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  الجمهورية اليمنية
  رئاسة الجمهورية

 الوطني للمعلوماتالمركز 

  
كيفية التعامل مع الضحايا الناجني 

 احلاالت الطارئةيف املواطنني وتصرفات



  المركز الوطني للمعلومات

  : مقدمة 
 في القعود األخيرة ورافق التزايـد خـسائر         - على مختلف أشكالها   -لقد كثر وقوع الكوارث     

بشرية بسبب الكثافة السكانية في المناطق المعرضة لمثل هذه اإلخطار وكذلك كثرة المنـشات              
ل هذه الكوارث من خالل وضع الخطـط    مما يحتم علينا االستعداد الجيد لمواجهة مث      ،  والمباني

الالزمة لكافة المؤسسات والمنشات واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية فيهـا وامـتالك اآلليـات              
  . والمعدات الجيدة والمالئمة لمعالجة مختلف أنواع الحوادث 

مـن  وتعتبر القوة البشرية من أهم العناصر التي نحتاجها ، والبد من توفير الدعم الكافي لهم                
حيث التدريب الجيد على مختلف إعمال الدفاع المدني وتأهيلهم على أعلى المستويات وذلـك              
بعقد الدورات التدريبية المتخصصة وكذلك توفير المعدات واآلليات المتخصصة ولكن ذلك ال            

 تكـون   أنالن هذه الفئة يمكـن      . يعني االستغناء عن باقي فئات المجتمع وخاصة المواطنين         
  .  األجهزة المعنية بمواجهة الكوارث عون لكافة

 الدفاع المدني هو إحدى الجهات الرسمية المعنية في مثل هذه الكوارث والذي  لدية القدرة                إن
والمعرفة على التعامل معها ويعمل أيضا على تدريب وتأهيل كافة المواطنين علـى إعمـال               

  .خالء الدفاع المدني والمتمثلة باإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف واإل
 حـدوث ضـحايا   إلـى  فان ذلك يؤدي - ال سمح اهللا– حادث بالبلد أوفي حالة حدوث كارثة  

 الخطر وعلية   زوال الكارثة وكذلك تجمهر من قبل المواطنين بعد         أوفي مكان الحادث    ناجين  
سنستعرض كيفية التعامل مع الضحايا المتواجدين في مكـان الحـادث وكـذلك التـصرفات               

  .ية للمواطنين المتواجدين في موقع الحادثااليجابية والسلب
  كيفية التعامل مع الضحايا الناجني: وال أ

 ال بد أن يكون هناك أشخاص كثيرون من الناجين والـذين             أو الحوادث  عند حدوث الكوارث  
يمكن تسميتهم بالضحايا من المتفرجين إذ يجب أن نحسن التعامل معهم وذلك لالستفادة مـنهم               

اف واإلنقاذ بدالً من أن يكونوا سبباً في إعاقة عمليـة اإلسـعاف األولـي               في عمليات اإلسع  
للمصابين حيث أن هؤالء األشخاص تختلف ردود أفعالهم تجاه هول ما يرونه مـن خـسائر                

  . سواء كانت بشرية أو مادية
  : ولمزيد من التوضيح حول التعامل معهم يمكن تصنيفهم إلى عدة أنواع

  :  ات التاليةمهم العالالحظ عليي: النوع األول
  .قلق شديد وتعرق* 
  .  غثيان* 
  . ارتعاش* 
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وهؤالء األشخاص من الممكن أن يستعيدوا السيطرة على أنفسهم بـشكل سـريع ويـصبحوا               
  . قادرين على مساعدة المصابين إذ تم توجيههم ودعمهم نفسياً

  : ات التاليةمتظهر عليهم العال: النوع الثاني
  .خوف وذعر* 
  ).  يتصرفون بشكل هستيري( السيطرة على تصرفاتهم عدم * 

 ألن هذه الحالة تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر والـشخص  اً جدينوهذا النوع يكون خطير  
  .  وتقديم الدعم النفسي لهاألشخاص اآلخرينات يجب عزله عن مالذي تظهر عليه هذه العال

  :  ات التاليةمتظهر عليهم العال: النوع الثالث
 . كتئاباال * 

 . االرتباك الشديد * 

  . يكون واقفاً أو جالساً وكأنه مخدر*  
  . هؤالء يمكن أن نجعل منهم أشخاصاً فاعلين جدا إذا تم تقديم الدعم النفسي لهم

  :  ات التاليةمتظهر عليهم العال:النوع الرابع
  . عدم االستجابة للحديث أو األسئلة إال بعد إلحاح *
  . كالضحك أو المزاج غير المبررتصرفات غير طبيعية  *
 .المشي ذهاباً وإياباً دون انجاز أي عمل*

 . عدم السمع والرؤيا*

 . عدم القدرة على تحريك األطراف*

 .هؤالء األشخاص يجب إبعادهم عن مكان الكارثة

  تصرفات املواطنني يف موقع احلادث: ثانيا
  : ادث التصرفات والسلوكيات الصحيحة للمواطنني يف موقع احل -١
 .  موقع الكارثة إلىمساعدة الجهات المعنية ومنهم الدفاع المدني للوصول * 

وهذا يتمثل بإرشادهم إلى الموقع دون إعطاء  أية معلومات خاطئـة تـؤثر علـى سـرعة                  
  . الوصول، األمر الذي يقلل من الخسائر البشرية والمادية والممتلكات وتوفير الوقت والجهد 

 .  سيارات اإلسعاف إلىفاع المدني في نقل المصابين من الموقع مساعدة رجال الد* 

وهذا يتم بعد تقديم خدمة اإلسعاف األولى للمصابين من قبل المسعفين ، ويتدخل المـواطنين               
 سيارات اإلسعاف بعد األخذ بتوجيهات رجال الـدفاع المـدني بنقـل             إلىللمساعدة في نقلهم    

  . ديم الخدمة لآلخرين المصابين مما يوفر الوقت والجهد وتق
 .المساعدة في البحث عن المفقودين * 
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يتم ذلك من خالل تفقد األشخاص المصابين والوفيات والتعرف على هويـاتهم األمـر الـذي            
 . يسهل عليهم معرفة المفقودين والبحث عنهم من قبل فرق البحث واإلنقاذ 

 . المساعدة في إزالة األنقاض من مكان الحادث * 

 الجهـد   لمواطنين المشاركين برفع األنقاض   ايوفر  
والوقت في البحـث عـن المفقـودين والـضحايا         
بإزالتهم لألنقاض وإزالة المركبات الموجودة فـي       
الموقع وإفساح المجال للبحث وتقديم الخدمة لهـم        

 يكون ذلك تحت أشـراف وتوجيهـات        أنشريطة  
 . الدفاع المدني 

  . موتىالالمشاركة في دفن * 

 جهد خاصة في الحفر والنقـل       إلىالكوارث الكثير من الوفيات وهذه العملية تحتاج        ينتج عن   
شرية كثيرة فالمواطنين يقومون بالمساعدة في       إعداد ب  إلىوالدفن للموتى وحتى يتم ذلك نحتاج       

هذا العمل وهذا يقلل من أخطار انتشار األوبئة واإلمراض في المنطقة ويتم التعامل مع الجثث               
 .  المواطنين إلىبأشراف مختصين لمنع انتقال األوبئة من الجثث 

 . االستفادة من خبرات المواطنين في مجاالت متعددة * 

اطنين أصحاب خبرة وكفاءة في كثيـر مـن المجـاالت فمـنهم األطبـاء             يتوفر من بين المو   
ندسين والممرضين والسواقين وغيرهم ، وكل هؤالء يتم االستفادة مـنهم كـل حـسب               هوالم

اختصاصه، فاألطباء والممرضين يتم االستفادة منهم في المراكز الطبية واإلسعاف وغيـرهم            
ستفادة منهم فـي  مثـل هـذه الظـروف           من أصحاب  االختصاص اآلخرين الذين يمكن اال       

  .الطارئة
 . المساعدة في  بناء الخيم للمتضررين ونقل  مواد اإلغاثة * 

 الوقت والجهد في بناء ونقل الخيم ونقل مـواد اإلغاثـة وفـتح              المواطنين المشاركين  يوفر  
   .الطرق

 .  اإلخالء للمواطنين يالمساعدة ف* 

 ، وأطفال  صـغار ،       ينمعوقين ومقعد (  الحركة   نتطيعويوجد بين فئات المجتمع أفراد ال يس      
 المناطق اآلمنة وهذا ويكون من واجـب         إلى إخالئهم   إلىفهؤالء يحتاجون   ) كبار السن، نساء  

ل  مـن    لهم مما يق  باألفراد القادرين على تقديم هذه الخدمة لتلك الفئة وتجنيبهم الخطر المحيط            
 . عدد اإلصابات بين هذه الفئات 

 . اعدة في إزالة األنقاض المس* 
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من مراحل مواجهة الكارثة مرحلة إزالة األنقاض وهي تأتي بعد معالجة اإلصابات وإخـراج              
الضحايا والمفقودين لذلك يتم اإلزالة لألنقاض من اجل إعادة األعمار واالستعداد مـن جديـد               

 . لمواجهة أي طارئ 

  : اطنون يف موقع احلادث التصرفات والسلوكيات اخلاطئة التي ميارسها املو -٢
  . االكتظاظ في  موقع الحادث * 
فهـم يعيقـون حركـة      .  تزايد إعداد المواطنين في مكان الحادث  يكون له األثر السلبي             إن

اآلليات ورجال الدفاع المدني واألجهـزة المعنيـة        
األخرى، وقد يشكل وجـودهم حالـة مـن الفـزع           
 والخوف لدى اآلخرين واحتمال تعرضـهم لخطـر       

انهيار المباني وتزايد إعداد اإلصابات األمر الـذي         
 . على األجهزة المعنية العبءيزيد 

اإلسـعاف   (زيادة المضاعفات بالنسبة لإلصابات     * 
 ) الخاطئ

ن معرفة بكيفيـة أجـراء      ويقوم بعض المواطنين بتقديم عمليات اإلسعاف األولى للمصابين د        
 وهذا يحدث فـي الكـوارث       ا حالة المصابين سوءً   اإلسعاف األولى األمر الذي يتسبب بازدياد     

 األشـخاص الـذين يقـدمون    إلىوحاالت الطوارئ جميعها ولكن تكون بنسب متفاوتة وتعود       
 . الخدمة ومدى معرفتهم بذلك وعددهم في الموقع 

 . زيادة الخسائر في الممتلكات * 

قنيات اإلطفاء والمـادة     ودون معرفة ت   ءإلطفاا تدخل المواطنين في جميع العمليات وخاصة        إن
 األضـرار بالممتلكـات   إلـى المناسبة قد يتسبب ذلك بانتشار الحريق، وقد يؤدي ذلك التدخل          

 . واألضرار بالمواطنين اآلخرين 

 . لدى المواطنين ) اإلشاعة ( إثارة الخوف والفزع والبلبلة * 

وهـذا يجعـل   ) عة اإلشـا ( يثير المواطنون ذلك من خالل إطالق بعض األقاويل واألكاذيب      
 الـضحايا   أعـداد  وزيـادة المواطنين يتصرفون دون وعي مما يتسبب في زيادة اإلصـابات           

 . المنازعات بين المواطنين إحداث إلىباإلضافة 

 ) الثأر والسب والنهب ( استغالل بعض المواطنين حالة الفوضى * 

ات وغيرها مـستغلين     الثأر من األشخاص والسرقة والنهب لبعض  الممتلك        إلىيندفع بعضهم   
 الفوضى وانعدام الرقابة في تلك اللحظة النشغال األجهزة األمنية بإعمـال اإلنقـاذ               حالةبذلك  

  .واإلسعاف واإلخالء وغيرها 
 . اإلرباك لرجال الدفاع المدني * 
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يقوم بعض المواطنون بإعطاء التوجهات لرجال الدفاع المدني إثناء قيامهم بعمليات اإلسـعاف      
طفاء وغيرها األمر الذي يشتت األفكار لديهم واحتمال حدوث بعض األخطاء وذلك من              اإل أو

لكبري بل علـى مـستوى      ا على الكوارث    رخالل محاولة التدخل الشخصي ، وهذا ال يقتص       
الحوادث الصغيرة ويدفعهم في ذلك الشفقة على المصابين والرغبة في سرعة إسـعافهم دون              

 . سعاف  تقنيات اإلبأولوياتالمعرفة 

 .  انتشار األوبئة *

قد يسهم المواطنون بانتشار األوبئة من خالل االقتراب من الضحايا وانتقـال األوبئـة إلـيهم                
 . اآلخرين ، مما يسبب خسائر بشرية أخرى إلىونقلها 

 . ات في مواقع اإلخالء وغيرها ممحاولة البعض إزالة اإلشارات التحذيرية والعال* 

 المناطق الخطرة األمر الـذي      إلىرجال الدفاع المدني ودخول المواطنين      مما يسبب اإلرباك ل   
 .  الكثير من اإلخطار المختلفة المحيطة بالمكان إلىيؤدي 

 نتبع كافة   أنوحتى نكون من المواطنين الذين لهم الدور االيجابي في مثل هذه الكوارث علينا              
وحماية اآلخرين والمـساعدة لرجـال       اإلجراءات الالزمة والضرورية التي من شانها حمايتنا        

 المعوقات  إحداثالدفاع المدني واألجهزة األمنية األخرى للقيام بإعمالهم على أكمل وجه دون            
 األضرار في تقديم خدمات الدفاع المدني وإعاقة األجهـزة األمنيـة            أوالتي من شانها التأخير     

سائل األعالم األخرى عن مختلف     األخرى اخذين العبرة من ما نشاهده على شاشات التلفاز وو         
 –الكوارث ، وحتى نكون من الذين يقدمون العون والمساعدة لهم في حال حدوث أي كارثـة                 

  . -ال سمح اهللا 
  :درااملص
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www.cdd.gov.jo- 


