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Iشكر وتقدير

شكر وتقدير
رقم  بالبرش،  اإلتجار  ومكافحة  ملراقبة  املتحدة  الواليات  خارجية  وزارة  من  املقدم  الدعم  عىل  بناءا  املدرب  دليل  إعداد   تم 

املنحة S-SGTIP-10-GR-0026. وتستند عنارص التدريب عىل كتيب »رعاية األشخاص املتجر بهم: مبادئ توجيهية ملقدمى الخدمات الصحية« 

الصادريف عام 2009 بدعم من مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلتجار بالبرش )UNGIFT(. وقد تم وضع عنارص التدريب بالتنسيق بني 

املنظمة الدولية للهجرة ومركز العنف الجنيس والصحة التابع لكلية لندن للصحة والطب االستوايئ.

 وقد حظينا بدعم ومشاركة شبكة من خرباء مكافحة اإلتجار بالبرش والصحة باملنظمة الدولية للهجرة طوال هذا املرشوع. كام تم وضع الحزمة 

التدريبية وتطويرها من خالل دورات تدريبية تجريبية باللغات اإلنجليزية والعربية واألسبانية مع مقدمي الخدمات الصحية يف البلدان التالية: 

أنتيجوا وباربودا وبليز وكوستاريكا ومرص والسلفادور وجيانا واألردن. وتقدير خاص للمدربني واملساهمني الرئيسيني روزيلني كايث وسارة بطرس 

وسارة كراجز وكريستني دادى وبونام دهفان وأنا هيدالجو وماريا موريان وتشييس موالر وماريا نيكولوفسكا ومحمد رفعت وباتيانس سيزاين 

وشهبان تاكا وكارلوس فان دير الت وهايل وست وتيا زكريا وكايث زميرمان. كام نتوجه بالشكر إىل إدارة التغيري بأكسفورد للمساعدة يف وضع املراحل 

املبكرة من الحزمة التدريبية.  

وقد تم وضع هذا الدليل بدعم من الدكتور ديفيد موسكا، مدير شعبة الصحة والهجرة، ولورانس هارت مدير شعبة مساعدة املهاجرين باملنظمة 

الدولية للهجرة.
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3 مقدمة

مقدمة

مرحبا بكم يف تدريب  رعاية األشخاص املتجر بهم : دليل تدريب مقدمي الخدمات الصحية!

يعترب اإلتجار بالبرش بالنسبة ملقدمي الرعاية الصحية ذو مخاطر صحية خطرية مثل األشكال األخرى من العنف املرتبطة باألذى الجسدي والنفيس. 

وميكن ملقدم الرعاية الصحية الواعي واملتنبه أن يقوم بدورا هاما يف مساعدة وعالج األفراد الذين عانوا من سوء املعاملة القاسية واملتكررة. 

ويطرح تشخيص وعالج األشخاص الذين تم اإلتجار بهم مجموعة من التحديات الجديدة واملتصلة أساسا بتوفري الرعاية. وإتساقا مع  التوجه 

الدوىل، أصدرت املنظمة الدولية للهجرة ومركز العنف الجنيس والصحة التابع لكلية لندن للصحة والطب االستوايئ ىف عام 2009 كتيب بعنوان 

»رعاية ضحايا اإلتجار بالبرش: دليل تدريب مقدمي الخدمات الصحية« من خالل  مساهمة ملجموعة من الخرباء، تم متويلها بواسطة مبادرة األمم 

املتحدة العاملية ملكافحة اإلتجار بالبرش )UN.GIFT(. ويجمع الدليل بني البحث والخربة امليدانية واملامرسات الناجحة  ىف إطار عمىل ألولئك 

الذين يقدمون الخدمات الصحية لألشخاص الذين يتم االتجار بهم، سواء كانوا ضحايا أو فئات سكانية  ويشمل ذلك الضحايا غري املتعرف عليهم 

أو آخرين يتم استغاللهم.

ويف عام 2010، بدأت املنظمة الدولية للهجرة وكلية لندن للصحة والطب االستوايئ املرحلة الثانية من املرشوع، والتي ركزت عىل بناء القدرات 

اإلنجليزية  باللغات  البداية  الدليل يف  بلغات متعددة. سيتم نرش  الدليل  الصحية من خالل تشكيل مجموعة عمل إلصدار  الخدمات  ملقدمي 

واألسبانية والعربية، وذلك بفضل الدعم املقدم من وزارة خارجية الواليات املتحدة ، وحدة مكافحة ومراقبة األشخاص ضحايا اإلتجار.

و تتكون هذه الحزمة التدريبية من ستة دورات تشكل معا التدريب األسايس ملقدمي الخدمات الصحية، املستندة عىل كتيب رعاية األشخاص 

الذين يتم اإلتجار بهم. ويستغرق التدريب األسايس يومني تقريبا ويتضمن قدرا من املرونة  حسب األنشطة املستخدمة  وإمكانية إضافة مواضيع 

جديدة من الكتيب.

وقد تم وضع دليل املدرب واملواد املصاحبة ملن يرغبون ىف تقديم التدريب ملقدمي الخدمات الصحية. كام تم تصميم التدريب لجميع فئات 

الذين يقدمون فعليا هذه  الخ(، وال سيام أولئك  الطبيني، األطباء، املستشارين،  الفنيني  الخدمات الصحية )مثل املمرضني،  ومستويات مقدمي 

الخدمات.

يحتوي دليل املدرب عىل جزئني:

الجزء األول يحتوي عىل املعلومات األساسية بالنسبة لك، كمدرب، بشأن كيفية اإلعداد قبل  بدأ التدريب. وميكن االطالع عىل معلومات عامة 

إضافية حول تيسري الدورات  التدريبية يف امللحق 1.

ويحتوي الجزء الثاين عىل املعلومات التي تحتاج إليها للقيام بتقديم التدريب األسايس حول رعاية ضحايا اإلتجار. وسوف تجد يف كل دورة من 

دورات التدريب األسايس ما ييل:

• نظرة عامة عن الدورة مبا يف ذلك: األهداف والجدول الزمني	

• مالحظات للمدرب تعطي تعليامت مفصلة عن كيفية تدريب كل جزء من الدورة، مبا يف ذلك األنشطة	

• رشائح الباوربوينت )ميكنك نسخها عىل لوحات توضيحية إذا مل يتوافر جهاز عرض أو حاسب آيل(	

• املطبوعات التي يتم توزيعها املتصلة بالدورة	
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وتوجد معلومات حول املوضوعات اإلضافية  واألهداف التعليمية ذات الصلة املستندة عىل محتويات الكتيب والتي ال يغطيها التدريب األسايس 

يف امللحق 2. وقد يرغب املدربون يف النظر يف إدراج هذه املوضوعات األكرث تحديدا يف دورات تدريبية أطول أو ألجل تدريب يف املستقبل مع 

نفس املشاركني.

واملجموعة الكاملة للتدريب متاحة أيضا عىل شبكة اإلنرتنت يف مكتبة املنظمة الدولية للهجرة

)http://publications.iom.int/bookstore( وعىل موقع كلية لندن للصحة والطب االستوايئ
.)/http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports( 

ونأمل أن تجد التدريب عىل رعاية األشخاص ضحايا اإلتجار مفيدا!
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7 الجزء االول: االستعداد للتدريب

من الرضوري بالنسبة لك كمدرب أن تعد نفسك للتدريب مقدما. ويوفر هذا القسم توجيهات محددة بشأن إعداد خطتك للتدريب، واالستعدادات 

الالزمة للتدريب عىل الصحة واإلتجار بالبرش، فضال عن املعلومات األخرى ذات الصلة إلدارة تدريب ناجح.

إعداد خطتك للتدريب
قبل أن تتمكن من إعداد مواد التدريب الخاصة بك، فأنت بحاجة إىل أن تقرر ما إذا كان ينبغي إجراء أية تغيريات عىل خطة التدريب نفسها. 

وتذكر أن التدريب يقوم عىل افرتاض، أنه كحد أدىن سيتم تقديم محتوى التدريب األسايس بالكامل يف يومني، مع تعديالت صغرية لضامن السياق 

املحدد وأن األمثلة تناسب احتياجات املشاركني والسياق الخاص بك.

 نظرة عامة عىل الجدول الزمني للتدريب األسايس
أنظر الصفحة

16

وهناك عدد من العوامل يتعني أخذها يف االعتبار عند تحضري خطة التدريب الخاصة بك:

التوقعات

• ما هي متطلبات املشاركني/املتدربني	

• ما هي االحتياجات املحلية التي تستدعى التدريب وهل تم تلبية هذه االحتياجات من خالل املحتوى املتضمن هنا؟	

• التدريبية كام تم 	 التي تأمل يف تحقيقه وهل سوف تحقق أهدافك بهذه الحزمة  التغيري يف مامرسة مقدم الخدمة  التأثري أو  ما هو 

تصميمها؟

تــذكـــر أن أن هذا التدريب قد تم تصميمه ملقدمي الخدمات الصحية الذين يقومون بتقديم الخدمات إىل: 1( ضحايا اإلتجار الذى تم 
التعرف عليهم ،  و 2( الفئات املستضعفة من السكان التي قد تشمل ضحايا اإلتجار الذين مل يتم التعرف عليهم. يف حني أن 

املحتوى قد يكون مفيدا للمشاركني من الخدمات غري الصحية، مع األخذ يف االعتبار أن التدريب يكون أكرث فعالية عندما يكون 

معظم املشاركني من مقدمي الخدمات الصحية. وقد تم تصميم هذا التدريب لجميع أنواع ومستويات مقدمي الخدمات الصحية )عىل سبيل 

املثال، املمرضني، والفنيني الطبيني، واألطباء، واملستشارين، الخ(، وباألخص أولئك الذين يقدمون الخدمات بفاعلية.

فقد يكون من املفيد أن يشمل الفريق ممثل عن التحالف املحيل ملكافحة اإلتجار بالبرش أو محىل آخر كمشارك يعمل كمقدم  فكر فيام يىل
خدمة مكافحة اإلتجار بالبرش، إذا مل يكن بالفعل جزءا من فريق التدريب، إلثراء النقاش. و ينبغي أن يكون غالبية املشاركني 

من مقدمي الخدمات الصحية، مبا يف ذلك أحد املشاركني من ذوي الخربة يف مكافحة اإلتجار املحيل وذلك حتى ميكن إضافة 

العمق واملعرفة العملية حول املوارد ونظم اإلحالة إىل املناقشات واألنشطة.

التوقيت

• كم من الوقت ميكن أن توفره أنت واملشاركني من أجل هذا التدريب؟	

• ما هو الجدول الزمني املقبول يف السياق الخاص بك؟ فعىل سبيل املثال، من األفضل يف بعض البلدان أن نبدأ وننتهي مبكرا، بينام يف 	

بلدان أخرى من املتوقع البدء يف وقت  متأخر.

• كم من الوقت يجب أن تقوم بجدولته للغذاء والراحة؟	

فكر فيام يىل يف العديد من األماكن يكون من  املتعارف عليه أن تكون هناك جلسة افتتاحية أو حفل للرتحيب باملشاركني. وميكن أن تكون 
هذه الجلسة رسمية أو غري رسمية، وقد تشمل ممثلني من املستوى األعىل من املنظامت واملؤسسات التي تدعم التدريب. 

الكلامت  بعد  باملغادرة  املستوى  رفيعي  للضيوف  الوقت  وإتاحة  مناسبا،  يكون  الوقت  لهذا  التخطيط  أن  من  متأكدا  كن 

االفتتاحية.
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أن التدريب قد تم تصميمه ليتم يف يومني ولكن ميكن تقصريهام أو إطالتهام تبعا لألنشطة املدرجة. وينبغي أن يؤخذ يف 
تــذكـــر أن

االعتبار التوقعات املحلية عند تكييف جدول األعامل املقرتح املدرج يف الحزمة التدريبية.

فكر فيام يىل يكون ملقدمي الخدمات الصحية يف كثري من األحيان جداول عمل غري مرنة أو التزامات وظيفية وقد يتطلب ذلك توقيتات 
تدريب تختلف عن الجداول الزمنية للتدريب النموذجي يف السياق الخاص بك. وال سيام إذا كانت الجداول الزمنية ملقدمي 

الخدمات الصحية قد تم التكليف بها رسميا من الجهة املعنية بالصحة العامة. ويجب أن يتم ترتيب التدريب وجدولته ىف 

اإلطار الزمنى املحدد.

فريق التدريب

• كم عدد املدربني الذين تحتاجهم لتقديم التدريب؟ ومن الذي سيقوم بالتدريب ىف كل دورة؟	

• هل تحتاج إىل دعم من متخصص ألجزاء من التدريب )عىل سبيل املثال، متخصص يف مكافحة اإلتجار بالبرش املحيل، أو متخصص يف 	

الصحة العامة، الخ.(؟

من الرضوري أن يكون هناك شخص مشارك يف التدريب عىل دراية باإلتجار بالبرش، ومن األمثل أن يكون عضوا يف فريق 
هــــــام

التدريب. فإذا مل يكن لديك خربة يف هذا املوضوع، فإننا ننصح بشدة أن تقوم بدعوة رشيك محيل ملكافحة اإلتجار بالبرش 

للمشاركة كجزء من فريق التدريب.

أنه حتى لو كنت من ذوي الخربة يف مكافحة اإلتجار بالبرش، وإذا مل تكن من املدينة أو الدولة التي يجري فيها التدريب، فمن  تــذكـــر أن
املهم إرشاك شخص ما من السياق املحيل إلعداد املعلومات ذات الصلة والذي ميكنه اإلجابة عىل أسئلة محددة يف السياق. 

وإذا كان ذلك مناسبا، فيمكن أن تدعوهم لتقديم دورة واحدة من التدريب.

 من املفيد أن يكون هناك أكرث من شخص للقيام بهذا التدريب. وعىل سبيل املثال، إذا كان هناك شخص يف فريق التدريب 
فكر فيام يىل

لديه املزيد من الخربة يف اإلتجار بالبرش، فمن املنطقي أن يقوم هذا الشخص بتدريب الدورة 1. ومن املرجح أن يكون هذا 

مدرب لديه خربة ىف الرعاية املبارشة والخربة الطبية  لتقديم الدورة 2.

 يف حني أننا نقرتح أن يتم التدريب بلغة واحدة، ففي بعض الظروف قد يكون من املهم توفري املطبوعات بلغات أخرى لبعض 
فكر فيام يىل

املشاركني أو النظر يف الرتجمة الفورية لبعض املدربني. وسوف يتطلب ذلك وقتا إضافيا ويجب أخذ ذلك يف االعتبار يف خطة 

التدريب.

يفرتض التدريب أن يصل إجامىل عدد املتدربني 25 مشاركا من أجل تشكيل مجموعات عمل صغرية تتكون من  خمسة أو ستة متدرب يف كل 

مجموعة، فضال عن إمكانية إجراء مناقشات مثمرة مع املجموعة بكاملها، واستنادا عىل عدد املشاركني، ستكون بحاجة إىل ضبط التوقيت املقدر 

لكل دورة عىل النحو املناسب.

ومبجرد االنتهاء من خطة التدريب، سوف تحتاج إىل االستعداد بعناية للتدريب من خالل إعداد نفسك، واملراجع الخاصة بك، وقاعة التدريب.
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التعرف عىل السياق املحيل
تم وضع هذه املواد التدريبية لتوفري مراجع مرنة لالستخدام يف العديد من األماكن. ونتيجة لذلك فإنها ال تعكس دامئا بالضبط السياق املحيل 

املحدد. ونويص بأن تقوم دامئا كمدرب بالتحقيق يف القضايا املحلية، واملوارد، واألمثلة قبل البدء يف أي تدريب للتأكد من أن التدريب يعكس 

سياق املشاركني )عىل سبيل املثال، أمثلة محددة للسياق(.

تأكد من أنك تعرف قدر ما تستطيع عن االتجار بالبرش يف السياق املحيل. هــــــام

وعىل وجه الخصوص نقرتح عليك محاولة الحصول عىل معلومات أساسية بشأن ما ييل: القامئة املرجعية



  هل هناك قانون محيل ملكافحة اإلتجار بالبرش يف هذا البلد؟ وهل يتبع تعريف بروتوكول باملريو عن اإلتجار بالبرش والتوصيات ذات

الصلة؟

  ،كن مطلعا عىل القوانني األخرى ذات الصلة )عىل سبيل املثال، العنف املنزيل، العنف القائم عىل نوع الجنس، الدعارة/األعامل الجنسية

الخ.(

 هل هناك تحقيقات ومحاكامت للمتاجرين بالبرش يف هذا البلد؟

 هل هناك لجنة وطنية  أو فريق عمل أو ترتيب ملكافحة اإلتجار بالبرش؟ وهل القطاع الصحي مشارك؟

 ما هي تدفقات الهجرة )الدولية واملحلية( املتعلقة بهذا البلد واملنطقة؟

 ما هي قطاعات العمل الكربى حيث يعتقد أن يتم فيها االستغالل وسوء املعاملة؟

  هل هناك مأوى يف هذا البلد لألشخاص الذين تم اإلتجار بهم؟ وهل يقبل الرجال والنساء والفتيان والفتيات؟ وهل هناك مأوى آخر

متاح )عىل سبيل املثال، للعنف املنزيل(؟

 هل هناك منظمة غري حكومية متخصصة تعمل عىل اإلتجار بالبرش؟

  هل هناك رقم خط ساخن أو رقم آخر لالستدعاء متعلق باإلتجار بالبرش؟ وهل هناك خطوط مساعدة أخرى ذات صلة بالخدمات

االجتامعية؟

 هل يوجد نظام إحالة رسمي أو إجراءات معيارية أخرى ذات الصلة لحامية األشخاص املتاجر بهم عندما يتم التعرف عليهم؟

 هل تم القيام بأي دراسات تتعلق باإلتجار باألشخاص والتي تشمل هذا السياق؟ وهل تشمل الصحة؟

 هل توجد مناسبات كربى أو مؤمترات جرت مؤخرا حول هذا املوضوع؟

  التغطية تضمينها يف هذه  تم  معينة  قوالب  أو  أي خرافات  األخرية؟ هل هناك  اآلونة  األخبار يف  األشخاص يف  اإلتجار يف  كانت  هل 

اإلعالمية؟

 هل أرقام أو تقديرات ضحايا اإلتجار بالبرش الذين تم مساعدتهم متاحة؟

  ما هي إجراءات الطب الرشعي املحيل )عىل سبيل املثال، من الذي يتم االتصال به إلجراء فحوصات الطب الرشعي، هل هو مركز ألزمات

االغتصاب؟ أو فريق رشطة متخصص؟ أو موظفي غرفة طوارئ متخصصة؟(.

  ما هي متطلبات تقديم التقارير الطبية )عىل سبيل املثال، متى يكون تقديم تقرير عن إساءة معاملة األطفال، أو االعتداء الجنيس عىل

األطفال، أو االغتصاب إجباري؟

أنه عىل الرغم من أنه قد يكون من الصعب العثور عىل جميع املعلومات الواردة أعاله، فمن املهم املعرفة قدر اإلمكان. فقد  تــذكـــر أن
يسأل املشاركون بعض من هذه األسئلة  وقد يعرف البعض اإلجابة أيضا.

الجزء االول: االستعداد للتدريب
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تأكد من أنك تفهم تعريف اإلتجار بالبرشكام هو موضح يف بروتوكول باملريو )أنظر الدورة 1(. وهذا مهم بشكل خاص أثناء  هــــــام
الدورة األوىل، ولكن قد تظهر أسئلة خالل التدريب.

قد ترغب يف استخدام بعض من املوارد التالية للعثور عىل معلومات بشأن اإلتجار بالبرش يف السياق الخاص بك، مثل: فكر فيام يىل

• 	http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/by-theme/regulating-migration/counter-( موقع املنظمة الدولية للهجرة
 )trafficking

• 	 )/http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports( موقع كلية لندن للصحة والطب االستوايئ

• 	)/http://www.state.gov/j/tip( تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن اإلتجار بالبرش

• 	)/http://www.ungift.org/knowledgehub( مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلتجار بالبرش

• 	)http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm(  منظمة العمل الدولية

• 	)/http://childtrafficking.com( املكتبة الرقمية لإلتجار بالطفل

إستامرة منوذج اإلحالة أنظر الصفحة

92

باإلضافة إىل تعلم السياق املحيل، ينبغي أن تعد نفسك الستخدام املواد التدريبية: القامئة املرجعية



 .اقرأ دليل املدرب والكتيب بعناية للحصول عىل املعلومات التي تريدها وتأكد من فهم املحتوى والقدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة

  تأكد من معرفة كيفية عمل الدورات – وما عليك القيام به، وكيفية تنظيم ذلك؟ وهل أنت واضح بشأن التعليامت لألنشطة وتوقيت

حدوثها؟

 .التدريب عىل دوراتك – وخاصة أي عرض سوف تقوم به. سوف تُظهر مزيد من الثقة إذا قمت بعمل عرض قبل بدأ الدورة

الجزء 2: التدريب األسايس أنظر الصفحة

16



11 الجزء االول: االستعداد للتدريب

إعداد املواد التدريبية
إذا كنت سوف تقوم بنسخ الرشائح أو التعليامت عىل مخططات توضيحية قالبة، فعليك القيام بذلك مقدما: فاللوحات التوضيحية املكتوبة يف 

عجلة يكون من الصعب قراءتها!

عمل نسخ من املطبوعات التي يتم توزيعها والتي تحتاجها.

غالبا ما يكون من املفيد أن تكون هناك  إستامرة حضورمعدة لجمع معلومات االتصال الرئيسية للمشاركني، وكسجل للذين  فكر فيام يىل
شاركوا.

يرغب كثري من املدربني جلب نسخة مطبوعة من رشائح الدورة التدريبية لتكون يف متناولهم، يف حالة تعطل جهاز العرض. 
فكر فيام يىل

وميكن أن يسمح  ذلك للمدرب باالستمرار يف الدورة ومواجهة املشاكل غري املتوقعة.

تأكد من وجود نسخ كافية من دليل رعاية األشخاص املتجر بهم وأي مراجع أخرى كنت تخطط إلتاحتها للمشاركني أثناء التدريب.

من أهم املعلومات التي يجب أن تتوافر لديك هي الجهات التى يستطيع املشاركون اإلستعانة  بهم يف السياق املحيل عند  هــــــام
التعرف عىل حاالت اإلتجار بالبرش. وقد يكون ذلك خطا ساخنا محليا، أو ملجأ، أو منظمة غري حكومية، أو منظمة دولية مثل 

املنظمة الدولية للهجرة. تحقق قبل التدريب وتأكد أن تكون هذه املعلومات يف متناول اليد،  ومن األمثل أن تكون ىف صيغة 

مطبوعات  ميكن توزيعها عىل املشاركني. 

يحتوي دليل رعاية األشخاص املتجر بهم عىل معلومات أكرث تفصيال مام هو مدرج يف التدريب. ويتعني عىل املشاركني الحصول  هــــــام
عىل نسخة خالل التدريب إن أمكن، ألن بعض الناس يفضلون اإلشارة إىل املراجع خالل التدريب. الدليل متاح عىل شبكة 

اإلنرتنت للتحميل مجانا أو ميكن شحنه عند الطلب. 

)http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=510 أنظر(

تأكد مقدما أن األجهزة تعمل )عىل سبيل املثال، جهاز عرض، كمبيوتر، ميكروفونات( وأن لديك ما يلزم من املهيئات اإللكرتونية ))adaptors، أو 

أسالك التمديد، أو مكربات الصوت، أو الرشيط العازل، أو املقصات، أو آداة وضع العالمات، أو أي مواد أخرى تحتاجها. واحضار املدربني معهم 

أدوات إضافية لإلستعانة بها عند الحاجة.

برجاء االطالع عىل امللحق 1 للحصول عىل معلومات عامة إضافية عن التحضريات التدريبية الناجحة، مبا يف ذلك إعداد غرفة التدريب الخاصة بك، 

وتسهيل دراسات الحالة والدور الذي ستلعبه، وتيسري املناقشات الجامعية، وتعليم الكبار، والعروض التفاعلية.





التدريب األسايس





15 الجزء الثاين: التدريب األسايسالجزء الثاين: التدريب األسايس

الصفحات التالية تقدم التدريب األسايس عىل أساس الكتيب  »رعاية ضحايا اإلتجار بالبرش: دليل تدريب مقدمي الخدمات الصحية«

بحلول نهاية التدريب الذي يستغرق يومني ستكون قادرا عىل ما ييل: أهداف التعليم

• فهم ما هو اإلتجار بالبرش	

• التعرف عىل بعض العواقب الصحية الخطرية لإلتجار بالبرشوالتعرف عىل رعاية الصدمة الواعية	

• التعرف عىل تقنيات السالمة بالنسبة ملقدم الخدمة الصحية واملريض وفهم مزايا إدماج نهج الرعاية املتخصصة لضحايا اإلتجاروالتعرف 	

عىل اإلمكانيات والقيود املفروضة عىل دور مقدمي الرعاية الصحية يف دورة اإلتجار بالبرش

ويستند التدريب عىل افرتاض أنه كحد أدىن سيقوم جميع املشاركني بعمل التدريب األسايس، واملقدر أنه يستغرق يومني. يف حني أن املدربني من 

ذوي الخربة يكونون قادرين عىل تقصري التدريب األسايس بحيث يستغرق  يوم ونصف، تبعا لألنشطة التي يختاروا إدراجها، ومن املستحسن أن 

تكون املادة يف التدريب األسايس هي أساس أي تدريب لرعاية األشخاص الذين يتم اإلتجار بهم.

الخالصة. يحتوي الكتيب عىل معلومات أكرث تفصيال ومحتوى إضايف ميكن إضافته إىل التدريب األسايس إذا سمح الوقت بذلك،  أنظر املالحق
أو يف دورات تدريبية يف املستقبل مع نفس املشاركني.

ويحتوي التدريب األسايس عىل ست دورات. ويحتوي هذا الجزء من دليل املدرب عىل معلومات مفصلة حول كل دورة من دورات التدريب من 

أجل إعطائك كمدرب توجيهات واضحة حول كيفية إدارة كل دورة.

قبل أن تبدأ يف استعراض محتويات دورات التدريب بالتفصيل، يجب أن تعد نفسك أوال وكذلك خطة التدريب الشاملة )أنظر  تــذكـــر أن
الجزء 1 من هذا الدليل(.
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نظرة عامة عىل التدريب األسايس
التدريب األسايس )جدول األعامل الداخيل للمدرب( نظرة عامة عىل الجدول الزمني

فيام ييل تفصيل للجدول الزمني املقرتح للتدريب األسايس ملدة يومني. وهذه نسخة داخلية من جدول األعامل، لتعطيك إحساسا مبا هو مدرج. 

والنسخة الخارجية موجودة يف قسم املطبوعات التي يتم توزيعها عىل القرص املضغوط املرفق مع هذا الدليل.

اليوم األول

وصول املشاركني والتسجيل 9:30 – 9:00

الكلامت االفتتاحية

• الرتحيب باسم منظمة التدريب والسلطات	

10:00 – 9:30

الدورة 1: ما هو اإلتجار بالبرش

• مقدمة عن فريق التدريب	

• مالحظة افتتاحية )رفع اليد(	

• مقدمات أو توقعات من املشاركني	

• مقدمة عن دليل رعاية األشخاص الذين يتم اإلتجار بهم / يحصل املشاركون عىل الدليل	

10:30 – 10:00

اسرتاحة قهوة 11:00 – 10:30

الدورة 1: ما هو اإلتجار بالبرش )تابع(

• مجموعة 1 من الباوربوينت – ما هي النصيحة	

• اختبار استطالع: األساطري والحقائق	

• فيديو أو قصة	

12:30 – 11:00

غذاء 13:30 – 12:30

الدورة 2: العواقب الصحية

• مجموعة 2 من الباوربوينت – العواقب الصحية	

• حاالت توضح العواقب الصحية )يف رشائح(	

• مترين: طرح األفكار بشأن العواقب الصحية يف كل فئة عىل أساس الحاالت	

15:00 – 13:30

اسرتاحة قهوة 15:30 – 15:00

الدورة 3: العناية الواعية للصدمات

• الحزمة 3 من الباوربوينت – العناية الواعية للصدمات	

16:30 – 15:30

االستنتاجات والخامتة

• 	 – تقارير  تقديم  )عدم  اليوم  تعلمته  ما  استنادا عىل  فيام هو مختلف  التفكري  فردى:  مترين 

العودة غدا(

• الخامتة من جانب املدرب	

17:00 – 16:30

إن محتوى اليوم األول أقل مرونة من محتوى اليوم الثاين. حيث يوفر اليوم األول من التدريب األسايس معلومات أساسية عن  هــــــام
األشخاص الذين يتم اإلتجار بهم، والعواقب الصحية، ونهج الرعاية الواعي لألذى. ويهدف اليوم الثاين من التدريب إىل تعزيز 

النهائية  للدورة  املهارات، وخلق فرصة  بعض  للمشاركني مبامرسة  والسامح  األول،  اليوم  املذكورة يف  الرئيسية  النقاط  بعض 

الستكامل أعامل مكافحة اإلتجار بالبرش الجارية يف السياق املحيل. وبدال من ذلك، قد يفضل بعض املدربني توسيع محتوى اليوم األول من خالل 

السامح مبزيد من الوقت ألنشطة املجموعة الصغرية، أو إنهاء اليوم الثاين مبكرا، أو خفض بعض األنشطة املقرتحة – ويتم تضمني هذه الخيارات 

يف دليل الدورة التي تليها.
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يقصد من هذا الجدول الزمني كاقرتاح، عىل أساس التدريبات الناجحة يف مناطق متعددة وبلغات مختلفة. ومع ذلك، ينبغي  تــذكـــر أن
عىل املدربني تكييف املحتوى حسب الحاجة ليعكس عىل نحو أفضل ظروفهم واملشاركني، عىل النحو املوضح يف الجزء 1.

اليوم الثاىن

وصول املشاركني والرتحيب

• افتتاحية لبدأ النقاش	

• مراجعة التوقعات	

9:30 – 9:00

الدورة 4: دور مقدم الرعاية الصحية

• مجموعة 4 من الباوربوينت – دور مقدم الرعاية الصحية	

10:30 – 9:30

اسرتاحة قهوة 11:00 – 10:30

دور مقدم الرعاية الصحية )تابع(

• متثيل األدوار: مامرسة األذى والتدريب عىل الرعاية الواعية للصدمات	

12:30 – 11:00

غذاء 13:30 – 12:30

الدورة 5: املبادئ التوجيهية

• مجموعة 5 من الباوربوينت – املبادئ التوجيهية	

14:00 – 13:30

السياق املحيل والخطوات التالية )دورة اختيارية(

• دورة عن نظم اإلحالة / عرض من الرشيك املحيل	

15:00 – 14:00

اسرتاحة قهوة 15:30 – 15:00

االستنتاجات والخامتة 16:30 – 15:30

الدورة 1 املطبوعات التي يتم توزيعها أنظر الصفحة

27

 

تم إدراج مذكرات مفصلة عن كل دورة يف دليل الدورة يف الصفحات التالية. ويشمل دليل كل دورة ما ييل:

• نظرة عامة عن الجدول الزمني	

• دورة أهداف التعلم	

• اإلعداد واملواد املطلوبة	

• دورة اإلرشادات )املالحظات والتعليق لكل رشيحة(	

•  املادة التدريبية للدورة التي يتم توزيعها )عىل سبيل املثال، جدول أعامل خارجي(	

برجاء االطالع عىل القرص املضغوط املرفق مع دليل املدرب، والذي يحتوى عىل عروض الباوربوينت واملواد األخرى يف صيغ معدلة.

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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دليل الدورة 1: ما هو اإلتجار  بالبرش؟ 

نظرة عامة عىل الجدول الزمني الدورة 1: 

 تستغرق هذه الدورة من 2-3 ساعات، مبا يف ذلك الوقت للمقدمات ونظرة عامة عىل التدريب. ويف معظم األماكن قد يشمل التدريب جلسة 

افتتاحية فضال عن اسرتاحة قهوة. ومن املتوقع بالتايل أن تأخذ هذه الدورة صباح اليوم األول من التدريب األسايس.

هدف التعلم الدورة 1: 

بحلول نهاية هذه الدورة سيكون املشاركون قادرين عىل:

• فهم ما هو اإلتجار بالبرش	

ينصح بإضافة وقتا إضافيا يف الجلسة الصباحية للسامح للمشاركني أو الضيوف للوصول يف وقت متأخر. فكر فيام يىل

إذا تم تعديل الجدول الزمني للتدريب )وقت البدء، االسرتاحات، الخ.( كن حريصا عىل أن تفعل ذلك قبل التدريب )أنظر  هــــــام
الجزء 1(

اإلعداد واملواد املطلوبة

• كن متأكدا أن إستامرة تسجيل الدخول جاهزة للمشاركني، فضال عن نسخ من جدول األعامل الخارجي واملطبوعات األخرى املعدة 	

للتوزيع.

• سوف تحتاج إىل أن تكون عىل اطالع برشائح هذه الوحدة، وخاصة تلك التي سوف تستخدمها ملساعدة املشاركني عىل فهم عنارص 	

وتعريف اإلتجار بالبرش.

• قالبة 	 توضيحية  إعداد صفحات  يتم  التدريب،  غرفة  العرض يف  والكمبيوتر، وجهاز  الباوربوينت،  الحصول عىل  تستطيع  ال  كنت  إذا 

مبحتوى الرشائح قبل بدء التدريب.

• تشمل املواد التي تحتاج إليها صفحات توضيحية قالبة وأقالم وضع العالمات، فضال عن مادة لتثبيت الصفحة عىل الجدران.	

أنظر الصفحة املطبوعات التي يتم توزيعها يف الدورة 1

27

أنه ينبغي أن يستخدم بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص )والذي يشار إليه هنا فيام بعد باسم  تــذكـــر أن
بروتوكول باملريو ألنه تم وضعه يف باملريو، إيطاليا( كأساس لفهم تعريف اإلتجار بالبرش )أنظر املطبوعات التي يتم توزيعها يف 

الدورة 1(، وذلك بغض النظر عن السياق املحيل. برجاء مراجعته بدقة قبل هذه الدورة.
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تأكد من أنك عىل دراية بالسياق املحيل ملكافحة اإلتجار قبل هذه الدورة )أنظر الجزء 1(. هــــــام

الرشيحة 1:  

ميكن عرض هذه الرشيحة التمهيدية عىل الشاشة عند وصول املشاركني وخالل الكلامت االفتتاحية، إذا كان ذلك مناسبا. فكر فيام يىل

قد يكون من املناسب التخطيط للجلسة االفتتاحية والتي تشمل كلامت الرتحيب نيابة عن املدربني، واملنظامت املشاركة،  مالحظة

ورمبا مسؤلىن من الجهات الصحية. كن متأكدا من تقديم نفسك وغريك من أعضاء فريق التدريب. ومن املفيد تقديم بعض 

املعلومات األساسية حول سبب إجراء التدريب وخربة املدرب/ املنظمة التي تقود التدريب.

مالحظة افتتاحية وتقديم املشاركني )10 دقائق(. أعطى الفرصة لجميع  املشاركني لتبادل أسامئهم وأية معلومات أخرى ذات  النشاط
الصلة. )عىل سبيل املثال، أين يعملون وما هو  تخصصهم ىف الخدمة الصحية، )والبلد التى ينتمون إليها واملجتمعات التى 

يقيمون بها؟

تقييم مستوى خربة املشاركني باملواضيع املتعلقة باإلتجار بالبرش )5 دقائق(. ومن املهم بالنسبة لك كمدرب أن تتعرف أكرث   النشاط
عىل الخربة ذات الصلة للمشاركني يف الغرفة. وأحد الطرق ملعرفة هذه املعلومات برسعة هى أن تجري استطالعا. اطلب من 

املشاركني أن يرفعوا أيديهم لإلجابة عىل األسئلة التالية:

• كم منكم عمل يف أي وقت من األوقات مع ضحايا اإلتجار بالبرش؟	

• كم منكم عمل يف أي وقت من األوقات مع ضحايا العنف املنزيل؟ والعنف الجنيس؟ وسوء املعاملة؟	

• كم منكم عمل مع مهاجرين؟	

• كم عدد الذين يعتقدون أن اإلتجار مشكلة يف هذا البلد؟	

• كم منكم كان من قبل جزءا من تدريب يف مجال اإلتجار بالبرش؟ أو تدريب حول الصحة واإلتجار  بالبرش؟	

ال ترتدد يف طلب متابعة األسئلة حسب الحاجة، ولكن عليك إبقاء العني عىل الوقت. وسوف يعطي هذا االستطالع للجميع يف الغرفة فكرة عن 

الخربات املتاحة، وتعطيك كمدرب الشعور بالذي ميكن أن يسهم بشكل مفيد يف املناقشات املختلفة.

التوقعات )10 دقائق(. إذا سمح الوقت، قد يكون من املفيد أيضا الطلب من املشاركني تبادل توقعاتهم بالنسبة للتدريب.  نشاط بديل
أكتب هذه التوقعات عىل صفحة توضيحية قالبة. وسوف يساعدك ذلك عىل فهم ما يأمل املشاركون تحقيقه  خالل التدريب، 

وميكن أن يعزز أهداف التعلم. وكمدرب، ميكنك أيضا اإلشارة إىل هذه التوقعات أثناء التدريب كقياس مفيد للتقدم املحرز. 

وقد يكون من املفيد حفظ هذه الورقة التوضيحية القالبة أو لصقها عىل الحائط الستخدامها الحقا يف التدريب.

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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قد تطلب من املشاركني ما ييل: فكر فيام يىل

• غلق هواتفهم املحمولة أو وضعها عىل الصامت	

• احرتام الرسية يف أي مناقشات قد تجري أثناء التدريب	

• احرتام البعض للبعض اآلخر من خالل االستامع لبعضهم البعض وإتاحة الفرصة لجميع أعضاء املجموعة للمساهمة	

• خذ أوقات للراحة عىل النحو املطلوب	

قد يكون من املفيد إخبار املشاركني أن هذا تدريب غري طبى مصمم خصيصا ملقدمي الخدمات الصحية. فهم خرباء يف كيفية  هــــــام
املتخصصة مع ضحايا  النهج  التكيف مع  التعرف عىل كيفية  التدريب هو ملساعدتهم عىل  الصحية. وهذا  الخدمات  توفري 

اإلتجار بالبرش.

أهداف الدورة

التعرف على كيفية التعامل مع حالة مشتبه فيها1.

التعرف على كيفية رعاية ضحية إتجار متعرف  عليه عند تحويله إليك2.

أهداف المحاضرة
فهم اإلتجار بالبشر•

تحديد العواقب الصحية الرئيسية لإلتجار•

التعرف على السمات الرئيسية للرعاية الملمة بتأثير الصدمات•

التعرف على األساليب  الالزمة للحفاظ على سالمة مقدمى الرعاية والمريضى•

فهم فوائد ُنهج الرعاية المتخصصة•

تحديد إمكانيات وحدود دور مقدمي الرعاية الصحية•

2

الرشيحة 2:   

تظهر هذه الرشيحة يف بداية كل دورة، لتذكري املشاركني باألهداف الرئيسية للدورة: )1( عليك معرفة كيفية التعامل مع  مالحظة
الحالة املشتبه بها، و)2( عليك معرفة كيفية رعاية شخص تم اإلتجار به وتم التعرف عليه. ومن املفيد تذكري املشاركني بالهيكل 

العام للمقرر، وأهداف الدورة.

التأكيد عىل أنه يوجد بصفة عامة حالتني تواجه مقدم الخدمة الصحية بالنسبة لشخص تم اإلتجار به وهم: هــــــام

قد يشتبهون يف أن شخص ما هو ضحية لإلتجار.. 1

قد يقومون برعاية شخص ما تم إحالته إليهم وتم التعرف عليه بالفعل كشخص تم اإلتجار به.. 2

والتوجيهات يف هذا التدريب وتلك التي يف كتيب »رعاية األشخاص الذين تم اإلتجار« بهم مفيد يف كال الحالتني.

رعاية األشخاص 

المّتجر بهم
مبادئ توجيهية لمقدمى الخدمات الصحية

المنظمة الدولية للهجرة مبادرة األمم المتحدة العالمية 
لمكافحة اإلتجار باألشخاص

كلية لندن لعلم الصحة والطب المدارى

الوحدة العامة
ما هو اإلتجار بالبشر؟

3

الرشيحة 3:  

تكون هذه الرشيحة يف بداية الدورة 1: ما هو اإلتجار بالبرش؟ مالحظة

وهذا وقت مناسب لتقديم نظرة عامة عن جدول األعامل لهذا اليوم، والسامح للمشاركني مبعرفة أنك سوف تقيض صباح 

هذا اليوم حول هذا املوضوع.
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أهداف الدورة

توضيح مفهوم اإلتجار بالبشر

4

الرشيحة 4:  

ىف نهاية هذه الدورة، ستكون قادرا عىل فهم ما هو اإلتجار بالبرش.  أهداف التعلم

وهذا الهدف التعليمي هو محور الدورة الحالية.

خطأ/صح: اختبار

جميع ضحايا اإلتجار بالبشر تم اختطافهم1.

المهاجرون الشرعيون يمكن أن يكونوا ضحايا لإلتجار2.

يتم اإلتجار بجميع األشخاص بهدف االستغالل الجنسي3.

هذه الدولة ال يوجد بها قانون لمكافحة اإلتجار بالبشر4.

بعض ضحايا اإلتجار من الرجال5.

اإلتجار مشكلة عالمية6.

هذه الدولة ال يوجد بها مأوى لضحايا اإلتجار 7.

5

الرشيحة 5:  

استطالع/اختبار: اساطري وحقائق )10 دقائق(. قبل أن تناقش اإلتجار بالبرش، من املفيد معرفة ما إذا كان هناك سوء فهم بني  النشاط
املشاركني. أطلب من املشاركني أن يفكروا ما إذا كانت العبارات صحيحة أو خاطئة. ميكنك أن تجعل أحد املشاركني يقوم 

بقراءة العبارة، ثم تطلب من املشاركني رفع أيديهم إذا كانوا يظنون بأن العبارة »صحيحة«، وبعد ذلك إذا كانوا يظنون أن 

العبارة »خاطئة«.

ال تعطي إجابات يف هذه املرحلة! أخرب املشاركني أننا سنعود إىل هذا يف وقت الحق يف هذه الدورة. هــــــام

التأييد بالحركة: اساطري وحقائق )15 دقيقة(. يف بعض السياقات، سوف يستجيب املشاركون بشكل جيد لألنشطة التي تشمل  نشاط بديل
حركة. أطلب من املشاركني الوقوف واالنتقال إىل جزء مفتوح ىف قاعة التدريب. قم باختيار شخصني واجعلهام يقفان يف طرىف 

القاعة  )يرمز الشخص األول إىل »صحيح« ويرمز الشخص الثاين إىل »خاطئ«(. اقرأ العبارة األوىل واخرب املشاركني إذا كانوا 

يعتقدون أن العبارة صحيحة عليهم أن يقفوا بجانب الشخص 1 وإذا كانوا يعتقدون أن العبارة خاطئة ينبغي عليهم الوقوف بجانب الشخص 2.  

وحني يتم ذلك مع كل املشاركني ، أحصل عىل انتباههم واقرأ العبارة الثانية. ومرة أخرى أخربهم بالتحرك إىل »صحيح« أو »خاطئ« اعتامدا عىل 

ما إذا كانوا يعتقدون أن العبارة صحيحة أم خاطئة. ال تعطيهم إجابات، فقط اسمح لهم أن يعرفوا ما إذا كانت املجموعة منقسمة أو عىل اتفاق. 

ومبجرد االنتهاء من القامئة، أطلب من الجميع العودة إىل مقاعدهم وأخربهم أنك سوف تعود إىل هذا يف وقت الحق يف هذه الدورة.

مجموعات العمل الصغرية: اساطري وحقائق )20 دقيقة(. هناك طريقة أخرى للقيام بهذا التمرين وهو تقسيم املشاركني إىل  نشاط بديل
مجموعات صغرية وإعطائهم مطبوعات األساطري والحقائق وذلك ملناقشتها ملدة 10 دقائق. ثم يتم مناقشة اإلجابات لفرتة 

وجيزة مع املجموعة الكاملة. وإذا قمت بعمل مجموعات عمل صغرية، يُقرتح عدم تأكيد أو توضيح إجاباتهم، ولكن اسمح 

لهم فقط مناقشتها. وحتى إذا كان هناك خالف يف الغرفة، اسمح للمشاركني مبعرفة أننا سنعود إىل هذا يف وقت الحق من هذه الدورة.

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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مناقشة

ما هو اإلتجار بالبشر في رأيك؟

6

الرشيحة6:  

إن اإلتجار بالبرش هي ظاهرة معقدة وقد يكون لدى العديد من الناس انطباعات وأفكار خاصة بهم حول هذا املوضوع.  مالحظة
وتسمح هذه الرشيحة لبعض املشاركني بالتعبري عن أفكارهم برسعة.

اسأل املجموعة كاملة عن ماذا يفكرون بشأن موضوع اإلتجار بالبرش. وإذا أردت، ميكنك كتابة بعض ما يقال عىل صفحة توضيحية قالبة، ولكن 

ليس هذا رضوريا. ففي املقام األول هذا النشاط مفيد لتحفيز الفكر، واملناقشة، واالستامع إىل ما يقوله الناس، سواء كان ذلك صحيح أم خطأ.

ال تقلق بشأن املفاهيم الخاطئة أو التعليقات غري الصحيحة. ففي هذه املرحلة، أنت تريد فقط أن تعرب عن بعض األفكار.  هــــــام
وسوف يساعد بقية العرض يف تصحيح أي مفاهيم خاطئة.

كيف تتم عملية اإلتجار بالبشر؟

فيديو

7

الرشيحة 7:  

فيديو )10 دقائق(. يشتمل القرص املضغوط عىل عدة أفالم فيديو قصرية متعلقة باإلتجار بالبرش. والغرض من هذا الفيديو  النشاط

القصري هو تعريف املشاركني بعنارص اإلتجار بالبرش من خالل قصة.

قد ترغب يف النظر يف الفيديو األكرث مالءمة للمشاركني. وفيديو الرسوم املتحركة من املنظمة الدولية للهجرة بجنوب إفريقيا  فكر فيام يىل
الدليل( هو فيديو أسايس ومن السهل متابعته، ومبكن استخدامه يف معظم   القرص املضغوط املرفق مع هذا  )مدرج عىل 

الظروف. ومع ذلك، فقد ترغب بدال من ذلك يف أن تعرض فيديو يُظهر شهادة ألحد الناجني، أو فيديو آخر عن اإلتجار بالبرش، 

منتج يف املنطقة أو البلد حيث يتم التدريب. تحقق مع رشكائك ملكافحة اإلتجار املحيل عن أمثلة من منطقتك.

إذا مل يكن ممكنا إظهار رشيط فيديو بسبب التقنية املتاحة، ابحث عن وسيلة بديلة لتخرب قصة تجربة منوذجية عن اإلتجار.  مالحظة

التقارير املنشورة أو غريها من  وميكن من خالل قراءة بصوت مرتفع مقتطفات من األشخاص الذين تم اإلتجار بهم )من 

املصادر املتاحة للجمهور( أن تساعد أيضا يف تقديم املوضوع للمشاركني لديك.

تأكد أيضا من حامية املعلومات الرسية عن ضحايا اإلتجار. وإذا قمت بتكييف قصة لضحية حقيقية من مصدر غري عام، تأكد  هــــــام

من تغيري تفاصيل تحديد الهوية لحامية سالمتهم. وملزيد من املعلومات عن اإلدارة السليمة لبيانات اإلتجار باألشخاص، أنظر 

دليل حامية بيانات املنظمة الدولية للهجرة.
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تعريف اإلتجار

تجنيد األشخاص، أو نقلهم، أو تحويلهم، أو إيوائهم، أو استقبالهم... ”•
بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو •

و استغالل حالة استضعاف، أو أو إساءة استعمال السلطة أاالحتيال أو الخداع 
موافقة شخص له سيطرة على على  للحصول ايازم وأ ةيلام غلابم يقلت وأبإعطاء 

شخص آخر لغرض االستغالل
الغير أو سائر أشكال االستغالل  بغاءويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل •

 وأ ،قرلاب ةهيبشلا تاسرامملا وأ قاقرتسالا وأ ،ارسق ةمدخلا وأ ةرخسلا وأ ،يسنجلا
“االستعباد أو نزع األعضاء

•
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،

2000بروتوكول منع، وقمع، وعقاب اإلتجار بالبشر 

8

الرشيحة 8:  

هذه الرشيحة هي األوىل يف سلسلة حول تعريف اإلتجار بالبرش، كام حددته اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة  مالحظة
عرب البلدان وبروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة اإلتجار بالبرش. وسوف تساعدك الرشائح القليلة القادمة عىل رشح 

هذا التعريف مبزيد من التفصيل.

قد يرغب بعض املشاركني يف دراسة هذا التعريف بشكل وثيق. فكر يف الرجوع إىل صفحة 7 من كتيب »رعاية األشخاص الذين  فكر فيام يىل
تم اإلتجار بهم« حتى يتمكنوا من االستمرار يف استعراض التعريف أثناء قيامك بتغيري الرشائح. وميكنك أيضا أن توفر لهم 

املطبوعات التي يتم توزيعها والتي تحتوي عىل دليل املدرب.

عىل الرغم من اختالف الترشيعات الوطنية، فإن التعريف من بروتوكول األمم املتحدة هو معيار عاملي عند تعريف اإلتجار  هــــــام
بالبرش. ويف األماكن التي يوجد فيها اختالفات، فمن املستحسن تقديم التعريف الدوىل أوال، حتى عند اإلشارة إىل أنه قد تكون 

هناك اختالفات داخل الترشيعات املحلية يف مكان معني. وقد يكون من املفيد أيضا للمشاركني اإلشارة إىل املفاهيم املتعلقة 

بالسخرة.

9

تعريف اإلتجار

2006وحدات التدريب على مكافحة اإلتجار الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة، 

التهديد

استخدام القوة

غير ذلك من 
أشكال القسر

االختطاف

االحتيال

الخداع

إساءة استعمال 
السلطة أو حالة 

استضعاف

إعطاء أو تلقي 
مبالغ مالية أو 

مزايا للحصول 
على موافقة 

شخص له سلطة 
على شخص آخر

االسترقاق أو 
الممارسات 

الشبيهة بالرق

االستعباد

بغاء الغير

سائر أشكال 
االستغالل 

الجنسي

السخرة أو 
الخدمة قسراً 

نزع األعضاء

استقبال 
األشخاص 

اإليواء

التحويل

النقل

التجنيد

النشاط

الوسيلة

الغرض

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

الرشيحة 9:  

أحد الطرق لفهم تعريف اإلتجار بالبرش هو تقسيمه إىل ثالث عنارص  ينبغي أن تكون موجودة من أجل حدوث اإلتجار،  مالحظة
ورشح ما ميكن أن تحتويه هذه العنارص الثالثة. وهذا الرسم البياين من أدوات التدريب الداخلية للمنظمة الدولية للهجرة، 

هو أحد السبل البرصية ملساعدة املشاركني عىل فهم العنارص األساسية لهذا التعريف.

التأكيد عىل أنه ينبغي أن يكون عنرصا واحدا فقط من كل من هذه الفئات الثالثة موجودا. هــــــام

قد يكون من املفيد اإلشارة إىل أمثلة، وخاصة إذا تم بالفعل عرضها يف املناقشات السابقة. وعىل سبيل املثال، ميكنك الرجوع  فكر فيام يىل
إىل فيلم الفيديو الذي تم عرضه يف وقت سابق من الدورة، لإلشارة إىل عنارص محددة. أو إذا كان املشاركون يتبادلون القصص، 

ميكنك استخدام عنارص من هذه القصص عند قيامك برشح هذه الرشيحة. وسيكون هناك أيضا أمثلة أخرى من الرشائح 

القليلة القادمة.

ال يحتاج مقدمي الخدمات الصحية أن يكونوا متخصصني يف فهم تعريف اإلتجار بالبرش أو القوانني واآلثار القانونية. فلن  تــذكـــر أن
يكون مقدمي الخدمات الصحية مسئولني عن تحديد ما إذا كان شخص ما هو ضحية لإلتجار، ولكن لتوفري الرعاية بالطرق 

املناسبة واآلمنة. وقد ترغب يف تذكري املشاركني أنه سيتم يف وقت الحق من التدريب مناقشة نظم اإلحالة والدعم بالنسبة 

لضحايا اإلتجار والدور املحدد ملقدمي الخدمات الصحية.

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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التجنيد، أو النقل، أو اإليواء، أو االستقبال :العملية/النشاط

:التجنيد
شفهياً، أو باالتصال الشخصي، أو عن طريق األصدقاء، أو أفراد األسرة •

الموثوقون  
اإلعالنات بالصحف، أو اإلنترنت، أو مواقع التواصل االجتماعي•
في الغالب باستخدام الخداع، أو االحتيال، أو اإلكراه•

:النقل
المجتمع األصلي، مجتمع العبور، المقصد•
عبور الحدود بطريقة شرعية أو غير شرعية، داخل دولة ما•
السفر بالبر، أو الجو، أو البحر•
)التحفظ على الوثائق(غالباً يصاحبه •

تعريف اإلتجار

10

الرشيحة 10:  

هذه الرشيحة مفيدة يف إعطاء أمثلة أكرث تفصيال عن كيفية حدوث عنرص »النشاط« يف اإلتجار بالبرش.
مالحظة

إذا كان ذلك ممكنا، استخدم أمثلة من إعالنات الصحف التي تبدو »أروع من أن تصدق« لتوزيعها عىل املشاركني. ومن السهل  فكر فيام يىل
جدا العثور عليها يف العديد من السياقات، وميكن أن تولد مناقشات مثرية لالهتامم.

اإلكراه وسوء المعاملة

العمل لساعات زائدة•
جزئياً من حرية التحرك/الحرمان كلياً •
الجسمانية/سوء المعاملة اللفظية•
غير مسموح باالحتفاظ باألموال أو الديون التي تم جنيها •
االستغالل الجنسي واالغتصاب•
تعاطي المخدرات  قسرياُ •
الماء المناسبين/الحرمان من الطعام•
عدم توفير الحصول على الرعاية الصحية•

11

الرشيحة 11:  

إن عنرصي اإلكراه وسوء املعاملة اللذان غالبا ما يرافقان اإلتجار بالبرش هامني وينبغي التأكيد عليهام، بالنظر إىل العواقب  مالحظة
الصحية املحتملة. ويف الدورة التالية سوف يناقش املشاركون بشكل أكرث عمقا العواقب الصحية لإلتجار بالبرش. ويف هذه 

املرحلة من املهم بالنسبة لهم البدء يف فهم ما الذي قد يواجهه الشخص املتجر به يف حالة اإلتجار.

أشكال اإلتجار بالبشر

التسول القسري•

االستغالل في العمل•

االستغالل الجنسي•

االستعباد المنزلي•

12

الرشيحة 12:  

غالبا ما يرتبط اإلتجار بالبرش فقط باالستغالل الجنيس والبغاء القرسي. وتَُذكُِّر هذه الرشيحة املشاركني بأن اإلتجار قد يحدث 
مالحظة

من خالل  عدة الطرق، وأن أشكال االستغالل مختلفة، مبا يف ذلك االستغالل يف العمل، واالستغالل الجنيس، ومجموعة من 

األشكال األخرى لالستغالل.
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يمكن أن تكون ضحية اإلتجار

ذكر أو أنثى•
شخص بالغ أو طفل•
أجانب أو مواطنون•
شخص غريب أو أحد أفراد األسرة أو صديق•
مهاجر شرعي•
بدون وثائق/مهاجر غير شرعي•
مهاجر تم تهريبه•

ال تظهر جميع أشكال اإلتجار بنفس الطريقة؛ يحدد السياق المحلي والموقف من هم : تذكر
. األكثر عرضة لإلتجار وكيف يتم استغاللهم

الرشيحة 13:  

تقوم هذه الرشيحة بتذكري املشاركني بأن اإلتجار بالبرش قد يحدث ألي شخص،  بدون التمييز لصفات محددة. مالحظة

يبحث املتاجرون بالبرشعن أشخاص ميكن استغاللهم، مثل املهاجرين الذين يبحثون عن تحسني حياتهم، أو العاملني يف قطاع  فكر فيام يىل
غري منظم بشكل خاص.

لماذا ال تغادر ضحية اإلتجار؟

يتم إبقاء الضحايا بمنطقة مغلقة للحد من االتصال : تحرك مقيد•
بالمجتمع والحصول على أعلى نسبة عمل

الخوف من سلطات الهجرة وإنفاذ : التحفظ على جواز السفر والوثائق•
القانون

االعتداء الجسماني والنفسي، وساعات العمل : العنف واالعتداء•
المرهقة، والظروف الصعبة، وعدم الحصول على الخدمات الصحية، 

.  والتعرض للعنف

14

الرشيحة 14:  

تؤكد هذه الرشيحة مجددا السيطرة واإلكراه اللذان غالبا ما يكونان جزءا من عنرص »الوسيلة« لإلتجار بالبرش )الفئة الوسطى  مالحظة
يف الرشيحة 9(.

كن عىل دراية بأن العديد من املشاركني سوف يتخيلون حاالت يكون فيها الضحايا محبوسني يف غرف أو مقيدين بالسالسل  هــــــام
إىل مكن الخياطة. ويف حني أن هذا ال يحدث، ففي العديد من الحاالت يتم استخدام سوء املعاملة الجسدية والنفسية والعنف 

من جانب املتاجرين للسيطرة عىل الضحايا. وهناك مثال تم النظر إليه يف العديد من الحاالت مبساعدة من املنظمة الدولية 

للهجرة عندما شهدت املجموعة أعامل العنف. وعن طريق إيذاء أو حتى قتل شخص واحد أمام اآلخرين، سيتم السيطرة بفاعلية عىل بقية 

املجموعة من خالل الخوف. ومن املهم أن نالحظ أنه بالنسبة لضحايا اإلتجار، يكون التهديد بالعنف حقيقي جدا. وقد تؤثر عوامل أخرى عىل 

باللغة املحلية، والخوف من السلطات، وعدم معرفة املكان املوجودين فيه وكيفية  الديون، وعدم اإلملام  قدرة الشخص عىل املغادرة وتشمل 

العودة للوطن.

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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ما هو اإلتجار بالبشر؟ 

عمل إجرامي•
انتهاك لحقوق اإلنسان•
شكل من أشكال االستغالل•
عمل من أعمال العنف•

الرشيحة 15:  

تلخص هذه الرشيحة الدورة، وتعريف اإلتجار باألشخاص. مالحظة

أنه بالنسبة ملقدمي الخدمات الصحية، فالعنف واالستغالل الكامنني يف تجربة اإلتجار هو أمر هام، ألنهام يؤديان إىل عواقب  تــذكـــر أن
صحية محتملة.

16

االستنتاجات

يجب إشراك قطاع الصحة للمساعدة في التعرف على األشخاص 
المتّجر بهم ومعالجتهم

الرشيحة 16:  

بناء عىل محتوى الدورة، فمن الواضح أن الشخص الذي عاىن من تجربة اإلتجار سوف يحتاج إىل دعم من مقدمي الخدمات  مالحظة
الصحية للتعايف. ويف دورتنا التالية سوف نبدأ يف استكشاف العواقب الصحية عىل نحو أكرث عمقا.

راجع إجاباتك

جميع ضحايا اإلتجار بالبشر تم اختطافهم1.

المهاجرون الشرعيون يمكن أن يكونوا ضحايا 2.
لإلتجار

يتم اإلتجار بجميع األشخاص بهدف االستغالل 3.
الجنسي

هذه الدولة ال يوجد بها قانون لمكافحة اإلتجار بالبشر4.

بعض ضحايا اإلتجار من الرجال5.

اإلتجار مشكلة عالمية6.

هذه الدولة ال يوجد بها مأوى لضحايا اإلتجار7.

17

خطأ

صح

خطأ

خطأ/صح

صح

صح

خطأ/صح

الرشيحة 17:  

استطالع/اختبار: اساطري وحقائق – اإلجابات. كخامتة للدورة، أعرض عىل املشاركني  العبارات واألجوبة. النشاط

سوف يعتمد السؤالني 4 و7 عىل السياق. وينبغي أن تعرف إجابات هذين السؤالني قبل الدورة. وعليك األخذ يف االعتبار أنه  هــــــام
يف بعض الحاالت قد يكون الجواب مزيجا من الصحيح والخطأ. وعىل سبيل املثال، قد يوجد مأوى، ولكنه ال يسمح بدخول 

الرجال والفتيان.
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إذا كان من املستحيل العثور عىل هذه املعلومات قبل الدورة، قد يكون املشاركون يف الغرفة قادرين عىل اإلجابة عىل السؤالني  فكر فيام يىل
4 و 7 لبعضهم البعض، اعتامدا عىل خربتهم يف هذا املوضوع. وضع ذلك دامئا يف االعتبار واسمح للمشاركني مبساحة إلضافة 

معلومات إىل التدريب بناء عىل خربتهم.

نهاية المحاضرة
ما هو اإلتجار بالبشر؟

الرشيحة 18:  

تنهي هذه الرشيحة الدورة 1: ما هو اإلتجار بالبرش؟ مالحظة

إذا كنت تتبع الجدول الزمني املقرتح، فإن الدورة 1 سيكون قد تم االنتهاء منها يف صباح اليوم األول من التدريب، وأن تتم اسرتاحة الغذاء قبل 

الدورة 2.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس. أنظر الصفحة

16

املطبوعات التي يتم توزيعها يف الدورة 1
فيام ييل املطبوعات التي يتم توزيعها واملدرجة للدورة 1:

• جدول األعامل التمهيدي للمشاركني	

• مطبوعات األساطري والحقائق ملجموعة العمل الصغرية	

• تعريف اإلتجار وفقا للمعاير الدولية املنصوص عليها يف بروتوكول باملريو	

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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بناء القدرات ملقدمي الخدمات الصحية بشأن

رعاية األشخاص املتاجر بهم

جدول األعامل التمهيدية 

اليوم األول

وصول املشاركني والتسجيل 9:30 – 9:00

الكلامت االفتتاحية 10:00 – 9:30

ما هو اإلتجار بالبرش؟ 10:30 – 10:00

اسرتاحة قهوة 11:00 – 10:30

ما هو اإلتجار بالبرش؟ تابع 12:30 – 11:00

الغذاء 13:30 – 12:30

العواقب الصحية 15:00 – 13:30

اسرتاحة قهوة 15:30 – 15:00

العناية الواعية للصدمة 16:30 – 15:30

املناقشة  والخامتة 17:00 – 16:30

اليوم الثاىن

وصول املشاركني والرتحيب 9:30 – 9:00

دور مقدم الخدمات الصحية 10:30 – 9:30

اسرتاحة قهوة 11:00 – 10:30

دور مقدم الخدمات الصحية تابع 12:30 – 11:00

الغذاء 13:30 – 12:30

املبادئ التوجيهية 14:00 – 13:30

السياق املحيل والخطوات التالية 15:00 – 14:00

اسرتاحة قهوة 15:30 – 15:00

االستنتاجات والخامتة 16:30 – 15:30
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االختبار: صحيح / خطأ

يف مجموعتك الصغرية، ناقش العبارات التالية وعام إذا كنت تشعر بأنها صحيحة أو خاطئة. كن عىل استعداد لتقاسم إجاباتك مع املجموعة 

الكاملة بعد 10 دقائق.

خطأ صح

• يتم اختطاف جميع ضحايا اإلتجار بالبرش.	

• ميكن أن يصبح أولئك الذين يهاجرون بطريقة قانونية أن يكونوا ضحايا اإلتجار بالبرش.	

• جميع األشخاص الذين يتم اإلتجار بهم يكون لغرض االستغالل الجنيس.	

• ليس لدى هذا البلد قانون خاص باإلتجار بالبرش.	

• بعض ضحايا اإلتجار بالبرش هم من الرجال.	

• اإلتجار هو مشكلة يف جميع أنحاء العامل.	

• ليس لدى هذا البلد مالجئ لضحايا اإلتجار.	

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص،

 وبخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة

الجرمية املنظمة عرب البلدان

األمم املتحدة 2000

http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm  :مقتطفات من الربوتوكول الكامل املتاح عىل شبكة اإلنرتنت يف املوقع

 املادة 3

املصطلحات املستخدمة

ألغراض هذا الربوتوكول:

• يقصد بتعبري »االتجار باألشخاص« تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها 	

أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي 

مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدىن، استغالل دعارة الغري 

أو سائر أشكال االستغالل الجنيس، أو السخرة أو الخدمة قرسا، أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء؛

• ال تكون موافقة ضحية االتجار باألشخاص عىل االستغالل املقصود املبنّي يف الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة محل اعتبار يف الحاالت 	

التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل املبيّنة يف الفقرة الفرعية )أ(؛

• يعترب تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل »اتجارا باألشخاص«، حتى إذا مل ينطو عىل استعامل أي من 	

الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة؛

• يقصد بتعبري »طفل« أي شخص دون الثامنة عرشة من العمر.	
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دليل الدورة 2: العواقب الصحية

نظرة عامة عىل الجدول الزمني الدورة 2: 

يُقدر بأن تستغرق هذه الدورة ما بني ساعة ونصف إىل ساعتني، اعتامدا عىل األنشطة التي تشملها. ومن املستحسن أن يستكمل املشاركني  الدورة 

1 قبل هذه الدورة. ويوىص بأن تكون هذه الدورة يف فرتة ما بعد الظهر من اليوم األول من التدريب األسايس.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس أنظر الصفحة

16

أهداف التعلم الدورة 2: 

بحلول نهاية هذه الدورة سيتمكن املشاركون من:

• التعرف عىل بعض من العواقب الصحية الرئيسية لإلتجار.	

إذا كان ذلك مناسبا، أنظر يف عرض فيلم فيديو قصري آخر أو إعالن الخدمة العامة بشأن اإلتجار بالبرش يف بداية الدورة. وميكن  فكر فيام يىل
أن يساعد ذلك عىل تركيز املشاركني بعد الغذاء.

التأكد من تعديل جدول األعامل املقرتح حسب الحاجة، مبا يف ذلك أوقات البداية والنهاية والفواصل، وذلك قبل التدريب  هــــــام
)أنظر الجزء 1(.

اإلعداد واملواد املطلوبة

• تأكد من وجود نسخ من جدول األعامل الخارجي واملطبوعات التي يتم توزيعها.	

• إذا كنت ال تستطيع الوصول إىل الباوربوينت وكمبيوتر، وجهاز عرض يف غرفة التدريب، ينبغي إعداد صفحات توضيحية قالبة يف وقت 	

سابق للتدريب مبحتوى الرشيحة.

• تشمل املواد التي تحتاج إليها صفحات توضيحية قالبة وأقالم لوضع العالمات، فضال عن مادة الصقة لتثبيت الورقة عىل الجدران.	

من الرضوري أن تكون عىل دراية بسياق مكافحة اإلتجار املحيل قبل هذه الدورة )أنظر الجزء 1(. وبالنسبة لهذه الدورة من 
هــــــام

املفيد بشكل خاص أن يكون لديك معلومات عن األشكال املحلية لالستغالل، وإذا كان ذلك ممكنا، أمثلة من مقدمي الخدمات 

املحليني بشأن أنواع املشاكل الصحية التي رؤها بني الضحايا.

الجزء الثاين: التدريب األسايس
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الرشيحة 1:  

ميكن أن تكون هذه الرشيحة معروضة عىل الشاشة عند وصول املشاركني بعد الغذاء، وأثناء أي إعالنات أو كلامت، إذا كان ذلك مناسبا. فكر فيام يىل

أهداف الدورة التدريبية

المشتبه بهاالتعرف على كيفية التعامل مع الحاالت 1.

إليكتحويلهالتعرف على كيفية رعاية ضحية إتجار بالبشرمتعرف عليه عند 2.

أهداف الجلسة
فهم اإلتجار بالبشر•

تحديد العواقب الصحية الرئيسية لإلتجار بالبشر•

التعرف على االسمات الرئيسية للرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•

التعرف على األساليب الالزمة للحفاظ على سالمة مقدمي الرعاية والمرضى•

فهم فوائد ُنهج الرعاية المتخصصة •

تحديد إمكانيات وحدود دور مقدمي الرعاية الصحية•

2

الرشيحة  2:  

تظهر هذه الرشيحة يف بداية كل دورة، لتذكري املشاركني باألهداف الرئيسية للدورة: )1( معرفة كيفية التعامل مع الحالة  مالحظة

املشتبه بها ، و )2( معرفة كيفية رعاية شخص تم اإلتجار به والتعرف عليه. ومن املفيد تذكري املشاركني باإلطار العام للمقرر 

وأهداف الدورة.

التأكيد عىل الوضعني التي قد يجد مقدم الخدمة الصحية نفسه فيهام فيام يتعلق باإلتجار بالبرش. هــــــام

قد يشتبهون يف أن شخص ما هو ضحية لإلتجار.. 1

قد يقوموا برعاية شخص ما تم إحالته إليهم وتم التعرف عليه بالفعل عىل أنه شخص تم اإلتجار به.. 2

والتوجيهات يف هذا التدريب واملوجودة  يف كتيب رعاية األشخاص الذين تم اإلتجار بهم مفيدين يف كلتا الحالتني.

 النموذج األساسي
العواقب الصحيه

الرشيحة 3:  

تكون هذه الرشيحة يف بداية الدورة 2: العواقب الصحية مالحظة

و هذا توقيت مناسب لتذكري املشاركني إىل أننا يف طريقنا للرتكيز بشكل أكرث تحديدا عىل املخاطر الصحية وعواقب اإلتجار بالبرش.

تــذكـــر أن أن املشاركون لديك سوف يشاركون يف التدريب إذا كان ذات الصلة بالنسبة لهم كمقدمي خدمات صحية. وعليك تذكريهم 
عن السبب يف إجراء هذا التدريب وأننا نعمل جميعا يف هذا املوضوع ألن اإلتجار بالبرش يؤذي الناس، ولذلك فهم بحاجة إىل 

الرعاية الصحية.
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أهداف الدورة

التعرف على المخاطر الصحية الرئيسية وعواقب االتجار 
بالبشر

4

الرشيحة 4:  

ىف نهاية هذه الدورة، ستكون قادرا عىل تحديد املخاطر والعواقب الصحية الرئيسية لإلتجار بالبرش. أهداف التعلم

وهذا الهدف التعليمي هو محور هذه الدورة.

عليك تذكري املشاركني بأنك تتحدث عن الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العاملية، »الصحة املادية واالجتامعية والعقلية«. هــــــام

الركبةمستوىإلىمداهاوصلحتىبالمياهمليئةالسفينةمتنعلىالغرفكانت”
أكثربالنوملهميسمحلمحيث(يومكلطويلةلساعاتيعملونالرجالكانوقد
.)اللياليبعضفيمتاًحاحتىيكنلماألمرهذاأنبلليلةكلساعاتثالثمن
تكنلمالشربومياهكافي،وغيرصحيغيركانفقدلهميقدمكانالذيالطعامعنأما
يكنولم،)الجليديةالجبالمناآلتيةالمياهأوالمالحةالمياهلشربحياناأواواضطر(عذبة

كانواحينماالعملعلىجبرواأُ و،األوقاتجميعفيلهممتاحاً المرحاضاستخدام
.مرضى

مقابلماديمقابلأيتلقىمنهمقليلالويشتكونكانواالذينهؤالءإلىاإلساءةوتمت
أشهر،عشرةإلىستةبينماتتراوحلفترةالظروفهذهظلفيعليهماالبقاءوتم.عمله
"السفينةازاحتجبةالروسيالحدودحرسخدمةقامتعندماإالعنهميفرجولم

2006ملف الحالة الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة، 

5

الرشيحة 5:  

تشمل الرشائح القليلة القادمة حاالت حقيقية لإلتجار بالبرش، للمساعدة يف توضيح املخاطر الصحية التي يتعرض لها األشخاص  مالحظة
املتاجر بهم.

نظر مطبوعات املنظمة الدولية للهجرة وكلية لندن للصحة والطب االستوايئ بشأن املزيد من األمثلة من القصص بشأن اإلتجار  مالحظة
بالبرش )متاحة عىل شبكة اإلنرتنت عىل املوقع www.lshtm.ac.uk/genderviolence  أنظر التقارير(

تحديد املخاطر الصحية )أثناء العرض(. عند عرض الرشائح من 5 إىل 8، اطلب من املشاركني تحديد املخاطر الصحية يف هذه  النشاط
القصص. وميكن أن يتم هذا مبشاركة  كافة أعضاء املجموعة.

تجعل  أن  الوقت عىل هذا، ميكن  مزيد من  املناسب قضاء  أنه من  تشعر  إذا كنت  دقيقة(.   20( الصحية  املخاطر  تحديد 

نشاط بديل

املشاركون يكونون مجموعات ثنائية أو صغرية والقيام بهذا التمرين معا. ويف هذه الحالة، يتم إعطاء كل مجموعة صغرية إحد القصص الواردة 

التي  يف الرشائح 5-8 والطلب منهم تحديد قامئة بالعواقب الصحية. وبعد ذلك اسمح بوقت لكل مجموعة لتقديم حالتها واملخاطر الصحية 

حددتها إىل كافة أعضاء املجموعة.
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إذا قمت بذلك النشاط البديل ينبغي عليك تقدير وقت أكرب لهذه الدورة. تــذكـــر أن

يتم تضمني دراسات الحالة لتوضيح مجموعة من حاالت اإلتجار مع أشكال مختلفة من االستغالل واملخاطر الصحية املختلفة  فكر فيام يىل
املحتملة. وإذا كان ذلك ممكنا، قد تقوم بتكييف العرض أو النشاط ليشمل أمثلة من السياق املحيل. وهذه قد تكون متاحة 

يف البلد أو تقارير البحوث املحلية عىل سبيل املثال. وبدال من ذلك، قد تكون قادرا عىل الحصول عىل دراسات حالة من 

مقدمي الخدمات الصحية املحليني أو منظامت مثل املنظمة الدولية للهجرة. كن متأكدا من عدم الكشف عن هوية الضحايا إذا كنت تبني قصصا 

عىل حاالت حقيقية، وذلك عن طريق تغيري بعض التفاصيل وأال تشمل القصة أي معلومات محددة أو شخصية عن األشخاص الذين تم اإلتجار 

بهم. وإذا كانت األمثلة تشمل تفاصيل محددة، مثل الصور أو األسامء، فال تدرجها يف التدريب.

حرارة الدرجاتفي أسوأسمنت األمن الطوب وكتالً كيلوجراماً من50عليك أن تحمليتوجب ”
وعلى الرغم من واإلعياءبالدوار فهي تصيبك. ليس لها مثيل–هذه الحرارة ... يمكن تخيلها التي 
، أجركيتم اقتطاع جزء منإجازة مرضية، تإذا أخذو... بالتوقف عن العمللك سمح يُ ال فذلك،

.“أطولهنا لفترة محتجزاً وتظل

6

الرشيحة 6:  

أنظر التعليامت يف الرشيحة 5. مالحظة

ًا حتى أنها في أحد المرات فاسدطعاماً تناول أني تالعمل جعلربة... لم اتقاض راتبي لمدة سنتين "
الحائط بخبط ابنها رأسي كما . بالمرض الشديد بعدهاشعرت وشرب الماء والصابونعلى نيأجبرت
... "فقدت بصري بعد ذلك حتىمرارا

7

الرشيحة 7:  

أنظر التعليامت يف الرشيحة 5. مالحظة

  كان جسدها مليئاً . هاوقالت انها هربت من قوادمأواي حضرتها إلى فأفي الشارع شبه واعية هاوجدت"
أليام، بل كانت ال تفعل شيئاً سوى البكاء . بر في ذراعيهاالناتجة عن إدخال اإلوالندوبكدمات بال

... "في مرة من المراتاإلنتحارحاولت 

8

الرشيحة 8:  

أنظر التعليامت يف الرشيحة 5. مالحظة
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هذا املثال مقتبس من مقدم للخدمات الصحية. مالحظة

تدريب

:أذكر بعض المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بما يلي

أعمال البناء. 1
العمل المنزلي. 2

  ؟بالبشرتجارلضحايا اإلأسوأ بالنسبة تكون هذه المخاطركيف يمكن أن 

يواجهونها؟يمكن أنالتير األخرىالمخاطهى ما 

9

الرشيحة 9:  

تهدف هذه الرشيحة إىل مساعدة املشاركني عىل التعرف عىل أسباب أنه قد يكون لألشخاص الذين تم اإلتجار بهم احتياجات  مالحظة
الصحية  املخاطر  تحديد  املشاركني  عىل  يتعني  املناقشة،  من  األول  الجزء  وخالل  متخصص.  نهج  وتتطلب  محددة  صحية 

النموذجية التي يواجهها أي شخص يعمل يف ذلك القطاع. ويف الجزء الثاين من املناقشة، ينبغي عليهم البدء يف تحديد املشاكل 

التي يواجهها ضحايا اإلتجاربالبرشوالتي قد تسبب لهم مخاطر صحية إضافية ومتزايدة. وقد يشمل ذلك أشياء مثل ساعات طويلة للغاية / عدم 

القدرة عىل التوقف عن العمل، وقسط صغري من الراحة أو النوم، وظروف سيئة للغاية، وتدريب ضعيف  أو تدريب بلغة ليس لغتهم، والحوادث 

وسوء املعاملة من دون أي عالج طبي، الخ.

املخاطر الصحية لألشخاص الذين يتم اإلتجار بهم )15 دقيقة(. استجوب املشاركني عن املخاطر الصحية التي ترتبط بالعمل  النشاط
يف القطاعات املدرجة عىل الرشيحة )عىل سبيل املثال، التشييد(. أطلب من املشاركني أخذ بضع دقائق إلدراج املخاطر الصحية 

يف قامئة، ثم أخذ بعض الوقت بالنسبة للمجموعة  لبحث إجاباتهم. وميكنك إذا أردت تدوينها عىل صفحة توضيحية قالبة. 

وبعد ذلك استجوب املشاركني عن كيف ميكن لهذه املخاطر أن تكون اسوأ أو مختلفة بالنسبة للناس الذين تم اإلتجار بهم )مناقشة املجموعة(.

إذا كان ذلك مفيدا خالل الجزء الثاين من املناقشة، ميكنك الرجوع إىل الحاالت املوجودة يف الرشائح 8-5. فكر فيام يىل

ال تقلق بشأن كونها غري شاملة – فهذه الرشيحة هي فقط لجعل املشاركني يفكرون يف كيفية أن تكون املخاطر الصحية  هــــــام
لضحايا اإلتجار بالبرشمختلفة عن املرىض اآلخرين. وسوف تسمح لهم الرشيحة التالية بالعمل عىل هذا عىل نحو أكرث شموال.

10

عواقب محتملةمخاطر صحية

اإليذاء الجسدي، والحرمان

وسوء المعاملةالتهديد والتخويف، 

االعتداء الجنسي

إساءة استعمال المواد المخدرة

القيود االجتماعية، والتالعب بالمشاعر، واإلساءة 
العاطفية

االستغالل االقتصادي

عدم األمان القانوني

المخاطر المهنية

التهميش

الرشيحة 10:  

تبدأ هذه الرشيحة اآلن يف االنتقال من املخاطر الصحية إىل العواقب الصحية. ويف كثري من األحيان، ستكون بعض العواقب 
مالحظة

قد تم ذكرها بالفعل يف مناقشة املخاطر.
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املخاطر والعواقب الصحية )10 دقائق(. عرض جدول املخاطر الصحية والعواقب املحتملة، والعمل معا يف مجموعة كاملة،  النشاط
واطلب من املشاركني أن يذكروا بصوت مرتفع العواقب املحتملة لكل من املخاطر املدرجة يف الرسم البياين. وميكنك تكرار 

ذلك من دون ملء الرسم البياين، حيث أن ذلك موجود يف الكتيب الذين ميكن إعطائه كمطبوعات يتم توزيعها يف نهاية 

الدورة.

املخاطر والعواقب الصحية )20 دقيقة(. يتعني عليك تقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية وإعطاء كل مجموعة نسخة من  نشاط بديل
يُطلب من كل  بعد ذلك  ثم  املحتملة  العواقب  لديهم 10 دقائق مللء  أن  املطبوعة. وأخربهم  الصحية  والعواقب  املخاطر 

مجموعة صغرية تقديم بعض اإلجابات. وبعد عرش دقائق اجمع املشاركني مرة أخرى واجعل كل مجموعة صغرية تقدم بعض 

اإلجابات. ومبجرد االنتهاء من النشاط، عليك إما أن تقدم للمشاركني ملخص للمخاطر والعواقب الصحية املطبوعة، أو تقوم بتوجيههم بشكل 

مبارش إىل الكتيبات الخاصة بهم.

تأكد من أنك تستجوب كل مجموعة عن بعض اإلجابات فقط. فسوف يوفر ذلك الوقت، وسوف مينع أيضا تكرار النشاط.  هــــــام
ذكرته  ما  إىل  إضافته  يتم  لديهم يشء  كان  إذا  عام  جميعا  املشاركني  من  تطلب  أن  ميكنك  التمرين،  من  تنتهي  أن  وبعد 

املجموعات األخرى.

؟ضحايا اإلتجار بالبشرما هو تأثير ذلك على صحة

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم

نتائج البحوث
:المشاركون في الدراسة

،يطالياإو،والمملكة المتحدة،وأوكرانيا،مولدافيافي على الخدمات الذين يحصلونوننساء والمراهقال•
.وبلجيكا،وبلغاريا وجمهورية التشيك

).٪3(أو كليهما، )٪4(ىالمنزللالعمأو) ٪92(في مجال الجنس القسريعملللاالتجار بهم تم •
بلداً 14، من 45إلى 15منتتراوح أعمارهم •
.٪ خالل عام واحد20ولمدة شهر على األقل، منهم٪81تم استغالل •

مقابلة ، وتلقيهن خدمات الرعايةمنيوم14-0امرأة بعد207تمت مقابلة : أجريت ثالث مقابالت
يوم أو أكثر من 90أخريات بعد 63ومقابلة، من تلقي الرعايةيوم56-28أخرى بعدإمرأة 170

.تلقي الرعاية

11

الرشيحة 11:  

الصحية  اآلثار  حول  األقران  يستعرضها  التي  األبحاث  يف  املتوفرة  املعلومات  التالية  القليلة  والرشائح  الرشيحة  هذه  تقدم  مالحظة
الناجمة عن اإلتجار باألشخاص.

من املهم أن نالحظ أن عىل الرغم من أهمية اإلتجار يف العديد من البلدان يف السنوات العرش املاضية، هناك قليل من  هــــــام
املعلومات من األبحاث التي يستعرضها األقران بشأن اآلثار الصحية الناجمة عن هذه الجرمية. وقد عرثت مراجعة منهجية 

حديثة )أورام وآخرون، 2012( عىل 19 دراسة فقط حول الصحة واإلتجار غري املرشوع والتي تطابقت مع معايريهم، 

http://www.plosmedicine.org/article/ وتركزت جميعها عىل النساء والفتيات يف االستغالل الجنيس )أنظر

info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001224(. وعىل الرغم من الحاجة إىل إجراء بحوث إضافية )وخاصة بشأن استغالل 
األيدي العاملة(، فقد تم توثيق بعض املعلومات الهامة عن اآلثار الصحية الناجمة عن اإلتجار بالبرش.

النتائج املستخلصة من دراسة واحدة عىل وجه الخصوص لتوضيح األمناط الصحية  أنه سيتم االعتامد عىل  أخرب املشاركني  مالحظة
الشائعة بني األشخاص الذين يتم اإلتجار بهم. وعليك تذكريهم بأنه يف حني أن هذه الدراسة تركز فقط عىل النساء والفتيات 

يف االستغالل الجنيس يف أوروبا، فإن املعلومات ال تزال مفيدة ملقدمي الخدمات الصحية لفهم التأثري عىل صحة ضحايا اإلتجار 

بالبرش بغض النظر عن شكل االستغالل.

أحد األسباب التي تجعل هذه الدراسة مثرية لالهتامم بشكل خاص، هي أنها تشمل مقابالت يف ثالث نقاط من الوقت بعد  هــــــام
خروج النساء والفتيات من وضع اإلتجار بهن، وقد كشف هذا عن بعض املعلومات املثرية لالهتامم حول التغريات يف أمناط 

األعراض مع مرور الوقت، والتي سوف ننظر إليها عن كثب يف هذه الدورة.
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إذا كان ذلك مناسبا، ميكنك تزويد املشاركني مبزيد من التفاصيل حول منهجية الدراسة. حيث تم إدراج مائتان وسبع سيدة  فكر فيام يىل
يف الدراسة. وكانت جميع املشاركات يف الدراسة قد تلقني خدمات بعد انتهاء مرحلة اإلتجار بهم. وقد هدفت الدراسة إىل 

إجراء مقابالت مع النساء ثالث مرات بعد اتصالهم بخدمات ما بعد انتهاء اإلتجار: يف غضون 14 يوما، وبعد 28-56 يوما، وبعد 

90 يوما أو أكرث – من أجل فهم كيفية تغري احتياجاتهم الصحية مع مرور الوقت.

خالل اإلتجارتعرضت له المرأة العنف الذي 

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم

12

(%)نعم العنفنوع
)207=ع(

158%76عنف جسدي
186%90عنف جنسي

196%95جنسي أو كليهماعنف جسدي أو عنف
148%71عنف جسدي وجنسي مًعا

خالل حالة اإلتجارالتهديدات
185%89تم تهديد المرأة

75%36تلقت عائلة المرأة تهديًدا
70%34تم تهديد المرأة وعائلتها

الرشيحة 12:  

توضح هذه الرشيحة تكرار تعرض النساء الاليت شملتهم الدراسة للعنف خالل اإلتجار بهن. وباإلضافة إىل ذلك، تدل هذه  مالحظة
الرشيحة عىل أن األشخاص املتاجر بهم يواجهون تهديدات بالعنف حقيقية للغاية. ولهذا السبب قد ال يحاولون الفرار من 

وضع اإلتجار بهم. وميثل هذا أيضا أن صحتهم الجسدية والنفسية يف خطر حقيقى عندما يكونون يف حاالت اإلتجار بالبرش، 

وينبغي اتباع الحذر الشديد عن االقرتاب من شخص ما قد يكون ال يزال يف حالة اإلتجار به، لتجنب التسبب يف مزيد من الرضر.

يتم تضمني بعض مقتطفات من هذه الدراسة يف املواد التدريبية، ولكن إذا كنت تشعر أن ذلك مناسبا، ميكنك أيضا تضمني  فكر فيام يىل
http://genderviolence.lshtm. مزيد من املعلومات من دراسة االبتسامات املرسوقة، واملتاحة عىل شبكة اإلنرتنت )أنظر

.)ac.uk/files/Stolen-Smiles-Summary.pdf

يف وقت نرش هذه الحزمة التدريبية، يجرى حاليا من جانب املنظمة الدولية للهجرة وكلية لندن للصحة والطب االستوايئ  فكر فيام يىل
العديد من الدراسات حول الصحة واإلتجار بالبرش بالنسبة الستغالل اليد العاملة. وينصح هنا مراجعة مناذج بحثية مشابهة 

جديدة متاحة عند اإلعداد للتدريب، الستكامل املعلومات.

كم مرة كنت حرا فيما تود أن تفعل أو أين تذهب؟

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم

13

%10نادرًا 

%77مطلقاً 

%2غالباً 

%3دائماً 
أحياناً 

4%
التوجد إجابة

4%

الرشيحة 13:  

تظهر هذه الرشيحة نتائج السؤال »كم مرة كنت حرا فيام تود أن تفعل أو أين تذهب؟« فاإلكراه والسيطرة املوجودان يف  مالحظة
كثري من حاالت االتجار غري الرشعي يرتجم بالنسبة إىل ضحايا اإلتجار بالبرش إىل عدم القدرة عىل السيطرة عىل من يسيطر 

وااللتهابات  والجروح  اآلالم  لتخفيف  املساعدة   قادرون عىل طلب  أي حال، هم  ذلك، وىف  يفعل  أجسادهم، ومتى  عىل  

الناجمة. وهذا بدوره له عواقب صحية.

أظهرت  الدراسات أنه حتى عندما يتم اإلتجار ألشكال أخرى من االستغالل )عىل سبيل املثال، العبودية املنزلية(، كثريا ما  تــذكـــر أن
يستخدم العنف الجنيس للسيطرة عىل النساء ضحايا اإلتجار.
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العظام، فيكسروضوض، بروأصيبت. الطابق الثانيبمن نافذة بأن قفزتالتاجرمنفي الهروبمرأةإتحنج

.جروحجسدها مليئاً بآثار الوعي، وكان ةفاقدتوكان

في هولندا اإلتجاربالبشر مسئول البرامج لدى مؤسسة مكافحة 

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم
14

الرشيحة 14:  

هذه مقتبسة من أحد املشاركني يف الدراسة، وهي حالة حقيقية. عليك تذكري املشاركني بأن هذا الوضع معتاد، ولسوء الحظ،  مالحظة
وأحيانا يلتقون مقدمي الخدمات الصحية بأشخاص تم االتجار بهم يف غرف الطوارئ باملستشفيات بعد أن قفزوا من النوافذ 

هربا من وضعهم.

مظاهر االستغالل المفرط

:العواقب
لإلصابةوزيادة خطر التعرض اإلرهاق •
للمخاطر الكيماوية أوالجرثومية أو غيرها من المخاطر الجسديةالتعرض •
، واإليذاء الجسدي، وحاالت الصدمةاالغتصاب•

ساعات عمل طويلة•

أو قد يتم عدم تقديم المعلومات والتدريب، / معدات وقاية شخصية رديئة•
يتحدثهاتقديمهما بلغة أخرى غير التي 

تدريب غير كافٍ •

)الجسدي، والجنسي، والنفسي(العنف •

15

الرشيحة 15:  

تقوم هذه الرشيحة بتذكري املشاركني بأنواع املخاطر والعواقب الصحية التي يواجهها العديد من األشخاص الذين يتم اإلتجار  مالحظة
بهم.

اإلستعانة بالحاالت التى سبق اإلشارة إليها ىف  التدريب. فكر فيام يىل

مظاهر االستغالل المفرط

أماكن شديدة اإلزدحام وسيئة التهوية•

سوء التغذية•

فترات غير كافية للنوم، والراحة واالسترخاء•

اإلقامة والسكن في نفس مكان العمل•

بيئة غير صحية وغير نظيفة•

)البرودة والحرارة(التعرض لمناخ غير مناسب •

عدم توافر ظروف مناسبة لتحقيق النظافة الشخصية•

خطر العنف الجنسي أو ممارسة الجنس باألكراه أو المقايضة•

رعاية طبية مستحضرات دوائية محدودة•
16

الرشيحة 16:  

تقوم هذه الرشيحة بتذكري املشاركني بأنواع املخاطر والعواقب الصحية التي يواجهها العديد من املتاجر بهم.
مالحظة

اإلستعانة بالحاالت التى سبق اإلشارة إليها ىف التدريب. فكر فيام يىل
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األعراض الجسدية األكثر شيوعاً 

:السيدات اللواتي تم االتجار بهم من أجل استغاللهم جنسياً 

صداع% 81
آالم الظهر% 69نوبات دوار%  71
مشاكل في الذاكرة% 63مشاكل الصحة الجنسية% 60-70

إجهاد% 82

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم

:  اانتشار العنف ومخاطره والمشاكل الصحية الجسدية والعقلية والجنسية المتعلقة باإلتجار بالبشر”
2012بلوس ميديسن وأورام وآخرون، “ مراجعة منهجية

:األعراض األكثر شيوعاً 

الصداع، وآالم الظهروالمعدة، ومشاكل الذاكرة

17

الرشيحة 17:  

يسلط هذا االقتباس الضوء عىل أنه، يف كثري من األحيان، يعيش الناس يف ظروف معيشية يومية وظروف عمل صعبة وخطرية 

مالحظة

ومجهدة. وهذا االقتباس هو من أحد املشاركني يف الدراسة، وميثل قصة حقيقية

.ونادرا كان يتم عسل  المالءاتللجميع، صابونة واحدة ومنشفة واحدةهناك تكانفقد . سيئةظروف الكانت 

شخص عامل في مجال الجنس تم اإلتجار به من أوكرانيا إلى يوغوسالفيا

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم
18

الرشيحة 18:  

األعراض الجسدية األكرث شيوعا )أثناء العرض(. اطلب من املشاركني تخمني األعراض الجسدية األكرث شيوعا التي تم اإلبالغ عنها  النشاط
من ضحايا اإلتجار. وبعد ذلك اعرضها عىل الرشيحة.

عرثت مراجعة منهجية للمشاكل الصحية )أورام وآخرين، 2012( عىل أعراض متشابهة بني األشخاص الذين تم اإلتجار بهم،  مالحظة
والتحقق من هذه الدراسة التي متت يف وقت سابق. ومع ذلك تركز املواد املطبوعة عىل االستغالل الجنيس وهناك حاجة إىل 

املزيد من األبحاث حول االستغالل يف العمل.
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دورة األذى التراكمي

ما قبل 
ما بعد االستغاللاإلتجار

اإلتجار
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الرشيحة 19:  

تعرض هذه الرشيحة أهمية التفكري بطريقة شاملة يف الوضع الصحي ضحية اإلتجار، مع األخذ يف االعتبار تجاربهم قبل أن  مالحظة
يتم اإلتجار بهم، وخالل االستغالل ويف مرحلة ما بعد اإلتجار بهم. وسوف تناقش الرشيحتني التاليتني عىل وجه الخصوص 

التجارب قبل اإلتجار بهم.

أثناء  ميكن أن يكون أثر اإلتجار عىل املدى طويل. وعىل سبيل املثال، يستخدم بعض ضحايا اإلتجار املخدرات أو الكحول  هــــــام
استغاللهم، إما ملواجهته أو هم مضطرون للقيام بذلك. وقد يؤدي هذا إىل مشاكل طويلة األجل مع اإلدمان.

المخاطر الصحية ما قبل اإلتجار

التي لها تأثير خطير على المواقفثالثة أنواع من المخاطر الصحية أو اذكر•
في متورطاً نفسهالشخصيجدأن قبلحدث تقدالتي قد تكون موجودة أوالصحة 

؟حالة اإلتجار

قبل في مرحلة ما الصحية أو االظروف بعض المخاطر أن تتسبب من الممكنكيف •
تجار؟لإلعرضة للسقوط ضحيةالشخصفي التأثير على كون تجار إلا

20

الرشيحة 20:  

املخاطر الصحية قبل اإلتجار )أثناء العرض(. اطلب من كل املشاركني التفكري يف املخاطر الصحية املحتملة التي يواجهها ضحايا  النشاط
الدم(،  وارتفاع ضغط  السكر،  )مثل مرض  مزمنة  األمثلة ظروف صحية  بهم. وقد تشمل  يتاجر  أن  قبل  باألشخاص  اإلتجار 

االعتداء الجنيس أو الرضر السابق، واملشاكل الصحية املرتبطة بالفقر، واملشاكل النفسية املسبقة، الخ.

العنف الذى تعرضت له النساء
قبل اإلتجار بهم

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم
21
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الرشيحة 21:  

تظهر هذه الرشيحة مستويات مرتفعة من العنف الذي تتعرض له املرأة قبل أن يتم اإلتجار بها، استنادا إىل نتائج دراسة  مالحظة
»االبتسامات املرسوقة«. ومن املمكن أن الظروف الصحية والتجارب قبل اإلتجار تزيد من تعرض الشخص لالتجار به. ومثال 

آخر عىل ذلك، هو العجز، حيث يتم استهداف الناس بواسطة املتاجرين بسبب إعاقتهم )عىل سبيل املثال، من أجل التسول 

القرسي(.

إذا كان هناك متخصصون يف العنف يف الغرفة )عىل سبيل املثال، العنف املنزيل أو العنف القائم عىل أساس الجنس(، فمن  فكر فيام يىل
املمكن أن يقوموا ب تعليقات إضافية حول عالقة حاالت  العنف السابق بزيادة حالة االستضعاف للعنف ىف املستقبل.
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السمات النفسية لحاالت اإلتجار بالبشر

مسببات الضغوط النفسية
اإليذاء الجسدي•

العنف الجنسي•

التهديد باستخدام العنف•

التهديد باستخدام العنف ضد األسرة•

اختبار تجربة عنيفة•

الحبس•

العزلة•
بيئة تشكل تهديًدا•
عدم الثقة•
اإلحباط•
شعور بعدم اليقين بشأن المستقبل•
الشعور باالرتباك في األماكن غير •

المألوفة

22

الرشيحة رقم 22:  

تتعلق بعض الرشائح التالية باآلثار النفسية الناجمة عن اإلتجار بالبرش. أخرب املشاركني أننا قد قمنا بالنظر إىل بعض املخاطر  مالحظة
واآلثار الجسدية، وسوف نبحث اآلن قليال يف املخاطر واآلثار النفسية.

الصحة  عىل  تؤثر  قد  التي  لإلتجار  التعرض  تجربة  عنارص  ماهي  عن  املشاركني  اسأل  العرض(.  )أثناء  النفسية  الضغوطات  النشاط
النفسية للضحية؟ ثم اجعل النقاط تظهر لإلستعانة ببعض األمثلة.

كيف تؤدى مواقف التوتروالضغط النفسى إلى ردود أفعال 
عنيفة

الهروبالمواجهة

جية
ولو

سي
ت ف

يرا
تغ

عند التعرض الفعل ردود تغير 
للضغط في المستقبل

الخطر

23

الرشيحة 23:  

من املهم أن نأخذ يف االعتبار أن التجارب الصادمة خالل اإلتجار تؤثر يف كثري من األحيان عىل طريقة استجابة األشخاص للتوتر  مالحظة
يف املستقبل. وتعرض هذه الرشيحة االستجابة »النموذجية« ألي شخص للخطر- املكافحة أو الهروب. وضحية اإلتجار لديه رد 

الفعل هذا مرارا وتكرارا خالل تجربته، وميكن أن يؤدي هذا إىل تغيريات فسيولوجية تسبب يف أن يكون لديه رد فعل شديد 

للضغوط الطفيفة يف املستقبل. لذلك ميكن أن يبدو عليهم االضطراب أو رد الفعل الزائد. أو يف بعض الحاالت، ميكن أن يحدث العكس: وقد يصبح 

البعض فاقدي الحس لألحداث املجهدة وقد »أوقفوا« ناقوس الخطر البيولوجي وآليات السالمة، بحيث يكونوا أقل قدرة عىل إدراك الخطر وحامية 

أنفسهم. ومقدم الخدمة الصحية يف حاجة ألخذ هذا األمر يف االعتبار مع التعامل مع ضحية اإلتجار.

ميكنك أن تسأل املشاركني عام يشعرون به عندما تنفجر فجأة مفرقعة نارية يف الغرفة، أو انفجار جدار فجأة واشتعال النريان  فكر فيام يىل
فيه. فإن رد فعل األدرينالني الحاد الذي لدى كل شخص قد يكون مثال جيد للقتال أو استجابة للهروب. تخيل وجود رد الفعل 

نفسه عىل األحداث الصغرية اليومية.
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السمات النفسية لحاالت اإلتجار بالبشر

ما هي الحاالت التي تؤدى إلى ردود األفعال ناتجة عن الضغط 
النفسى؟

التحكم فيهايصعب األحداث التي 
األحداث التي ال يمكن التنبؤ بها

اإلحساس بالعجز واليأس•
النشاط المفرط•
“أو الشئكل شئ ”آلية استجابة •

24

الرشيحة 24:  

تظهر دراسات عن األشخاص ضحايا اإلتجار واألبحاث بشأن ضحايا التعذيب، أن لديهم تجارب مامثلة من الناحية النفسية.  مالحظة
وال ميكن السيطرة عىل هذه التجارب أو التنبؤ بها. فكيف يظهر »ال ميكن التنبؤ به« و«ال ميكن السيطرة عليه« أن يكونا 

العاملني األساسيني  االثنني اللذين يسببان الصحة النفسية السيئة للغاية بعد انتهاء حالة األذى. ذلك، أن الناس يف كلتا حالتي 

اإلتجار بالبرش والتعذيب من املحتمل أن يكون لديهم ردود أفعال لألذى يف مرحلة ما بعد انتهائه ألن لديهم قدرة ضعيفة جدا للسيطرة أو التكهن 

مبا كان يحدث لهم بينام كانوا يف حالة اإلتجار. كام أنهم غري قادرين عىل العثور عىل التخفيف من املخاطر والتوترات أثناء وجودهم يف حاالت 

اإلتجار ، كام أنت قد تكون قادرا عىل إيجاد سبل الحد من التوتر الخاص بك يف عملك أو يف منزلك. وتذكر أن السيطرة واإلكراه هي وسائل شائعة 

يستخدمها العاملني باإلتجار، وال يشعر العديد من ضحايا اإلتجار بالحرية يف أن يفعلوا ما يريدون يف أي وقت. تخيل عدم القدرة عىل السيطرة 

عندما تأخذ راحة، أو عندما تأكل، أو متى تتفاعل مع األرسة واألصدقاء. وقد يكون ضحايا اإلتجار مهددين أو يتم إيذائهم أو تم إخبارهم من 

جانب املتاجرين أنه مطلوب منه يف أي لحظة من النهار أو الليل أن بفعل يشء  ولديهم قدرة ضعيفة عىل التنبؤ بانتهاء هذا الوضع )ال ميكن 

التنبؤ به(. واملزيج من هذين العاملني له العديد من العواقب الصحية العقلية، مبا يف ذلك ردود األفعال التي تعرض عىل الرشيحة.

السمات النفسية لحاالت اإلتجار بالبشر

ظروف بقاء قاسية•

العزلة والخداع•

:مما يؤدي إلى
االعتماد على التجار والخضوع لهم•
صعوبة الوثوق باآلخرين•

25

الرشيحة 25:  

تبني هذه الرشيحة أنه باإلضافة إىل عدم القدرة عىل السيطرة وعدم القدرة عىل التنبؤ بحالة اإلتجار بالبرش، فإن ظروف البقاء  مالحظة
عىل قيد الحياة املدقع )عىل سبيل املثال، عدم تلقي ما يكفي من الغذاء ما مل يقرر التاجر أن يعطيه لك، وال تستطيع أن تبقى 

دافئا وال نظيف مبا فيه الكفاية،(، والعزل، والخداع جميعها تؤدي إىل االعتامد والتبعية  عىل املتاجرين وفقدان الثقة .

سوف تقوم عالقة ملقدمي الخدمات الصحية مبحتوى التدريب إذا كان التدريب له عالقة سببية  بهم. واٍسأل عن كيفية تأثري  تــذكـــر أن
الطريقة التي يتفاعلون بها مع مرضاهم. واسأل عام إذا كان املريض يترصف بشكل مختلف مع مقدم الخدمة الصحية يف أول 

زيارة مقابل السابعة )عىل سبيل املثال، بناء الثقة، وتقديم معلومات واضحة، وإعطاء الخيارات، والسيطرة عىل القرارات(. 

وقد تعلم ضحايا االتجار كيفية البقاء عىل قيد الحياة، ولكن قد تؤثر بعض آليات البقاء عىل قيد الحياة هذه عىل تفاعلهم مع مقدمي الخدمات 

الصحية.
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الرشيحة 26:  
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»االبتسامات  بهن يف دراسة  اإلتجار  تم  الاليت  للنساء  والعداء  والقلق  االكتئاب  أعراض  الرشيحة بني مستويات  تقارن هذه  مالحظة
املرسوقة« مع متوسط نفس األعراض عند النساء األخرى. وميكنك أن ترى أن جميع األعراض الثالثة تتحسن مع مرور الوقت 

بينام يكون هناك اتصال مع خدمات الدعم. ومع ذلك، يدل الخط األحمر عىل »املعيار« )من عينة من النساء يف الواليات 

املتحدة(. لذلك ميكنك أن ترى أنه عىل الرغم من ظهور تحسن األعراض، ال يزال ضحايا اإلتجار لديهم مستويات من االكتئاب 

والقلق والعداء أعىل من معايري السكان – حتى بعد مرور 90 يوما أو أكرث عىل اتصالهم بخدمات الدعم. ومن املالحظ أيضا أن أعرض االكتئاب 

تنخفض بشكل أقل، مام يشري إىل أن االكتئاب من املحتمل أن يكون مشكلة صحية عقلية أطول أمدا.

 
ردود األفعال النفسية

ردود أفعال طبيعية لمواقف غير طبيعية

:ردود األفعال على هيئةولكن قد تظهر 
)PTSD(أعراض اضطراب ما بعد الصدمة •
أعراض أو اضطرابات القلق•
أعراض أو اضطرابات االكتئاب•
ميول انتحارية أو محاوالت انتحار فعلية•
)IED(سلوك عدائي أو أعراض االضطراب االنفجاري المتقطع •

27

الرشيحة 27:  

تقوم هذه الرشيحة بتذكري املشاركني بأن ردود األفعال النفسية لدى ضحايا اإلتجار هي استجابات طبيعية ملا عانوه. ومع  مالحظة
ذلك، ينبغي عىل مقدمي الخدمات الصحية أن يكونوا عىل دراية بأن هذه االستجابات الطبيعية نفسها ميكن أن تعرب عن 

مجموعة من املشاكل الصحية.

قد تختلف بشكل كبري املواقف واآلراء حول الصحة العقلية من بلد آلخر. ومن املهم التأكيد عىل أن حاالت اإلتجار هي أمر  تــذكـــر أن
العديد من هذه  األفعال هذه. وتشمل  أن تكون هناك ردود  املناسب والطبيعي  يوم، وأنه من  غري عادي، يحدث يف كل 

التفاعالت تتضمن التكتيكات البيولوجية خاصتا للبقاء عىل قيد الحياة. وسوف نتحدث يف وقت الحق من التدريب بشكل 

أكرث حول كيفية رعاية شخص قد مر بهذه التجارب.

ردود األفعال العاطفية

انتقام التاجر، أو من أن تتم مالحقته جنائًيا وتوقيع من إنتقام : الخوف•
العقوبة عليه، أومن أعتبار المرأة المتاجر بها داعرة

نتيجة لسماحه بالخديعة، أو ألنه خالف القانون أو : الشعور بالذنب•
المعتقدات الدينية، أو إلخفاقه في الحصول على األموال التي تحتاج إليها 

عائلته

للتورط في هذا الموقف، وتجاه اآلخرين الذين لم من الذات : الغضب•
.يدافعوا عنه، وغضب من المجتمع ككل

28

الرشيحة 28:  

تعطي الرشيحتني التاليتني أمثلة من أنواع ردود األفعال العاطفية التي قد تكون لدى ضحايا اإلتجار. مالحظة

في قدرته على حماية نفسه ممن خانوه: الشك•

من وجود أي أمل في المستقبل أو في إمكانية تحسن وضعه، : اليأس•
ويعد هذا مؤشًرا قوًيا على اإلصابة باكتئاب  طويل األجل

من الشخص الذي وثقو فيه ومن المجتمع الذي لم يتدخل : الخيانة•
لحمايته

ردود األفعال العاطفية

29

الرشيحة 29:  
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ردود األفعال السلوكية

مشاكل في اإلدراك والذاكرة•

انطواء أو حد الطباع وعدوانية•

المباالة أو اإلستسالم•

قلة الحيلة والخضوع•

سـلب قوة اآلخـر•

30

الرشيحة 30:  

تعطي الرشيحتني التاليتني أمثلة عن أنواع ردود األفعال السلوكية التي قد تكون لدى  بعض من ضحايا اإلتجار. مالحظة

.  كنت أشعر أنه ال سبيل لتحسن الوضع، وأنني لم أكن سوى قطعة من اللحم لها عينين
.كنت أعتقد أن األمر سينتهي بي وكأني لم أكن، ولم يكن لدي أمل على اإلطالق

األشخاص المتجر بهم  من رومانيا إلى أوكرانيا

2003ابتسامات مسروقة، زيميرمان سي وحسين وآخرون، 
31

الرشيحة  31:  

هذه مقتبسة من أحد املشاركني يف الدراسة، حالة حقيقية. مالحظة

مراحل رعاية ما بعد اإلتجار

.2003. وآخرون. واتس،  س.، يون، ك. زيميرمان، س. نتائج دراسة أوروبية: المخاطر الصحية وعواقب االتجار بالنساء والمراهقين

إدارة األزمة

ثبات الحالة والتأقلم 

عالج األعراض طويلة األجل
32

الرشيحة 32:  

لقد ناقشنا كيف أن بعض األعراض ميكن أن يستمر عىل مدى زمنى طويل . وهذه هي مراحل رعاية ما بعد اإلتجار. ويشارك  مالحظة
مقدمي الخدمات الصحية يف كل مرحلة من هذه املراحل.

األعراض الجسدية المتعددة التي تتحسن مع خدمات الدعم

يوم0-14 يوم28-56 يوم90أكثر من 

2003ابتسامات مسروقة، زيميرمان سي وحسين وآخرون، 
33

7%

93%
0 to 11 symptoms
12 to 23 symptoms

57%

43%

6%

94%
َعَرض0-11
َعَرض12-23

الرشيحة 33:  
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الجسدية عىل مدى زمنى طويل )يف دراسة »االبتسامات املرسوقة«(.  الصحية  األعراض  التغريات يف  الرشيحة  تعرض هذه  مالحظة
وميكنك أن تالحظ اإلحساس بالضعف الذى يعانيه ضحية اإلتجار عندما يتجاوز حالة اإلتجار بالبرش وأهمية توفري الرعاية 

والتحديات يف  والتشخيص  األعراض  تعقيد  إىل مدى  يشري هذا  الصحية،  الرعاية  للعاملني يف  وبالنسبة  الفور.  الصحية عىل 

محاولة تفسري هذه املجموعة من األعراض.

ارتفاع مستويات االضطراب النفسي، مع ظهور أعراض متعددة

2003ابتسامات مسروقة، زيميرمان سي وحسين وآخرون، 
34

يوم0-14 يوم28-56 يوم90أكثر من 

19%

81%

52%

48%

0 to 9 symptoms
10 to 17 symptoms

29%

71%

َعَرض0-9

َعَرض10-17

الرشيحة 34:  

تعرض هذه الرشيحة التغريات يف األعراض الصحية النفسية عىل مدى زمنى طويل )من دراسة »االبتسامات املرسوقة«(. وال  مالحظة
يزال هناك تحسن مع مرور الوقت، ولكن بوترية أقل رسعة مام هو عليه الحال يف حالة األعراض الجسدية. ومل يتم رؤية 

انخفاض حقيقي لهذه األعراض قبل مرور 90 يوما أو أكرث.

إذا كان ذلك مناسبا، ناقش مع املشاركني اآلثار املرتتبة عىل الرشيحتني 34 و 35، وكالهام ملقدمي الخدمات الصحية عىل حد  فكر فيام يىل
سواء ولكنهام أيضا للجهات الفاعلة األخرى. ومثال جيد هو الرشطة، التي غالبا ما تحاول إجراء مقابالت مع الضحايا بعد 

خروجهم فورا من حالة اإلتجار. وتخيل إجراء مقابالت معك وأنت ىف هذا املستوى من األمل واالنزعاج. ويف اململكة املتحدة، 

تم استخدام نتائج هذه الدراسة ملساعدة الرشطة يف أخذ ذلك يف االعتبار عند قيامهم بإجراء مقابالت كاملة للسامح للضحايا بالوقت لتتلقي 

الدعم والرعاية الصحية حتى البدء يف الشعور بأنهم عىل نحو أفضل.

أحياًنا . لم يعد جسدي يشعر باأللم ولكنه أصبح يسكن قلبي، وكأن األمر يحدث اآلن في هذه اللحظة
مازلت أذكر اإلحساس باأللم . أجد الذكريات المؤلمة تهاجمني مرة أخرى وتعود إلي بوضوح شديد

...وال تفارقني صورة األوقات التي كان يتم فيها اغتصابي

األشخاص المتجر بهم من ألبانيا إلى إيطاليا

2003ابتسامات مسروقة، زيميرمان سي وحسين وآخرون، 

35

الرشيحة 35:  

هذه مقتبسة من أحد املشاركني يف الدراسة، حالة حقيقية. مالحظة
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المخاطر الصحية ما بعد اإلتجار

)الخزي، العار: مثل(العودة إلى األسرة •

)اللغة، الشعور بالوحدة، االرتباك والتوهان(التأقلم على المكان الجديد •

إعادة رواية األحداث، استحضار التجربة (المشاركة في محاكمة الجناة •
)المؤلمة التي مر بها

فيروس نقص المناعة البشرية، آالم الظهر، : مثال(المشاكل الصحية •
)تشوه

)عدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات، اإلكتئاب(البطالة •

العودة إلى حالة اإلتجار•

36

الرشيحة 36:  

وهكذا فقد ناقشنا العنف املحتمل واملخاطر الصحية األخرى التي قد توجد قبل اإلتجار بالشخص، وناقشنا اآلثار الناجمة عن  مالحظة

اإلتجار غري املرشوع يف حد ذاته عىل صحتهم. واآلن دعنا ننظر إىل املخاطر الصحية فيام بعد مرحلة اإلتجار بهم.

املخاطر الصحية يف مرحلة ما بعد اإلتجار )أثناء العرض(. اسأل املشاركني عن ماهية املخاطر الصحية التي قد توجد مبجرد  النشاط
خروج الشخص من حالة اإلتجار به. وبعد ذلك اجعل النقاط تظهر لنشارك يف األمثلة.

أن بعض العواقب الصحية سوف تستمر مدى الحياة. وتخيل حالة عاملة منزلية خرجت للعمل لتحسني حياتها ووقعت ىف  تــذكـــر أن

حالة اإلتجار، ومن كرثة العمل أو من القفز من نافذة مبني متعدد الطوابق للهرب، اآلن لديها مشاكل يف الظهر واإلعاقة مدى 

الحياة. أو تخيل شخص تم اإلتجار به وتم إصابته بفريوس نقص املناعة البرشية ويجب عليه أن يتعايش مع هذا املرض املزمن.

37

النتائج

يعاني ضحايا اإلتجار من تراكم آثار العنف البدني والنفسي، مما 
.يتسبب في عواقب صحية خطيرة

تعد الرعاية الصحية أساسية لتعافي لضحايا اإلتجار

الرشيحة 37:  

بناء عىل محتوى الدورة، فمن الواضح أن ضحايا اإلتجار قد واجهوا آثارا تراكمية للمخاطر وسوء املعاملة الصحية الجسدية  مالحظة
والنفسية )مبا يف ذلك قبل وأثناء وبعد تجربة اإلتجار الفعيل( والتي من املحتمل أن يكون لها عواقب صحية حادة وطويلة 

األجل. فالرعاية الصحية هي أمر رضوري لشفائهم. ويف الدورة التالية سوف نبدأ يف استكشاف نهج الرعاية املتخصصة لضحايا 

اإلتجار بالبرش.
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نهاية الجلسة
العواقب الصحية

الرشيحة 38:  

تنهي هذه الرشيحة الدورة 2: العواقب الصحية
مالحظة

إذا كنت تتبع الجدول الزمني املقرتح، فستكون هذه الدورة قد تم االنتهاء منها خالل فرتة ما بعد ظهر اليوم األول.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس أنظر الصفحة

16
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املطبوعات التي يتم توزيعها يف الدورة 2 

يتم توزيع املذكرتني اآلتيتني يف املحارضة الثانية:

• املذكرة الخاصة باملخاطر واألرضار الصحية	

• املذكرة التي تحتوي عىل ملخص عن املخاطر واألرضار الصحية	
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املخاطر واألرضار الصحية الناجمة عن الوقوع لضحية اإلتجار بالبرش

األرضار املحتملة املخاطر الصحية

إعتداء بدين، حرمان

تهديدات، ترهيب ،سوء 

إنتهاك جنيس

إساءة استعامل املواد املخدرة

املخدرات )املرشوعة وغري املرشوعة( ، الكحوليات

قيود اجتامعية، احتكار، اإلستغالل عاطفي

استغالل اقتصادي

اسرتقاق الدين، محاسبة مضللة

انعدام األمن القانوين

أنشطة غري قانونية قرسية، مصادرة الوثائق

أخطار مهنية

ظروف عمل غري آمنة، سوء التدريب واملعدات، التعرض لألخطار الكيميائية أو 

البكتريية أو الجسامنية

التهميش

العوائق الهيكلية واالجتامعية، مبا يف ذلك العزلة والتمييز، والحواجز اللغوية 

والثقافية، صعوبة الخدمات اللوجستية، عىل سبيل املثال: نظم النقل واإلجراءات 

اإلدارية
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ملخص املخاطر واألرضار الصحية الناجمة عن الوقوع ضحية لإلتجار بالبرش1

األرضار املحتملة املخاطر الصحية

مشاكل صحية جسدية، مبا يف ذلك الوفاة، كدمات وجروح وحروق 

وكسور يف العظام.

إعتداء جسدي، حرمان

مشاكل الصحة العقلية مبا يف ذلك التفكري يف االنتحار ومحاوالت 

ارتكابه، واالكتئاب، والقلق، وامليول العدوانية، وأعراض ارتجاع 

أحداث املايض.

تهديدات، ترهيب، سوء معاملة

األمراض املنقولة جنسيا )مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية( 

ومرض التهاب الحوض، والعقم، والناسور املهبيل، والحمل غري 

املرغوب فيه واإلجهاض غري اآلمن، وسوء الصحة اإلنجابية.

إنتهاك جنيس

جرعات زائدة، إدمان املخدرات والكحوليات إساءة استعامل املواد املخدرة

املخدرات )املرشوعة وغري املرشوعة(، الكحوليات

االضطرابات النفسية وعدم القدرة عىل الحصول عىل الرعاية قيود اجتامعية، احتكار، اإلسائة العاطفية

عدم كفاية الطعام أو الرشاب، والتحكم يف الظروف املحيطة، سوء 

الحالة الصحية، التعرض للمخاطر لسداد الديون، عدم كفاية األموال 

لدفع تكاليف الرعاية

استغالل اقتصادي

اسرتقاق الدين، محاسبة مضللة

تقييد الحصول عىل الخدمات أو صعوبة الحصول عليها مام يؤدي 

إىل تدهور الصحة وتفاقم األوضاع

انعدام األمن القانوين

أنشطة غري قانونية قرسية، مصادرة الوثائق

الجفاف واإلصابة الجسامنية وااللتهابات البكتريية، التعرض املفرط 

للحرارة أو الربودة، إصابات أو برت يف األطراف.

األخطار املهنية

ظروف عمل غريآمنة، سوء التدريب واملعدات، التعرض لألخطار 

الكيميائية أو البكتريية أو الجسدية

إصابات أو أمراض لن يتم عالجها، ظروف سيئة، مشاكل صحية 

نفسية اجتامعية.

التهميش

العوائق الهيكلية واالجتامعية، مبا يف ذلك العزلة والتمييز، والحواجز 

اللغوية والثقافية، صعوبة الحصول عىل الخدمات اللوجستية، عىل 

سبيل املثال: نظم النقل واإلجراءات اإلدارية

1 املنظمة الدولية للهجرة – األمم املتحدة – املبادرة العاملية ملكافحة االتجار بالبرش وكلية لندن للصحة والطب املداري، رعاية ضحايا اإلتجار بالبرش: الدليل التوجيهي ملقدمي 

الخدمات الصحية – جنيف 2009 – صفحة 17.
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دليل الدورة 3: الرعاية امللمة بتأثري الصدمات

نظرة عامة عىل جدول املحارضات محارضة 3: 

املشاركون  أن يختتم  األفضل  أنشطة إضافية، ومن  إذا تضمنت  املحارضة ساعة واحدة، وقد متتد ألكرث من ذلك  أن تستغرق هذه  املقرر  من 

املحارضة األوىل والثانية قبل هذه املحارضة، كام يفضل تقديم هذه املحارضة كآخر محارضة يف نهاية اليوم التدريبي األول.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس أنظر الصفحة

16

أهداف التعلم املحارضة الثالثة: 

بنهاية هذه املحارضة يصبح املشاركون قادرون عىل:

• التعرف عىل السامت األساسية للرعاية الصحية امللمة بتأثري الصدمات 	

• التعرف عىل الطرق التي تضمن سالمة مقدم الخدمات وسالمة املريض 	

• التعرف عىل فوائد نُُهج الرعاية املتخصصة لضحايا االتجار بالبرش	

تأكد من ضبط جدول املحارضات املقرتح، مبا يف ذلك أوقات بداية املحارضات ونهايتها وفرتات االسرتاحة، قبل بدء التدريب  هــــــام
)انظر جزء 1(.

اإلعداد واملواد املطلوبة

• تأكد من وجود نسخ من الجدول الخارجي واملذكرات التي توزع يف املحارضات.	

• إذا مل تكن حجرة التدريب مجهزة بكمبيوتر وبروجكرت لعرض البوربوينت )Powerpoint( فقم بتجهيز سبورة ورقية قالبة مدون عليها 	

محتويات رشائح الـعرض.

• من لوازم التدريب التي تحتاجها سبورة ورقية قالبة، أقالم لهذه السبورة، ومادة الصقة لتثبيت الورق عىل الحائط.	

من الرضوري أن تكون عىل بينة مبا جاء بالسياق املحيل ملكافحة االتجار قبل هذه املحارضة )انظر الجزء 1(،  من املفيد يف  هــــــام
هذه املحارضة بشكل خاص الحصول عىل معلومات عن النظام الصحي املحيل، مثل املتطلبات املحلية الجراء فحوصات الطب 

الرشعي )أى من الذي يقوم بذلك يف هذا السياق(، واملتطلبات التي يحتاجها مقدم الخدمات الصحية  إلبالغ السلطات )أي 

متى تكون مطلوبة مبوجب القانون إلبالغ السلطات(.

وجود مقدمي خدمات صحية ذوو خربة يف رعاية ضحايا االتجار بالبرش ىف التدريب ميكن أن يكون مفيدا يف هذه املحارضة، 
فكر فيام يىل

إذا مل يكن ذلك ممكنا، فمن املمكن االستعانة مبقدمي الخدمات الصحية الذين يعملون بصورة روتينية مع ضحايا العنف 

الجنيس أو العنف املنزيل حيث أنهم سيسهموا إىل حد كبري يف الحوار عند مناقشة مسائل مثل التعاون يف إنفاذ القوانني، 

فحوصات الطب الرشعي، املوافقة املستنرية ومتطلبات اإلبالغ.
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ماهى الرعاية امللمة بتأثري الصدمات؟ »الرعاية امللمة بتأثري الصدمات« هو نهج يتبعه مقدم الخدمات الصحية يقوم من خالله باالعرتاف الرصيح 

بأن العنف رمبا يكون قد حدث ورمبا يؤثر عىل األعراض الجسدية والنفسية التي مير بها املريض، وكيف سيقوم بتقديم الرعاية، والتباع هذا النهج 

البد أن يكون مقدم الخدمات عىل قدر من العلم واإلحساس باملشكالت ذات الصلة بالصدمات النفسية التي يعاين منها الناجون من العنف.

»الرعاية امللمة بتأثري الصدمات«  هو مفهوم حديث رمبا يكون جديدا عىل كثري من املشاركني الحارضين معك، ضع يف اعتبارك  تــذكـــر أن
أن أولئك الذين يعملون مع ضحايا العنف )سواء االتجار بالبرش أو غريه من أشكال العنف، مثل العنف املنزيل أو االغتصاب( 

من املحتمل أن يرجعوا إىل املحتوى القائم عىل تجربتهم الخاصة.

الرشيحة 1:  

مابني هذه  املحارضين  تغيري يف  إذا حدث  أو  االسرتاحة  املشاركني من  أثناء عودة  الشاشة  الرشيحة عىل  ميكن عرض هذه  تــذكـــر أن
املحارضة واملحارضة السابقة لها.

أهداف الدورة التدريبية

المشتبه بهاالتعرف على كيفية التعامل مع الحاالت 1.

إليكتحويلهالتعرف على كيفية رعاية ضحية إتجار بالبشرمتعرف عليه عند 2.

أهداف الجلسة
فهم اإلتجار بالبشر•

تحديد العواقب الصحية الرئيسية لإلتجار بالبشر•

التعرف على االسمات الرئيسية للرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•

التعرف على األساليب الالزمة للحفاظ على سالمة مقدمي الرعاية والمرضى•

فهم فوائد ُنهج الرعاية المتخصصة •

تحديد إمكانيات وحدود دور مقدمي الرعاية الصحية•

2

الرشيحة 2:  

تعرض هذه الرشيحة يف بداية كل محارضة لتذكر املشاركني باألهداف األساسية للدورة التدريبية وهى، 1( التعرف عىل كيفية  مالحظة
التعرف عىل كيفية رعاية ضحية إتجار بالبرش متعرف عليها، ويفضل تذكرة املشاركني  التعامل مع حالة مشتبه فيها ،و2( 

بالشكل العام للدورة التدريبية وأهداف املحارضات.

التأكيد عىل أنه يوجد بصفة عامة حالتني تواجه مقدم الخدمة الصحية بالنسبة لشخص تم اإلتجار به وهم: هــــــام

االشتباه يف شخص ما عىل أنه أحد ضحايا اإلتجار بالبرش.. 1

اإلتجار . 2 بالفعل حالة متعرف عليها كأحد ضحايا  لها هى  الرعاية  بتقديم  الخدمات  التي يقوم مقدم  الحالة  أن  احتامل 

بالبرش.

ومن املفيد يف هاتني الحالتني الرجوع إىل الدليل التوجيهي لهذه الدورة التدريبية أو دليل رعاية ضحايا اإلتجار بالبرش.
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مبادئ توجيهية لمقدمى الخدمات الصحية

كلية لندن لعلم الصحة والطب المدارى

الوحدة العامة
الرعاية الملمة بتأثير الصدمات

3

الرشيحة 3:  

هذه الرشيحة هى بداية  املحارضة )3(: الرعاية الصحية امللمة بتأثري الصدمات مالحظة

هذا توقيت مناسب لتذكري املشاركني أننا سنبدأ من اآلن يف الرتكيز عىل كيفية التعامل مع ضحايا االتجار بطرق متخصصة.

أهداف الجلسة

التعرف على السمات الرئيسية للرعاية الملمة بتأثير الصدمات

التعرف على األساليب التي تضمن سالمة مقدم الرعاية والمريض

معرفة فوائد مناهج الرعاية المتخصصة لضحايا اإلتجار

4

الرشيحة 4:  

بنهاية هذه املحارضة ستكون قادر عىل: أهداف التعلم

• التعرف عىل السامت األساسية للرعاية الصحية امللمة بتأثري الصدمات 	

• التعرف عىل الطرق التي تضمن سالمة مقدم الخدمات وسالمة املريض 	

• التعرف عىل فوائد نُُهج الرعاية املتخصصة لضحايا اإلتجار بالبرش، هذه األهداف هى محور هذه املحارضة وباقي اليوم التدريبي األول.	

يجب على األخصائيين الصحيين أن يلتزموا بتشخيص ”
الصحية، وعدم طرح أسئلة على المرضى المشاكل 

“.عن مواقف االستغالل أو اإلتجار بالبشر

5

الرشيحة 5:  

هذه الرشيحة تبدأ بتوضيح دور مقدم الخدمات الصحية، ال سيام فيام يتعلق بالعنف، فكرة هذه الرشيحة هي: أوال إثارة  مالحظة
ردود أفعال من مقدمي الخدمات الصحية عن مشاعرهم الخاصة لهذه العبارة، وثانيا التأكيد عىل أن العنف له عواقب صحية. 

امللمة  الصحية  الرعاية  تعتمد  وظيفتهم.  من  كجزء  عنها  للحديث  سبل  ايجاد  اىل  بحاجة  الصحية  الخدمات  فمقدمو  لذا 

بالصدمات عىل مفهوم أن مقدمي الخدمات الصحية يدركون آثار العنف عىل الناجني ويقدمون لهم مايحتاجونه من رعاية خاصة.
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النشاط دور مقدم الخدمات الصحية )أثناء العرض( إسأل املشاركني عن رأيهم يف هذه العبارة- هل هى صحيحة؟ أم خاطئة؟

ال توجد إجابة خاطئة لهذه العبارة، فإذا أتفق مقدمو الخدمات الصحية  عىل صحة هذه العبارة، فيمكنك كمنسق الرد بشئ  هــــــام
من التعاطف معهم فيام يواجهونه من صعوبة يف الحديث عن هذا النوع من املوضوعات، ويف نفس الوقت – بشئ من 

اللطف - تشري إىل أنه بسبب العواقب الصحية الناجمة عن العنف )مثل االتجار بالبرش( فمن املهم االعرتاف بتجربتهم واألخذ 

يف االعتبار تأثري هذه التجارب عىل صحتهم وعىل النهج الذي يتبعه مقدمي الخدمات الصحية يف تقديم الرعاية.

اإلتجار مشكلة صحية مثل سائر أشكال العنف •

جزء من التقييم الصحي•

يجب التعامل معها خالل الكشف الطبى •

اإلتجار مشكلة صحية

6

الرشيحة 6:  

هذه الرشيحة يعزز الرسالة التي ذكرت بالرشيحة السابقة، وهى أن االتجار بالبرش يرتتب عليه آثار صحية وينبغي معالجتها  مالحظة
بإجراء لقاء رسيري، ونحن بحاجة إىل أن نسأل عن التجارب التي قد تؤثر عىل صحتهم. كام نسأل عن مسائل صحية أخرى 

)عىل سبيل املثال، هل تدخن؟( واختيار الطريقة التي نؤدي بها هذا أمر هام.

عىل الرغم من أن املخاطر الصحية يف بعض حاالت االتجار تكون سيئة للغاية، فاألعراض ليست دامئا واضحة، خاصة إذا كان  هــــــام
مقدم الخدمات الصحية يرى ضحية االتجار بعد إختفاء آثار اإلصابات الجسدية، وهنا قم بتذكري املشاركني بأنه حتى لو أنهم 

ال يرون عالمات الصدمة )جسدية أو نفسية( فهذا ال يعني أن هؤالء الضحايا ال يعانون من ردود أفعال يف مرحلة ما بعد 

الصدمة، نعود إىل قامئة األعراض التي شاهدناها يف الجلسة 2.

“الرعاية الملمة بتأثير الصدمات”ما هي

:تختص الرعاية الملمة بتأثير الصدمات بما يلي
إدراك مظاهر العنف في المقابالت مع المريض وخالل الكشف الطبى •

التعرف على وقبول آثار األحداث المسببة للصدمات على مواقف الناس، وسلوكهم، •
واستجابات أجسادهم  

توفير الوقت والمكان للشخص لإلفصاح عن األحداث المسببة للصدمات التي مر بها •
ووصفها

التعامل مع العنف بحساسية واساليب آمنة•

اإلستعداد لتسهيل اإلحالة إلى الدوائر الصحية أو غير الصحية•

7

الرشيحة 7:  

هذه الرشيحة تعرض مفهوم الرعاية امللمة بتأثري الصدمات وتعريفها.
مالحظة

قد تحتاج لتذكري املشاركني باملعلومات التي ذكرت يف املحارضة الثانية والتي وضحت األسباب التي تجعل سلوك ضحايا اإلتجار  فكر فيام يىل
بالبرش يتسم بامليل لالنطواء أوعدم الثقة أوالعدوانية، فمن الطبيعي أن يكون رد فعل مقدم الخدمة الصحية التعاطف مع 

املريض عندما يتسم سلوكه بأى من هذه السامت، وإدراك أن هذه األفعال ترجع إىل التجربة التي مر بها ضحية تعترب جزءا 

من نهج الرعاية امللمة بتأثري الصدمات.
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قد تحتاج أيضا أن تخرب املشاركني أنهم سوف يحتاجون عند التعامل مع األشخاص ضحايا االتجار إىل أن يكونوا مؤهلني ألن  فكر فيام يىل
يطرحوا أسئلة ويسمعوا إجابات عن العنف وعن تجارب مثرية للتوتر والتعاطف بدرجة كبرية، فاالستامع لتجارب عن العنف 

يؤثر عىل مقدم الخدمة الصحية لذا من املهم أن تكون مؤهال لذلك.

يساعدني مكان عملي على مناقشة اإلتجار بالبشر و المواقف ”
“االستغاللية مع مرضاي في سرية

8

الرشيحة 8:  

تبدأ هذه الرشيحة بتوضيح أهمية توفري »مكان  آمن للرعاية الطبية » لتقديم الرعاية امللمة بتأثري الصدمات، واملقصود بـ  مالحظة
هذا هو ضامن أن املريض اليشعر أنه آمن جسديا فقط ولكن أيضا اتخاذ نهجا يجعله يشعر باالرتياح للكشف عن موضوعات 

حرجة، والحديث عن املشكالت الصحية الحالية، وأن يعرف أن ما يكشف عنه من معلومات سيتم االحتفاظ به يف رسية، 

وسنناقش توفري مكان آمن للرعاية الطبية يف وقت الحق يف الدورة.

مكان آمن للرعاية الطبية )أثناء العرض( إسأل املشاركني عن رأيهم يف هذه العبارة، أسأل عن عدد املوافقني ثم أطلب منهم  النشاط
أن يوضحوا ملاذا وكيف يسمح مكان عملهم بذلك؟

عن اإلتجار إذا كان لدي شك لطرح أسئلةال يوجد وقت كافي مهنتيفي ”
أو إذا كنت أعرف أنه شخص مّتجر به (في أن شخص قد تم اإلتجار به 

“)بالفعل

9

الرشيحة 9:  

هذه الرشيحة توضح أن الكثري من مقدمي الخدمات الصحية يعانون بالفعل من االنشغال الشديد وعدم كفاية الوقت للقيام  مالحظة
بوظائفهم، حتى بدون محاولة لتنفيذ نهج متخصصة ملرىض بعينهم.

قيود )أثناء العرض( إسأل املشاركني عن رأيهم يف هذه العبارة، وأسأل عن عدد املوافقني. النشاط

هذا تحد حقيقي يواجهه مقدم الخدمة كثريا، وليس بالرضورة أن يكون بإمكانه أن يغريه، ومع ذلك ميكنك أن تشري إىل أن  هــــــام

هناك بعض األشياء الصغرية التي ميكن القيام بها فيام قد يتوفر لديهم من وقت للتعرف عىل تجربة ضحية االتجار بالبرش.
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التعرف على الصدمات السابقة في النهج العالجي 
الذي تتبعه

معلومات واضحة
رة على اتخاذ القراردالق

التنبؤ بهايصعب أحداث 
أحداث ال يمكن التحكم فيها

مقابلة عالجية

10

الرشيحة 10:  

هذه الرشيحة تعتمد عىل املعلومات الواردة يف املحارضة السابقة عند مناقشة التشابه بني ردود األفعال النفسية لكل من  مالحظة
ضحايا االتجار باألشخاص وضحايا التعذيب، وأي يشء ميكن القيام به خالل الكشق الطبى الزالة »عدم التنبؤ بردود األفعال« 

و« عدم القدرة عىل التحكم يف السلوك«  اللذان يشعر بهام املريض، سيقطع شوطا طويال يف الحد من توتره والبدء يف التحرك 

نحو االستقالل والشعور باألمان، هناك طريقتان واضحتان للقيام بذلك خالل الكشف الطبى وهام:  1( توفري معلومات واضحة، و 2( متكني 

الضحايا من اتخاذ قرارات بشأن الرعاية الخاصة بهم.

القدرة عىل التنبؤ بردود األفعال وعدم القدرة عىل التحكم يف السلوك )أثناء العرض( إسأل املشاركني ما الذي ميكن القيام به  النشاط
لجعل الكشف الطبى يبدو أكرث فاعلية ويساعد الضحية عىل عدم الشعور بالعجز وعدم االنضباط، ومثال عىل ذلك رشح كل 

شئ خطوة بخطوة قبل حدوثه وأثناء حدوثه.

للعالج  تشجع على اإلفصاح والمناقشة“ مساحة آمنة”خلق •

تعزيز قدرة المريض على إتخاذ القرار•

التأكيد على سالمة المريض والمحافظة عليه•

التأكيد على سالمة مقدم الرعاية والمحافظة عليه•

ضمان الموافقة عن علم ودراية•

11

نهج الرعاية الملمة بتأثير الصدمات
الرشيحة 11:  

هذه الرشيحة تقسم النهج املتخصص إىل خمسة مجاالت واضحة، يتم رشحها مبزيد من التفصيل يف الرشائح القليلة القادمة،  مالحظة
الغرض من هذه الرشيحة هو عرض هذه املجاالت الخمسة فقط، دون الخوض يف تفاصيلها.

الرشائح من 13 – 16 تحتوي عىل عنارص الرعاية امللمة بتأثري الصدمات، وجميعها تحتوي عىل قدر كبري من املعلومات، ويتم  فكر فيام يىل
اقرتاح عدة أنشطة كبدائل عن كيفية تقديم هذه الرشائح، كن عىل دراية بديناميكية املجموعة املشاركة معك وقدر الوقت 

املتاح لديك، وإليك بعض األمثلة:

• عرض الرشائح األربعة عىل املشاركني كمجموعة واحدة )أرسع بديل(	

• تقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية للرشائح األربعة )البديل الذي يحتاج لوقت أطول(	

• املزج بني البديلني السابقني	

نأخذ يف االعتبار أنه خالل اليوم التدريبي الثاين ميكن للمشاركني مامرسة بعض من هذه املهارات خالل نشاط لعب األدوار.



57 الجزء الثاين: التدريب األسايس

للعالج  تتيح اإلفصاح والمناقشة“ مساحة آمنة”

خلق مناخ ونهج يسمح لك باإلستفسارعن العنف ويوفر لآلخرين الفرصة لإلفصاح •
عن مخاوفهم ما تعرضوا له من إساءة  

دون مقاطعة مثل فتح باب، أو (توفير جو هادئ ومتواصل يساعد على اإلفصاح •
)هاتف، أو غير ذلك

ضمان الخصوصية وإخفاء الهوية وإبالغ هذه الضمانات للمريض•

االعتماد على االتصال البصرى وسرعة اإلدراك•

إظهار القبول والفهم وعدم إصدار أحكام أو إبداء اإلستنكار•

األعراض من خالل توفير المعلومات عن االستجابات الشائعة “ تطبيع”العمل على •
للصدمة

12

الرشيحة 12:  

األرسار  عن  للكشف  مكان  ونفسيا(  )جسديا  الطبية  الرعاية  آمن  مكان  توفري  كيفية  عنارص  عىل  الرشيحة  هذه  تحتوى  مالحظة
وللمناقشة.

مكان آمن للرعاية الطبية )أثناء العرض( إسأل املشاركني عن رأيهم يف مفهوم »مكان آمن للرعاية الطبية«، تأكد من إخبارهم  النشاط
أن املقصود باألمان هنا هو األمان الجسدي والنفيس، وبعد مناقشة قصرية إظهر محتويات الرشيحة.

مكان آمن للرعاية الطبية )20 دقيقة( قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية وأسأل كل مجموعة عىل حدة كنوع من  نشاط بديل
عصف الذهن للحصول عىل أمثلة ملا ميكن أن يساعد يف توفري مكان آمن للرعاية الطبية . تأكد من إخبارهم أن املقصود 

باألمان هنا هو األمان الجسدي والنفيس، وبعد 10 دقائق أطلب من كل مجموعة أن تقوم بتقديم أفكارها، ثم قم بإظهار 

محتويات الرشيحة.

لتوفري الوقت يف حالة القيام بالنشاط البديل أطلب من كل مجموعة أال تعيد تقديم أفكار قامت املجموعات األخرى مشاركة  فكر فيام يىل
بتقدميها.

قد تحتاج إىل تذكري املشاركني أن الذين يتعرضون لالتجار غالبا ما يتعرضون للتحايل والخداع وسوء املعاملة من أناس يثقون  مالحظة
بهم وقد عرضوا عليهم تقديم املساعدة، لذا فلديهم أسباب منطقية للغاية تربر عدم الثقة بك، قم بتذكري املشاركني برد الفعل 

الذي يطلق عليه »املكافحة أو الهروب« الذي يظل يسيطر عىل املرىض حتى لو مل يكونوا يف خطرا،  قد يكون مقدم الخدمة 

الصحية عىل علم بأن املكان آمن وأن تتوفر الخصوصية ىف هذا املكان، ولكن من املهم أن يقوم بتوصيل هذه املعلومة بوضوح إىل ضحية االتجار 

)مبعنى أن يقول له  »أنت هنا يف أمان«، ولن يدخل أحد إىل هذه الغرفة أثناءحديثنا«.

قد يكون بعض مقدمي الخدمات الصحية قد اعتادوا عىل االستامع لتجارب العنف أو سوء املعاملة، يف حني أن آخرين منهم  فكر فيام يىل
ليسوا كذلك، ذكر املشاركني بأهمية أال يظهورا ملرضاهم أنهم متشددين يف إصدار األحكام والتمسك باألخالق، فالعديد من 

ضحايا االتجار يشعرون فعال بالخجل وباملسؤولية تجاه ماتعرضوا له من  أعامل عنف.

ملقدمي  ميكن  الطبيعية.  غري  للتجارب  الطبيعية  األفعال  ردود  حول  الثانية  باملحارضة  املذكورة  باملعلومات  املشاركني  ذكر  هــــــام
الخدمة تهدئة ضحايا االتجار عن طريق إخبار املرىض الذين مروا بتجربة االتجار والذين يعانون من مجموعة من األعراض 

الشديدة أن ردود أفعالهم )عىل سبيل املثال، عدم القدرة عىل النوم، الرجوع لذكريات املايض، والخوف( هي ردود أفعال 

طبيعية ملا مروا به من تجارب.
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تعزيز قدرة المريض على إتخاذ القرار

إعطاء معلومات عن اإلجراءات وخيارات العالج قبل بدء الفحص أو •
الرعاية

تقديم وصف تفصيلي أثناء تقديم الرعاية•

تقديم معلومات واضحة عن إجراءات التشخيص أو المتابعة في الحال•

التأكد من أن المريض يفهم ما تم توضيحه من خالل طرح األسئلة وتلقي •
الردود عليها

13

الرشيحة 13:  

هذه الرشيحة تحتوي عىل عنارص كيفية تعزيز ومتكني ضحايا االتجار من املشاركة يف أخذ القرار بشأن رعايتهم. مالحظة

أخذ القرار )أثناء العرض( اطلب من املشاركني التفكري يف كيفية تشجيع املرىض عىل املشاركة يف اتخاذ القرارات بشأن رعايتهم،  النشاط
بعد مناقشة قصرية قم بإظهار محتويات الرشيحة )رشيحتني(.

أخذ القرار )20 دقيقة( قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية وأسأل كل مجموعة عىل حدة كنوع من عصف الذهن  نشاط بديل
للحصول عىل أمثلة لتشجيع املرىض عىل املشاركة يف اتخاذ قرارات بشأن رعايتهم ، وبعد 10 دقائق أطلب من كل مجموعة 

أن تقدم أفكارها، ثم قم بإظهار محتويات الرشيحة.

لتوفري الوقت يف حالة القيام بالنشاط البديل أطلب من كل مجموعة أال تعيد تقديم أفكار قامت املجموعات األخرى بتقدميها. فكر فيام يىل

الكثري من نهج املشورة تستعني باألسئلة »املفتوحة« التي تسمح للفرد بوصف تجاربه أو التعبري عن مشاعره، إال أن هذا النهج  مالحظة
قد ال يكون مناسبا لضحية االتجار بالبرش، عندما يلتقي الطبيب ألول مرة مع الشخص الذي تعرض لإلتجار، غالبا ما يكون 

الشخص أكرث ارتياحا يف اإلجابة عىل األسئلة املغلقة ) األسئلة التي تكون اإلجابة عنها بـ »نعم« أو »ال«( أو عىل األسئلة ذات 

االختيارات املتعددة الواضحة، وبالنسبة للكثريين طرح أسئلة محددة حول صحتهم هو أكرث سهولة من أن يأخذ السؤال صيغة مثل »قل يل ماذا 

حدث«.

تعزيز قدرة المريض على اتخاذ القرار

تمكين األفراد على السيطرة أثناء الكشف الطبى•

التأكد من أن يتم مطالبة الفرد بالموافقة، والتي يجب أن تكون عن علم •
ودراية، ومعطاة بحرية

إعطاء األفراد فرص لطرح األسئلة وإثارة االعتراضات•

  ’غير اللفظية‘االستماع والمتابعة الدقيقة لإلشارات اللفظية و •

عدم إعطاء نصيحة قانونية أو غير طبية•

عدم إعطاء وعودًا لست واثقاً من قدرتك على الوفاء بها•

14

الرشيحة 14:  

هذه الرشيحة تحتوي عىل مزيد من عنارص كيفية تشجيع املريض عىل اتخاذ القرار. مالحظة
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التأكيد على سالمة المريض والمحافظة 
عليها

حاول التحدث مع الفرد على انفراد وتوخي الحذر بشأن من يصاحب المريض •
ويالحظه

اطلب التعرف على تصورات األفراد بشأن المخاطر التي قد يواجهونها وسالمتهم •
واالستماع إليها جيداً 

إدارة المالحظات والمعلومات الموجودة بملف حالة المريض بعناية•

تحجيم مشاركة المعلومات والمناقشات العارضة عن المرضى المّتجر بهم، حتى •
وإن كانت هذه المناقشات تراعي عدم الكشف عن هوياتهم

األسرة أو (اتخاذ قرارات حذرة بشأن اإلفصاح عن المعلومات للزمالء أو غيرهم •
)األصدقاء

15

الرشيحة 15:  

هذه الرشيحة تحتوي عىل عنارص كيفية توفري األمان للمريض وكيفية املحافظة عىل هذا األمان. مالحظة

بعد  األمان،  واملحافظة عىل هذا  للمريض  األمان  توفري  كيفية  التفكري يف  املشاركني  اطلب من  العرض(  )أثناء  املريض  أمان  النشاط
مناقشة قصرية قم بإظهار محتويات الرشيحة.

اتخاذ القرار )20 دقيقة( قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية وأسأل كل مجموعة عىل حدة كنوع من عصف الذهن  نشاط بديل
للحصول عىل أمثلة لطرق توفري األمان للمريض واملحافظة عليه، وبعد 10 دقائق أطلب من كل مجموعة أن تقدم أفكارها، 

ثم قم بإظهار محتويات الرشيحة.

لتوفري الوقت يف حالة القيام بالنشاط البديل أطلب من كل مجموعة أال تعيد تقديم أفكار قامت املجموعات األخرى بتقدميها. فكر فيام يىل

التأكيد على سالمة مقدم الرعاية والمحافظة عليه

توخي الحذر بشأن من يصاحب المريض أو يقوم براعيته•

عدم اإلفصاح عن معلوماتك الشخصية أو تفاصيل االتصال•

عدم عرض توفير مسكن أو غير ذلك من الدعم غير المهني•

تحديد الدعم المطلوب الحتياجاتك العاطفية والنفسية•

16

الرشيحة 16:  

هذه الرشيحة تحتوي عىل عنارص كيفية توفري األمان ملقدم الخدمة الصحية واملحافظة عىل هذا األمان. مالحظة

أمان مقدم الخدمة )أثناء العرض( اطلب من املشاركني التفكري يف كيفية توفري األمان ملقدم الخدمة الصحية واملحافظة عليه،  النشاط
بعد مناقشة قصرية قم بإظهار محتويات الرشيحة.

أمان مقدم الخدمة )20 دقيقة( قم بتقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية وأسأل كل مجموعة عىل حدة كنوع من عصف  نشاط بديل
الذهن للحصول عىل أمثلة لطرق توفري األمان ملقدم الخدمة الصحية واملحافظة عليه، وبعد 10 دقائق أطلب من كل مجموعة 

أن تقدم أفكارها، ثم قم بإظهار محتويات الرشيحة.

لتوفري الوقت يف حالة القيام بالنشاط البديل أطلب من كل مجموعة أال تعيد تقديم أفكار قامت مجموعات أخرى بتقدميها. فكر فيام يىل



رعاية األشخاص املتـاّجـر بـهـم: مبادئ توجيهية ملقدمي الخدمات الصحية - تــدريــب
دليل املدرب

60

يف بعض الظروف يرتبط االتجار بالبرش بالجرمية املنظمة، بينام يف ظروف أخرى يرتبط مبجموعات صغرية من األفراد، يف معظم  هــــــام
الحاالت لن يكون مقدم الخدمة الصحية معرض للخطر بقيامه بتوفري الرعاية لشخص من ضحايا االتجار، وعىل الرغم من ذلك 

التدابري الالزمة للحفاظ عىل أمن كل  التأكيد عىل أنه من األفضل دامئا أن نفرتض أن الخطر ممكن، وأن نتخذ  فمن املهم 

شخص. وليس الغرض من هذه القواعد التي توفر السالمة إثارة القلق لدى مقدمي الخدمات الصحية، ولكن عىل العكس من ذلك فهى تذكرهم 

برضورة اتخاذ إحتياطات األمن األساسية. قد يكون من املفيد أن نشري إىل العنف األرسي كنموذج مامثل -  يف معظم الحاالت املعتدى لن يالحق 

الصحية  الخدمة  تدابري معينة لضامن سالمة كل من مقدم  اتخاذ  - ولكن هذا المينع  الطبي  الفحص  أثناء  الضحية  أو  الصحية  الخدمة  مقدم 

واملريض. وباملثل يف رعاية ضحايا االتجار فإنه فمن األفضل دامئا أن نفرتض أنه من املمكن أن يرافق التاجرالضحية، داخل منطقة العيادة أو أن 

يبحث عن الضحية، ورمبا يشكل خطورة - حتى لو كان هذا ليس هو الحال دامئا. ذكر مقدمي الرعاية الصحية أن أهم يشء ميكن القيام به لحامية 

أنفسهم ومرضاهم هو احرتام الرسية.

الموافقة عن علم ودراية

متي تحتاجها؟

لإلحالة إلى دائرة أخرى•

التخاذ إجراءات طبية•

لعرض المالحظات الموجودة بملف الحالة على أخصائيين •
الممارسون الطبيون، والشرطة، والمساعدة : مثل(آخرين 
) القانونية

لتحويل رعاية المريض إلى مقدم رعاية آخر•

17

الرشيحة 17:  

هذه الرشيحة تذكر املشاركني بأهمية املوافقة عن علم ودراية، واملوافقة عن علم ودراية هى جزء من الخدمات الصحية  مالحظة
املقدمة إال أنها تشكل أهمية خاصة لضحايا االتجار بالبرش )مبعنى أنها تساعدهم عىل الشعور باألمان واملشاركة يف اتخاذ قرار 

بشأن الرعاية الخاصة بهم ... الخ(

املوافقة عن علم ودراية )أثناء العرض( اطرح عىل املشاركني سؤال : متى تكون املوافقة عن علم ودراية رضورية؟، وبعد  النشاط
مناقشة قصرية قم بإظهار محتويات الرشيحة.

.ونادرا كان يتم عسل  المالءاتللجميع، صابونة واحدة ومنشفة واحدةهناك تكانفقد . سيئةظروف الكانت 

شخص عامل في مجال الجنس تم اإلتجار به من أوكرانيا إلى يوغوسالفيا

2003،وآخرونحسينوسيرمانيابتسامات مسروقة، زيم
18

الرشيحة 18:  

هذه الرشيحة تكمل املناقشة عن املوافقة عن علم ودراية. مالحظة

ذكر املشاركني بأن  »عن علم ودراية« مع املوافقة هو جزء يف غاية األهمية، قد يكون من املفيد أن نذكر املشاركني أنهم هم  هــــــام
أنفسهم قد يرغبون يف الحصول عىل معلومات عن حالتهم، وخيارات العالج املتاحة وما إىل ذلك قبل اتخاذ قرار بشأن املوافقة 

عىل تقديم الرعاية للمريض. يجب عىل املريض فهم ما يقوم باملوافقة عليه، وملاذا يحدث، وماذا سيحدث بعد ذلك.

قد تحتاج إىل سؤال املشاركني عن الحاالت أو األمور التي قد تعرقل فهم املريض، وهذه األمور ميكن أن تشمل عىل سبيل املثال  فكر فيام يىل
اللغة أوالثقافة أو العجز أو مستوى التعليم.
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االستنتاجات

من المهم اتباع نهج الرعاية الملمة بتأثير الصدمات 
أثناء رعاية ضحايا اإلتجار بالبشر

الرشيحة 19:  

الرعاية  تقديم  عند  اتباعه  الرضوري  الصدمات من  بتأثري  امللمة  الرعاية  نهج  أن  الواضح  فمن  املحارضة،  بناء عىل محتوى  مالحظة
لألشخاص ضحايا االتجار بالبرش، وسوف نبدأ يف مامرسة بعض من هذه املهارات يف خالل اليوم التدريبي الثاين.

مبادئ توجيهية لمقدمى الخدمات الصحية

نهاية المحاضرة
الرعاية الملمة بتأثير الصدمات

20

الرشيحة 20:  

هذه الرشيحة هى نهاية املحارضة 3 : الرعاية امللمة بتأثري الصدمات مالحظة

النتائج والختام هذه املحارضة هى املحارضة األخرية يف اليوم التدريبي األول لذا يفضل القيام بنشاط أخري، قم بطرح األسئلة  النشاط

اآلتية عىل املشاركني واطلب منهم تحضري إجابات لها:

أذكر شئ واحد مختلف ستفعله يف عملك يف املستقبل بناء عىل تدريب اليوم؟. 1

ما هي األسئلة التي لديك املتعلقة بتدريب اليوم؟. 2

اطلب من املشاركني االحتفاظ باإلجابات وإحضارها يف اليوم التدريبي الثاين.

يفضل تذكري املشاركني مبوعد بدء التدريب يف اليوم التايل، وإذا كنت تسري وفق جدول املحارضات املقرتح فهذه املحارضة  فكر فيام يىل
ستكون املحارضة األخرية يف اليوم األول.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس أنظر الصفحة

16
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دليل الدورة 4: دور مقدمي الخدمات الصحية

نظرة عامة عىل جدول املحارضات املحارضة 4: 

من املقرر أن تستغرق هذه املحارضة ساعتني ونصف الساعة، متضمنة عرض مدته ساعة والقيام بنشاط، قد متتد ألكرث من ذلك حسب ما تتضمنه 

املشاركون املحارضة األوىل والثانية والثالثة قبل حضور هذه املحارضة، ويفضل تقديم هذه املحارضة كأول  يتم  أن  أنشطة، ومن األفضل  من 

محارضة يف اليوم التدريبي الثاين.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس أنظر الصفحة

16

أهداف التعلم املحارضة 4: 

بنهاية هذه املحارضة يصبح املتدربون قادرون عىل:

• التعرف عىل إمكانيات وحدود دور مقدمي الخدمات الصحية.	

تأكد من ضبط جدول املحارضات املقرتح، مبا يف ذلك أوقات بداية املحارضات ونهايتها وفرتات االسرتاحة قبل بدء التدريب  هــــــام
)انظر جزء 1(.

اإلعداد واملواد املطلوبة

• تأكد من وجود نسخ من الجدول الخارجي واملذكرات التي توزع يف املحارضات.	

• إذا مل تكن حجرة التدريب مجهزة بكمبيوتر وبروجكرت لعرض البوربوينت )Powerpoint(  فقم بتجهيز سبورة ورقية قالبة مبحتويات 	

رشائح الـعرض.

• من احتياجات التدريب سبورة ورقية قالبة، أقالم لهذه السبورة، ومادة الصقة لتثبيت الورق عىل الحائط.	

من الرضوري أن تكون مستعدا لنشاط لعب األدوار وهو النشاط املقرتح كجزء من هذه املحارضة، ولضامن نجاح هذا النشاط  هــــــام
البد أن تكون املذكرات املوزعة واالرشادات واضحة ) ملزيد من التفاصيل انظر الجزء التايل(.

يفضل أن تخصص وقت إضايف يف محارضات الصباح تحسبا لوصول بعض من املشاركني متأخرين عن موعد بدء املحارضة، وقد  فكر فيام يىل
يؤدي ذلك الختالف يف نظام الجدول، إال أنه - بشكل عام – من املهارة يف التدريب أن تخصص وقت إضايف عىل الوقت املحدد 

بجدول املحارضات.
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الرشيحة 1:  

ميكن عرض هذه الرشيحة عىل الشاشة مع وصول املشاركني يف الصباح وعند اإلشارة إىل أى نقاط يف بداية اليوم التدريبي  فكر فيام يىل
الثاين.

نشاط للتعارف يف اليوم التدريبي الثاين )15 دقيقة( الرتحيب باملتدربني يف اليوم التدريبي الثاين، اطلب من املشاركني تقديم  النشاط
اإلجابات التي أعدوها لألسئلة الختامية التي أخذوها يف نهاية اليوم التدريبي األول - وهي:

أذكر شئ واحد مختلف ستفعله يف عملك يف املستقبل عىل أساس تدريب اليوم؟. 1

ما هي األسئلة التي لديك املتعلقة بتدريب اليوم؟. 2

قد تحتاج لكتابة هذه األسئلة عىل السبورة الورقية قبل االستامع لإلجابات. إسأل ما إذا كان أي من املشاركني يود تقديم إجاباته، وبعد االستامع 

لعدة إجابات انتقل إىل محتوى املحارضة.

أثناء تبادل املشاركون لألسئلة فيام بينهم، الحظ ما هى األسئلة التي سيتم تناولها خالل اليوم التدريبي الثاين، وما األسئلة التي  فكر فيام يىل
يطرحها  التي  واملوضوعات  األسئلة  كتابة  يفضلون  املنظمون  بعض  الكتيب.  يف  التفاصيل  من  مبزيد  صلة  ذات  تكون  قد 

املشاركون ولكن ذلك لن يتم تناوله بالتحديد يف التدريب عىل السبورة الورقية املنفصلة )تسمى أحيانا »ساحة االنتظار« ألن 

األفكار »متوقفة«  هناك( مام يعطي مقدم السؤال الشعور بتأييدك له، ويظهر أنك تنصت ملا يقول، إال أنه من ناحية أخرى يضع حد ملا سيتم 

تناوله يف سياق التدريب املحدد.

مراجعة التوقعات )10 دقائق( كمقدمة لليوم التدريبي الثاين، قد يكون من املفيد أن نراجع التوقعات التي طرحت يف اليوم  نشاط بديل
التدريبي األول، قم باإلشارة إىل النقاط التي تم تغطيتها بالفعل والنقاط التي سيتم تناولها اليوم.

هذا وقت مناسب لتقديم ملحة موجزة عن جدول اليوم، أخرب املشاركني بأننا سوف نطبق بعض من األفكار التي قدمت أمس،  مالحظة
ونناقش السياق املحيل مبزيد من التفصيل.

أهداف الدورة التدريبية

المشتبه بهاالتعرف على كيفية التعامل مع الحاالت 1.

إليكتحويلهالتعرف على كيفية رعاية ضحية إتجار بالبشرمتعرف عليه عند 2.

أهداف الجلسة
فهم اإلتجار بالبشر•

تحديد العواقب الصحية الرئيسية لإلتجار بالبشر•

التعرف على االسمات الرئيسية للرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•

التعرف على األساليب الالزمة للحفاظ على سالمة مقدمي الرعاية والمرضى•

فهم فوائد ُنهج الرعاية المتخصصة •

تحديد إمكانيات وحدود دور مقدمي الرعاية الصحية•

2

الرشيحة 2:  

تعرض هذه الرشيحة يف بداية كل محارضة لتذكر املشاركني باألهداف األساسية للدورة التدريبية وهى، 1( التعرف عىل كيفية  مالحظة

املشاركني  بالبرش متعرف عليها ويفضل تذكرة  إتجار  التعرف عىل كيفية رعاية ضحية  فيها، و2(  التعامل مع حالة مشتبه 

بالشكل العام للدورة التدريبية وأهداف املحارضات.
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)يجب التأكيد عىل وضعني ذو صلة باالتجار باألشخاص قد يتعرض مقدم الخدمات الصحية ألى منهام،( وهام: هــــــام

االشتباه يف شخص ما عىل أنه أحد ضحايا اإلتجار بالبرش.. 1

اإلتجار . 2 بالفعل حالة متعرف عليها كأحد ضحايا  لها هى  الرعاية  بتقديم  الخدمات  التي يقوم مقدم  الحالة  أن  احتامل 

بالبرش.

ومن املفيد يف هاتني الحالتني الرجوع إىل اإلرشادات التوجيهية يف هذه الدورة التدريبية أو االرشادات الواردة يف دليل رعاية ضحايا اإلتجار بالبرش.

مبادئ توجيهية لمقدمى الخدمات الصحية

البرنامج الرئيسى
دور مقدمي الخدمات الصحية

3

الرشيحة 3:  

هذه الرشيحة هى بداية املحارضة 4 : دور مقدم الرعاية الصحية مالحظة

أهداف الجلسة

تحديد الفرص والعوائق فيما يتعلق بدور مقدمي الخدمات 
الصحية

4

الرشيحة 4:  

بنهاية هذه املحارضة ستصبح قادر عىل: أهداف التعلم

• تحديد إمكانات وحدود دور مقدم الرعاية الصحية.	

هذا الهدف هو محور هذه املحارضة.

أثناء املحارضة 3 أمس بدأ املشاركون يف استكشاف دورهم أثناء مناقشات حول اتباع نهج الرعاية امللمة بتأثري الصدمات،  مالحظة
واليوم سنبحث هذه النقطة مبزيد من التفصيل، مبا يف ذلك بعض التوصيات املحددة حول ما ينبغي وما الينبغي عىل مقدم 

الرعاية الصحية القيام به أثناء تقديم الرعاية ألحد ضحايا االتجار بالبرش.
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أنت جزء من شبكة من مقدمي الخدمات

ممارسة عامة، صحة جنسية، صحة إنجابية، : مثال(الخدمات الصحية •
)صحة عقلية

خدمات اإليواء•

الخدمات االجتماعية•

خدمات األطفال•

الخدمات القانونية•

الشرطة•

الهجرة•

)اللغات: مثال(التعليم والتدريب •

الرشيحة 5:  

هذه الرشيحة تذكر املشاركني بأنهم جزء من شبكة واسعة من مقدمي الخدمات، ضحايا اإلتجار بالبرش لديهم مجموعة من  مالحظة
االحتياجات، والرعاية الصحية هي واحدة فقط من هذه املجموعة، يجب عىل مقدم الخدمة الصحية أن يتذكر أنه جزء من 

شبكة أوسع نطاقا وأنه غري قادر عىل تلبية احتياجات الضحية مبفرده.

االحتياجات  إىل  باإلضافة  بالبرش  االتجار  احتياجات ضحية  املشاركني عن  إسأل  العرض(  )أثناء  اإلحالة  مقدمة عن منظومة  النشاط
الصحية، بعد فرتة قصرية من عصف الذهن قم باظهار محتويات الرشيحة وناقشها بايجاز.

مقدمو الخدمات الصحية المحتمل اتصالهم بضحايا اإلتجار 
بالبشر

العاملون بأقسام الحوادث والطوارئ•

أطباء الصحة الجنسية واإلنجابية وموظفو التوعية•

خدمات إنهاء الحمل•

أطباء الممارسة العامة•

علماء النفس واألطباء النفسيون•

مقدمو الخدمات الذين يشكلون جزًءا من شبكة اإلحالة الخاصة •
بمكافحة اإلتجار بالبشر

الرشيحة 6:  

توضح هذه الرشيحة أن فئات معينة من مقدمي الخدمات الصحية يكون احتامل تعرضهم للتعامل مع ضحايا االتجار بالبرش  مالحظة
أكرث من غريهم، من بني هؤالء مقدمي الخدمات الصحية الذين يتعاملون مع حاالت الطوارئ واالستجابة للعنف، ومقدمي 

الخدمات الصحية الذين يعملون مع الفئات املستضعفة من السكان، ومقدمي الخدمات الصحية الذين ميثلون بالفعل جزءا 

من شبكات اإلحالة ملكافحة االتجار بالبرش. ومع ذلك فإن أي من مقدمي الرعاية الصحية من املحتمل أن يتعرضوا للتعامل مع ضحايا االتجار 

بالبرش، ويجب أن يكونوا عىل استعداد لذلك.

قم بتذكري مقدمي خدمات الرعاية الصحية أنه بشكل عام، املتاجرون مييلون إىل عزل ضحاياهم والحد من اتصالهم باآلخرين،  هــــــام
ومع ذلك إذا حدثت مشكلة صحية تؤثر يف نشاط االستغالل )أي مشكلة ما تجعل الضحية أقل قدرة عىل العمل، وبالتايل أقل 

الرعاية. سيناريو آخر شائع هو قيام  لتلقي  الجهات الصحية  املتاجرون يقومون بإحضار الضحية ألحد  للتاجر( فإن  ربحية 

التاجر بعزل الضحية بسبب مرضها أو إصابتها، ثم يذهبون بهم بعد ذلك للدوائر الصحية.

لذلك فإن مقدمي الخدمات الصحية لهم دور هام جدا يف تحديد الضحايا املحتملني لالتجار، اخرب املشاركني –  إذا كان ذلك  الحظ 
مناسبا - أنه يف وقت الحق من نفس اليوم - سنقوم بالبحث عن كثب يف السياق املحيل ومن الذي ميكنك االستعانة به عندما 

تشتبه يف أن شخص ما ضحية لالتجار.
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إذا كنت تشتبه في أن أحد األشخاص 
ضحية لإلتجار

تمت إحالة أحد األشخاص إليك للعناية 
من وقوعه ضحية تم التأكدبه بعدما 
لإلتجار

حالتان

عقب تجربة اإلتجار مباشرةً •

بعدها بسنوات•

يتعرض لإلتجار هل مازال •

لتوه من الوضع الذي هل هرب •
كان به ضحية لإلتجار

الهدف في كلتا الحالتين هو االستجابة بطريقة آمنة ومناسبة

الرشيحة 7:  

الرشائح القليلة التالية تناقش ما يجب القيام به يف الحالتني التي تناولنهام باملناقشة طوال فرتة التدريب، قم بتذكري املشاركني  مالحظة
بهاتني الحالتني، وبأن الهدف من ذلك هو االستجابة بشكل آمن ومناسب. أخربهم أننا سوف نبحث أوال يف الحالة التي تشتبه 

فيها مقدم الرعاية الصحية يف أن شخص ما قد يكون ضحية لالتجار.

حينما تشتبه في أن الشخص ضحية لإلتجار: السيناريو األول

بمفرده إلى مكتبك بهدف الحصول على عناية طبية ) ضحية اإلتجار(مجئ الشخص •
.نتيجة إلصابته أو مرضه

لتلقي العناية الطبية نتيجة إلصابته ) ضحية اإلتجار(قيام التاجر بإحضار الشخص •
.أو مرضه

8

الرشيحة 8:  

هذين مثلني قد يشتبه مقدم الخدمة الصحية يف أن املريض فيهام قد يكون من ضحايا االتجار. مالحظة

مقدم الخدمة الصحية ال يعرف أن الشخص املرافق للمريض هو التاجر، ولكنه قد يالحظ أن هناك أمور تبدو غري عادية أو  تــذكـــر أن
»غري طبيعية«  يف التفاعل بينهام.

قم بتذكري املشاركني أنه ليس من عملهم اتخاذ أي قرار قانوين حول ما إذا كان الشخص ضحية لالتجار أم ال، فهناك من له حق  هــــــام
اتخاذ هذا القرار - مثل عضو يف االئتالف املحيل ملكافحة االتجار . املهم أن يحددوا عالمات الخطر ويعرفوا ماذا يفعلوا يف حالة 

االشتباه يف شخص ما.

دالئل ترجح وقوع الشخص ضحية لإلتجار

الصحة

)جسدية، نفسية(أعراض التعرض لألذى •
األمراض أو اإلصابات المرتبطة بظروف المعيشة وأحوال العمل •

المتدنية
ظهور عالمات الخوف والشك على الشخص•

السياق

أحد القطاعات أو األنشطة التي ترتبط عادة باالستغالل أو اإلتجار •
في هذه الدولة

“حارس”يأتي بصحبة مرافق •
ا أو دولًيا • )ال يعرف اللغة المحلية: مثال(سبقت له الهجرة محلًي
ال يعرف مكانه على وجه التحديد أو ال يستطيع شرح الكيفية •

التي وصل بها

الرشيحة 9:  

توضح هذه الرشيحة بعض املؤرشات التي قد تدل عىل وجود حالة اتجار. هنا نكرر مرة أخرى أن هذا ليس تدريباً عىل كيفية  مالحظة
القيام بتصنيف رسمي لحاالت االتجار بالبرش واتخاذ قرارات بشأنها. هذه ليست سوى بعض القرائن التي قد تساعد يف صياغة 

اشتباه بشكل مناسب.
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أو  الدالئل،  االتجار تختلف عن غريها، وليس هناك مجموعة محددة من  للمشاركني أن ظروف كل حالة من حاالت  أكد  هــــــام
بروتوكول معني ميكن مقدمي الخدمات الصحية من الكشف عن حاالت االتجار املمكنة يف جميع الحاالت.

حينما تشتبه في أن الشخص ضحية لإلتجار: السيناريو األول

ضع السالمة في المقام األول•

حاول إيجاد طريقة تتحدث بها إلى الشخص بمفرده•

قم بتطبيق أسلوب الرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•

اطرح بضعة أسئلة عن األعراض التي رأيتها لتتأكد من حقيقة •
الوضع

مم يتكون نظامك : إذا كان الشخص شديد الشحوب، اسأله: مثال•
الغذائي؟ اذكر لي الطعام الذي تناولته هذا األسبوع؟ وما الذي 

تناولته على مدار الشهر الماضي؟

10

الرشيحة 10:  

تستعرض هذه الرشيحة ما يجب القيام به عندما تشك يف أن املريض قد يكون ضحية لالتجار بالبرش، حتى لو مل تكن متأكداً،  مالحظة
فمن األفضل دامئا أن نكون حذرين للغاية، ونأخذ جانب االحتياط، وهذا يعني عدم القيام بأي عمل ميكن أن يعرض املريض 

لخطر أو يلحق به رضر.

باإلضافة إىل تطبيق نهج الرعاية امللمة بتأثري الصدمات، واتخاذ الحذر الشديد، فإن الرتكيز عىل األعراض الصحية بطريقة ال  تــذكـــر أن
تثري القلق، ميكن أن يساعد مقدم الخدمة الصحية يف الحصول عىل مزيد من املعلومات عن حالة الشخص.

:إمكانية إحالة الشخص متيسرةإذا كانت 

اتبع أسلوب الرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•

أخبره أنك على استعداد لتزويده ببعض المعلومات أو إحالته لجهة •
)رقم الخط الساخن: مثال(أخرى 
!احرص على وجود الشخص بمفرده•

تواصل معه بوضوح•

احذر من الوثائق التي يمكن تعقبها؛ توخى الحذر•

ال تتصرف إال بعد الحصول على موافقة مستنيرة منه•

حينما تشتبه في أن الشخص ضحية لإلتجار: السيناريو األول

الرشيحة 11:  

عندما تشك يف أن املريض قد يكون من ضحايا االتجار بالبرش فمن املمكن أن تلجأ إىل أحد هذين الحلني، األول عندما تكون  مالحظة
اإلحالة ممكنة. يف هذه الحالة، ميكن ملقدم الخدمة الصحية أن يعرض – بشئ من التحفظ - فكرة االتصال  بشخص إذا وافق 

املريض عىل ذلك، ومن الرضوري أن تكون هذه املعلومات متاحة وجاهزة لالستخدام قبل ذلك. سنتحدث يف وقت الحق اليوم 

عن هذا السياق.

ينبغي دامئا أن تتم اإلحالة من خالل تطبيق إجراءات املوافقة عىل علم ودراية، مبعنى توضيح الخيارات املمكنة للضحايا  هــــــام
واالستفسار عن االجراء الذي يفضلونه – والذي قد تكون »التفعل شيئا يف الوقت الحارض«.  قد يكون ضحايا االتجار اليزالوا 

لها  تتعرض  التي  التهديدات  ما هي  الوضع، فال ميكنك معرفة  بتفاصيل  ملم  باعتبارك شخص غريب غري  الوضع،  نفس  يف 

الضحية، فرمبا يكون للضحية طفل ال يزال مع التاجر، ورمبا يكون قد وضع خططا أخرى لالبتعاد عن االتجار. الضحية فقط هى التي تعرف حجم 

األخطار املحيطة بالوضع، وهى التي تعرف ما الشئ الذي قد يجعل الظروف أفضل أو أسوأ، لذلك يجب عىل مقدم الخدمة الصحية أن يحاول 

إيجاد طرق آمنة لتبادل املعلومات حول الخيارات املمكنة والحصول عىل موافقة إلجراء اإلحالة – قبل اتخاذ أي إجراءات.
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)الوضع غير آمن أو المريض ال يرغب في أن تتم إحالته(إحالة الشخص إذا تعذرت
احرص على تزويده بأكبر كم ممكن من المعلومات•

!احرص على وجود الشخص بمفرده•

تواصل معه بوضوح•

احذر من الوثائق التي يمكن تعقبها؛ توخى الحذر•

تأكد من تزويده بأقصى قدر ممكن من العالج•
امنحه نظاًما متكامًال من العالج المناسب لحالته وزوده بموجز طبي•

استخدم نظام العالج القائم على الجرعة الواحدة متى أمكن ذلك•

اتبع أسلوب الرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•
حاول الترتيب لزيارة أخرى للمتابعة إن أمكن•

حينما تشتبه في أن الشخص ضحية لإلتجار: السيناريو األول
الرشيحة 12:  

الحل الثاين يف حالة االشتباه يف أن املريض قد يكون ضحية لالتجار هو أن تكون اإلحالة غري ممكنة، ويف هذه الحالة، من  مالحظة
املمكن ملقدم الخدمة الصحية أن يحاول تحقيق االستفادة القصوى من اللقاء عن طريق زيادة املعلومات التي يتبادلوها 

واملعالجة التي يقدمها بأقىص  قدر ممكن، ومحاولة تحديد موعد للمتابعة لرؤية الشخص مرة أخرى.

االحالة غري ممكنة )أثناء العرض( أطلب من املشاركني أن يذكروا امثلة لحاالت قد تكون فيها اإلحالة غري ممكنة، بعض األمثلة  النشاط
تتضمن:

• يف حالة عدم موافقة املريض عندما يكون بصحبة املريض مرافق	

• عندما يكون املريض سيتم ترحيله، أو سجنه	

يف هذه الحالة ينبغي أن يتم أي تبادل للمعلومات مع الشخص املشتبه يف أنه أحد ضحايا االتجار بتكتم شديد، وإال فمن  هــــــام
املمكن أن يعرض هذا الشخص ملزيد من الخطر، األمثلة قد تتضمن قطعة صغرية من الورق مدون بها رقم الخط الساخن، 

ميكن دسها داخل املالبس دون أن يتم اكتشافها، يف بعض البلدان استخدمت »بطاقات حاملة صدر«  رقم الخط الساخن 

للنساء اللوايت قد يتعرضن لالتجار بهن. كام أنه اليستحب ذكر أية معلومات شخصية )مثل اسم املستشفى أو اسم مقدم الرعاية الصحية(.

قم بتذكري مقدمي الخدمات الصحية انه ليس من صميم وظيفتهم انقاذ شخص ما، فمن املمكن أن يعرضهم ذلك للخطر،ليس 
هــــــام

هذا فحسب بل قد يعرض الشخص الذي  يريدون مساعدته ملزيد من الخطر.

حينما تشتبه في أن الشخص ضحية لإلتجار: السيناريو األول

:حينما يتطلب األمر الحصول على مساعدة عاجلة

احرص على سالمتك الشخصية•

إذا توجب الحصول على رعاية الطوارئ، حاول أن تقوم باإلقناع عن •
طريق التركيز على الوضع الصحي بدًال من التركيز على السبب

إذا كان الشخص بمفرده واستدعت الحالة تدخل الشرطة، ناقش األمر •
.معه ببطء ووضوح وتأكد من أن هذا هو ما يفضل القيام به بالفعل

اتبع أسلوب الرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•

13

الرشيحة 13:  

يف الحاالت التي يكون فيها حاجة للمساعدة العاجلة، يجب ضامن سالمة مقدمي الرعاية الصحية أوال، وكقاعدة عامة، فمن  مالحظة
املهم دامئا محاولة الحصول عىل موافقة الشخص قبل استدعاء الرشطة،و يف الحاالت غري الطارئة، وما مل ينص عليه القانون، ال 

ينبغي االتصال بالرشطة دون موافقة الشخص عىل هذا النوع من املساعدة.

قم بتذكري املشاركني بأنه ال أحد يستطيع تقدير املخاطر أفضل من الضحايا أنفسهم، فإن مل تشعر الضحية باألمان الكايف يف  هــــــام
استدعاء الرشطة فرمبا يكون هو كذلك بالفعل، فكر يف االستجابة للعنف املنزيل، حيث تعمل الدوائر االجتامعية يف كثري من 

األحيان للتأكد من أن الوضع مستقر مبا يكفي إلرشاك الرشطة، قبل استدعائهم.
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العناية بشخص تم التأكد من وقوعه ضحية لإلتجار: السيناريو الثاني

وغالًباومقابلته،استجوابهتمت(بالبشرلإلتجارضحيةعلىالتعرفتم
)المساعدةمننوًعاتلقىقديكونما

االجتماعية،الخدمات(المتاحةبالخدماتقائمةحملعلىدوًمااحرص
ومراكزبهااالتصالمسؤوليوبيانات)القانونيةالمساعدةالسكن،
المباشرةاالتصال

14

الرشيحة 14:  

الحالة أكرث شيوعا هو أن مقدم الخدمة الصحية سيستقبل مريضا مل يعد يف وضع اإلتجار وأحيل إليه للحصول عىل الرعاية،  مالحظة
من املمكن أن يكون هذا الشخص قد نجا لتوه من وضع االتجارباابرش، وقد يكون شخص جاء يطلب املساعدة بعد ميض 

سنوات عىل يشء حدث يف املايض وتظهر آثاره عىل صحته اآلن.

كام يف حاالت سابقة، يجب عىل مقدمي الرعاية الصحية أن يكون لديهم معلومات عن الخدمات األخرى املتاحة قبل وصول  هــــــام
املريض، أخرب املشاركني بأننا سنقوم مبناقشة السياق املحيل مبزيد من التفصيل يف وقت الحق اليوم.

العناية بشخص تم التعرف عليه  كضحية لإلتجار: السيناريو الثاني

:سواء كان الشخص محاًال إليك أو أنت الذي تقوم بإحالته

حدد الكيفية التي سيتم بها نقل البيانات والمعلومات•

)اللوجيستيات(األول “ االتصال”حدد الكيفية التي سيتم من خاللها ترتيب اللقاء •

كن على علم بالكيفية التي سيتم بها تحرير الشخص ضحية اإلتجار واستقباله•

اتبع أسلوب الرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•
تأكد من إطالع المريض والحصول على موافقته•

المعلومات الالزمة للرعاية واألمن فقط) الجهة األخرى(قم بمنح •

قم بتقييم المخاطر مع الشخص والخبراء في هذا المجال•

15

الرشيحة 15:  

هذه الرشيحة تقدم بعض املعلومات األساسية عن حاالت اإلحالة واضحايا اإلتجار، وسواء ما إذا كان مقدم الخدمة الصحية  مالحظة
سيستقبل املريض أو يقوم بإحالته إىل مقدم خدمة آخر، فمن املمكن لهذه الخطوات أن تساعد يف ضامن مرور الشخص 

ضحية االتجار بتجربة أكرث إيجابية بالنسبة له.

قم بتذكري املشاركني بالعنرصين »عدم التنبؤ بردود األفعال« و«عدم القدرة عىل التحكم يف السلوك« املرتبطني باالتجار بالبرش،  هــــــام
التي تم مناقشتهام يف الجلسة السابقة، وإذا تم التعامل مع إحدى حاالت اإلحالة بطريقة سيئة سيؤدي ذلك إىل إصابة الضحية 

بتوتر شديد وإىل شعوره بأنه يف حالة أسوأ وليس أفضل،أما اإلحالة التي تتم بتخطيط جيد ويتم توضيحها بدقة للشخص 

مسبقا وأثناء إجراءها، ميكن أن تكون مشجعة وداعمة وتسهم يف شفاء الشخص.

المحظورات

إنقاذ المريض بنفسكال تحاول •

عن الظروف المتعلقة باإلتجار في وجود آخرينال تستعلم •

عن عنوانك الشخصي أو تحاول أن تأوي المريض في منزلكال تفصح •

دون إطالع ) الشرطة، شئون الهجرة، إلخ: مثال(االتصال بالسلطات ال تحاول •
المريض على هذا الخيار والحصول على موافقته

من أي مرافق للشخص المساعدة في الترجمة أو الحضور أثناء الفحصال تطلب •

على نفسك وعوًدا ال تستطيع الوفاء بهاال تقطع •

16

الرشيحة 16:  

هذه الرشيحة تقدم ملخصا ملا ينبغي أال يقوم به مقدم الرعاية الصحية أثناء رعاية ضحية اإلتجار. مالحظة
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أطلب من املشاركني الرجوع للكتيب حيث يوجد مزيد من التفاصيل عن األشياء التي ينبغي القيام بها واألشياء التي ينبغي  فكر فيام يىل
عدم القيام بها.

احرص على

العالجيةالمنشئةوسالمةوسالمتكالمريضسالمةوضععلىاحرص•
األولالمقامفي

بمفردهالمريضمخاطبةمنبهاتتمكنللتوصلطريقةإجادعلىاحرص•

للتحدثباالطمئنانيشعرونكانإذاعماالمريضسؤالعلىاحرص•
بحرية

باالحترامتحظىمعروفةلجهاتالمرضىإحالةعلىاحرص•

منتمكنهالتيالكاملةالمعلوماتعلىالمريضحصولعلىاحرص•
ودرايةعلمعنقراراتاتخاذ

17

الرشيحة 17:  

هذه الرشيحة تقدم ملخصا ملا ينبغي أن يقوم به مقدم الرعاية الصحية أثناء رعاية الشخص ضحية اإلتجار. مالحظة

أن  له  أن يوضح  املريض مبفرده وهى  للتحدث مع  اتباعها  الصحية  الخدمات  أن يحاول مقدم  هناك طريقة واحدة ميكن  مالحظة
الخصوصية مطلوبة ألسباب صحية.

18

االستنتاجات

:كمقدم خدمة صحية، عليك أن تكون مستعًدا على النحو التالي

مشتبه بهاتعلم كيفية التعامل مع حالة •
إليكإحالتهمتعلم كيفية العناية بضحايا اإلتجار الذين تتم •

يعد كل اتصال مع ضحايا اإلتجار بالبشر خطوة محتملة نحو شفاؤهم

الرشيحة 18:  

استنادا إىل مضمون هذه املحارضة، فمن الواضح أن مقدم الرعاية الصحية يجب أن يعرف كيفية التعامل مع حاالت األشخاص  مالحظة
ضحايا االتجار )سواء الذى تم التعرف عليهم أو املشتبه فيهم( للمساهمة يف شفائهم.

تختتم هذه املحارضة بنشاط لعب أدوار، والتي من املتوقع أن تستغرق ما بني ساعة ونصف أو ساعتني، فمن املحتمل أن يأيت  فكر فيام يىل
موعد االسرتاحة بعد عرض هذه الرشيحة وقبل البدء يف هذا النشاط، وحسب سري الوقت فلك حرية االختيار يف أن تقوم 

برشح النشاط قبل االسرتاحة .
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نشاط

الرشيحة 19:  

يقرتح نشاطا يف نهاية هذه املحارضة لتمكني املشاركني من مامرسة بعض املهارات التى متت مناقشتها خالل اليومني املاضيني،  مالحظة
وهناك طريقتان لتنفيذ هذا النشاط:

أنشطة لعب أدوار رسيعة بني مجموعات صغرية.. 1

نشاط لعب أدوار »حوض السمك« أمام املجموعة كاملة.. 2

يقرتح قراءة الوصف والتعليامت الخاصة لكل تدريب )أدناه( بدقة، وتحديد ما هو األنسب.

استعد جيًدا لهذا النشاط قبل البدء فيه، فيمكن لتمثيل األدوار أن يساهم مساهمة كبرية يف التدريب إذا كان مخططًا جيًدا. هــــــام

دراسات الحاالت ومتثيل األدوار. أنظر املالحق

الجلسة الخامسة: املادة التدريبية. أنظر الصفحة

87

ميكنك تعقيد متثيل األدوار وإبراز مشكلة التواصل والعمل مع املرتجمني الفوريني إذا فكرت يف متثيل دور »الضحية« و«التاجر/ فكر فيام يىل
املرافق« الذين يتحدثون بلغة أخري تختلف عن لغة املجموعة بحيث يتحدثون سويًا دون أن يفهم مقدم الخدمات الصحية 

الحوار. كام قد يكون من املفيد إضافة دور آخر مثل اإلداري أو أي شخص آخر يف الهيكل الصحي الذي يتحدث اللغتني وميكنه 

مساعدة مقدم الخدمات الصحية عىل التواصل.

متثيل األدوار )من ساعة ونصف إىل ساعتني(. يتيح متثيل األدوار للمجموعات الصغرية تنفيذ هذا النشاط يف نفس الوقت،  النشاط
وتشمل مزايا هذا األسلوب ما ييل:

• ميكن للمزيد من املشاركني لعب أدوار فعالة قد يشعر املشاركون بقليل من الرهبة داخل املجموعات الصغرية	

• قد متتلك املجموعات املختلفة خربات مختلفة ميكن عرضها يف املناقشات مع  املشاركني جميعا.	

يقرتح تقديم التعليامت للمجموعة ككل قبل تقسيمها ملجموعات صغرية وتوزيع األدوار:

ارشح للمجموعة بالكامل كيفية تنفيذ نشاط متثيل األدوار ولكن دون تقديم أي تفاصيل، واخربهم فقط أن ثالثة أشخاص . 1

سيمثلون السيناريو بينام يشاهدهم الباقون ثم سنناقش ما شاهدناه.

قسم املشاركني إىل مجموعات صغرية.. 2

وزع األدوار يف كل مجموعة )يجب أن يكون يف كل مجموعة شخص يلعب الدور األول أو الثاين أو الثالث وسيلعب الباقون . 3

الدور الرابع( وقدم لكل منهم الورقة التي تتامىش مع الدور الذي سيلعبه.
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أكد عىل كل مشارك رضورة االحتفاظ برسية تفاصيل الدور، فهذا النشاط لن ينجح إذا تعرفوا عىل أدوار بعضهم البعض قبل  هــــــام
بدء التمثيل.

تحدث مع كل شخص يلعب الدور األول عىل حدة، ثم مع من يلعبون الدور الثاين ثم الثالث ثم الرابع وارشح لهم أدوارهم . 4

وأجب عىل أي أسئلة قد يطرحونها. ذكرهم بأال يناقشوها مع أي شخص عند عودتهم للمجموعة وبأنه يجب عليهم أن 

يحاولوا »متثيل« الدور أثناء النشاط.

يف حالة وجود عدد من امليرسين، من األفضل االنتقال للخطوة الرابعة مبارشة ملنع املشاركني من إفشاء املعلومات الرسية  فكر فيام يىل

الخاصة بأدوارهم.

عند عودة الجميع للمجموعات الصغرية، اطلب منهم أن يبدأوا التمثيل وأن أمامهم عرشين دقيقة لتمثيل السيناريو.. 5

قد تستغرق بعض املجموعات بضعة دقائق قبل البدء وميكن استغاللها يف توفري بعض اإلحتياجات مثل املقاعد وتأكد من أن  هــــــام

كل مجموعة أصبحت مستعدة للبدأ.

بعد مرور عرشين دقيقة، تفحص املجموعات للتأكد من انتهاء العمل أو حاجتها للمزيد من الوقت. أطلب من املجموعات . 6

يف الوقت املناسب التوقف عن متثيل األدوار ومناقشة النشاط يف غضون عرشين دقيقة وينبغي عىل املشاهدين طرح 

املالحظات.

ميكنك أن تحاول تنظيم املناقشة داخل املجموعات الصغرية )مثل قضاء عرش دقائق يف املناقشة مع املشاهدين وعرش دقائق  فكر فيام يىل

أخرى يف املناقشة مع املمثلني أنفسهم، ولكن يف معظم األحيان تسري املناقشات بصورة طبيعية(.

ويف النهاية، ابدأ املناقشات مع املجموعة بالكامل ملدة عرشين دقيقة.. 7

ميكن تنظيم املناقشات يف إطار املجموعة بالكامل من خالل سؤال »الضحايا« عن مشاعرهم وتعليقاتهم، ثم سؤال »التجار/ فكر فيام يىل

املرافقني« ثم »مقدمي خدمات الرعاية الصحية«. قد يكون هذا اإلسلوب مفيًدا يف استمرار املناقشات.

تهدف املناقشات مع املجموعة بالكامل إىل إتاحة الفرصة للمشاركني لطرح ردود أفعالهم ومشاعرهم تجاه النشاط وكذلك  هــــــام
للبدء يف التفكري يف تحديات تطبيق منهج »الرعاية النفسية امللمة بتأثري الصدمات« ومزاياه. وكثريًا ما يندمج املشاركون يف 

نشاط متثيل األدوار ويكون لديهم الكثري ليتحدثوا عنه يف املناقشات. ارشح النقاط التي تناولها التدريب وظهرت أثناء التمثيل 

أينام أمكن.

متثيل األدوار أمام الجميع )من ساعة ونصف إىل ساعتني(. يسمح متثيل األدوار أمام الجميع للمجموعة بالكامل مشاهدة  النشاط
التمثيلية ومناقشتها سويًا. وتشمل مزايا هذا األسلوب ما ييل:

• يستطيع امليرس مشاهدة التمثيلية بالكامل ثم استخدام عنارصها يف املناقشة مع املجموعة بالكامل فيام بعد؛	

• يستمتع بعض املشاركون بقوة متثيل الدور أمام املجموعة بالكامل؛	

• قد يستغرق أداء مجموعة واحدة فقط للتمثيلية وقتًا أقل.	

ارشح للمجموعة بالكامل كيفية تنفيذ نشاط متثيل األدوار ولكن دون تقديم أي تفاصيل عن األدوار، واخربهم فقط أن ثالثة أشخاص . 1

سيمثلون السيناريو بينام يشاهدهم الباقون ثم سنناقش ما شاهدناه.

وزع األدوار الثالث الرئيسية وقدم لكل مشارك الورقة التي تتامىش مع الدور الذي سيلعبه.. 2

يعتمد نجاح متثيل األدوار أمام الجميع اعتامًدا كبريًا عىل املشاركني املختارين للتمثيل، ولذلك يفضل بعض امليرسين التحدث  فكر فيام يىل
مع املشاركني الذين يعتقد أنهم راغبون يف التمثيل قبل البدء يف النشاط، ويطلبون منهم ذلك رًسا خالل االسرتاحة عىل سبيل 

املثال.
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أكد عىل كل مشارك رضورة االحتفاظ برسية تفاصيل الدور، فهذا النشاط لن ينجح إذا تعرفوا عىل أدوار بعضهم البعض قبل  هــــــام

بدء التمثيل.

تحدث مع كل ممثل عىل حدة، وارشح لهم أدوارهم وأجب عىل أي أسئلة قد يطرحونها. ذكرهم بأال يناقشوها مع أي . 3

شخص عند عودتهم للمجموعة وبأنه يجب عليهم أن يحاولوا »متثيل« الدور أثناء النشاط.

يف حالة وجود عدد من امليرسين، من األفضل االنتقال للخطوة الثالثة مبارشة ملنع املشاركني من إفشاء املعلومات الرسية  فكر فيام يىل
الخاصة بأدوارهم.

اطلب منهم أن يبدأوا التمثيل وأن أمامهم عرشون دقيقة لتمثيل السيناريو.. 4

من املفيد ترتيب املشهد الخاص بتمثيل األدوار من خالل ترتيب مساحة بها بضعة مقاعد متثل مكتب الطبيب عىل سبيل  فكر فيام يىل
املثال وتذكر أنه يجب أن يكون مبقدور جميع املشاركني االستامع للتمثيلية ومشاهدتها.

بعد مرور عرشين دقيقة، حدد ما إذا كانت املجموعة يف حاجة ملزيد من الوقت. قم بإيقاف متثيل األدوار عند انتهاء . 5

الوقت.

ابدأ املناقشات مع املجموعة بالكامل ملدة عرشين دقيقة.. 6

ميكن تنظيم املناقشات يف إطار املجموعة بالكامل من خالل طلب تعليقات املمثلني أنفسهم يف البداية ثم باقي املجموعة.  فكر فيام يىل
وتبدأ املناقشات بطريقة طبيعية يف معظم الحاالت.

تهدف املناقشات مع املجموعة بالكامل إىل إتاحة الفرصة للمشاركني لطرح ردود أفعالهم الوجدانية حول النشاط وكذلك  هــــــام
للبدء يف صعوبة تطبيق منهج »الرعاية النفسية امللمة بتأثري الصدمات«. وكثريًا ما يندمج املشاركون يف نشاط متثيل األدوار 

ويكون لديهم الكثري ليتحدثوا عنه يف املناقشات. ارشح النقاط التي تناولها التدريب وظهرت أثناء التمثيل أينام أمكن.

ميكنك التفكري يف عمل متثيليتني منفصلتني، اعتامًدا عىل الوقت املتوافر لديك. وقد يكون تنويع املمثلني ممتًعا لباقي املجموعة. فكر فيام يىل

مبادئ توجيهية لمقدمى الخدمات الصحية

نهاية الجلسة
دور مقدمي الخدمات الصحية

20

الرشيحة 20:  

تنهي هذه الرشيحة الجلسة الرابعة: دور مقدمي خدمة الرعاية الصحية. مالحظة

ىف حالة اتباع التوقيتات املقرتحة، تنتهي هذه الجلسة يف صباح اليوم الثاين، ولكنها قد تستمر يف بعض الحاالت حتى الجلسة املسائية بناًء عىل 

الوقت املخصص لنشاط متثيل األدوار.

نظرة عامة عىل التدريب األساىس. أنظر الصفحة

16
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املادة التدريبية التي يتم توزيعها يف الدورة 4

تشمل الجلسة الرابعة املادة التدريبية التالية:

• الدور األول: الضحية	

• الدور الثاين: مقدم خدمة الرعاية الصحية	

• الدور الثالث: التاجر/املرافق	

• باقي املشاركني: مشاهدين	
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الدور األول: الضحية

التعليامت: اقرأ بعناية وصف الدور وال تتحدث عن تفاصيل الشخصية مع أي شخص )انت فقط من تعرف التفاصيل(. حاول أن 

تضع نفسك مكان الشخصية وأن تفعل ما يفرتض أن تفعله.

انت سيدة يف التاسعة عرش من عمرها وقعتي ضحية لالتجار منذ تسعة أشهر واآلن أنت مجربة عىل العمل القرسي يف حانة يف البلد س ومجربة 

كريم  ليك  اشرتوا  وتقرحات.  أحمر  يدييك طفح جلدي  أسابيع، ظهر عىل  أربعة  منذ  والطهي.  التنظيف  إىل جانب  كعاهرة  العمل  كذلك عىل 

وتظاهريت باستخدامه ولكنك يف الحقيقة تخلصتي منه. تدهورت حالة يدايك، وألنك ال تستطيعني الطهي واشمئز بعض »الزبائن« من يدييك، قررت 

املديرة أن تذهب بيك إىل العيادة وقالت ليك بوضوح أنه إذا قلت أي شئ ال يجب علييك قوله أو ترصفتي أي ترصف ال يعجبها أثناء وجودك يف 

العيادة فستأمر بقتل عائلتك. انت اآلن تشعرين باليأس وال تعتقدين أنك ستعيشني لفرتة طويلة بعد ذلك.

وصلتي إىل العيادة بعد رحلة طويلة دون أن يكون معك أي إثبات للشخصية. وادعت املديرة أنها قريبتك ومألت جميع األوراق املطلوبة يف مكتب 

االستقبال. وعندما استدعاك الطبيب، دخلت معك املديرة وجلست بجوارك بينام مكثتي هادئة.

إذا استطاع األخصايئ الصحي التحدث معك عىل انفراد يف غياب املديرة ستحاولني أن ترشحي له موقفك بحذر شديد. ستكونني عىل حذر حتى يف 

حالة غياب املديرة ألنك غري متأكدة من أنه ميكنك الثقة يف األخصايئ الصحي وال تريدين أن يصبح وضعك أسوأ.

إذا مل تغادر املديرة مطلًقا، ستتعاملني مع األخصايئ الصحي أمامها ولكن بحذر شديد. وقد تحاولني إيجاد طريقة لرشح موقفك أو إعطاء األخصايئ 

الصحي بعض اإلشارات بطريقة ال تفهمها املديرة.

ستتمنني يف كل األحوال اإلبقاء علييك يف العيادة وإرسال املديرة بعيًدا وتترصفني بحرص شديد ألنك تعرفني أنها قد تأمر بقتل عائلتك.
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الدور الثاين: األخصايئ الصحي

التعليامت: اقرأ بعناية وصف الدور وال تتحدث عن تفاصيل الشخصية مع أي شخص )انت فقط من يعرف التفاصيل(. حاول أن 

تضع نفسك مكان الشخصية وأن تفعل ما يفرتض أن تفعله.

تعمل كأخصايئ صحي يف إحدى العيادات وقد كان هذا اليوم مزدحاًم بالعمل كالعادة ويوجد الكثري من املرىض يف االنتظار. ناديت عىل املريض 

التايل، ودخلت شابة خجولة عمرها بني الخامسة عرش والخامسة والعرشين بصحبة قريبتها األكرب منها سًنا وهي كذلك صاحبة العمل وتبدو 

مهتمة جًدا بصحة الفتاة.

يدا املريضة تغطيهام التقرحات والطفح الجلدي وبدأت يف تقييم حالتها الصحية.
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الدور الثالث: التاجر/املرافق

التعليامت: اقر بعناية وصف الدور وال تتحد عن تفاصيل الشخصية مع أي شخص )انت فقط من تعر التفاصيل(. حاويل أن تضع 

نفسك مكان الشخصية وأن تفعل ما يفرتض أن تفعله.

انت سيدة عمرك 41 سنة تعمل زعيمة لشبكة من املتاجرين بالبرش يف البلد س. وصلتك بعض الشكاوى من الزبائن حول أيدي واحدة من 

الفتيات ومل يفيدها الكريم الذي اشرتيته لها من الصيدلية لذا قرريت الذهاب بها إىل العيادة، ولكن عيادة أخرى غري تلك القريبة، ليعالجوا يديها 

وتعود للعمل.

قبل الذهاب للعيادة، تأكديت أنها تفهم جيًدا أنك لن تتسامحي معها إذا حاولت التحدث مع الطبيب وأنك ستقتلني عائلتها إذا حاولت القيام بأي 

شئ، كام قرريت الذهاب إىل العيادة يف وقت ازدحامها لتتأكدي أنهم لن يقضوا معها وقتًا طوياًل.

تحتفظني بأوراقها معك ويجب علييك السيطرة عىل املوقف والتأكد دون شك من عدم وجود أي خطر. ترتدين مالبس أنيقة وتتحدثني بثقة 

وتدعني اهتاممك بصحة الفتاة.

ستقولني أنك ال تعرفني سبب ظهور التقرحات عىل يديها وأنها ظهرت منذ حوايل أسبوع وازدادت حالتها سوًءا ولذلك أتيت بها للعيادة.

ستقولني كل ما يلزم وتكذبني قدر اإلمكان حتى ال يشك أحد يف أي شئ. هدفك هو معالجة يديها برسعة والخروج من العيادة وإعادتها للعمل.
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باقي املشاركني: املشاهدون

التعليامت: اقرأ بعناية وصف الدور وال تتحدث عن تفاصيل الشخصية مع أي شخص )انت فقط من يعرف التفاصيل(. حاول أن 

تضع نفسك مكان الشخصية وأن تفعل ما يفرتض أن تفعله.

شاهد ردود الفعل أثناء التمثيل وال تشارك فيه واكتف باملشاهدة وتدوين املالحظات لتستطيع إخبارهم بها الحًقا.

تذكر ما ييل:

• يجب عىل األخصايئ الصحي أن يحاول تقديم الرعاية الفردية الشخصية خاصة إذا شك أن املريضة قد تكون ضحية لالتجار.	

• يجب عىل األخصايئ الصحي التأكد من عدم التسبب يف أي أذى أو وضع الفتاة يف الخطر.	

• يجب عىل األخصايئ الصحي الحصول عىل موافقة املريضة قبل إخبار السلطات بأي شئ.	

اسأل نفسك ما ييل:

• ما األمور الجيدة التي قام بها األخصايئ الصحي؟	

• ما األمور التي كان يجب القيام بها بطريقة مختلفة؟	
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دليل الدورة 5: املبادئ الحاكمة

عرض جدول األعامل الجلسة الخامسة: 

تستغرق هذه الجلسة نصف ساعة ويوىص باستكامل املشاركني للجلسات 1 و2 و3 و4 قبل هذه الجلسة كام يوىص بعقدها بعد ظهر اليوم الثاين 

من التدريب األسايس.

نظرة عامة عىل التدريب األساىس  أنظر الصفحة

16

أهداف التعلم الجلسة الخامسة: 

تستعرض جلسة »املبادئ الحاكمة«، كونها تضم العرض األخري، عنارص جميع الجلسات األخرى كام ييل:

• فهم معنى االتجار بالبرش	

• تحديد بعض املشكالت الصحية الرئيسية الناتجة عن االتجار	

• اإلملام باملالمح األساسية للرعاية النفسية امللمة بتأثري الصدمات	

• لضحايا 	 بالنسبة  املتخصصة  الرعاية  أساليب  دمج  مزايا  واملرضىفهم  الصحية  الرعاية  خدمة  مقدمي  سالمة  ضامن  بأساليب  اإلملام 

االتجارتحديد إمكانيات دور مقدمي خدمة الرعاية الصحية وحدودها بالنسبة لالتجار بالبرش

اإلعداد واملواد املطلوبة

• تأكد من وجود نسخ من األجندة الخارجية واملادة التدريبية.	

• إذا مل تحتوى غرفة التدريب عىل جهاز حاسب آيل وبرنامج الباوربوينت وبروجكتور، جهز الصفحات  القالبة التي تضم محتوى الرشائح 	

قبل التدريب.

• تشمل املواد املطلوبة الصفحات القالبة واألقالم املاركر ومادة الصقة لتعليق األوراق عىل الحائط.	

الرشيحة 1:  
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ميكن عرض هذه الرشيحة عىل الشاشة عند عودة املشاركني من االسرتاحة أو أثناء تغيري املدربني. فكر فيام يىل

أهداف الدورة التدريبية

المشتبه بهاالتعرف على كيفية التعامل مع الحاالت 1.

إليكتحويلهالتعرف على كيفية رعاية ضحية إتجار بالبشرمتعرف عليه عند 2.

أهداف الجلسة
فهم اإلتجار بالبشر•

تحديد العواقب الصحية الرئيسية لإلتجار بالبشر•

التعرف على االسمات الرئيسية للرعاية النفسية الملمة بتأثير الصدمات•

التعرف على األساليب الالزمة للحفاظ على سالمة مقدمي الرعاية والمرضى•

فهم فوائد ُنهج الرعاية المتخصصة •

تحديد إمكانيات وحدود دور مقدمي الرعاية الصحية•

2

الرشيحة 2:  

أننا تناولنا  تستعرض جلسة »املبادئ الحاكمة«، كونها تضم العرض األخري، عنارص جميع الجلسات األخرى. قل للمشاركني  مالحظة
جميع أهداف الجلسات الواردة هنا.

CORE MODULE
مبادئ توجيهيه

الرشيحة 3:  

تفتتح هذه الرشيحة الجلسة الخامسة: املبادئ الحاكمة. مالحظة

تستعرض الرشائح التالية بعض أهم األفكار من التدريب الرئييس. مالحظة

Going Beyond “Do No Harm” 
“الضرر والضرار”تجاوز مبدأ 

4

مناقشة

الرشيحة 4:  

ال تؤذ أحًدا )أثناء العرض(. اطلب من املشاركني جميًعا طرح أفكارهم حول معنى هذه الكلمة. فإذا كانوا يعملون دامئًا عىل  النشاط
عدم إلحاق األذى بأي شخص بصفتهم مقدمي خدمة الرعاية الصحية، فلامذا نتحدث معهم عن النظر »إىل ما هو أبعد من 

ذلك« بالنسبة لضحايا االتجار؟
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فيام يتعلق باإلتجار، يعنى »النظر إيل ما وراء عدم اإليذاء« تذكر أنه ميكن ملقدمي خدمة الرعاية الصحية املساهمة يف سالمة  مالحظة
ضحايا االتجار وتعافيهم، كام يجب أن يدركوا أن األسلوب »املثايل« لعدم اإليذاء كثريًا ما ال يكون كافيًا يف هذه الحاالت وهنا 

تظهر الحاجة للرعاية النفسية امللمة بالصدمات.

التزم بما ورد بتوصيات منظمة الصحة 

العالمية بشأن أخالقيات وسالمة إجراء 
مقابالت مع النساء ضحايا اإلتجار بالبشر

:يمكن الرجوع إليه على الموقع اإللكتروني التالي

http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports/

1 المبدأ التوجيهي

5

الرشيحة 5:  

تعرض هذه الرشيحة مرجع مهم هو توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن األخالقيات والسالمة من أجل إجراء املقابالت مع  مالحظة
النساء ضحايا االتجار، والذي يوفر النصائح التفصيلية عن كيفية إجراء املقابالت مع ضحايا االتجار بطريقة أخالقية وآمنة. 

ورغم نرش هذا الدليل يف عام 2003 ملساعدة النساء ضحايا االتجار، تنطبق املبادئ عىل جميع ضحايا االتجار.

قد ترغب يف إحضار هذا املرجع وتقدميه للحضور وفكر يف الرجوع إىل فقرة التوصيات يف الصفحة الخامسة من وثيقة منظمة  فكر فيام يىل
الصحة العاملية.

تعامل مع كل صور التواصل مع ضحايا اإلتجار بالبشر على أنها 
خطوة ممكنة نحو تحسين حالتهم الصحية

.

كل مواجهة مع ضحايا اإلتجار بالبشر يمكن أن يكون لها آثار 
إيجابية أو سلبية على صحتهم ورفاهيتهم

.

      
      

2 المبدأ التوجيهي

6

الرشيحة 6:  

تؤكد هذه الرشيحة عىل فكرة التغيريات البسيطة يف طريقة تعامل مقدمي خدمة الرعاية الصحية مع ضحايا االتجار وكيف  مالحظة
ثقتهم  لبناء  االتجار  ضحايا  متكني  خطوات  أن  النفسيون  واألخصائيون  االجتامعيون  املرشدون  وجد  فقد  تعافيهم.  تدعم 

ومشاركتهم يف اتخاذ قرارات الرعاية املتعلقة بتعافيهم وتقليل عدم إمكانية التنبؤ بكيفية التعامل يف العيادات أو عدم إمكانية 

التحكم فيها قد تصنع فرقًا كبريًا يف التعايف.

قد ترغب يف تذكري املشاركني بأن ضحايا االتجار قد مروا مبوقف أحسوا فيه بالعجز واليأس وبأنهم ال يتحكمون مطلًقا يف  فكر فيام يىل
حياتهم. ولذلك قد تكون مساعدتهم يف تحقيق اإلنجازات الصغرية جزًءا مهاًم للغاية يف تعافيهم. وباملثل، إذا مل يهتم األخصايئ 

الصحي بهذه األساليب، فقد يكون لها أثر سلبي غري مقصود عىل صحة ضحية االتجار عموما مام يجعلهه يشعر بعدم الحصول 

عىل املعلومات الكافية وعدم متكينه.
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إعطي األولوية لسالمة ضحايا اإلتجار بالبشر 
شخص أو جماعة

قم بتقدير المخاطر•

إتخذ قرارات عن علم ودراية•

تبين المخاوف المتعلقة بالسالمة واألخطار •
.المحتملة

3 المبدأ التوجيهي

7

الرشيحة 7:  

تذكر هذه الرشيحة مقدمي خدمة الرعاية الصحية باالنتباه الدائم لسالمتهم وسالمة املرىض. وتشمل املامرسات الجيدة انتباه  مالحظة
مقدمو خدمة الرعاية الصحية ووعيهم باألخطار املحتملة املتعلقة باالتجار وخيارات األمن املتعلقة بها )مثل حامية رسية 

معلومات املريض(.

قل للمشاركني أن هذا ال يعني أن جميع التعامالت مع ضحايا االتجار متثل خطورة عليهم، فمعظم الحاالت املحولة أليك يكون  هــــــام
الخطر أحد األشخاص ليقع تحت رعايتك محدود. ولكن لحامية املريض واألخصايئ من أي موقف خطري محتمل، ينبغي دامئًا 

افرتاض إمكانية قدوم التاجر للبحث عن ضحية سابقة واتخاذ االحتياطات الالزمة.

ميكن إحالة املشاركني للكتيب وأوراق العمل املتعلقة بالحامية واألمن واإلحالة اآلمنة. فكر فيام يىل

ينبغي عىل مقدمي خدمة الرعاية الصحية الذين يتوقعون العمل بانتظام مع ضحايا االتجار، مثل من يستقبلون الحاالت 
فكر فيام يىل

املحولة من الرشطة أو الرشكاء اآلخرين، االهتامم بحامية الضحية مبا يشمل األمن والسالمة والرسية.

قم بتقديم رعاية تتسم باالحترام واإلنصاف 
.وعدم التمييز

ينبغي أن يتضمن تقديم الرعاية الصحية 

االحترام الكامل لحقوق المستضعفين 
وكرامتهم 

4 المبدأ التوجيهي

8

الرشيحة 8:  

غري  املهاجرين  مثل  موصومة  أو  مهمشة  مجتمعات  من  يأتون  الحاالت  معظم  يف  االتجار  أن ضحايا  الرشيحة  هذه  تؤكد  مالحظة
الرعاية الصحية، تكتسب املعاملة املحرتمة مع ضحايا  التمييز يف جميع منشآت  الرشعيني. وإىل جانب أهمية مبادئ عدم 

االتجار أهمية خاصة، وينبغي عىل االخصائيني إعادة النظر يف قوالبهم الفكرية وآرائهم املسبقة.

قد تؤدي اآلراء املسبقة إىل تكوين اعتقادات خاطئة ومعلومات مغلوطة. وينبغي عىل مقدمي خدمة الرعاية الصحية االهتامم  فكر فيام يىل
بالتواصل بوضوح وباحرتام مع ضحايا االتجار ليتأكدوا من استيعابهم وليشاركوا يف اتخاذ القرارات الخاصة بهم.
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احتفظ بمعلومات لإلحالة ووسائل إتصال 
.تفصيلية ألشخاص مساندين وموضع ثقة

المأوى، الخدمات االجتماعية، المشورة، 
.الدعم القانوني، إنفاذ القوانين

5 المبدأ التوجيهي

9

الرشيحة 9:  

تم تعزيز هذه الفكرة طوال التدريب. ومن املهم للغاية أن تكون هذه املعلومات يف متناول اليد. مالحظة

تعاون مع دوائر الدعم األخرى

أنشطة الوقاية واستراتيجيات االستجابة

6 المبدأ التوجيهي

10

الرشيحة 10:  

تعزز هذه الرشيحة فكرة أن مقدمي الخدمات الصحية سيكونون يف حاجة إىل التعاون مع مقدمي الخدمات األخرى لتلبية  مالحظة
احتياجات ضحايا اإلتجار.

قد تشمل جهود الوقاية نرش معلومات الخط الساخن عىل جدران العيادة الخاصة بك. فكر فيام يىل

تأكد من توافر السرية والخصوصية الكاملة لضحايا اإلتجار 
.بالبشر وأسرهم

 اتخذ التدابير الالزمة لضمان أن كافة االتصاالت التي تجرى
مع ضحايا اإلتجار أو بشأنهم تتم بسرية

.

 تأكد من أن كل شخص من ضحايا اإلتجار بالبشر قد ضمن
احترام كامل لخصوصيته

.

7 المبدأ التوجيهي

11

الرشيحة 11:  

تشدد هذه الرشيحة عىل أهمية الرسية والخصوصية )عليك تذكريهم »أماكن الكشف الطبى اآلمنة«(. مالحظة

دعوة املشاركني للتفكري يف إعداد عملهم، وما قد يحتاجونه من تغيري أو تكييف ليكونوا قادرين عىل ضامن هذه الرسية أو  فكر فيام يىل
الخصوصية.

قد تطلب من املشاركني التفكري يف شخص ُعرض عليه العمل كنادلة، ولكن تم اجبارها بعد ذلك عىل العمل كعامل خدمة،  فكر فيام يىل

وأن أصدقائها وأرستها قد ال يعرفون حقيقة ما حدث لها. فالرسية مهمة أيضا لحامية ضحايا اإلتجار من وصمة العار والتمييز.
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قم بتقديم المعلومات بطريقة تسهل على كل شخص فهمها 

كن واضحاً عند تقديم خطط الرعاية وأغراضها وإجراءاتها  

اتخذ ما يلزم من الوقت لضمان أن الفرد قد فهم فهما تاما

.



إمنح المريض فرصا لطرح مايحتاج من أسئلة

.

8 المبدأ التوجيهي

12

الرشيحة 12:  

تؤكد هذه الرشيحة عىل أهمية التواصل. وبالنظر إىل ما ناقشناه خالل هذين اليومني، من الواضح أنه قد يكون هناك العديد  مالحظة
من التحديات املرتبطة مبناقشة املخاطر والعواقب الصحية املرتبطة باإلتجار بالبرش.

احصل على موافقة طوعية عن علم ودراية

نقل معلومات المريض
التشخيص والعالج
المعلومات الالزمة

9 المبدأ التوجيهي 

13

الرشيحة 13:  

تؤكد هذه الرشيحة مرة أخرى عىل أهمية املوافقة عن علم ودراية. مالحظة

بشكل عام، ينبغي عىل مقدمي الخدمات الصحية تبادل املعلومات الالزمة فقط عند اإلحالة. هــــــام

قد ترغب بالرجوع باملشاركني إىل الصفحة 19 من توصيات منظمة الصحة العاملية الخاصة بالسالمة واألخالق املذكورة سابقا  فكر فيام يىل
يف هذه الدورة.

احترم حقوق كل فرد واختياراته وكرامته
قم بإجراء المقابالت فى ظروف تحفظ له خصوصيته
 ذكرًا أو أنثى(امنحه حرية اختيار نوع مقدم الخدمة(
تجنب إصدار األحكام
التجعله ضحية مرة أخرى
 ً كن صبورا
اطرح فقط األسئلة الضرورية ذات الصلة بالموضوع
تجنب إجراء مقابالت متعددة
ال توفر إمكانية الوصول إلى وسائل اإلعالم دون موافقة

10 المبدأ التوجيهي

14

الرشيحة 14:  

االهتامم بتفاصيل الكشف الطبى، مثل نوع مقدم الخدمة، ومستوى الخصوصية، ,وغلق الهواتف، وتجنب االنقطاعات التي  مالحظة
ال لزوم لها، وطريقة إجراء املقابالت التي ميكن أن تسهم يف احرتام الفرد.
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من املهم للغاية عدم طرح أسئلة فقط حول ما هو ذات الصلة مبا تعرفه. ال تسأل عن املعلومات من باب الفضول وال تطلب  هــــــام
من الشخص أن يخرب أو يكرر قصته بشكل غري رضوري.

تعترب من املامرسات الجيدة أن تسال الشخص ما إذا كان يرغب يف الحصول عىل مقدم خدمة صحية ذكرا أو أنثى عندما يكون  فكر فيام يىل

ذلك ممكنا، وال تفرتض إذا كان الحديث أو الفحص بواسطة مقدم خدمة صحية رجل أو امرأة سيجعلهم أكرث راحة.

تجنب استدعاء السلطات دون موافقة 
ضحايا اإلتجار بالبشر



احرص دوما على الحصول على موافقة صريحة من الشخص ضحية 
االتجار بالبشر قبل استدعاء السلطات

أسباب وجيهة لتجنب السلطات

مناقشة خيارات قابلة للتطبيق والحصول على موافقة على التنفيذ

11 المبدأ التوجيهي

15

الرشيحة 15:  

تم مناقشة هذه الفكرة بالتفصيل خالل التدريب، ولكن من املفيد تعزيز أهمية سؤال األفراد عام إذا كانوا يريدون تدخل  مالحظة
الرشطة قبل استدعاء السلطات. واالتصال بالرشطة من دون موافقة الشخص ليست فكرة جيدة.

حفظ كافة المعلومات بأساليب آمنة
:إدارة المعلومات السرية

قم بإدارة المعلومات السرية
حفظ المعلومات المادية بكود سري وفي ملفات مغلقة
حفظ المعلومات اإللكترونية بكلمة سر

12 المبدأ التوجيهي

16

الرشيحة 16:  

تتعلق هذه الرشيحة بحامية وسالمة ضحية اإلتجار فضال عن مقدم الخدمة الصحية. فالرسية أمر رضوري. وقد يشمل هذا  مالحظة
البيانات وملفات الحاالت وامللفات املادية وامللفات اإللكرتونية.

قد ترغب بالرجوع باملشاركني إىل الدليل ملزيد من املعلومات حول تأمني البيانات. فكر فيام يىل

17

:كمقدم للخدمة الصحية من الضروري أن تكون ملماً بما يلى

كيفية التعامل مع حالة مشتبه فيها
كيفية رعاية ضحية اإلتجار متعرف عليه تمت إحالته إليك
إن التواصل مع ضحايا اإلتجار بالبشر خطوة إجابية نحو  شفاءهم

االستنتاجات
الرشيحة 17:  
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استنادا عىل املحتوى ككل يف هذه الدورة والدورات السابقة، فمن الواضح أنه ينبغي عىل مقدمي الخدمات الصحية أن يكونوا  مالحظة
مستعدين وأن يعرفوا كيفية رعاية ضحية اإلتجار.

مبادئ توجيهية لمقدمى الخدمات الصحية

SESSION END
Guiding Principles

18

الرشيحة 18:  

تنهي هذه الرشيحة الدورة 5: املبادئ التوجيهية مالحظة

وإذا كنت تتبع الجدول الزمني املقرتح، فسوف يحدث هذا خالل فرتة ما بعد الظهر من اليوم التايل. وميكنك اختيار إنهاء التدريب هنا، أو بدأ 

الدورة 6.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس أنظر الصفحة

16
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املادة التدريبية التي يتم توزيعها يف الدورة 5

يتم تضمني املطبوعات التالية التي يتم توزيعها للدورة 5:

• مطبوعة تحتوي عىل 12 مبدأ توجيهي	

• 10 مبادي توجيهية إلجراء املقابالت بشكل أخالقي وآمن	
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املبادئ التوجيهية الـ 12

مدرج أدناه 12 مبدأ توجيهي2 لجميع املهنيني العاملني مع األشخاص الذين تم اإلتجار بهم:

االلتزام بالتوصيات املوجودة يف توصيات منظمة الصحة العاملية الخاصة بإجراء املقابالت مع النساء ضحية اإلتجار بشكل أخالقي وآمن3.. 1

معاملة جميع االتصاالت مع ضحايا اإلتجار كخطوة محتملة نحو تحسني صحتهم. وميكن لكل لقاء مع الشخص ضحية اإلتجار أن يكون . 2

له آثارا إيجابية أو سلبية عىل صحتهم وعافيتهم.

إعطاء األولوية لسالمة األشخاص الذين تم اإلتجار بهم، عن طريق تقييم املخاطر التي تقوم بها ذاتيا وكذلك التي يقوم بها املوظفني، . 3

أو ألفراد  لهم  بالنسبة  املحتملة  بالسالمة واألخطار  املتعلقة  اإلتجار  قرارات تشاورية وواعية. كن عىل دراية مبخاوف ضحايا  واتخاذ 

عائالتهم.

تقديم رعاية محرتمة وعادلة ليس بها متييز عىل أساس نوع الجنس، أو العمر، أو الطبقة االجتامعية، أو الدين، أو العرق، أو االنتامء . 4

العرقي. وينبغي عىل مقدمى الرعاية الصحية احرتام حقوق وكرامة املستضعفني وال سيام النساء واألطفال والفقراء واألقليات.

كن مستعدا مبعلومات اإلحالة  وتفاصيل االتصال بأشخاص الدعم املوثوق بهم من أجل مجموعة واسعة من املساعدة، مبا يف ذلك . 5

املأوى، والخدمات االجتامعية، وتقديم املشورة، والدعوة القانونية، كيفيةإنفاذ القانون. وإذا تم تقديم معلومات عن أشخاص يشتبه 

يف أنهم ضحايا لإلتجار أو تم تعريفهم بذلك وكانوا ال يزالون عىل اتصال مع القامئني باإلتجار، فينبغي أن يتم ذلك بتحفظ، عىل سبيل 

املثال، باعطائهم  ورقة صغرية ميكن إخفاؤها.

تعاون مع خدمات الدعم األخرى لتنفيذ أنشطة الوقاية واسرتاتيجيات االستجابة التي تكون متعاونة ومناسبة لالحتياجات املختلفة . 6

لألشخاص الذين تم اإلتجار بهم.

ضامن رسية وخصوصية األشخاص ضحية اإلتجار وأرسهم. نفذ اإلجراءات للتأكد من أن جميع االتصاالت مع وعن  ضحية اإلتجار قد تم . 7

التعامل معها برسية وأن يتأكد كل شخص تم اإلتجار به من أنه سيتم احرتام خصوصيته.

تقديم املعلومات بطريقة ميكن أن يفهمها كل ضحايا اإلتجار. وينبغي إبالغ خطط الرعاية، واألغراض واإلجراءات مع أوصاف لغوية . 8

ومناسبة للعمر، واتخاذ ما يلزم من الوقت للتأكد من أن كل فرد يفهم ما يقال وأن يكون لديه الفرصة لطرح أسئلة. وهذه خطوة 

أساسية قبل طلب املوافقة عن علم ودراية.

الحصول املوافقة الطوعية عن علم ودراية. قبل مشاركة أو نقل معلومات عن املرىض، وقبل البدء يف إجراءات التشخيص، أو العالج، أو . 9

اإلحالة، من الرضوري الحصول عىل املوافقة الطوعية عن علم ودراية للمريض. وإذا وافق شخص ما عىل إعطاء أو تقديم معلومات عنه 

أو عن اآلخرين، يتعني تقديم ما هو رضوريا فقط ملساعدة الشخص )عىل سبيل املثال، عند إجراء اإلحالة إىل خدمة أخرى( أو ملساعدة 

اآلخرين )عىل سبيل املثال، أشخاص آخرين ضحايا لإلتجار(.

احرتام حقوق وخيارات وكرامة كل شخص عن طريق ما ييل:. 10

• إجراء املقابالت يف أماكن خاصة.	

• والفحوصات 	 املقابالت  وبالنسبة إلجراء  اإلناث.  أو  الذكور  املرتجمني  أو  املوظفني  التعامل مع  املريض خيار  العرض عىل 

الطبية للنساء والفتيات الاليت تم اإلتجار بهن، فمن األهمية بشكل خاص توفري بعض املوظفات واملرتجامت.

• الحفاظ عىل اسلوب ال يحكم عىل أحد ومتعاطف وإظهار االحرتام وقبول كل شخص وثقافته ووضعه.	

• إظهار الصرب. ال تضغط للحصول عىل املعلومات إذا أبدى األفراد أنهم غري جاهزين أو مستعدين للحديث عن وضعهم أو 	

تجربتهم.

• اطرح فقط األسئلة ذات الصلة والرضورية لتقديم املساعدة. ال تطرح أسئلة من باب الفضول، عىل سبيل املثال، عن عذرية 	

الشخص، أو املبالغ املدفوعة، أو التي تم الحصول عليها، الخ.

• تجنب الطلبات املتكررة لنفس املعلومات من خالل مقابالت متعددة. وإذا كان ذلك ممكنا، اطلب موافقة الفرد عىل نقل 	

املعلومات الرضورية ملقدمي الخدمات األساسية األخرى.

2 املنظمة الدولية للهجرة، ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلتجار بالبرش، وكلية لندن للصحة والطب االستوايئ، رعاية األشخاص ضحايا اإلتجار: ارشادات ملقدمي الخدمات 

الصحية، جنيف، 2009، ص 29-27.

3 زميرمان، س. وس. واتس، توصيات منظمة الصحة العاملية الخاصة بإجراء املقابالت مع النساء ضحية اإلتجار بشكل أخالقي وآمن، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2003.
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• ال تعرض اإلتصال  بوسائل اإلعالم، أو الصحفيني، أو غريهم ممن يسعون إلجراء مقابالت مع ضحايا اإلتجار من دون إذن 	

رصيح منهم. ال تكره األشخاص عىل املشاركة. وينبغي تحذير األفراد الذين يف ظروف صحية هشة أو ظروف خطرة مبخاطر 

املشاركة.

تجنب استدعاء السلطات، مثل الرشطة أو دوائر الهجرة، ما مل يقم ضحية اإلتجار بإعطاء موافقة رصيحة. فقد يكون لألشخاص الذين . 11

يتم اإلتجار بهم أسبابا وجيهة لتجنب السلطات، وال ينبغي تجاهل هذه األسباب، حتى بالنظر إىل محاولة حامية املريض.

الحفاظ عىل جميع املعلومات عن ضحايا اإلتجار يف مرافق آمنة. ويجب تشفري البيانات وملفات الحالة الخاصة بضحايا اإلتجار كلام كان . 12

ذلك ممكنا واالحتفاظ بها يف ملفات مؤمنة. وينبغي حامية املعلومات اإللكرتونية بواسط كلامت الرس.

10 مبادئ توجيهية إلجراء املقابالت بشكل أخالقي وآمن4

ال تسبب الرضر. 1

التعرف عىل املوضوع وتقييم املخاطر. 2

إعداد معلومات اإلحالة – ال تعطي وعود ال تستطيع الوفاء بها. 3

اختيار وإعداد املرتجمني وزمالء العمل عىل نحو كاف. 4

ضامن عدم الكشف عن الهوية والرسية. 5

الحصول عىل موافقة واعية. 6

أنصت إىل واحرتم تقييم كل شخص لحالته واملخاطر عىل سالمته. 7

ال تعيد أذى األشخاص. 8

كن عىل استعداد للتدخل يف حاالت الطوارئ. 9

وضع املعلومات التي تم جمعها لالستخدام الحسن. 10

4 مقتبس من زميرمان، س. وس. واتس، توصيات منظمة الصحة العاملية الخاصة بإجراء املقابالت مع النساء ضحية اإلتجار بشكل أخالقي وآمن، منظمة الصحة العاملية، جنيف، 2003.
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دليل الدورة 6: السياق املحيل والخطوات التالية )اختياري(

نظرة عامة عىل الجدول الزمني الدورة 6: 

تركز هذه الدورة االختيارية عىل تعزيز الروابط بني الخدمات التي ميكن تضمينها خالل فرتة ما بعد الظهر من اليوم الثاين من التدريب األسايس. 

ومن املقدر أنها سوف تستغرق من نصف ساعة إىل ساعة، اعتامدا عىل نوع النشاط الذي يتم تضمينه. ومن املستحسن أن يستكمل املشاركني 

جميع الدورات األخرى قبل هذه الدورة االختيارية.

نظرة عامة عىل التدريب األسايس أنظر الصفحة

16

ميكن تعديل النشاط النهايئ استنادا عىل املوارد املتاحة يف السياق. ومع ذلك، ففي معظم السياقات يكون مترين تخطيط  فكر فيام يىل

اإلحالة مفيدا يف تبادل املعلومات العملية بني املشاركني.

عرض بواسطة رشيك محيل )نصف ساعة(. ينصح بشدة بأن تقوم بدعوة رشيك محيل يف مكافحة اإلتجار  عرض خارجي
لتقديم االستجابة املحلية ملكافحة اإلتجار. وعىل وجه الخصوص، أطلب منهم تضمني معلومات حول من 

الذي يتم استدعاؤه عندما يشتبه املشارك يف أن شخصا ما قد تم اإلتجار به. ومن املستحسن بأن تقوم 

بإتاحة الوقت لألسئلة واألجوبة.

اعتامدا عىل توافر مقدم للسياق املحيل، قد ترغب يف إدراج هذا العرض يف مكان آخر أثناء التدريب )عىل سبيل املثال، يف  فكر فيام يىل
نهاية اليوم األول، أو بداية اليوم الثاين(. وإذا كان ذلك مناسبا، فقد تدعوهم لحضور التدريب بالكامل.

تخطيط اإلحالة )1 ساعة(. تقسيم املشاركني إىل مجموعات صغرية. ويتم إعطاء املشاركني منوذج تخطيط اإلحالة. ثم يتم  النشاط
الطلب من كل مجموعة العمل عىل االنتهاء من هذا النموذج باملعلومات املستندة عىل السياق املحيل )االسم، معلومات 

االتصال(. وبعد 30-40 دقيقة، يتم دعوة املجموعات إىل تقديم إجاباتها. وكام هو الحال مع األنشطة السابقة، اطلب من كل 

مجموعة الرجوع إىل التقارير فقط إلضافة معلومات جديدة.
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املادة التدريبية التي يتم توزيعها يف الدورة 6

يتم إدراج املطبوعات التالية لتوزيعها يف الدورة 6:

• منوذج تخطيط اإلحالة	
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منوذج تخطيط اإلحالة5

لتخطيط شبكات اإلحالة لضحايا اإلتجار

تفاصيل االتصال الخدمة

املنظامت املحلية ملكافحة اإلتجار

خطوط الهاتف الساخنة

الخط الساخن ملكافحة اإلتجار

الخط الساخن للعنف املنزيل

الخط الساخن لخدمات األطفال

الخط الساخن لحاالت االنتحار

الخط الساخن للمفقودين

املالجئ وخدمات اإلسكان6 

ملجأ مكافحة اإلتجار

ملجأ العنف املنزيل

ملجأ األطفال واملراهقني

ملجأ املهاجرين والالجئني

ملجأ من ليس لهم مأوى

املالجئ التي تديرها املنظامت الدينية أو املجتمعية

الخدمات الصحية7

عيادات الصحة الجنسية وخدمات التوعية

خدمات الصحة اإلنجابية، مبا يف ذلك )حيثام كان ذلك قانونيا( خدمات 

إنهاء الحمل
املامرسني العامني

عيادات الكحول أو املخدرات

العيادات أو خدمات التوعية املتنقلة

خدمات صحية مجانية

املنظمة الدولية للهجرة، ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلتجار بالبرش، وكلية لندن للصحة والطب االستوايئ، رعاية األشخاص ضحايا اإلتجار: ارشادات ملقدمي الخدمات   5

الصحية، جنيف، 2009، ص 124-123

تدار املالجئ يف بعض األحيان بواسطة الحكومة، ويف أحيان أخرى تدار من جانب املنظامت املحلية أو الدولية.  6

ميكن أن تشمل هذه منظامت املجتمع املحيل  وكذلك املنظامت غري الحكومية الدولية. أنظر مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلتجار بالبرش، دليل الرشكاء من املجتمع املدين   7

http://www.ungift.org/ungift/en/partners/civil.html :للحصول عىل روابط إىل بعض االئتالفات الكبرية من املنظامت العاملة يف مكافحة اإلتجار
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الصحة النفسية وخدمات املشورة

علامء النفس أو املعالجني

املتخصصني يف املشورة ذات الصلة بالعنف

الصحة العقلية / العيادات النفسية

املنظامت غري الحكومية واملجتمعية2

مكافحة اإلتجار

العنف املنزيل

منظامت الحقوق )عىل سبيل املثال، حقوق اإلنسان، حقوق املرأة أو 

الطفل، العمل(
خدمات الالجئني أو املهاجرين

خدمات الدعم االجتامعي

املنظامت الدينية أو املجتمعية

الخدمات القانونية

املحامني املستقلني )الهجرة والجنائية(

الخدمات املجتمعية للمساعدة القانونية

الرشطة، وخدمات إنفاذ القانون8

اتصاالت الرشطة املحلية

النقطة املحورية للعنف الجنيس واملنزيل

النقطة املحورية لألطفال

اتصاالت الحكومة املحلية

املركز الوطني ملكافحة اإلتجار

خدمات أو مكاتب األطفال

خدمات مكاتب املرأة

خدمات الهجرة

خدمات اإلسكان والخدمات االجتامعية

املسئولون، مبا يف ذلك الرشطة، الذين قد تكون لهم عالقة بالشبكات اإلجرامية التي تتجر يف البرش. وكلام كان ذلك ممكنا، يتم تحديد أشخاص بؤريني محددين يعملون عن كثب   8

وموثوقني من جانب اآلخرين العاملني يف مجال اإلتجار بالبرش.
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مكاتب السفارة والقنصلية

السفارات والخدمات القنصلية ملعظم املهاجرين املنترشين أو السكان 

ضحايا اإلتجار

املنظامت الدولية

املنظمة الدولية للهجرة

منظمة العمل الدولية

مكتب املفوض السامي املعني بشئون الالجئني

مكتب املفوض السامي املعني بحقوق اإلنسان

صندوق األمم املتحدة لألطفال

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية

صندوق األمم املتحدة للسكان

منظمة الصحة العاملية

وكاالت األمم املتحدة األخرى

املنظامت غري الحكومية يف بلدان أخرى

منظامت مكافحة اإلتجار القامئة يف البلدان املشرتكة املنشأ

املرتجمون9

أدرج قامئة باللغات املرجح أن تكون مطلوبة

ميكن أن يكون مفيدا أن نالحظ ما إذا كان هناك زمالء موثوق بهم يتكلمون لغة معينة، ألن املرتجمني الرسميني ليسوا دامئا متوفرين. وينبغي توخي الحذر عند اختيار املرتجمني   9

)أنظر ورقة العمل 3(
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االستنتاج
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االستنتاج
لقد أكملت رعاية ضحايا اإلتجار: إرشادات دليل املدرب لتدريب مقدمي الخدمات الصحية!

تذكر، أن الدليل املقابل، لرعاية ضحايا اإلتجار: إرشادات ملقدمي الخدمات الصحية، يحتوي عىل ثروة من املعلومات واملوارد اإلضافية، ويُنصح 

بشدة أن تستخدمه لدعمك خالل التدريب األسايس.

للمدربني األكرث خربة، فقد ترغب يف أن تأخذ يف االعتبار إدراج بعض املواضيع األخرى التي تم تضمينها يف الدليل. ولألخذ يف االعتبار من جانبك، 

ترد بعض األمثلة عىل مواضيع إضافية واألهداف التعليمية وهي مدرجة كملحق لهذا الدليل.

ولدى مقدم الخدمات الصحية الذي يواجه شخصا تم اإلتجار به أو فرد آخر تم استغالله، فرصة فريدة لتوفري 

الرعاية الطبية األساسية وخيارات اإلحالة الحيوية التي قد تكون الخطوة األوىل نحو الشفاء والسالمة.

رعاية األشخاص املتاجر بهم صفحة 4
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امللحق 1: التحضريات العامة للتدريب

إعداد قاعة التدريب

إذا كان ذلك يف إمكانك، أدخل إىل قاعة التدريب يف اليوم السابق للتدريب. وإذا مل يكن ذلك يف اإلمكان، ينبغي التأكد من الوصول مبكرا عىل 

األقل ساعة واحدة وذلك يف حال أن هناك شيئا يحتاج إىل تعديل.

أن يكون يف متناولك رقم هاتف االتصال بشخص يف حال حدوث يشء خطأ يف قاعة التدريب )عىل سبيل املثال، خلل يف  تــذكـــر أن

املعدات(.

التحقق من التخطيط. فقد تم تصميم التدريب ليشمل بعض األنشطة التي تجري يف مجموعات صغرية، لذلك تأكد من وجود مساحة لهذه 

األنشطة وأنت تكون قد قمت بالتفكري يف مكان التقاء املجموعات. فقد ترغب يف تجميع املشاركني حول طاوالت صغرية، أو يكون لديك مساحة 

إضافية يستطيعون فيها تحريك الكرايس أو الجلوس متباعدين.

تحقق من أن اإلحتياجات وأنت اآلن يف القاعة. هل لديك حوامل للصفحات التوضيحية القالبة؟ وورق مبا فيه الكفاية؟ وأقالم وضع العالمات؟ 

هل يعمل جهاز العرض وبالطول البؤري املطلوب؟ هل تعرف كيفية ضبط اإلضاءة إذا كنت تريد إظهار رشيط فيديو؟ هل العرض مريئ من الجزء 

الخلفي من الغرفة؟

قد يكون من املفيد للغاية بالنسبة للمدرب معرفة أسامء املشاركني. واعتامدا عىل السياق الخاص بك، ميكن األخذ يف االعتبار  فكر فيام يىل
بطاقات األسامء، أو الشارات، أو ملصقات األسامء )أو أن يكون لديك قامئة باملشاركني مكتوبة باليد(.

تأكد من أن درجة الحرارة يف الغرفة مقبولة )وتذكر أنها سوف ترتفع بوجود األشخاص يف الغرفة(. إذا كان هناك تكييف هواء أو تدفئة، تأكد 

من أنك تعرف كيفية إجراء تعديالت إذا لزم األمر. ودامئا هي فكرة جيدة أن تتأكد من أن املاء يف متناول للمشاركني وفريق التدريب. وضامن أن 

الرتتيبات قد اتخذت للسامح ألي مشرتك بحركة محدودة للوصول إىل القاعة.

دراسات الحالة ولعب األدوار

دراسات الحالة هي أوصاف مكتوبة لحاالت واقعية تتضمن مجموعة من املشاكل. ويف كثري من األحيان ال توجد إجابات »صحيحة« مطلقة لهذه 

املشاكل، ولكن توجد مجموعة متنوعة من الحلول املمكنة. وتسمح دراسات الحالة للناس بالتفكري يف األفكار يف سياق مواقف حقيقية، وتحديد 

كيفية تسوية الوضع. وهي تسمح بالتحليل واملناقشة وتوفر وسيلة الستكشاف قضايا حقيقية بدال من الحديث عن نظرية.

ويف هذا التدريب، تم تقديم دراسات الحالة كنوع خاص من مناقشة مجموعة صغرية. بدال من طرح السؤال عىل املجموعات، وميكنك بدال من 

ذلك الطلب منهم قراءة دراسة الحالة أو السيناريو، ومن ثم اإلجابة عىل أسئلة محددة حول الحالة املقدمة.

وميثل لعب األدوار حاالت واقعية، ولكن بدال من وصفها فقط، يعطي لعب األدوار املشاركني الفرصة لتجسيد الحالة، وبالتايل يشهدون عىل نحو 

أوثق املشاعر املرتبطة بالوضع والسامح للمشاركني مبامرسة استخدام املهارات واألدوات يف إطار »آمن«. وكام هو الحال يف دراسات الحالة، ال يقدم 

لعب األدوار إجابات »صحيحة«. ويكون بدال من ذلك مبثابة فضاء لالستكشاف، والتفكري، واملناقشة. وعىل هذا النحو ميكن أن يكونوا متقلبني 

)يساهم املشاركون يف وضع القصة(، وكام هو الحال مع دراسات الحالة، فهي ليست شاملة. وال ميكن للعب دور واحد أو دراسة حالة واحدة أن 

تعكس جميع الطرق املختلفة التي يحدث بواسطتها اإلتجار بالبرش، عىل سبيل املثال.

وعند تقديم دراسة حالة أو لعب دور، ينبغي عليك القيام مبا ييل:

• التأكد من تخصيص ما يكفي من الوقت. وبشكل عام، فقراءة دراسة الحالة تستغرق 5 دقائق، ثم 10 دقائق ملناقشة مجموعة صغرية. 	

وبعد ذلك 10 دقائق للمجموعة الصغرية لإلجابة عىل األسئلة أو استكامل املهمة، و15-20 دقيقة يف الجلسة العامة.
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• تقديم دراسة الحالة أو لعب الدور، وهو أن تقوم بإيجاز برشح مدى ارتباطه باملوضوع الذي تناقشه.	

• تذكري املشاركني أنها متثل مثال واحد قيد النظر – وهناك العديد من االحتامالت األخرى.	

• تلخيص العملية: فبالنسبة لدراسة الحالة، سيقوم املشاركون بقراءة السيناريو، ومناقشة أسئلة محددة يف مجموعات صغرية، وبعد ذلك 	

ستقدم كل مجموعة صغرية العنارص الرئيسية للمداوالت التي متت فيام بينها. وبالنسبة للعب األدوار، فسيقوم املشاركون فقط بقراءة 

دورهم املخصص، والتفاعل عىل أساس »دورهم« حسب تعليامت املدرب، ثم يتلقوا بعد ذلك املالحظات من املراقبني.

• كن واضحا أمام املشاركني بشأن الوقت املخصص لكل عنرص يف التمرين )القراءة، واملناقشة، والعرض/املراقبة(.	

• ضع أسئلة املناقشة أو نقاط املالحظة عىل صفحة توضيحية قالبة أو رشيحة باوربوينت حتى يستطيع املشاركون الرجوع إليها أثناء 	

النشاط.

• تجول خالل املناقشة الجامعية إلظهار أنك متاح لإلجابة عىل األسئلة، ومساعدة املجموعات الصغرية، حسب الحاجة.	

مناقشات املجموعة

مناقشات املجموعة – طرح السؤال عىل املجموعة ثم السامح لهم بعد ذلك مبناقشته ألنفسهم وتلخيص استنتاجاتهم – هي وسيلة جيدة لجعل 

املشاركني يشاركون ويفكرون يف موضوع معني. ومناقشات املجموعة الصغرية مفيدة بشكل خاص. لألسباب التالية:

• أنها تقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ويصبح املزيد من الناس قادرين عىل التحدث.	

• التحدث يف 	 التحدث أمام 20 شخصا، غالبا ما يجدون أنه من األسهل  الذين قد يجدون أنفسهم يف وضع غري مريح عند  املشاركون 

مجموعة صغرية.

وسوف تجد يف هذه الدورة التدريبية عددا من مجموعة كبرية مقرتحة )العامة( ومناقشات املجموعة الصغرية. وليك يحصل املشاركون عىل أقىص 

استفادة من هذه املناقشات، نقرتح عليك ما ييل:

• ترتيب الجلوس لتشجيع التفاعل – ورمبا يكون أفضل جلوس هو »أو منط املقهى«- طاوالت صغرية عدة – حيث يسمح ذلك باملناقشات 	

الجامعية ومناقشات املجموعة الصغرية عىل حد سواء.

• تشجيع الناس عىل العمل مع أولئك الذين ال يعرفونهم، إذا كان املشاركون من مختلف املهن الصحية وعىل مختلف املستويات ثم 	

ضامن أن املجموعة الصغرية متنوعة )عىل سبيل املثال، مزيج من األقدمية والخربة(.

• كن واضحا بشأن موضوع املناقشة. وقد يساعد يف هذا أن تقوم بكتابة املوضوع أو السؤال عىل صفحة توضيحية قالبة.	

• كن واضحا حول مقدار الوقت املُعطى للمشاركني للمناقشة.	

• إذا كنت تريد مجموعات صغرية لتلخيص املناقشات، أذكر ذلك قبل أن يبدؤون يف  الكالم. أخربهم عن املدة التي سيقومون خاللها 	

بالتلخيص، اطلب منهم وضع النقاط الرئيسية عىل صفحة توضيحية قالبة، واقرتح عليهم أن يحددوا شخصا لتقديم امللخص.

• املشاركة يف مناقشة املجموعة الصغرية عند الرضورة فقط. ومن الناحية املثالية، ينبغي عىل املشاركني التحدث إىل بعضهم البعض، وليس 	

التحدث إليك. وقد تجد أنه من السهل جدا تحقيق ذلك عن طريق الجلوس، أو التحرك إىل جانب الغرفة.

• يف املناقشات العامة )املجموعة الكاملة(، ال تتدخل إال للقيام مبا ييل:	

• تلخيص النقاط الرئيسية )وكتابتها عىل صفحة توضيحية قالبة(،	

• ضامن عدم هيمنة أي شخص عىل النقاش: »شكرا لكم عىل هذه النقطة. أعتقد أنه سيكون من املثري لالهتامم أن نسمع 	

ما يفكر فيه اآلخرون. هل يريد أي شخص أن يقدم لنا وجهة نظر أخرى؟«،

• اختتام املناقشة، مع إيالء االهتامم إىل الوقت.	

• يف مناقشات املجموعة الصغرية، ال تتدخل إال عندما تسألك املجموعة أن ترشح يشء ما، أو عندما يحني الوقت إلنهاء النشاط.	
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كيفية تعلم الكبار

اثناء دراستك للتدريب األسايس، سوف تالحظ أنه يشمل مزيج من العروض واألنشطة. ويساعد هذا يف إرشاك مختلف املشاركني ويحد من الوقت 

املحدد لتقديم العروض. ويف أي مجموعة من الناس، من املحتمل أنك سوف تجد لديك أربعة أمناط من التعلم ممثلة وهي:

• البرصيون: الناس الذين يتعلمون بشكل أفضل من خالل رؤية األشياء. وسوف يتذكر املتعلمون البرصيون عادة الصور واأللوان والرسوم 	

البيانية.

• السمعيون: الناس الذين يتعلمون عن طريق االستامع. وسوف يتذكر املتعلمون السمعيون عادة ما يقال لهم، وال سيام إذا كان ما يقال 	

مع وجود اختالف يف اللهجة أو حجم الصوت أو اإليقاع.

• القراءة/الكتابة: الناس الذين يتعلمون من خالل الكلمة املكتوبة. ويستفيد هؤالء املتعلمني من الصفحات اإليضاحية القالبة والباوربوينت 	

والقدرة عىل تدوين املالحظات )وحتى وإن كانت لديهم مالحظات أمامهم(.

• حيس الحركة: الناس الذين يتعلمون عن طريق القيام باألفعال والحركة املادية. وهؤالء الناس هم الذين يتعلمون بشكل أفضل من 	

التجربة، أو من األدوار الذين يلعبونها. فقد يرغبون يف التجول أو العبث باألقالم أو أقالم الرصاص.

ومن املهم أن نتذكر أن البالغني يتعلمون بطريقة مختلفة عن األطفال، وعىل وجه الخصوص:

• أنه نادرا ما يتعلم الكبار »من أجل املتعة«: فهم يرغبون يف املعرفة ألنهم يحتاجون إىل تعلم يشء جديد.  وإذا مل يكن هناك دافع قوي 	

للتعلم ، فمن املرجح أنهم لن يقوموا بذلك.

• الكبار هم أشخاص لديهم الكثري من الخربة واملعرفة. وهم يربطون املعرفة واملعلومات الجديدة باملعرفة والخربة املكتسبتني سابقا. 	

وغالبا ما يكونون بحاجة إىل طرح العديد من األسئلة من أجل عمل هذه الروابط.

• يتوقع الكبار املعاملة عىل قدم املساواة، ويرغبون يف أن يكونوا قادرين عىل تحدي كل من املحتوى والعملية.	

فامذا يعني ذلك بالنسبة لك أثناء مساعدة مقدمي الخدمات الصحية للتعرف عىل رعاية األشخاص ضحايا اإلتجار واملهاجرين اآلخرين الذين تم 

استغاللهم؟ وعموما:

• يجب عليك أن تجعل كالمك الخاص يف حده األدىن.	

• يتعني عليك أن تقدم أفضل ما لديك لضامن مشاركة الجميع، وأن يكونوا قادرين عىل مناقشة وطرح األسئلة.	

• ينبغي عليك الطلب من املشاركني أن يتحدثوا عن تجاربهم الخاصة، يف سياق الدورة.	

• يجب أن ترشح ملاذا هذه الدورة مفيدة، واطلب من املشاركني دراسة ومناقشة كيفية جعل املقرر يساعدهم يف عملهم.	

• ينبغي أن تحاول استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل البرصية، وتوفري مطبوعات مكتوبة للتوزيع وفراغ للكتابة واستخدام التغيريات 	

يف اإليقاع وحجم الصوت عندما تتحدث. فسوف يساعد ذلك املتعلمني البرصيني والسمعيني والذين يقرؤون ويكتبون.

العروض التفاعلية

ما الذي يجعل العرض جيدا؟ هناك ثالث قواعد ذهبية للعرض الجيد:

القاعدة 1: ينبغي أن تكون مرتاحا 100% مع العرض. ويعني هذا أنك مستعد بشكل جيد.

وملعرفة املزيد عن هذا، أنظر أقسام اإلعداد أعاله.

القاعدة 2: رشيحة الباوربوينت، أو املخطط البياين القالب، هو مجرد مساعدة برصية ملساعدتك. فأنت مركز العرض.

فاألداة الرئيسية لديك كمقدم ليس الباوربوينت، ولكنه صوتك. ولهجة وعمق صوتك تتصالن عىل األقل بقدر الكلامت التي تقولها. لذلك استخدم 

صوتك جيدا. وتذكر، عىل وجه الخصوص، أهمية التنوع واملفردات والحجم.

املالحق
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التنوع: عليك تنويع لهجتك وحجم صوتك ورسعة التحدث. فزيادة الحجم والرسعة سوف تبني اإلثارة والحامس. وبطء الرسعة مع خفض الحجم 

– سوف يجعلون األشخاص يركزون عىل  ما تقول. والتوقف سوف يجعل الناس معلقني عىل كلمتك املقبلة، قم بإعداد نفسك للنقطة التالية.

الحجم: ينبغي أن يكون الحجم العام هو الحجم الذي ميكن أن يُسمع بشكل مريح يف الجزء الخلفي من الغرفة. وإيالء االهتامم عام إذا كان 

املشاركون يسمعونك.

املفردات: استخدم لغة واضحة. واستخدم أسامء املشاركني، حيث أن هذا يربط املشاركني بالعرض.

وهناك أداة أخرى هامة وهي وضعية جسدك »لغة الجسد«. فإذا ظهرت بشكل الواثق واملنفتح، سيكون املشاركون أكرث انفتاحا عىل ما لديك 

لتقوله:

• الوقوف! ينبغي أن تكون دامئا حارضا عىل قدميك. واجلس فقط عندما ترغب يف أن تتجاهلك املجموعة )عندما يؤدون متارين املجموعة 	

الصغرية، عىل سبيل املثال(.

• واجه الجمهور. وتأكد من أنك قد أعددت الغرفة بحيث ميكنك تغيري رشائح الباوربوينت، والكتابة عىل الصفحات التوضيحية القالبة، 	

الخ.، وال تزال تواجه املجموعة.

• الحفاظ عىل االتصال بالعني باستخدام »تقنية املنارة«. اكتسح املجموعة بعينيك، مثال شعاع املنارة، بينام تتحدث، لتشمل الجميع.	

• استخدم الحركة لصالحك: والعني البرشية تتناغم جدا مع الحركة، وميكنك استخدام هذا: االنتقال عندما يكون هناك سبب للقيام بذلك 	

– التأكيد عىل نقطة، أو لجذب االنتباه. وعندما تكون ال تتحرك، أعرث عىل مساحة مريحة وثبت نفسك هناك. وارجع لهذه املساحة 

عندما تنتهي من الحركة.

• استخدم لغة جسد مفتوحة. حاول أال تحجب جسدك باليدين والذراعني – اترك جسدك مفتوحا قدر اإلمكان. وأيضا – أترك يديك 	

مفتوحتني. فقط قم باإلشارة أو استخدام قبضة اليد، للتأكيد اإلضايف.

القاعدة 3: اسمح مبساحة للمشاركني – إما أثناء أو بعد العرض – لطرح األسئلة والتفاعل مع األفكار

تذكر أن الناس بحاجة إىل طرح األسئلة للتعلم. وأيضا، إنها قاعدة عامة التي تقيض بأن معظم األشخاص ال يستطيعون الرتكيز ألكرث من عرش دقائق 

أو نحو ذلك. وتوقف األسئلة والتفاعالت العرض، وتسمح لألشخاص بإعادة الرتكيز مرة أخرى.

ولذلك، إذا كان قد تم جدولة العرض بحيث يستمر ألكرث من عرش دقائق، ضع خطة إليقافه لطرح بعض األسئلة. ويساعد طرح األسئلة عىل ما ييل:

• اطرح األسئلة التي تبدأ بأدوات االستفهام »ماذا، ملاذا، كيف، متى«- وتسمى هذه األسئلة املفتوحة، وال ميكن اإلجابة عليها باستجابة 	

بسيطة »نعم أو »ال«. وتجرب هذ األسئلة املشاركني عىل مزيد التفكري حول السؤال.

• أظهر أنك تقوم باالستامع بعناية إىل األجوبة التي يعطيها املشاركون، واشكرهم عىل ردودهم.	

• أعد صياغة اإلجابات التي تعطى لك بالكلامت الخاصة بك – ويظهر هذا أنك قد فهمت اإلجابة، واسمح للمشاركني الذين مل يسمعوا 	

اإلجابة باالستامع إليها.

• اسأل: »هل هناك أي يشء ميكن إضافته؟«	

• قبل أن تبدأ يف الجزء التايل من العرض، عليك تلخيص جميع اإلجابات وإضافة أي أفكار إضافية مل يتم طرحها من جانب املشاركني.	

وإذا كان العرض قصريا إىل حد ما، اطلب من املشاركني االنتظار حتى نهاية العرض، وقم بعد ذلك بفتح باب املناقشة. وإذا مل يكن لدى املشاركون 

أسئلة، ميكنك طرح األسئلة التالية:

• ما هو الجديد أو املدهش يف هذه املعلومات؟	

• يف رأيك ما هو أهم يشء يف هذا العرض؟	

• كيف ميكنك تطبيق هذا عىل حالة العمل؟	
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امللحق 2: موضوعات إضافية مقرتحة
التعليمية املقرتحة عىل محتوى دليل رعاية األشخاص ضحايا اإلتجار: إرشادات ملقدمي  التدريبية اإلضافية واألهداف  تستند هذه املوضوعات 

الخدمات الصحية واملدرجة هنا للنظر فيها من جانب املدربني األكرث خربة الذين قد يرغبون يف تضمني معلومات إضافية يف التدريبات الخاصة 

بهم.

الرتكيز عىل االتصاالت

أهداف التعلم:

تطبيق التقنيات األساسية لالتصال الفعال باستخدام مرتجمني. 1

• الوضوح بشأن دور وحدود املرتجم	

• االختيار السليم ومراقبة املرتجم	

• ضامن مكان آمن للرعاية الطبية خالل التشاور	

تحديد نهج مفيدة للتواصل مع األفراد من ذوي الخلفيات املختلفة والتعبريات املختلفة للمرض والعافية.. 2

• منوذج تفسريي	

• االستجابة الثقافية – اللغة، القراءة والكتابة، الخ.	

• تفاوض مقدم الخدمة الصحية واملريض/التمكني	

الرعاية الذاتية

أهداف التعلم

التعرف عىل عالمات التعب واإلرهاق ملقدم الخدمة واالستجابات املناسبة الذاتية ومن الزمالء.. 1

• عالمات التعب أو اإلرهاق	

• طرق املنع/ التحمل	

• مقياس شفقة اإلعياء )آداة(	

القضايا الطبية والقانونية

أهداف التعلم

تحديد الحقوق واملسئوليات األساسية املتصلة بفحوص الطب الرشعي. 1

• معرفة من ينبغي أن يجري فحوصات الطب الرشعي والتوقيت املناسب	

• ال تجمع أبدا عينات غري صالحة لالستعامل	

• املوافقة الواعية /القامئة عىل الحقوق	

• الصدمة الواعية / العملية	

تحديد األساليب املناسبة لتقييم القدرة والحاجة إىل الوصاية القانونية للمرىض الذين تحت رعايتك. 2

• التواصل املستجيب ثقافيا	

• غري قضايئ / التمكني	

• القامئة عىل الحقوق / أفضل املصالح / املتطلبات القانونية	

• التقييم من جانب أخصايئ	

• مربع يف االختصاص )أداة(	

املالحق
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وصف املالمح الرئيسية »للموافقة الواعية« وتطبيق إجراءات املوافقة الواعية. 3

• التواصل الواعي املناسب	

• ضعف الحكم / االستغاثة واألغراض	

• خطية	

• املتطلبات القانونية	

التعرف عىل نهج مسئولة لتبادل املعلومات مع السلطات، مبا يف ذلك، إنفاذ القانون ، واملحاكم، ودوائر الهجرة.. 4

• الجرمية – جهة االدعاء/املقاضاة عىل جرائم أخرى/تجريم الضحية )عىل سبيل املثال، نشاط االستغالل غري القانوين أو وضع 	

الهجرة(

• األمن/الحامية/الشبكة اآلمنة )عىل سبيل املثال، طلب الحصول عىل معلومات من السلطات(	

• يتم تبادل املعلومات فقط بناء عىل موافقة واعية أو أمر قضايئ	

• ال تقدم مشورة قانونية / آراء	

• ال ترشك الرشطة إال إذا كان الشخص يريد منك ذلك	

التخصصات الفرعية – الصحة النفسية

أهداف التعلم

تحديد مجموعة معقدة من الضغوط السابقة والتعرض املتكرر خارج األحداث املتعلقة باإلتجار التي قد تسهم يف صحة عقلية فقرية . 1

)مالحظة: ليس هناك الكثري من املعلومات يف ورقة العمل – تستكمل من بحوث أخرى(

• ظروف الصحة النفسية قبل القامئة	

• العنف الرتاكمي/املزمن	

النظر يف األحداث الجارية أو املستقبلية التي ميكن أن تؤثر عىل صحة األفراد النفسية. 2

• الضغوطات غري الصحية املتعلقة بالوضع القانوين / املالحقة الجنائية/املأوى واالحتياجات األساسية/الخ.: )مالحظة: ليس 	

هناك الكثري يف الكتاب قد يحتاج إىل تكملة(

• تحديد مجموعات من االستجابات غري الرسيرية األساسية لتعزيز مستويات التوتر املنخفضة	

• إنشاء إجراءات	

• الحديث والسؤال عن األعراض النفسية الشائعة لألشخاص الذين تم اإلتجار بهم/استغاللهم	

• النهج غري الدوايئ	

• الصدمة الواعية /التمكني / املريض املحور	

• كن مستعدا لالستامع إىل تفاصيل ولكن ال تدفع »الستخالص املعلومات«	

التخصص الفرعي: الصحة الجنسية واإلنجابية

أهداف التعلم

تنفيذ نهج حساسة إلجراء الفحوصات الرسيرية مع األشخاص الذين تعرضوا ألحداث صادمة أو حاالت عالية املخاطر. 1

• املريض هو املحور – اتصاالت مناسبة ثقافيا	

• الصدمة الواعية، العملية، املوافقة الواعية	

التعرف عىل املسئوليات والخيارات األساسية فيام يتعلق بجمع األدلة الرشعية. 2

• النظر يف احتياجات املعلومات الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية لألشخاص ضحايا اإلتجار	
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• النهج غري القضائية القامئة عىل الحقوق، وقامئة الخيارات واملعلومات )الحصول عىل وسائل منع الحمل، والوقاية والرعاية 	

للعدوى املنتقلة عن طريق الجنس، واختبارات الحمل، والرعاية التوليدية، الخ.(

• يضع املرىض أولوياتهم 	

التخصص الفرعي: املامرسة العامة والرعاية العاجلة

أهداف التعلم

دراسة وتوثيق مجموعة من عوامل املخاطر الصحية )عىل سبيل املثال، املهنية، والبيئية، واإليذاء الجسدي( الذي ميكن أن يؤثر عىل . 1

صحة الفرد

• النظر يف مسائل تاريخية إضافية يف التقييم	

أن يكون لديك مزيد من التقدير للروابط املحتملة بني األعراض الحالية والتعرض يف املايض، مبا يف ذلك مناطق انتشار أوبئة األمراض . 2

املعدية

• النظر يف التنقل والهجرة – الوضع الصحي للمهاجرين )من أين أىت الناس(	

• كن عىل دراية باألعراض الشائعة للضيق لألشخاص الذين تم اإلتجار بهم/استغاللهم وكيف ميكن أن تؤثر عىل تواصلهم 	

معك )الرابط مع األداة يف الفصل ؟(

• النظر يف آثار العنف الرتاكمي عىل التواصل خالل التقييامت العاجلة	

تحديد اإلجراءات لالستجابة الحتياجات الرعاية يف الحاالت الطارئة والقيام بإحاالت آمنة. 3

• النظر يف احتاملية إصابات تهدد الحياة، والظروف املشرتكة يف األشخاص ضحايا اإلتجار	

• املشاكل الصحية الرتاكمية وعدم وجود رعاية صحية عىل مر الزمن	

• النظر يف شاشة علم السموم )االنسحاب، االضطرار لتعاطي املخدرات، تعاطي املخدرات للتحمل(	

التخصص الفرعي: طب األطفال ورعاية املراهقني

أهداف التعلم

النظر يف املسائل املتعلقة باملوافقة والوصاية املتعلقة بالشباب ضحية اإلتجار. 1

• كن عىل دراية بأن أفراد األرسة/األوصياء قد يكونوا ضالعني يف االتجار/االستغالل	

• كن عىل دراية بأن األطفال يف أوضاع العمل قد ميكن اعتباره استغالل/إتجار حتى لو بدا أنهم ال يستطيعون املوافقة عليها 	

بالقانون يف كثري من األوضاع

• كن عىل دراية باملتطلبات القانونية املحلية بشأن تقديم التقارير )عىل سبيل املثال، االعتداء عىل طفل، وأمراض خاصة يف 	

األطفال( والوصاية

تحديد بعض مالمح اآلثار التنموية املرتبطة بانتهاكات اإلتجار. 2

• التغذية، واالعتداء الجنيس، واالستغالل، والعنف، والتعرض لألمراض 	 التنموية الناجمة عن سوء  كن عىل بينة من اآلثار 

املعدية، وإساءة استخدام املواد املخدرة

• التأخريات املعرفية والتنموية، واالنحدار، واملشاكل السلوكية	

أن يكون لديك مزيد من التقدير للنهج املناسبة للعمر بالنسبة للرعاية. 3

• النهج املخصصة لسوء املعاملة وتجربة اهامل للطفل )عىل سبيل املثال، سوء التغذية، ونقص اللقاحات، وعدم العناية 	

باألسنان(

• التقييم/الفحص املناسب والصدمة الواعية بالنسبة لألطفال	

• االحتياجات الخاصة لألطفال األيتام/املفصولني	

• مربع العناية املتوافقة )الرتكيز عىل الصحة العقلية ص 145(.	

املالحق
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