
جماعة الم�شعفين ومقدمي الرعاية الطارئة ما قبل الم�شفى في حاالت الخطر

للم�شعفين وغيرهم من مقدمي الرعاية الطارئة ما قبل الم�شفى  اأ�شاليب مختلفة 

للقيام بعملهم، ولكنهم يواجهون جميعا العنف حتى في ظل ظروف ال�شلم.

والممر�شات  الطب  وطالب  واالأطباء  المر�شى  العالمية  الجماعات  وتمثل 

والممر�شين وال�شيادلة واالأفراد الطبيون الع�شكريون.

اآثار  الرغم من  فعلى  الطارئة.  ال�شحية  الرعاية  اإلى طواقم  ُي�شغى  قلما  ولكن 

العنف الخطيرة، ال توجد و�شائل كافية للت�شدي له.

لذا يتعين اال�شتفادة من معارف طواقم الرعاية ال�شحية  الطارئة نف�شها وخبرتها.

�إن �لدورة �لمعرو�شة عليكم مجانية وال يُطلب من �لم�شاركين ت�شديد �أي مبلغ للم�شاركة 

ddddd ddd ddddddd.فيها

#الإ�سعاف!
 ان�شموا اإلى الم�شعفين وغيرهم من العاملين في مجال تقديم الرعاية الطارئة ما قبل الم�شفى من كل اأنحاء العالم 

لتبادل �لخبر�ت وتوثيق حاالت �لعنف، في دورة رقمية مدتها اأربعة اأ�شابيع تبداأ في 3 اأكتوبر 2016. 

انقر هنا للح�شول على مزيد من المعلوماتانقر هنا للت�شجيل

©
 Abdulaziz Al-droubi / Syrian Arab Red Crescent التقدم للدورة قبل 2 اكتوبر 2016

http://bit.ly/ambulance-scholar
http://bit.ly/ambulance-scholar
http://learning.foundation/ambulance
http://bit.ly/ambulance-scholar
http://bit.ly/ambulance-scholar
http://bit.ly/ambulance-scholar


�َسِجلوا

�أكتوبر. ونحثكم ب�شدة على  تُقبل طلبات �لت�شجيل حتى تاريخ 2 

الت�شجيل قبل تاريخ 25 �شبتمبر.

خالل �الأ�شبوع من 26 �إلى 30 �شبتمبر 2016، �شيدعى المتقدمون 

اإلى ح�شور جل�شة تعريفية الكترونية وتوجيهات ت�شبق الدورة.

تبداأ الدورة يوم 3 �أكتوبر وتنتهي يوم 28 �أكتوبر 2016.

لَمن اأٌعدت هذه الدورة

من  غيرهم  اأو  الم�شعفين  من  طاقم  في  عملتم  اأو  تعملون،  كنتم  اإن 

مقدمي الرعاية الطارئة في حاالت ال�شلم اأو الحرب، فنحثكم على 

الم�شاركة في الدورة.

َمن اأعّد هذه الدورة ولماذا؟

اإن ال�شليب االأحمر النرويجي واالتحاد الدولي لجمعيات ال�شليب 

االأحمر والهالل االأحمر )االتحاد الدولي( اأع�شاء في جماعة موفري 

خدمات االإ�شعاف والرعاية الطارئة ما قبل الم�شفى  في حاالت الخطر 

الخبراء  من  �شبكة  عن  عبارة  الجماعة  وهذه  الم�شعفين(.  )جماعة 

وغيرهم من العاملين الذين يهمهم تح�شين اأمن العمليات في الظروف 

االأ�شخا�ص  اإلى  الو�شول  �شبل  اأجل تح�شين  بالعنف، من  تت�شم  التي 

الذين يحتاجون اإلى م�شاعدة طبية طارئة. وقد اأُعدت الدورة بالت�شارك 

مع موؤ�ش�شة جنيف التعليمية.

الفريق المعني بالدورة

من  الممار�شين  كبار  من  وعدد  عالميون  خبراء  الدورة  هذه  �شيقود 

الفريق االأ�شا�شي لجماعة الم�شعفين.
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ما هو الَمك�َسب ؟

�شت�شاركون في جهد عالمي لحماية الم�شعفين وغيرهم - 1

من مقدمي الرعاية ال�شحية الطارئة.

�شتو�شعون اإلمامكم بالرعاية ال�شحية الطارئة ما قبل - 2

الم�شفى  بطريقة تتجاوز �شياقكم المحلي

�شُتطلعون االآخرين على م�شاكلكم وتتعلمون كيفية حلها - 3

مع نظرائكم من جميع اأنحاء العالم

�شتتعلمون كيفية تطبيق الممار�شات الجيدة في بلدكم - 4

ومحيطكم الخا�ص

�شتعملون مع نظرائكم على اإعداد درا�شة حالة عن - 5

تجربتكم.

قد يدعوكم ال�شركاء كاالتحاد الدولي وال�شليب - 6

االأحمر النرويجي اإلى الم�شاركة في عمل عالمي النطاق 

للم�شاعدة على حماية الم�شعفين وغيرهم من مقدمي 

الرعاية الطارئة.

ما الذي �ستقومون به 

خالل الأ�سابيع الأربعة

اإعداد درا�شة حالة ق�شيرة بخ�شو�ص الم�شاكل االأمنية التي  ■

واجهتموها.

اإبداء الراأي على درا�شات الحالة التي يقدمها اأ�شخا�ص  ■

اآخرون.

م�شاركة االأدوات والممار�شات الجيدة والدرو�ص  ■

الم�شتخل�شة

مراجعة درا�شة الحالة الخا�شة بكم با�شتعمال ما تعلمتموه. ■



تنظيم الدورة

عبء العمل

تنظيم  وعليكم  االأ�شبوع.  نهاية  في  اأ�شبوع  كل  مهام  اإكمال  عليكم 

وقتكم كاالآتي:

الدورة  ■ لهذه  اأ�شبوعيا  �شاعات  اإلى 4   3 يقل عن  ما ال  تخ�شي�ص 

خالل اأربع اأ�شابيع )30 اإلى 45 دقيقة يوميا على االأقل(

الم�شاركة في نقا�ص الكتروني لمدة 30 دقيقة خمي�ص كل اأ�شبوع. ■

في  تواجهون �شعوبة  اأو  تماما  االإنجليزية  اللغة  اإن كنتم ال تجيدون 

ا�شتخدام االأدوات الرقمية، فينبغي اأن تخ�ش�شوا مدة اإ�شافية تتراوح 

بين �شاعة و�شاعتين اأ�شبوعيا لهذه الدورة.

�لجدول �لزمني للدورة

 مجموعات �لتاريخ�الأ�شبوع

�لنقا�ش �لمبا�شر

�لوقت �لالزم

1-2 �شاعة29 �شبتمبر26-30 �شبتمبرجل�شة توجيهية

3-4 �شاعات6 اأكتوبر3-7 اأكتوبراالأ�شبوع 1

3-4 �شاعات13 اأكتوبر10-14 اأكتوبراالأ�شبوع 2

3-4 �شاعات20 اأكتوبر17-21 اأكتوبراالأ�شبوع 3

3-4 �شاعات27 اأكتوبر24-28 اأكتوبراالأ�شبوع 4 

مجموعات النقا�ش الأ�سبوعي

اللتين  النقا�ص  مجموعتي  من  واحدة  في  الم�شاركة  منكم  ننتظر 

و�شُن�شجل  دقيقة.  لمدة 30  اأ�شبوع  الخمي�ص من كل  يوم  تجتمعان 

هذه االجتماعات لَمن يتعذر عليهم ح�شورها.

�شتجتمع هذه المجموعات للمرة االأولى يوم الخمي�ص 29 �شبتمبر 

2016 في ال�شاعة ال�شابعة �شباحا ثم في ال�شاعة الثامنة م�شاًء بتوقيت 

جنيف.

ثم �شتجتمع هذه المجموعات في 6 و13 و20 و27 اأكتوبر.

يرجى ا�شتعمال الروابط التالية للتاأكد من توقيت اجتماع مجموعات 

النقا�ص االأ�شبوعية بتوقيتكم المحلي:

مجموعة النقا�ص األف )اآ�شيا والمحيط الهادئ(

مجموعة النقا�ص باء )اأوروبا الغربية واأفريقيا وال�شرق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا واالأمريكتان(

ال�سروط الم�سبقة والمتطلبات

تكنولوجيا �لمعلومات

ال بد من توفر ات�شال انترنت فعال وحا�شوب لم يم�شي عليه اأكثر من 

خم�ص �شنوات. ويجب اأن يكون لديكم اأحد برامج الت�شفح التالية: 

�شافاري اأو فايرفوك�ص اأو كروم.

�للغات

تقَدم الدورة باللغة االإنجليزية. لذا ينبغي اأن يكون م�شتواكم في قراءة 

االإنجليزية هو »المتو�شط االأعلى«. ما الذي يعنيه ذلك؟ اإذا اأمكنكم قراءة 

هذا االإعالن باللغة االإنجليزية دون م�شاعدة، فبو�شعكم متابعة الدورة. 

ويمكن لمجموعات مكونة من ع�شرة اأ�شخا�ص اأو اأكثر اأن تقترح اإعداد 

درا�شات حالة بلغتها الخا�شة رهنا بموافقة الفريق المعني بالدورة.

الموارد

اأجزاء  بع�ص  و�شتعتمد  الخا�شة.  مواردكم  م�شاركة  اإلى  �شندعوكم 

الدورة على المطبوعين التاليين:

نتائج  ■ الخطر:  حاالت  في  االإ�شعاف  خدمات  ممار�شات  اأف�شل 

االأحمر  ال�شليب  ا�شت�شافتها  في  �شارك  التي  العمل  حلقات 

الكولومبي وال�شليب االأحمر اللبناني بم�شاركة 12 جمعية وطنية 

من جمعيات ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر.

في  ■ الم�شت�شفى  دخول  ت�شبق  التي  والرعاية  االإ�شعاف  خدمات 

حاالت الخطر.

الدعم

�شيقدم الفريق المعني بالدورة دعمه باللغة االإنجليزية با�شتخدام البريد 

االإلكتروني وتطبيقي �شكايب ووات�ص اب، وفي جماعة الدورة نف�شها.
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التكلفة

الدورة مجانية وال يطلب من الم�شارك فيها ت�شديد اأي مبلغ.

ال�سهادة

يمنح االتحاد الدولي �شهادة م�شاركة لكل َمن ُيكمل الدورة.

ماذا عن درا�سات الحالة

الفريق  تعدونها. و�شيقوم  التي  الحالة  بدرا�شات  االحتفاظ  بو�شعكم 

ا�شتخدام  في  يفكر  وقد  الحالة  درا�شات  في  بالنظر  بالدورة  المعني 

الحالة  هذه  وفي  الممار�شين.  لجماعة  المقبل  الن�شاط  في  بع�شها 

�شنطلب موافقتكم مع مراعاة اأي م�شاألة ح�شا�شة مرتبطة بمحتواها. 

ثم �شنطلب منكم منح ال�شليب االأحمر النرويجي واالتحاد الدولي 

حق ا�شتخدام درا�شة الحالة الخا�شة بكم.

ال�سرية

لن يرى االأ�شخا�ص الذين ي�شتعر�شون درا�شات الحالة اأ�شحاب هذه 

الدرا�شات في اأثناء عملية اال�شتعرا�ص بين النظراء، والعك�ص �شحيح. 

ال�شخ�شي وفي موقع الجماعة حال  و�شُين�شر عملكم تحت ملفكم 

ا�شتكماله.

البحوث

اأثر هذه  اإلى تقييم  قد ُيطلب منكم الم�شاركة طوعا في بحث يرمي 

المعني  الفريق  يتمكن  لن  الم�شاركة،  على  توافقوا  لم  فاإن  الدورة. 

بالبحث والتقييم من جمع اأي بيانات. واإن وافقتم، فاعلموا اأن بو�شعكم 

م�شاركتكم  اأو عدم  لم�شاركتكم  يكون  ولن  اأي وقت.  في  التوقف 

اأي اأثر على عالقتكم الحالية اأو المقبلة مع اأي من المنظمات المعنية 

بالدورة.

بيانات �الت�شال

يرجى �ر�شال ��شتف�شار�تكم �إلى �لعناوين �لتالية:  

ambulance@learning.foundation
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