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معلومات أساسية عن فريوس اإليدز واحلد من الوصم والتمييز يف مرافق الرعاية الصحية

مقدمة للمدربني 
متثـل هـذه احلزمـة التدريبيـة دورة شـاملة ُصممـت خصيصـًا لتسـتخدم يف بلـدان إقليـم رشق املتوسـط التابعـة ملنظمـة الصحة 
العامليـة. وقـد تـم تصميمهـا بحيث يمكـن تكييفها عى املسـتوى القطـري واسـتخدامها يف تنمية بنـاء القدرات البرشيـة اخلاصة 
برامـج احلـد مـن الوصـم والتمييز، واسـتدامة هـذه القـدرات. وتتألف هـذه احلزمـة التدريبية مـن معلومات وأدوات أساسـية 

لتدريـب مقدمـي الرعايـة الصحية.
 ويستهدف هذا التدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية، عى اختالف تنوعهم، يف مجيع أماكن الرعاية الصحية.

 وبغيـة تقديـم هـذه الـدورة التدريبيـة بنجـاح، ينبغـي أن يصبـح املدربـون عى درايـة بمضموهنـا وشـكلها وأسـاليب التدريب 
املقرتحة.

 معلومات عامة ومبررات التدريب  
ف الوصـم والتمييـز املرتبطـان باإلصابـة بفـروس اإليـدز بأهنـا أسـلوب للحـط مـن قدر املتعايشـني مـع فـروس اإليدز  ُيعـرَّ
ومـرض اإليـدز أو املرتبطـني هبـا. ويأيت التمييـز تاليا للوصـم، وهو املعاملة غر العادلة لشـخص ما اسـتنادًا إىل إصابتـه احلقيقية 
أو املتصـورة بفـروس اإليـدز. وهنـاك إدراك بـأن الوصـم والتمييـز أصبحا اليوم من بـني أكر التحديـات والعوائـق التي تواجه 
التعامـل مـع العـدوى بفـروس اإليـدز، وتوفـر مقدمـي الرعاية الصحيـة خلدمـات عالية اجلـودة.يف هـذا املجال. وُتعـد اآلثار 
الواسـعة االنتشـار للوصـم والتمييـز املرتبطـني بفروس اإليدز، كـا هو موثـق يف العديد من الدراسـات، مدمرة يف نـواٍح كثرة، 
حيـث يمكـن أن تـؤدي إىل انخفـاض مسـتوى تقبُّـل اخلدمـات الوقائيـة مـن فـروس اإليـدز، بـا يف ذلـك خدمـات االختبـار 
واملشـورة، وبرامـج الوقايـة مـن انتقـال الفـروس مـن األم إىل الطفـل، وحمدوديـة اإلفصـاح عـن اكتشـاف األجسـام املضـادة 
لفـروس اإليـدز لـدى الـرشكاء وأفـراد األرسة أو تأخر هذا اإلفصـاح، وأيضًا عـدم كفاية الرعايـة والدعم، مثـل تأجيل العالج 
والرعايـة والدعـم أو رفضـه، حيـث قـد يلجـأ األشـخاص املتعايشـون مـع فـروس اإليـدز إىل االنتقـال إىل خـارج املجتمعات 
املحليـة للحصـول عـى خدمـات الرعاية الطبية والوقائية بسـبب خشـيتهم من انتهـاك الرسية، وجتنبـا للمواقف السـلبية التي قد 

يتعرضـون هلـا مـن جانب مقدمـي الرعايـة الصحية.
وبغيـة تعزيـز االسـتجابة لإلصابة بفـروس اإليـدز يف أي بلد، فمـن الرضوري التعامـل مع اجلوانـب املتصلة بالوصـم والتمييز 
ـقة ومسـتدامة جيـرى تصممهـا ضمـن إطـار وطنـي. ومـن بـني اإلجـراءات األكثر أمهيـة يف هـذا املجال،  باختـاذ إجـراءات منسَّ
إجـراء تدريـب تشـاركي منتظـم جلميـع موظفـي الرعايـة الصحية هبـدف زيـادة املعرفة بفـروس اإليـدز واالحتياطـات العامة  
الالزمـة للوقايـة منه، ورفع مسـتوى الوعي بشـأن الوصـم والتمييز وعواقبهـا الضارة، وأيضـًا تصحيح املفاهيـم اخلاطئة وهتدئة 

املخـاوف الكامنـة لـدى العاملـني يف جمـال الرعايـة الصحية حـول انتقال فـروس اإليدز.
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األهداف العامة للتدريب
 بعد إمتام التدريب، سيكون املشارك قادرًا عى:

تقديم وصف موجز للوضع الوبائي لعدوى اإليدز يف بلده، ويف بلدان اإلقليم، و  يف خمتلف أنحاء العامل	 
وصف التاريخ الطبيعي لفروس اإليدز ورشح طرق انتقاله والوقاية منه	 
مناقشة الدالئل اإلرشادية الرئيسية الختبارات فروس اإليدز واملشورة املتعلقة به	 
تصنيف األساليب املختلفة الختبارات فروس اإليدز واملشورة املتعلقة به، وأهدافها ومراميها	 
تريـر افضليـة االختبـار واملشـورة الطوعيـني املتعلقني بفـروس اإليدز، من حيـث الفعالية املعـززة، عى االختبـار اإللزامي 	 

للكشـف عن اإلصابة بفـروس اإليدز
تقدير أمهية احرتام العمالء، برف النظر عن قيمهم، وثقافتهم، وميوهلم اجلنسية، وغر ذلك	 
معاجلة املواقف التي قد تؤثر سلبًا عى العالقة بني العميل ومقدم املشورة، أو تعديلها	 
حتديـد الوصـم والتمييـز املرتبطني باإلصابة بفـروس اإليدز يف مرافـق الرعاية الصحية، ومناقشـة تأثرمها  عى األشـخاص 	 

املتعايشـني مع فـروس اإليدز.
مناقشة اسرتاتيجيات معاجلة الوصم والتمييز عند تقديم خدمات اختبار فروس اإليدز واملشورة املتعلقة به.	 

كيفية استخدام حزمة التدريب
رغـم عـدم وجـود دليل تدريبي جامـع، فإن هـذه احلزمة تعد وثيقة شـاملة حتتوي عـى الفعاليـات واملعلومات الرئيسـية الالزمة 
ألنشـطة احلـد مـن الوصم والتمييـز يف مواقع الرعايـة الصحية. ويقـدم هذا الدليل أيضا ارشـادات بشـأن كيفية تقديم جلسـات 

التدريب.
وحتتوي هذه احلزمة عى أربع وحدات تدريبية ُرتٍّبت يف أقسام تتضمن أهدافًا واضحة وخططًا للجلسات.

الوحدة التدريبية 1: الوضع الوبائي لفروس اإليدز، وانتقاله، والوقاية منه	 
الوحدة التدرييية 2: التاريخ الطبيعي واجلوانب الرسيرية )اإلكلينيكية(	 
الوحدة التدريبية 3: اختبار فروس اإليدز واملشورة اخلاصة به وأخالقياهتا	 
الوحدة التدريبية 4: رعاية املصابني بفروس اإليدز وتقديم الدعم النفيس واالجتاعي هلم	 
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م اإلرشـادات حـول كيفيـة تنفيـذ كل وحـدة تدريبيـة يف بداية كل وحـدة، مع معلومـات عن املـدة التي تسـتغرقها الوحدة  وُتقـدَّ
ة برنامج بـور بوينت، واملذكرات، ودراسـات احلالة  وجلسـاهتا املختلفة، واملـواد التدريبيـة املطلوبة )العروض التوضيحيـة املعدَّ

ة للمشـاركني يف الـدورة املشـار إليها يف الدليل، سـتجدوهنا مرفقـة(. وهناك أيضـا معلومات عن أهـداف الوحدة. املعـدَّ
وهنـاك عـدة رشائـح مقدمـة مع كل وحـدة تدريبيـة، والتي يمكـن مواءمتها لتناسـب السـياق املحـي. وينبغي عى امليـرسِّ إعداد 

الرشائـح التاليـة، قبل بدايـة التدريب:
الوحدة التدريبية 1: الرشحيتان 16 و 47	 
الوحدة التدريبية 2: الرشحيتان 17 و 18	 
الوحدة التدريبية 3: الرشحية 11 اخلاصة باجللسة 1	 
الوحدة التدريبية 4: الرشحية 11  اخلاصة باجللسة 1، والرشائح 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، اخلاصة باجللسة 2	 

مثال للتعليامت اخلاصة بالوحدة التدريبية:
أهداف الوحدة التدريبية مدرجة بوضوح يف بدايتها:

أهداف حمددة
بعد إمتام التدريب، سيكون املشاركون قادرين عى:

مناقشة الوضع الوبائي يف بلداهنم، ويف بلدان إقليم رشق املتوسط، و  يف خمتلف أنحاء العامل -
عرض السات املميزة لفروس اإليدز وطرق انتقاله -
عرض وسائل الوقاية من اإلصابة بفروس اإليدز -
اختاذ احتياطات معيارية يف أماكن الرعاية الصحية للحد من خطر حوادث تعرض اجلسم  للدم ولسوائل اجلسم -
االستجابة املناسبة حلوادث تعرض اجلسم -

مـدة كل جلسـة )والقسـم إن وجـد( مـن الوحـدة التدريبيـة موضحـة بالتفصيـل أيضـًا يف بدايـة الوحـدة، مـع توصيات بشـأن 
الوقـت الذي تسـتغرقه املناقشـة.
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جدول الوحدة التدريبية

املدةاألساليباملوضوعاتاجللسات

اجللسة األوىل
رعاية ومعاجلة شخص متعايش مع 

فريوس اإليدز

اجللسة األوىل

الرعاية الطبية لشخص متعايش مع فريوس 
اإليدز

5 دقائقعرض بوربوينت 

15 دقيقةمناقشة

إجراءات الوقاية األساسية
10 دقيقةعرض بوربوينت 

10 دقائقمناقشة

مبادئ املعاجلة بمضادات الفريوسات القهقرية 
وأثرها

20 دقيقةعرض بوربوينت 

10 دقائقمناقشة

اجللسة الثانية

دعم االلتزام والدعم النفيس  االجتامعي
15 دقائقعرض بوربوينت 

10 دقيقةمناقشة

اجللسة الثانية 
تقديم اخلدمة

تقديم خدمات رعاية املصابني بفريوس اإليدز، 
عىل املستوى املحيل

15 دقائقعرض بوربوينت 

10 دقيقةمناقشة

120 دقيقة

األدوات التعليمية و املواد التدريبية حمددة أيضا.

األدوات التعليمية
سلسلة من الرشائح التي تعرض أهداف الوحدة ووثائق الدورة التدريبية اخلاصة باجللسة األوىل. -
سلسلة من الرشائح التي تعرض أهداف الوحدة والوثائق اخلاصة باجللسة الثانية. -
لوحة ورقية وأقالم كتابة متعددة األلوان. -

وأخـرًا، يتـم عـرض حمتـوى الوحـدة التدريبيـة بالكامل، مـع إدراج رشائـح العـروض التوضيحيـة يف النص التفسـري، لتيرس 
للمدربـني ربـط كل رشحية مـع الرسـائل املطلـوب توصيلها.
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املحتوى
ينبغي أن يبدأ امليرسون الوحدة بالتذكر بأهداف الوحدة التدريبية 1

الرشحية 1

الرشحية 3 الرشحية 2   

 كـا ورد أعـاله، فـإن هـذه حزمة تدريب عامـة مصممة بحيـث يمكن مواءمتها لتناسـب أكر عـدد ممكن من الفئات املسـتهدفة. 
وعـى أي حـال، يتمثـل دور املـدرب يف وضـع املحتويـات والطـرق بالشـكل الذي يتناسـب مـع السـات اخلاصة باملشـاركني، 
وينبغـي أال يـرتدد املـدرب يف توسـيع نطاق هذا الـدور أو تقليصه اسـتنادًا إىل االحتياجـات التعليمية للفئات املسـتهدفة والوقت 

الـذي يمكنهـم ختصيصه هلـذا الغرض.

 التدريبية أهداف الوحدة

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

الوحدة
التدريبية   

 :من املشاركون سيتمكن 1
 العامل مستو وعىل بلداهنم يف الوبائي الوضع عن ملحة تقديم -
 للوقاية العامة والسبل اإليدز فريوس انتقال طرق عرض -
   الصحية الرعاية بيئة داخل اإليدز لفريوس التعرض عقب الوقائية املعاجلة تطبيق -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو الطبيعي التاريخ وصف -
 اإليدز بفريوس العدو فيها تكتشف التي الرئيسية املالبسات كشف -
 اإليدز مرض/اإليدز بفريوس للعدو الرسيرية األعراض بعض وصف -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو البيولوجي التشخيص يف املستخدمة التقنية األساليب حتديد -
   الصحية الرعاية بيئة داخل الرسية ورشوط األخالقية بالرشوط لاللتزام احلاجة عن التحدث -
 الصحية الرعاية مرافق يف اإليدز فريوس بعدو املصابني ضد والتمييز الوصم من احلد إىل الرامية التدخالت ذكر -

 :من املشاركون سيتمكن
 البلد يف هبم اخلاصة الرعاية تنظيم كيفية عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
   الرعاية مبادئ عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
 اإليدز بفريوس املصابني أواألطفال اوالرضع الوالدة حلديثي املتاحة الصحية الرعاية عن اآلباء إخبار -
 القهقرية الفريوسات بمضادات بالعالج التام لاللتزام احلاجة مناقشة -

الوحدة
التدريبية   

2 
الوحدة

التدريبية   
3 

الوحدة
التدريبية   

4 

 الوضع الوبائي لفريوس اإليدز وانتقاله والوقاية منه: 1الوحدة التدريبية 

الوحدة
التدريبية   

 :من املشاركون سيتمكن 1
 العامل مستو وعىل بلداهنم يف الوبائي الوضع عن ملحة تقديم -
 للوقاية العامة والسبل اإليدز فريوس انتقال طرق عرض -
   الصحية الرعاية بيئة داخل اإليدز لفريوس التعرض عقب الوقائية املعاجلة تطبيق -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو الطبيعي التاريخ وصف -
 اإليدز بفريوس العدو فيها تكتشف التي الرئيسية املالبسات كشف -
 اإليدز مرض/اإليدز بفريوس للعدو الرسيرية األعراض بعض وصف -

 :من املشاركون سيتمكن
 اإليدز بفريوس للعدو البيولوجي التشخيص يف املستخدمة التقنية األساليب حتديد -
   الصحية الرعاية بيئة داخل الرسية ورشوط األخالقية بالرشوط لاللتزام احلاجة عن التحدث -
 الصحية الرعاية مرافق يف اإليدز فريوس بعدو املصابني ضد والتمييز الوصم من احلد إىل الرامية التدخالت ذكر -

 :من املشاركون سيتمكن
 البلد يف هبم اخلاصة الرعاية تنظيم كيفية عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
   الرعاية مبادئ عن اإليدز فريوس مع املتعايشني األشخاص إخبار -
 اإليدز بفريوس املصابني أواألطفال اوالرضع الوالدة حلديثي املتاحة الصحية الرعاية عن اآلباء إخبار -
 القهقرية الفريوسات بمضادات بالعالج التام لاللتزام احلاجة مناقشة -

الوحدة
التدريبية   

2 
الوحدة

التدريبية   
3 

الوحدة
التدريبية   

4 
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املدربون يف الدورة
هـذا  إجـراء  سـيتولون  الذيـن  املدربـون  يكـون  أن  يتعـني 
التدريـب مـن ذوي اخلـرة يف جمـال التدريـب، وعـى درايـة 
بمناهـج تعلـم الكبـار. كـا يفـرتض أن يسـتعينوا بمجموعـة 
متنوعـة من أسـاليب التدريـب التشـاركية وتقنياهتـا، ومواءمة 
املشـاركني واحتياجاهتـم. لتناسـب طبيعـة  املـواد والرنامـج 

 ومـن الـرضوري وجـود فريق مكـون مـن اثنني مـن املدربني 
لتنفيـذ هـذه الـدورة. ومن شـأن عمـل مدربني مشـاركني ممن 
فعاليـة  مـن  يزيـد  أن  بينهـم،  فيـا  اجليـد  بالتنسـيق  يتمتعـون 
التدريـب، ويتيـح للمشـاركني حتقيق االسـتفادة مـن مهارات 

كال النوعـني مـن املدربـني ومـن خراهتـم.
وثيقـة  معرفـة  املدربـني  هـؤالء  لـدى  يكـون  أن  ينبغـي  كـا 
واحلـس  بالقيـادة  شـعورًا  ينقلـوا  وأن  الرعايـة  بأساسـيات 
اإلداري. وينبغـي أن يتمتـع املدربـون باملعرفـة حـول الكيفيـة 
التـي تنظـم هبا خدمـات الرعايـة الصحية يف بلداهنم، والسـيا 
العنايـة باملصابـني بفـروس اإليدز، واألرقـام الوبائيـة املحلية 
هلـذا املـرض. واألفضـل أن يكـون واحـد منهـم، عـى األقل، 
رعايـة  يف  ويشـارك  األحيـاء،  علـم  يف  متخصصـًا  أو  طبيبـًا، 

املصابـني بفـروس اإليـدز يف البلـد.

املشاركون
يمكـن أن يكـون املشـاركون يف هـذه الـدورة مـن العاملـني يف 
الرعايـة الصحيـة من خلفيـات متعـددة، ومن غـر املنخرطني 
بفـروس  للمصابـني  الرعايـة  تقديـم  يف  مبـارش  نحـو  عـى 
اإليـدز. وهـذه الـدورة ليسـت موجهـة لألطبـاء أو املمرضني 
أواملمرضـات أو املسـعفني أو غرهـم مـن العاملـني يف جمـال 
بفـروس  املصابـني  رعايـة  وحـدات  يف  الصحيـة  الرعايـة 
اإليـدز، وإنـا تسـتهدف العاملـني اآلخريـن يف جمـال الرعايـة 
الصحيـة الذيـن ال يتعاملـون بشـكل يومـي مع املتعايشـني مع 

فـروس اإليـدز.

مدة التدريب
يتألـف املقـرر مـن نحو 11 سـاعة مـن التدريب، والتـي يمكن 
ترتيبهـا يف شـكل تدريب يسـتغرق يومني ونصـف اليوم. ومع 
ذلـك، وحيـث ُتظهـر التجربـة أنه غالبـًا ما يكون مـن الصعب 
جتميـع العاملـني يف جمـال الرعايـة الصحيـة عـى مـدى هـذه 
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الفـرتة الطويلـة املتتابعـة، فقـد ُقصـد أن تكـون الوحـدات مسـتقلة بحيـث يمكـن اسـتخدامها بشـكل منفصـل عـى مـدار عدة 
. ت جلسا

ومـن ثـم، يمكن مواءمـة الرنامج بحسـب االقتضاء، ليتناسـب مع فرتات أقر مـن التدريب. غـر أنه، ينبغي تنفيـذ الوحدات 
يف ترتيـب تسلسـلها املنطقـي، أو مواءمتهـا لتالئـم طبيعـة البلـد الـذي جيـرى فيـه التدريـب، والوقـت املتـاح للتدريـب، وأيضًا 

مسـتوى املعرفة لدى املشـاركني.

احلجم األمثل لقاعة الدراسة
يـرتاوح احلجـم املثـايل للمجموعة بـني 15 و 20 متدربًا. وكلا قل حجـم املجموعـة، زادت جودة الوقت املخصـص للمتدربني، 
ـن املجموعـات األصغـر املدربني مـن إجراء تقييـم أفضل للمشـاركني واملسـاعدة عى  وفرصتهـم يف مزاولـة مهاراهتـم. كـا متكِّ

تطويـر مهاراهتم.

أساليب التدريب
هتـدف هـذه الـدورة التدريبيـة إىل زيـادة املعـارف واملهـارات والتنميـة الشـخصية مـن خـالل زيـادة الوعـي الـذايت والتغير يف 
املواقـف، يف ظـل بيئـة تشـاركية. ومـن ثـم، فإن املقـرر الـدرايس للدورة يشـمل جمموعـة متنوعـة مـن املنهجيـات التفاعلية، مع 

توقـع مشـاركة كاملـة مـن جانب املشـارك.
وتشمل أساليب التدريب املستخدمة يف هذا املنهج ما يي:

حمارضات تفاعلية
عـى املدربـني جعـل التدريـب تفاعليـًا إىل أبعـد حـد، وذلك مـن خـالل تشـجيع املجموعة عى طـرح األسـئلة أثنـاء العروض 
التوضيحيـة وبعدهـا، وكذلـك عـن طريـق حتديـد أسـئلة للمناقشـة بعـد تقديـم العـروض. كـا يتعـني عـى املدربني البنـاء عى 

إجابـات املشـاركني أو ردود أفعاهلـم مـن خـالل االسـتجابة هلـا وتقديـم اقرتاحـات أو تعليقـات بحسـب االقتضاء.

لعب األدوار
ُيعـد لعـب األدوار طريقـة مفيـدة للمشـاركني ملزاولـة املهـارات والتـدرب عى األنشـطة، حيـث يتمكن املشـاركون من ممارسـة 
األنشـطة وليـس جمـرد مناقشـتها من الناحيـة النظريـة. ويتمثل الغـرض مـن لعـب األدوار يف التأثر عى السـلوك الذي سـيتبعه 

الحقًا. املشـاركون 
وينبغـي للمدربـني جعـل لعـب األدوار أقـر مـا يمكـن، وأن يكـون يف صلـب موضـوع التدريـب )إذ قـد يتسـبب طـول هذا 
التدريـب يف تشـتيت تركيـز املشـاركني(. كـا يتعـني عليهـم البـدء بـرشح األدوار للمشـاركني وأن يوضحـوا للمتلقـني جوانب 

األدوار التـي ينبغـي الرتكيـز عليهـا بصفة أساسـية.
وبعد التدريب عى لعب األدوار، ينبغي للمدربني مناقشة القضايا املهمة التي َترز من واقع التمرين.

ومـن املهـم تذكر املشـاركني بأن لعـب األدوار ال يمثل الواقـع، وأن كل ما قـد يقولونه خالل هذا التدريـب ال يعكس بالرضورة 
آراءهم أو معتقداهتم.
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العمل يف جمموعات صغرية
عـادة مـا تتألـف املجموعـات الصغـرة مـن أربعـة إىل سـتة مشـاركني. ويوفـر العمـل ىف جمموعـات صغـرة مزيدًا مـن الفرص 
للمتدربـني للتحـدث ويقلـل من شـعورهم باحلـرج مما لو كانـوا يف جمموعة كبـرة. فهم يكتسـبون الثقة بالنفس من خـالل تبادل 

املعلومات.
 والواقـع أن املـدرب هنـا ال يقـود املجموعـة، بل ينبغي لـه أن ينظم املناقشـات بحيـث حيقق املتدربـون األهداف املحـددة. ومن 

املهـم تقديـم توجيه واضـح مـن البداية بشـأن ما يي:
أي من املوضوعات ستتم مناقشتها	 
ما إذا كانت املجموعة ستخرج بنتائج أم ستتخذ قرارات	 
الوقت الذي سيتاح للمجموعة	 

كـا جيـوز للمـدرب أن يطلب مـن املجموعة تعيني ميـرسِّ ومقرر. وينبغـي أن يتبع عمل املجموعة الصغرة مناقشـة عى مسـتوى 
جمموعـة كبرة بحيث يمكن اسـتخالص النتائـج العامة.

املناقشات املفتوحة
تسـمح املناقشـات املفتوحـة، أو املناقشـات عـى مسـتوى املجموعـات الكبرة، بمشـاركة مجيـع املتدربـني الذين يكونـون مجيعًا 
مشـاركني فاعلـني ومشـرتكني أيضًا يف حل املشـاكل. وتسـنح الفرصـة للمتدربني لتبـادل اخلـرات واملهارات املوجـودة بالفعل، 

التـي متثـل واحدة مـن أهـم الدوافع للمشـارك لالنخراط بشـكل كامـل يف عمليـة التعلم.
وينبغي أن يقود املدرب املناقشات املفتوحة، وأن تشمل املجموعة بأكملها.

وتتطلـب املناقشـات املفتوحـة أن يطـرح املدرب األسـئلة، وأن حيافـظ عى املوضوعيـة، وأن يوجه املناقشـة للحفـاظ عى صلتها 
هبـدف التعلم.

يـة واحـرتام آراء   كـا ينبغـي للمـدرب، يف ظـل درايتـة بالقضايـا الثقافيـة وقضايـا النـوع االجتاعـي، التأكيـد أيضـا عـى الرسِّ
املشـاركني وعـدم إصـدار أحـكام عليهـا، وذلـك لتوفـر بيئـة متكينيـة، وضـان مشـاركة مجيـع املتدربـني.

وينبغـي للمـدرب كذلـًك، التأكـد مـن إتاحـة فـرص متسـاوية جلميـع أعضـاء املجموعة للمشـاركة ومـن عدم هيمنة شـخص 
واحـد عـى النقاش.

وينبغـي للمـدرب، مـع االلتـزام بالوقـت املحدد وإفـراد وقـت كاٍف للمناقشـة، اختتام املناقشـة بملخـص ألهم األفـكار وربط 
هـذا امللخـص  هبـدف )أهداف( اجللسـة التـي تكون قـد ُقدمت خـالل املقدمـة اخلاصـة بالدورة.

ولتعزيز فعالية هذا التدريب، نورد فيا يي بعض االقرتاحات العملية حول كيفية بدء كل يوم من أيام التدريب وإهنائه.
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كيفية بدء اليوم التدريبي: تلخيص النقاط الرئيسية التي جرت مناقشتها
مـن املستحسـن أن يبـدأ كل يـوم تدريبـي بملخـص ألهـم النقـاط التـي ُنوقشـت يف اليـوم السـابق. ويمكـن أن يسـتغرق هـذا 

امللخـص نحـو 15 دقيقـة، وأن يتـم مـن خـالل جمموعـة متنوعـة مـن األسـاليب:
مناقشة عى مستوى مجاعة كبرة، تبدأ بتوجيه سؤال للمجموعة: "ما هي أهم النقاط املستقاة من تدريب األمس؟"	 
يمكـن للمـدرب أيضـًا، يف بدايـة اليوم، تكليـف جمموعة صغرة )من شـخصني أو ثالثة أشـخاص(، تتغر كل يـوم، بمهمة 	 

إعـداد تقريـر موجـز عن اليـوم التدريبـي، والـذي يكون أول مـا ُيعرض يف صبـاح اليـوم التايل، ويلخـص النقاط الرئيسـية 
مناقشـتها. التي متت 

يـدون املـدرب النقـاط الرئيسـية عى لوحـة الكتابة أو لوحـة ورقية مثبتة عـى حامل، يف الصبـاح قبل وصول املشـاركني، أو 	 
يعـرض النقطة الرئيسـية من خـالل حمارضة.

كيفية اختتام اليوم التدريبي: تقييم أعامل اليوم
مـن املستحسـن أن جيـري املدربـون تقييًا ألعـال كل يوم عن طريق مطالبـة املشـاركني بالتعقيب  بإجياز يف هناية كل يـوم. وينبغي 
تشـجيع املشـاركني عـى التعبـر بحريـة عن مشـاعرهم ووجهـات نظرهم وطلـب إيضاحـات لبعض النقـاط إذا كانـت ال تزال 
غـر واضحـة هلـم. وينبغـي للمدربـني أن يأخـذوا بعـني االعتبـار املالحظـات التـي يبدهيـا املتدربون من أجل حتسـني مسـتوى 

التدريـب يف األيـام أو اجللسـات التالية.
وقـد جيـد بعض املشـاركني صعوبة يف طـرح أسـئلة معينة عى املـأل، وهلذا السـبب، يمكن للمدربـني توفر "صندوق لألسـئلة"، 
أو حاويـة أخـرى، توضـع يف أحـد أركان القاعـة حيث يمكن للمشـاركني كتابة أسـئلتهم عى ورقـة إذا مل يرغبـوا يف طرحها عى 

املـأل ووضـع الورقـة يف صندوق األسـئلة. ويطلـع املدرب كل يـوم عى ما يف هـذا الصنـدوق وجييب عى تلك األسـئلة.

دور األشخاص املتعايشني مع فريوس اإليدز كخرباء يف املوضوع
يمكـن توجيـه الدعوة لألشـخاص املتعايشـني مع فـروس اإليدز حلضـور التدريب كخـراء يف املوضوع ضمن فريـق التدريب. 
ويمكنهـم تقديـم مدخـالت قيِّمـة خالل التدريـب بفضل ما لدهيـم من معلومات عـن املرض. كا يسـتطيعون العمـل كمدربني 
مشـاركني إذا كان لدهيـم القـدرة عـى القيـام هبذا األمر، أو كمسـاعدي تدريـب، أو من خالل اإلدالء بشـهادات حـول التعايش 
مـع فـروس اإليـدز، ومـا يتعرضـون لـه مـن وصـم ومتييز. كـا يمكـن لبعـض األشـخاص املتعايشـني مع فـروس اإليـدز أن 

يمثلوا نـاذج للتعايـش اإلجيايب مـع الفروس.
ويرجـى مالحظـة أنـه إذا كان هنـاك شـخص من املتعايشـني مـع فروس اإليـدز يشـارك يف التدريب كمـدرب مشـارك، فينبغي 
أال يكـون هـو الشـخص الذي يديل بالشـهادات، والسـيا ما يتعلـق بالوصـم يف مرافق الرعايـة الصحية، حيث ينبغـي  للمدرب 

املشـارك أن يبقـى حمايـدًا وموضوعيًا جتـاه املتدربني العاملـني يف جمال الرعايـة الصحية.
وعـالوة عـى ذلـك، فإنه يف حالـة وجود شـهادة، ينبغي للمتعايشـني مع فـروس اإليـدز التـدرب أوالً عى روايـة قصتهم حتى 

يتمكـن امليـرسِّ مـن احلصـول عى مزيد مـن التفاصيل، أو اإلشـارة عليهـم باإلطالـة أو االختصار يف بعـض املواضع.
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غـر أنـه ال ينبغـي أن جيـر املتعايشـون مـع فـروس اإليـدز الذيـن حيـرضون التدريـب، وألي سـبب كان، عـى فعـل أي شـيئ 
ضـد إرادهتـم، كـا ينبغـي أن يعـروا بوضـوح عـن موافقتهـم املسـتنرة عـى املشـاركة يف التدريـب وأن يتـم تقديمهم عـى أهنم 

متعايشـون مـع فـروس اإليدز.
وينبغـي إطـالع املتعايشـني مـع فـروس اإليـدز، املشـاركني يف فريـق التدريـب، بدقـة عى أهـداف التدريـب، وجـدول أعاله، 

وحمتـواه، والطريقـة املتبعـة فيـه، وتنظيمه.

اإلعداد للدورة التدريبية
ينبغي للمدربني البدء يف اإلعداد، لكل دورة تدريبية، قبل شهر واحد عى األقل، وذلك بالقيام باألنشطة التالية:

حتديد مكان التدريب وتأكيده.	 
التنسيق مع اجلهات املعنية لرشاء مجيع التجهيزات واألدوات املكتبية الالزمة للدورة التدريبية أو احلصول عليها.	 
مراجعة التعليات الواردة يف الدليل اخلاص بميرسِّ الدورة، واملذكرات التي تستخدم يف الدورة وتصويرها.	 
التأكـد مـن اختيـار املشـاركني الذين يفـون باملعايـر املطلوبة حلضـور التدريب. وُيعـد اختيار املرشـحني املناسـبني للتدريب 	 

أمـرًا حاسـًا لنجـاح مجيـع األنشـطة التدريبية. ومن ثـم، ينبغي أن يفـي املشـاركون بمعاير االختيـار وأن يكـون لدهيم احلد 
األدنـى مـن املؤهـالت التقنيـة املطلوبة لتقديـم اخلدمـات التي يكون قـد تم تصميـم التدريب مـن أجلها.

التأكـد مـن توجيـه الدعـوة للمشـاركني املحتملني، ومـن تلقيهم خلطـاب التفـرغ للمشـاركة يف الـدورة، وتأكيدهم حضور 	 
الدورة.

إعداد املواد املطلوبة لكل جلسة، مثل اللوحات الورقية القالبة التي تثبت عى حوامل	 
اإلعداد لتقديم األغذية واملرشوبات وحجزها	 

ينبغي للمدربني أيضًا مجع املواد التالية التي ستستخدم يف اجللسات:
األدوات املكتبية املناسبة )أقالم ودفاتر... وغر ذلك.(	 
لوحات ورقية قالبة من التي تثبت عى حوامل، وحوامل هلا 	 
بطاقات ومقصات	 
ملصقات للمالحظات أو قطع صغرة من الورق ورشيط الصق	 
أجهزة عرض البيانات وجهاز كمبيوتر للعروض التوضيحية )بوربوينت (	 
العروض التقديمية املطلوبة	 
املذكرات التي يتم توزيعها	 
استارات التقييم	 
برنامج التدريب	 

ويتعـني عـى  املدربـني أيضـًا أن يولـوا اهتامـًا للشـكل الـذي تكـون عليـه قاعة اجللسـات، بـا يتيح عمـل ترتيبات غر رسـمية 
)كتكويـن دائـرة(، والتـي تكـون أكثـر راحة من شـكل قاعـات االجتاعـات التي يغلـب عليهـا الطابـع الرسـمي واألكاديمي. 
وعـالوة عـى ذلـك، يتيـح ترتيب جلوس املشـاركني بشـكل غر رسـمي التحـرك بحريـة أكثر ملزاولـة التاريـن، وإزالة املسـافة 
بينهـم وبـني املـدرب. والرتتيـب املثـايل هـو ما يتيـح للمشـاركني رؤية بعضهـم بعضـًا والتمكن مـن رؤيـة اللوحـات املثبتة عى 

احلوامل/رشائـح العـرض عـى الشاشـة، مع وجود مسـاحة يتحـرك فيهـا املدربون.
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عينة للقائمة التفقدية ملواد التدريب
املستلزمات والتجهيزات

�حوامل للوحات الورقية، ودفاتر أوراق للكتابة وأقالم 
�بطاقات ومقصات 
�أدوات مكتبية )أقالم ودفاتر مالحظات وحوافظ أوراق( 
�ملصقات للمالحظات أو قطع صغرة من الورق 
�رشيط الصق 
�شاشة عرض 
�أسالك متديد الكهرباء 
�جهاز عرض البيانات وكمبيوتر 

مواد التعلم
�املذكرات التي تقدم للمشاركني )1 لكل مشارك ومدرب( 
�الدليل اخلاص باملدرب )1 لكل مدرب( 
�جمموعة من رشائح العروض التوضيحية )بوربوينت ( )1) 
�نسخ من استارات التقييم )1 لكل مشارك ومدرب( 
�استبيانات ما قبل االختبار وما بعده )1 لكل مشارك ومدرب( 
�شهادات الدورة التدريبية )1 لكل مشارك( 

اخلدمات اللوجستية بقاعات الدراسة
�التأكد من أن قاعة الدراسة كبرة با يكفي وأهنا جيدة اإلضاءة والتهوية 
�التأكد من توافر املعدات السمعية والبرية املطلوبة 
�الرتتيب لالسرتاحات والوجبات 
�الرتتيب إلعداد قاعة الدراسة يف اليوم السابق لبدء التدريب 
�التأكد من ترتيب األثاث بشكل مناسب 
�فحص مجيع املعدات السمعية والبرية 
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التقييم يف هناية التدريب
يرجى إبداء الرأي يف التدريب بتحديد مستوى التقييم باستخدام مستويات التقييم التالية:

غر مقبول. 1
ضعيف. 2
متوسط. 3
جيد جدا. 4
ممتاز. 5

التقييمالبند
 حتقيق أهداف الدورة. 1
 حتقيق التوقعات الشخصية. 2
 مناسبة الدورة لعمي . 3
 فائدة مواد التدريب. 4
 تنظيم الدورة. 5
 مرافق التدريب. 6
 األغذية واملرشوبات. 7
 اخلدمات اللوجستية. 8

مدة الدورة:
�طويلة جدا 
�مناسبة  
�قصرةجدا 

ما هي املوضوعات التي كنت ترغب يف احلصول عى مزيد من املعلومات عنها أو كنت تفضل زيادة الوقت املخصص هلا؟
……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

ما هي املوضوعات التي كنت ترغب يف تقليل املعلومات عنها أو كنت تفضل تقليل الوقت املخصص هلا؟
……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

مالحظات أخرى
……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………

……………………………………......................…………………………………………………………………………………………….............................................………………………………………...………………………





يشـكل الوصـم والتمييـز املرتبطـان بفريوس نقـص املناعـة البرشية عائقني رئيسـيني أمام إتاحـة مقدمي الرعايـة الصحية 
للخدمـات عاليـة اجلـودة. وتتكون هـذه املجموعة التدريبية الشـاملة مـن أدوات ومعلومات أساسـية لتدريـب العاملني 
يف جمـال الرعايـة الصحيـة يف بلـدان إقليـم رشق املتوسـط ملنظمـة الصحـة العامليـة. وتتألـف مـن أربـع وحـدات تدريبية 
تغطـي األنشـطة واملعلومـات الرئيسـية الالزمـة للحد مـن الوصـم والتمييـز املرتبطني بفريوس نقـص املناعـة البرشية يف 

مرافـق الرعايـة الصحية.
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