بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة
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األداة  :8توجٌهات ألخصابًٌ حاالت العنؾ الجنسانً :تطبٌق المبادئ
التوجٌهٌة لدى العمل مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة
تم تبنً هذه األداة بواسطة مفوضٌة النساء البلجبات من الموارد التً تم تطوٌرها عبر الشراكة مع لجنة اإلنقاذ الدولٌة كجزء من مشروع
بناء القدرات من أجل إدماج اإلعاقة فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة.

الؽرض من هذه األداة
ٌتشابه العدٌد من المشكبلت التً ٌواجهها الناجون ذوو اإلعاقة مع تلك التً ٌواجهها جمٌع الناجٌن من العنؾ الجنسانً ،ولكن فً حاالت
األشخاص ذوي اإلعاقة ،قد تتفاقم هذه المشكبلت بسبب التمٌٌز وسوء التفاهم واالفتراضات المصاحبة ؼالبًا لئلعاقة.
وُ ضعت هذه األداة لدعم أخصابًٌ الحالة المعنٌٌن بمكافحة العنؾ الجنسانً فً إقرار نهج ٌركز على الناجٌن أثناء العمل مع الناجٌن من
العنؾ الجنسانً من ذوي اإلعاقة .وتتوافق هذه التوجٌهات مع مبادئ الممارسات الفضلى الموضحة فً المستندات المنشورة عالمًٌا بشأن
مكافحة العنؾ الجنسانً (مثل دلٌل تنسٌق برامج مكافحة العنؾ الجنسانً فً األوضاع اإلنسانٌة ٔ) واتفاقٌة األمم المتحدة بشأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقةٕ.

تطبٌق المبادئ التوجٌهٌة األساسٌة لمكافحة العنؾ الجنسانً على الناجٌن من ذوي اإلعاقة
ٌنبؽً دومًا إقرار المبادئ التوجٌهٌة األساسٌة لمكافحة العنؾ الجنسانً المذكورة أدناه لدى العمل مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة .وإلٌك
المسألتٌن األساسٌتٌن الواجب مراعاتهما لدى تنفٌذ المبادئ التوجٌهٌة مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة:
(ٔ)

التواصل :كٌؾ ٌمكننا تكٌٌؾ طرق التواصل خاصتنا إلٌصال نفس األفكار عندما ال ٌمكننا االعتماد على التواصل اللفظً

فحسب؟ فً معظم الحاالتٌ ،مكن للناجٌن من ذوي اإلعاقة التواصل مباشرة مع الممارسٌن فً برامج مكافحة العنؾ الجنسانً دون
تكٌٌؾ ،أو تكٌٌؾ بسٌط؛ كتعٌٌن شخص ٌمكنه تفسٌر لؽة اإلشارة خاصتهم أو استخدام لؽة مبسطة فً المناقشات .وفً حاالت أخرى ،قد
تكون الطرٌقة المثلى للتواصل مع الناجٌن ؼٌر جلٌة ،وقد ٌستلزم األمر اتخاذ خطوات إضافٌة للوقوؾ علٌها .وعند العمل مع أشخاص
ٌجدون صعوبة فً التواصل:
•

خذ وقتك وشاهد وأنصت .فهذه عملٌة ،ولٌست مناسبة لمرة واحدة .وكل مرة تلتقً فٌها باألشخاص ستتعلم شٌ ًبا جدٌ ًدا عنهم ،كما
ستتوصل إلى فهم أفضل حول كٌفٌة تواصلهم وما ٌقصدونه.

•

أجر محادثات مفتوحة مع مقدمً الرعاٌة حٌث ٌمكن للفرد سماع مع ٌُقال
ِ
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والمشاركة بأي طرٌقة متاحة .وتذكر أن األشخاص الذٌن ال ٌستطٌعون الحدٌث أو الحركة ربما ال ٌزالون ٌفهمون ما ٌدور حولهم
وما ٌقولوه الناس عنهم.
•

انتبه إلى الطرٌقة التً ٌرؼب الفرد فً التواصل من خبللها أًٌا كانت .فقد ٌكون ذلك عبر اإلٌماءات أحٌا ًنا وتعبٌرات الوجه أحٌا ًنا
أخرى .كما ٌمكن لؤلشخاص ذوي اإلعاقة الذهنٌة والعقلٌة إبداء قابمة عرٌضة من األنماط السلوكٌة .وفً بعض األحٌان تكون هذه
هً طرٌق تواصلهم مع من حولهم.

إشراك مقدمً الرعاٌة :كٌؾ نشرك مقدمً الرعاٌة فً رعاٌة ودعم الناجٌن ،ومتى ٌكون ذلك؟ بالنسبة لبعض األشخاص ذوي
(ٕ)
اإلعاقةٌ ،مكن أن ٌساعد أفراد األسرة ومقدمو الرعاٌة فً التواصل ومهام الرعاٌة الٌومٌة .وفً حٌن نرٌد ،متى أمكن ،أن نتواصل بشكل
مباشر مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة ،قد نحتاج فً بعض الحاالت إلى مشورة مقدمً الرعاٌة ودعمهم .كما ٌمكن أن ٌكون أفراد األسرة
ومقدمً الرعاٌة شركاء مهمٌن فً إعانتنا على تحدٌد وتنفٌذ استراتٌجٌات للتواصل والمشاركة الفعّالٌن مع األشخاص ذوي اإلعاقة .تكون
العبلقة بٌن الناجً ومقدم الرعاٌة فً بعض األحٌان عبلقة دابمة ومركزٌة ،وٌمكننا أن نركز على دعم المٌزات اإلٌجابٌة فً هذه العبلقة
وتقوٌتها من خبلل عملٌة إدارة الحالة .فالعمل مع مقدمً الرعاٌة وتوطٌد أواصر الثقة معهم سٌعمل أٌضًا على خلق مساحة النخراط
مباشر وأكثر فعالٌة مع الناجً.
ٌلخص المحتوى أدناه كٌفٌة تنفٌذ المبادئ التوجٌهٌة فً عملنا مع الناجٌن من العنؾ الجنسانً.

احترام رؼبات الناجٌن وحقوقهم وكرامتهم
ٌتمثل جوهر هذه المبادئ التوجٌهٌة فً السعً الدابم من جانب أخصابًٌ الحالة لتصدٌق وتمكٌن الناجً .وتصدٌق الناجً معناه االعتقاد
فً صحة قصته وجعله ٌدرك ذلك .ومعناه أٌ ً
ضا أننا ال نحكم على أفعاله وآرابه وقراراته ،بل نؤكد على أنه ال ٌتحمل أي لوم عن العنؾ
أو اإلساءة التً تعرض لها .أما تمكٌن الناجً فمعناه أن نعلمه بشجاعته لمشاركتنا قصته والتماسه للمساعدة ،ومعناه أٌضًا أن نوحً إلٌه
بأننا متواجدٌن لئلصؽاء إلٌه ومساعدته ،وأننا ندعه ٌقرر ما ٌصب فً مصلحته ،وأننا نثق فً أنه ٌعرؾ ما هو الصواب بالنسبة لحالته.
وعند تنفٌذ هذه المبادئ التوجٌهٌةٌ ،جب أن نراعً ما ٌلً:
التواصل :إذا كان التواصل اللفظً محدو ًداٌ ،مكننا تصدٌق مشاعر الناجً ونقل رسابل تمكٌنٌة من خبلل أسالٌب
(ٔ)
التواصل ؼٌر اللفظٌةٌ — ،مكننا استخدام الرسم والصور ولؽة الجسد وبخاصة تعبٌرات الوجه .قد نحتاج إلى بعض الوقت إلقامة
سبل تواصل مع الناجً تتٌح لنا إٌصال هذه الرسابل المهمة .وٌجب أن نكون مراعٌن ومبدعٌن.
عندما تتفهم ،اعترؾ للشخص بذلك .فً الماضً ،كان هؤالء األشخاص ٌتعرضون للرفض متى حاولوا التعبٌر عن مشاعرهم
وتجاربهم .لذا أكد لهم أنك تصدقهم ،وصدّق على أي تجارب ومشاعر ٌشاركونك إٌاها.
إشراك مقدمً الرعاٌةٌ :مكن للتوجهات المجتمعٌة والوصم والتمٌٌز تجاه اإلعاقة ،التأثٌر فً الطرٌقة التً ٌنتهجها
(ٕ)
مقدمو الخدمة إلدارة الحالة مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة .فً العدٌد من المجتمعاتٌُ ،نظر إلى األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارهم
أشخاصًا ٌجب "رعاٌتهم" أو "حماٌتهم" ،وقد ٌؤدي ذلك إلى نشوء فرضٌات بأن الناجٌن ؼٌر قادرٌن على اتخاذ قراراتهم
الشخصٌة ،وٌمكن أن ٌنصاع الموظفون ألشخاص آخرٌن ،بمن فٌهم أفراد األسرة أو مقدمً خدمة آخرٌن ،التخاذ القرارات نٌابة
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ً
فضبل عن عدم تمكٌنهم نظرًا
عنهم .عادة ما تحول هذه العوابق الموقفٌة دون تحري أهلٌة الموافقة لدى الناجٌن بصورة كاملة،
التخاذ اآلخرٌن القرارات نٌابة عنهم.
وفً المواقؾ التً قد نحتاج فٌها إلى إشراك مقدم رعاٌة من أجل التوصل إلى فهم أفضل لموقؾ الناجً ،والحصول على موافقته
بخصوص الخدمات ،واتخاذ قرارات الرعاٌة الخاصة به ،ال ٌزال بوسعنا تمكٌن الناجً من خبلل :توجٌه حوارنا إلى الناجً ً
أوال،
وطلب إذن الناجً دومًا فً التشاور مع مقدم الرعاٌة منذ بداٌة وطٌلة الحوار ،والرجوع دابمًا إلى الناجً فٌما ٌُتخذ من قرارات
طوال جمٌع مراحل العملٌة .علمًا بأنه ٌمكنك العثور على مزٌ ٍد من المعلومات أدناه ،وفً األداة  9بشأن عملٌة الموافقة المستنٌرة
للناجٌن من ذوي اإلعاقة.

ضمان سبلمة وأمن الناجً جسدًٌا وعاطفًٌا
ٌنبؽً أن تحافظ كافة إجراءات الحالة على الرفاه الجسدي والعاطفً للناجً على المدٌٌن القرٌب والبعٌد .وٌعنً ذلك بأنه ٌتوجب علٌنا
ضمان أن المساحة التً نتحدث فٌها إلى الناجً تعتبر آمنة بالنسبة له .وخبلل تقٌٌمنا الحتٌاجات الناجً وأثناء تخطٌطنا إلجراءات الحالة
مع الناجٌن ٌجب أن نولً أولوٌة للمناقشات واإلجراءات التً من شأنها التقلٌل من مخاطر تعرض الناجً لمزٌ ٍد من الضرر .وٌنبؽً
تقدٌم الرعاٌة والعبلج من جانب أخصابً الحالة واآلخرٌن فً مكان وبطرٌقة ٌمكن للناجً الوثوق بأنه لن ٌتعرض ألي ضرر جسدي أو
عاطفً من قبل أخصابً الحالة أو تصرفاته.
التواصل :محاولة التعرؾ على الشخص ذي اإلعاقة — األشٌاء التً ٌحبها وتلك التً ٌكرهها والطرق التً ٌتصرؾ
(ٔ)
وٌتواصل بها — ٌمكن أن تساعدنا على فهم الحاالت التً ال ٌشعر فٌها الناجً باألمان لدى التحدث إلٌنا واألسباب وراء ذلك .كما
ٌمكن أن تساعدنا أٌضًا على فهم الحاالت التً ٌوافقون فٌها على بعض األنشطة ضمن عملٌة إدارة الحالة .انتبه أٌضًا إلى عبلمات
االهتٌاج أو الؽضب أو الحزن التً ربما تشٌر إلى عدم سعادة الشخص إزاء المتابعة فً هذا الوقت ،واحترم هذه الرؼبة ،السٌما
إذا كنت تتحدث إلى مقدم الرعاٌة.
إشراك مقدمً الرعاٌة :فً حٌن ٌلعب العدٌد من مقدمً الرعاٌة دورً ا داعمًا فً إفصاح الناجً عن اإلساءة وتعافٌه،
(ٕ)
فقد توجد حاالت ٌكون فٌها مقدم الرعاٌة هو مرتكب اإلساءة ،أو ٌكون لدٌنا مخاوؾ من تعرض الناجً ألذى إذا ما علم مقدم
الرعاٌة بشأن اإلساءة و/أو إفصاح الناجً عنها .وتجدر اإلشارة إلى أهمٌة تذكر أنه فً العدٌد من حاالت العنؾ الجنسانًٌ ،مكن
للناجً المُلتمس للمساعدة أن ٌزٌد بشكل كبٌر من مخاطر تعرضه للمزٌد من األذى إذا ما علم مرتكب اإلساءة أو أفراد أسرته
بذلك .وفً مثل هذه الحاالت ،تكون السبلمة أولوٌة قصوى ،وٌنبؽً تشجٌع الناجً على إخبارنا عن الشخص والمكان ؼٌر اآلمنٌن
بالنسبة له ،والشخص والمكان الذي ٌشعر تجاههما باألمان .عندبذٌٍ ،مكن إشراك هذا الشخص/هؤالء األشخاص ،بموافقة الناجً،
فً رعاٌته وضمان أن الناجً لدٌه خطة للسبلمة حٌز التنفٌذ.

الحفاظ على السرٌة وعدم مشاركة سوى المعلومات الضرورٌة بموافقة من الناجً
ٌتطلب هذا المبدأ من أخصابًٌ الحالة وؼٌرهم من المشاركٌن فً رعاٌة الناجٌن ومعالجتهم حماٌة المعلومات التً ٌتم جمعها عن الناجٌن
والموافقة على عدم مشاركة المعلومات بشأن حاالت العمبلء إال بموافقة صرٌحة منهم .وٌعنً ذلك ضمان ٔ) الجمع السري للمعلومات
أثناء المقاببلت؛ ٕ) مشاركة المعلومات على أساس الحاجة للمعرفة أو وف ًقا للقوانٌن والسٌاسات ،والحصول على موافقة الناجً قبل
مشاركة المعلومات؛ ٖ) فً
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اإلحاالت ،عدم مشاركة سوى التفاصٌل ذات الصلة باإلحالة مع مقدم الخدمة اآلخر ،فٌما ٌتوصل الناجً وأخصابً الحالة إلى قرار بشأن
المعلومات التً ٌمكن مشاركتها؛ و
ٗ) تخزٌن معلومات الحالة بشكل آمن.
ُتطبق جمٌع قواعد السرٌة القٌاسٌة عند العمل مع الناجٌن البالؽٌن من ذوي اإلعاقة .إذ ٌنبؽً على أخصابًٌ الحالة ومقدمً الخدمات عدم
مشاركة المعلومات بشأن الناجً إال بموافقة صرٌحة منه ٖ.كما ٌُحظر علٌهم مناقشة تفاصٌل الحالة مع أفراد األسرة أو األصدقاء أو
الزمبلء ما لم تكن المعرفة باإلساءة ضرورٌة لتقدٌم الخدمة ٗ.ؼٌر أنه ٌنبؽً على أخصابًٌ الحالة التشاور مع مشرفٌهم متى ارتأوا بأن
الناجً ال ٌتمتع باألهلٌة للموافقة والتخاذ القرارات التً تصب فً مصلحته.
كما ٌجب أال ٌشارك أخصابٌو الحالة ومقدمو الخدمات المعلومات سوى بموافقة من الناجٌن البالؽٌن إذا ما ساورهم االعتقاد بأنه ٌمكن
للشخص إٌذاء نفسه أو اآلخرٌن أو إذا ما كانت هناك متطلبات إلزامٌة لئلببلغ فً األوضاع المحلٌة ٘.مثال؛ إذا كان الشخص ٌخضع
لوصاٌة قانونٌة ،فقد ٌكون أخصابٌو الحالة أو مقدمو الخدمة ملزمٌن قانو ًنا بتقدٌم المعلومات إلى الوصً ولكن ذلك ٌختلؾ باختبلؾ
األوضاع المحلٌة.
التواصلٌ :نبؽً إطبلع كافة األشخاص الداعمٌن المنخرطٌن فً عملٌة إدارة الحالة ،سوا ًء أكانوا أفراد األسرة أم
(ٔ)
مقدمً الرعاٌة أم المترجمٌن ،على مبادئ السرٌة .وربما تكون األنشطة التشاركٌة مفٌدة أٌضًا فً مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة
على فهم مبادئ السرٌة بصورة أفضل ،وتحدٌد هوٌة األشخاص الذٌن قد ٌرؼبون فً مشاركة المعلومات معهم ،والتعرؾ على
االستراتٌجٌات أو الطرق المختلفة لئلجابة على أسبلة اآلخرٌن.
إشراك مقدمً الرعاٌةٌ :نبؽً على أخصابًٌ الحالة توخً استراتٌجٌات إلدارة السرٌة بطرٌقة مناسبة لدى سعٌهم
(ٕ)
للحصول على مشورة من أفراد األسرة ومقدمً الرعاٌة بشأن طرق التواصل و/أو فً اتخاذ القرار .وحٌثما أمكنٌ ،نبؽً اتخاذ
القرار بالتعاون مع الناجً بشأن من ٌشارك ومتى ٌكون ذلك ،مع تضمٌن تحلٌل للمخاطر المرتبطة بسبلمة الناجً .كما ٌنبؽً أن
ٌدرس أخصابً الحالة الخطوات اإلضافٌة التً ٌلزم اتخاذها مع مقدم الرعاٌة أو المساعد بؽٌة التأكد من كونهما شخصٌن داعمٌن
فً حٌاة الناجً .مثال؛ هل تحتاج إلى عقد اجتماع مختلؾ مع مقدمً الرعاٌة الستٌضاح ما حدث وتقدٌم معلومات حول كٌؾ ٌمكن
أن ٌكونوا داعمٌن فً عملٌة تعافً الناجٌن (أي عبر المحافظة على السرٌة ،وعدم الحكم على الناجٌن أو إلقاء اللوم علٌهم ،وتعزٌز
ً
استجابة للحادث)؟
قوتهم وشجاعتهم إلخبار شخص ما بما حدث وطلب المساعدة ،وعدم فرض إجراء أو خدمة معٌنة

ضمان عدم التمٌٌز
ٌُقصد بهذا المبدأ قٌامنا بتقدٌم نفس جودة الخدمة إلى جمٌع الناجٌن بصرؾ النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو اإلعاقة .ومن خبلل
الوقوؾ على أفضل الممارسات المتعلقة بكٌفٌة تكٌٌؾ طرق التواصل وعملٌات الموافقة المستنٌرة لدٌنا لتبلبم الناجٌن الذٌن ٌعانون من
أنواع مختلفة من اإلعاقةٌ ،مكننا توخً نهج ٌركز على الناجً وتوصٌل خدمات عالٌة الجودة إلى هذه الفبة من السكان.
التواصلٌ :مكن للتوجهات المجتمعٌة والوصم والتمٌٌز تجاه اإلعاقة ،التأثٌر فً الطرٌقة التً ٌنتهجها أخصابٌو الحالة
(ٔ)
ومقدمو الخدمات فً عملٌة إدارة الحالة .لذا توخ الحذر من وضع الفرضٌات بشأن قدرات أي من الناجٌن ذوي اإلعاقة .إذ قد
ٌؤدي ذلك إلى اإلخفاق فً تقدٌم الخٌارات المختلفة بصورة كاملة للناجٌن من ذوي اإلعاقة ،ما قد ٌنجم عنه تمٌٌز فً تقدٌم
الخدمات وتعزٌز عدم التمكٌن ،لما كان اآلخرون ٌتخذون القرارات لصالح الناجٌن .ومن األهمٌة بمكان
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األداة  :8توجٌهات ألخصابًٌ حاالت العنؾ الجنسانً :تطبٌق المبادئ التوجٌهٌة لدى العمل مع الناجٌن من ذوي اإلعاقة
طرح جمٌع الخٌارات المتاحة أمام الناجٌن من ذوي اإلعاقة ،حتى وإن لم تكن متأك ًدا بعد من الكٌفٌة التً سٌشاركون بها فً هذه
األنشطة .كذلك قم بعرض جمٌع الخٌارات بطرٌقة ٌستوعبها الناجون .وكن مستع ًدا لتجرٌب طرق مختلفة إلٌصال هذه الخٌارات
(مثال؛ فً حالة وجود فصل لتعلٌم اللؽة اإلنجلٌزٌة فً المركز النسابً لدٌك ،فقد ترؼب فً تشجٌع الناجٌة على زٌارة الفصل
الدراسً لتوضح لها ما ٌتضمنه الفصل) .امنح الناجً أٌضًا وق ًتا للتفكٌر فً هذه الخٌارات وطرح األسبلة.
إشراك مقدمً الرعاٌة :عاد ًة ما تتولى النساء والفتٌات داخل األسرة مسؤولٌة تقدٌم الرعاٌة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة،
(ٕ)
إضافة إلى األدوار األخرى المتوقعة منهن فً المجتمع .كما تكن معزوالت ومعرضات لخطر العنؾ داخل المنزل .ولذا ٌنبؽً
أٌضًا د راسة الدعم الذي قد ٌتطلبه مقدمو الرعاٌة لدى تقدٌم إدارة الحالة ألي من الناجٌن ذوي اإلعاقة .وٌمكن لدراسة وجهات
النظر واالحتٌاجات الخاصة بكل من الناجٌن ومقدمً الرعاٌة ،والتداخبلت والعبلقات بٌن كل فرد وأخصابً الحالة ،أن تساعد فً
تشكٌل عملٌة إدارة الحالة بطرٌقة تضمن استٌفاء احتٌاجات األفراد وتقوٌة عبلقتهم.

تعزٌز مصلحة الناجً
ٌعتبر هذا المبدأ ذو أهمٌة خاصة بالنسبة للناجٌن الذٌن تعوزهم أهلٌة الموافقة على الخدمات .فإذا كان أحد البالؽٌن ؼٌر مؤهل للموافقة
على التدخبلت ،فإن أخصابً الحالة ومقدمً الخدمات ٌتحملون مسؤولٌة تقدٌم الرعاٌة بما ٌتماشى مع مصلحة الناجً .ؼٌر أنه ٌنبؽً
اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع المشرؾ الخاص به/بها .والقرارات أو اإلجراءات التً تصب فً مصلحة الناجٌن هً تلك التً:
•

تحمً الناجٌن من الضرر العاطفً و/أو النفسً و/أو المادي المحتمل أو اإلضافً؛

•

تعكس رؼبات الناجٌن واحتٌاجاتهم؛

•

تختبر وتوازن بٌن المزاٌا والنتابج الضارة المحتملة؛ و

•

تعزز الشفاء والتعافً.
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التواصل :حتى األشخاص الذٌن تعوزهم أهلٌة الموافقة ٌحق لهم الحصول على المعلومات وٌمكنهم أن ٌؤدوا دورً ا فً
(ٔ)
عملٌة اتخاذ القرار ، 8لذا شارك المعلومات معهم ،واستمع إلى أفكارهم وآرابهم ،وبٌن لهم كٌؾ ولم تم اتخاذ القرار .احرص دابمًا
على طلب الموافقة المستنٌرة من الناجٌن ،والتً تمثل الرؼبة الصرٌحة من جانب الناجٌن فً المشاركة فً الخدمات أو األنشطة
المقترحة .علمًا بأنه ٌمكنك استخدام الصور أو اإلشارات الٌدوٌة أو الرموز للوقوؾ على ما إذا كان شخص ما ٌرؼب فً
المشاركة فً أحد األنشطة أو فً الوصول إلى إحدى الخدمات.
إشراك مقدمً الرعاٌة :تأتً مصلحة األفراد على رأس أولوٌات اتخاذ القرار ،وٌنبؽً مبلحظة أن القرارات التً
(ٕ)
ٌتخذها مقدمو الرعاٌة قد ال تصب بالضرورة فً مصلحة األفراد 9.مثال؛ قد ٌرؼب مقدمو الرعاٌة فً اللجوء إلى القضاء .وفً
حال لم ٌكن الناجً مستوعبًا للعملٌات القانونٌة وثٌقة الصلة ،فإنه من ؼٌر المحتمل أن ٌعمل ذلك على تعزٌز عملٌة الشفاء
والتعافً ،بل ربما ٌعرضه إلى مزٌد من الضرر العاطفً ،إذ سٌتعٌن علٌه سرد تجاربه على اآلخرٌن مرارً ا وتكرارً ا .ومن ثم فقد
ال تصب هذه اإلحالة فً مصلحة الناجً ،لكنها بدالً من ذلك قد تصب فً مصلحة مقدمً الرعاٌة الذٌن قد ٌرؼبون فً توخً
طرٌقتهم خاصة للشفاء والتعافً .جدٌر بالذكر أن البحث عن األسباب وراء اعتقاد مقدمً الرعاٌة بأن إجراءات معٌنة تصب فً
مصلحة الناجٌنٌ ،مكنه أن ٌساعد فً الوصول إلى قرارات تعكس االحتٌاجات والمصالح األكثر شموالً لؤلفراد.
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