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 مقدمة  -1
في إمارة أبوظبي، وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي وضعها مركز  العمل أصحابیسري هذا الدلیل على كافة  )أ (

، على أنه في حالة تعارض المتطلبات أبوظبيأبوظبي للسالمة والصحة والمهنیة والسلطات المنظمة للقطاعات في إمارة 
العمل إتباع المتطلبات  أصحابالواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 

 األكثر صرامة من بینها.

من وقوع العنف  لإلجراءات الالزمة لمنع أو الحد العمل أصحابإن الغرض من وضع هذا الدلیل هو التأكد من اتخاذ  )ب (
وصول إلى أن بإمكانهم اله، والتأكد من المحتمل تعرضهم ل وغیرهم من األشخاص العاملین في مكان العمل وحمایة 

  .للعنفاآلمن في حال تعرضهم ذ المساعدة والمال

خالله یتعرض  والذيتعریف العنف في مكان العمل هو "أي فعل أو حادث أو تصرف یبتعد عن التصرفات العقالنیة  )ج (
 شخص ما لالعتداء أو التهدید أو الضرر أو اإلصابة في سیاق عمله أو كنتیجة مباشرة له.

 تشمل أنواع العنف في أماكن العمل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: )د (

 عمل المكان عتٍد لیس لدیه عالقة عمل مشروعة مع العنف من جانب الغرباء: وهو العنف الذي یرتكبه م )1(
 مكان العمل أو الضحیة وهو العنف الذي یرتكبه معتٍد یتلقى الخدمات منالعنف من جانب العمالء أو الجمهور:  )2(

  ووصایة مكان العمل أو الضحیةأو یقع تحت إشراف 
، ومن ذلك وهو العنف الذي یرتكبه معتٍد لدیه عالقة عمل ما مع مكان العمل: زمالء العملالعنف من جانب  )3(

 حالیًا أو سابقاً مشرفًا أو مدیرًا  كونه موظفًا أو
وهو العنف الذي یرتكبه معتٍد یواجه شخصًا لدیه أو كان لدیه عالقة العنف الناجم عن العالقات الشخصیة:  )4(

 شخصیة معه خارج نطاق العمل 
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 التدریب والكفاءة -2
 للمتطلبات التالیة:العمل التأكد من امتثال التدریب الخاص بالسالمة والصحة المهنیة  أصحابعلى  )أ (

 ) التدریب والتوعیة والكفاءة5العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )1(
تسجیل الجهات المهنیة العاملة في ) 7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  )2(

 السالمة والصحة المهنیةمجال 
السالمة والصحة ) تسجیل ممارسي 8.0اآللیة ( –لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة اإلطار العام  )3(

 المهنیة

 العاملینإلى كافة  المرتبطة بالعملفي أماكن العمل والممارسات األمنیة  ةالعنف العام أشكال یجب توفیر التدریب حول )ب (
 بناء على عملیة تقییم المخاطر بلغة مفهومة لدیهم 

 ما یلي، على سبیل المثال ال الحصر: تشمل األنشطة التوعویة  یجب أن )ج (

  هوتعریفالعنف في أماكن العمل  حول نبذة )1(
 العمل  الخاصین بمكانالوقایة من العنف سیاسة وبرنامج  )2(
 القوانین واللوائح المتعلقة بالعنف )3(
كاألنشطة والمهام عالیة  ،كافة عوامل المخاطر الهامة التي تم رصدها في ذلكمحتویات تقییم المخاطر، بما  )4(

 زداد خاللها مخاطر العنف.توأوقات الیوم التي  ،ومكامن الخطر ،المخاطر
 أسالیب التعرف على مواقف العنف المحتمل وتفادیها )5(
  الحد من المخاطر  بغرض الموضوعةة وٕاجراءات التحكم الهندسیة یالتطبیق السلیم لإلجراءات األمن )6(
 إجراءات اإلبالغ عن الحوادث )7(
 إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ المطلوب إتباعها في حال وقوع حوادث عنف )8(

تمكینهم من القیام ل ، وذلكوتقییم المخاطر صاحب العملیجب توفیر التدریب الالزم للمشرفین والمدیرین وفقًا الحتیاجات  )د (
 :بما یلي

  المتعلقة بهاوالرد على األسئلة  العنف صاحب العمل بشأنسیاسة  شرح )1(
 لعنف في مكان العمل لمخاطر وجود وسلوكیاتهم التي قد تشیر إلى  العاملین رصد التغیرات في مستویات أداء  )2(
العنف في مكان  الوقایة منتقییم بیئة العمل ورصد أسالیب وظروف العمل التي یمكن تغییرها أو تحسینها بغرض  )3(

 العمل والحد منه وٕانهائه
 ومساعدتهم على إنجاز اإلجراءات اإلداریة المشورة لهمالذین في طور التعافي وتقدیم  العاملیندعم ومساندة  )4(

 الالزمة
 بسببه نعانو یأو لعنف في مكان العمل لالذین تعرضوا  بالعاملینالمتعلقة سریة المعلومات  الحفاظ علىالتأكد من  )5(

  للقوانین واللوائح المحلیةوفقًا 
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، بما یشمل المكونات النفسیة للتعامل المحدد المتعلق بذلك المكان التدریببالعمل مكان أفراد األمن المكلفین بتزوید یجب  )ه (
  .فتیل المواقف العدائیة ونزع وطرق التعامل مع أشكال االعتداء ،الجمهور العدوانیین أو المسیئینأفراد مع العمالء/

 المناسب على ما یلي:التدریب من حصول المسعفین األولین على التأكد العمل  أصحاب على )و (

 تقدیم اإلسعافات األولیة  )1(
  المساعدة الطبیة استدعاء خدمات إجراءات  )2(
 العنف في أماكن العمل  حولالعمل  صاحببرنامج متطلبات  )3(

   .على فترات زمنیة مناسبةیجب توفیر التدریب التذكیري  )ز (

 التالیة:بسجل للتدریب المطلوب بما یشمل المعلومات االحتفاظ العمل  صاحب على )ح (

 االسم ورقم الهویة )1(
 رقم بطاقة الهویة اإلماراتیة  )2(
 موضوعات التدریب  )3(
 تاریخ/تواریخ التدریب  )4(
 الشخص الذي قدم التدریب )5(
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 المتطلبات -3
 المهام والمسؤولیات  3-1

 العمل  أصحاب 3-1-1

وفقًا للمتطلبات العامة الواردة في اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي  مومسؤولیاته ممهامهتأدیة العمل  أصحاب على )أ (
 ). 5-2-3الذاتي، القسم ( التنظیمو والمسؤولیات  األدوارا –) 1العنصر ( –للسالمة والصحة المهنیة 

لنظام إمارة أبوظبي من إجراء تقییم للمخاطر وفقًا للمتطلبات العامة الواردة في اإلطار العام التأكد العمل  أصحاب على )ب (
كاألنشطة والمهام رصد عوامل المخاطر الهامة  ، وذلك بغرضإدارة المخاطر –) 2العنصر ( –للسالمة والصحة المهنیة 

 زداد خاللها مخاطر العنف.وأوقات الیوم التي ت ومكامن الخطر، ،اطرعالیة المخ

ویشمل ذلك، على  ،ها للعنففیالعاملون عمل ال یتعرض العمل، قدر اإلمكان، توفیر وصون بیئة  أصحابیجب على  )ج (
  :المتطلبات التالیةسبیل المثال ال الحصر، 

أو في أماكن العمل  تسهل وقوع العنفوالعوامل التي للحوادث المتعلقة بالعنف في أماكن العمل  الدوريالتقییم  )1(
  تقود إلیه

مكافحة العنف في أماكن العمل ووضع آلیات في مكان العمل بهدف السیاسات والخطط  وٕاعدادتوزیع المسؤولیات  )2(
    العقوبات ذات الصلةو الالزمة المراقبة 

  من أداء عملهم بأمان العاملینلتمكین  ةالتدریب واإلشراف الالزموأشكال توفیر المعلومات والتعلیمات  )3(
  توفیر حراس أمن في حال لزوم ذلك بناء على تقییم المخاطر )4(
بشأن السالمة والصحة المهنیة في  العاملینمن  موغیرهالتشاور والتعاون مع ممثلي السالمة والصحة، إن وجدوا،  )5(

 أماكن العمل
 وضع السیاسات والخطط ذات الصلة وآلیة تطبیقها بشأن  العاملینالتشاور مع ممثلي  )6(

 وضع آلیات لجمع البیانات والمعلومات حول العنف في أماكن العمل  )7(

  عاملونال 3-1-2

مهامهم ومسؤولیاتهم وفقًا للمتطلبات العامة الواردة في اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة تأدیة  لینالعامعلى  )أ (
 ). 7-2-3الذاتي، القسم ( التنظیمو والمسؤولیات  األدوار–)1العنصر (–والصحة المهنیة

مكان العمل بالقدر المعقول، وتفادي إلحاق الضرر بسالمة الحفاظ على سالمتهم وصحتهم في  العاملینیجب على   )ب (
 وصحة اآلخرین من خالل ارتكاب أي فعل أو تقصیر في العمل.

الحفاظ على  صالح العمل بما یصب في صاحبقدر اإلمكان بالتعلیمات الصادرة إلیهم من  العاملونیجب أن یلتزم  )ج (
  .المعمول بها في مكان العملوٕاتباع السیاسات واإلجراءات السالمة والصحة، 

 . حضور البرامج التثقیفیة والتدریبیة ذات الصلة العاملینیجب على  )د (
 العمل بشأن حاالت العنف في مكان العمل. صاحبإبالغ العاملین  یجب على  )ه (
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في حال انخراطهم في مواقف قد تؤدي للعنف في مكان  والتوجیه المشورةالسعي للحصول على  العاملینیجب على  )و (
 العمل.

 متطلبات برنامج الوقایة من العنف في مكان العمل 3-2

برامج وخطط وسیاسات بالتشاور العمل وضع  أصحابفي حال وجود مخاطر بوقوع عنف في مكان العمل، یجب على  ) أ(
على أن یشمل برنامج الوقایة من  ،العمل والقضاء علیه في موقعمن أجل إدارة العنف وذلك  ،و/أو اللجان العاملینمع 

    العنف في مكان العمل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:

نماذج من ": 1مكان العمل (الملحق " تقییمقائمة بعوامل المخاطر ذات الصلة التي تم رصدها أثناء عملیة  )1(
 أصحابنماذج مساعدة تلك الیمكن لحیث تحكم بها)، العوامل المسببة للعنف في أماكن العمل وقائمة بنود ال

 على رصد المشاكل القائمة أو المحتملة للعنف في أماكن العمل العمل 

  العمل صاحبه اأجر المخاطر ذات الصلة الواردة في التقییم الذي  الالزمة لمكافحةاجراءات وأدوات التحكم  )2(

 استدعاء المساعدة الفوریة عندما تقع أو یتوقع أن تقع أعمال عنف في مكان العمل  إجراءات وآلیات )3(

وفقًا لمتطلبات اإلطار  العمل أماكنلإلبالغ عن حوادث العنف في  العاملوناإلجراءات وأدوات التحكم التي یتبعها  )4(
  والتحقیق واإلبالغالمراقبة ) 7العنصر ( –العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 من هذه الوثیقة  )2حسب متطلبات القسم (الخاصین بالعاملین المعلومات والتدریب  )5(

 اإلجراءات التي تتبعها جهات العمل في التحقیق والتعامل مع الحوادث والشكاوى المتعلقة بالعنف في أماكن العمل )6(
اإلبالغ عن الحوادث ) 11( اآللیة –صحة المهنیة وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة وال

  والتحقیق فیها ورفع التقاریر

وفقًا لمتطلبات برنامج التدقیق/التفتیش الالزم للتحقق من إتباع مواقع العمل لمتطلبات برنامج الوقایة من العنف  )7(
 والتفتیش) التدقیق 8العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 

 خطة لمراجعة البرنامج وتحدیثه كل عام على األقل أو عقب وقوع أي حادث خطیر  )8(

تلك و  .العنف أو الحد منهابغرض القضاء على مخاطر ، یجب تطبیق إجراءات للتحكم عملیاً  كان ذلك ممكناً  حیثما  ) ب(
 ل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:یمكن أن تشماإلجراءات 

 بطاقة أمنیة أو رقم سريب إالأبواب مؤمنة ال یتم الدخول منها  )1(
 مراقبة بكامیرات الفیدیو نظام  )2(
من ، وخاصة إن كانوا یتعرض فیها العاملون للضغط الزائدالوظیفي بغرض خفض المدة الزمنیة التي التناوب  )3(

 الفنيدلیل الممارسة  –وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  ،جددال العاملین
  ضغوطات العمل) إدارة 9.2(
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نظام إدارة الطوارئ الذي وضعته جهة العمل، وفقًا لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة لیجب  )ج (
على العنف في أماكن العمل في حال لزوم ذلك بناء على أن یشتمل الطوارئ، الت حا إدارة -)6العنصر ( –المهنیة 

 نتائج عملیة تقییم المخاطر.

التي قد تشتمل على سلوك المرتبطة بالعمل و  عنفها حوادث الفی زدادتمواقع  ملدیه الذینالعمل  أصحابیجب على  
في  والمالحقة القضائیة سرعة التحقیق بروتوكول تعاون مع الشرطة للتأكد من إبراممحاولة  ،إجرامي أو إصابات خطیرة

 للعاملین خدمات المساعدة (اإلرشاد النفسي)توفیر العمل أیضًا  أصحابعلى و  لدیهم. العاملینجرائم العنف بحق 
 المعنیین.

في مكان المطبقین ، تقییم مدى فعالیة سیاسة وبرنامج الوقایة من العنف العاملینالعمل، بالتشاور مع  أصحابیجب على  )د (
على اتجاهات الحوادث أن تركز عملیة المراجعة وینبغي ل .أو عقب وقوع حادث خطیربصفة سنویة على األقل  العمل

  ومستوى فعالیة إجراءات التحكم.

 أصحابمعها تعاقد یحراس األمن وشركات األمن التي  أن یحصلفي حال لزوم ذلك امتثاًال لمتطلبات هذا الدلیل، یجب  )ه (
 العربیة المتحدة).  اإلماراتمن الجهات األمنیة المختصة (وزارة الداخلیة بدولة  الالزمةالعمل على التصاریح والتراخیص 
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 حفظ السجالت  -4
 واالحتفاظ بسجالتها بشأن أي برنامج للوقایة من العنف: على األقل یجب توثیق المعلومات التالیة  ) أ(

 حوادث العنف في أماكن العمل سجالت  )1(

 مسجلاعتداء التقاریر الطبیة لإلصابات المهنیة ذات الصلة وتقاریر المشرفین عن كل حادث  )2(

 حوادث العنف التي تقع في أماكن العمل  حولتقاریر الشرطة  )3(

تتضمن أعمال عنف أو تهدید بالعنف، حتى وٕان لم یتضمن الحادث وقوع السجالت التي تصف الحوادث التي  )4(
الهجوم اللفظي أو السلوكیات  وأألحداث التي تتضمن إساءة المعاملة اسجالت ن إحیث إصابة أو عمل إجرامي (

  أو جریمة) األقل عددًا التي ینتج عنها بالفعل إصابةالحاالت  ال تظهرهاومخاطر  اً العدائیة یمكنها أن تحدد أنماط

توثیق محاضر االجتماعات المتعلقة بالسالمة وسجالت تحلیل األخطار/المخاطر واإلجراءات التصحیحیة  )5(
  المقترحة والتي تم تنفیذها بالفعل

 سجالت لكافة برامج التدریب بما یشمل موضوعات التدریب والمشاركین ومؤهالت المدربین   )6(

التي خضعت للتفتیش وكافة النتائج والتوصیات  /األماكنوالمجاالتسجالت التفتیش بما یشمل تواریخ التفتیش  )7(
  وأیة إجراءات تحكم تم تطبیقها وغیرها
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 المراجع -5
 الذاتي  تنظیموالوالمسؤولیات  األدوار –) 1العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 إدارة المخاطر  –) 2العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 والتشاور   التواصل –) 4العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 یة والكفاءة) التدریب والتوع5العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 الطوارئ  حاالت  ) إدارة6العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •

 الرقابة والتحقیق ورفع التقاریر) 7العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

   معدات الحمایة الشخصیة ) 2.0ة (الفنیدلیل الممارسة  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

والعالج ) اإلسعاف األولي 4.0دلیل الممارسة الفنیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 الطبي الطارئ

  العمل ضغوطات) إدارة 9.2دلیل الممارسة الفنیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

إعادة التأهیل والعودة إلى ) 10.0دلیل الممارسة الفنیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 العمل

العمل المنفرد و/أوفي  –) 30.0دلیل الممارسة الفنیة رقم ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •
   ألماكن النائیةا

شأن إصدار الالئحة النموذجیة للجزاءات التي  في 1981لعام  28/1اإلمارات العربیة المتحدة. القرار الوزاري رقم  •
 یسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم

 2010والعدوان والتنمر في العمل. العنف  –، دلیل الممارسة الفنیة ةحكومة أسترالیا الغربیة، وزارة التجار   •

• http://www.commerce.wa.gov.au/worksafe/pdf/codes_of_practice/Code_violence.pdf 

في محالت التجزئة التي حول برامج الوقایة من العنف في أماكن العمل (أوشا)  توصیات إدارة السالمة والصحة المهنیة •
 http://www.osha.gov/Publications/osha3153.pdf. 2009تعمل لفترات متأخرة من اللیل. 

http://www.osha.gov/Publications/osha3153.pdf
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 سجل التعدیالت على الوثیقة -6

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت المراجعةتاریخ  رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول 2016یولیو  1 3.0
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 التحكم بها: نماذج من العوامل المسببة للعنف في أماكن العمل وقائمة بنود (1)لملحق ا
العمل  أصحابالعمل على رصد المشاكل القائمة والمحتملة للعنف في أماكن العمل، وینبغي على  أصحابیمكن أن تساعد هذه القوائم 

 وتتماشى مع عملیة تقییم المخاطر. الخاصة بهمظروف العمل التوسع فیها وتعدیلها وتغییرها بحیث تعكس 

 مكان العمل (تشیر كل إجابة بـ"نعم" إلى وجود مخاطر تتعلق بالعنف)القسم األول: 

 المالحظات نعم/ال المشكلة

   بالمال/األشیاء الثمینة في مكان العمل؟هل یتم االحتفاظ 

   العنف مشكلة في الماضي؟ شكلهل 

   المشروبات الكحولیة/المخدرات؟ األشخاصهل یتعاطى 

   ن؟ین أو ساخطأفراد الجمهور غاضبیهل یكون العمالء/

أو  العاملین یمكن أن تجعلهل توجد أسباب أخرى واضحة 
 یلجأون للعنف؟العمالء/الجمهور 

  

 (تشیر كل إجابة بـ"نعم" إلى وجود مخاطر تتعلق بالعنف) العاملونالقسم الثاني: 

 المالحظات نعم/ال المشكلة

   بمفردهم أو في أثناء اللیل؟ العاملونهل یعمل 

   مهام أو أعباء عمل أكبر من الالزم؟  العاملونهل یؤدي 

   لیس لدیهم خبرة مع العمالء/الجمهور؟ الذین العاملونهل یتعامل 

 تتعلق بالعنف) القسم الثالث: الرصد والتقییم والتحكم (تشیر كل إجابة بـ"ال" إلى وجود مخاطر

 المالحظات نعم/ال المشكلة

   هل یتم تحلیل كافة البالغات الخاصة بالعنف في مكان العمل؟

   هل یتم رصد األشخاص المحتمل لجوئهم إلى العنف؟

   هل یتم رصد العوامل المسببة لمخاطر العنف في مكان العمل؟

   هل یتم تقییم مخاطر اإلصابة أو األضرار؟

أو المتعلقة اإلداریة سواء أدوات التحكم المطلوبة ( وتوفیر تحدیدهل تم 
 مكان العمل أو المعدات أو غیرها)؟تصمیم ب

  

   هل یتم تطبیقها بنجاح؟

   سالمة العمالء/الجمهور؟هل یتم مراعاة 

 القسم الرابع: التشاور والتعاون (تشیر كل إجابة بـ"ال" إلى وجود مخاطر تتعلق بالعنف)

 المالحظات نعم/ال المشكلة

  من خالله اللقاء وتبادل اآلراء حول  للعاملینهل یوجد منتدى یمكن 
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 المخاوف المتعلقة بمكان العمل (كالعنف مثًال)؟

   هل یعاین ممثل السالمة والصحة األخطار؟ 

   لإلبالغ عن الحوادث؟هل یوجد إجراء 

   ؟العاملینهل یتم مناقشة كافة التغییرات مع 

   ؟العاملینهل یتم التشاور مع 

 القسم الخامس: منع وقوع العنف (تشیر كل إجابة بـ"ال" إلى وجود مخاطر تتعلق بالعنف)

 المالحظات نعم/ال المشكلة

   ؟العملهل یتم تطبیق برنامج للوقایة من العنف في مكان 

   ؟العاملینهل تم وضع الخطة بالتشاور مع 

   هل تشمل الخطة الرصد والتقییم والتحكم؟ 

   هل تشمل الخطة األنشطة التعریفیة والتدریبیة؟

   هل یوجد نظام أمني في مكان العمل؟

 القسم السادس: برنامج/خطة االستجابة للعنف (تشیر كل إجابة بـ"ال" إلى وجود مخاطر تتعلق بالعنف)

 المالحظات نعم/ال المشكلة

   خطة للتعامل مع العنف في مكان العمل؟ لدى الجهةهل 

   هل تشمل الخطة متطلبات اإلسعافات األولیة والدعم الطبي؟

   من الشرطة وخدمات الطوارئ؟الخطة الحصول على الدعم  تشملهل 

هل تشمل الخطة أنشطة استجواب فوریة بعد الحوادث والتشاور مع 
 ؟ العاملین

  

   ؟العاملیناهل یتم تقدیم خدمات لمساعدة 

   هل یتم مراجعة الخطة بعد كل موقف عنیف؟

 القسم السابع: التدریب والمعلومات (تشیر كل إجابة بـ"ال" إلى وجود مخاطر تتعلق بالعنف)

 المالحظات نعم/ال المشكلة

   العنف في مكان العمل؟ حولبالمعلومات الالزمة  لعاملینلهل تم تزوید 

على رصد وتفادي العنف المحتمل ونزع فتیل  العاملینهل تم تدریب 
 العنف؟

  

   على تطویر مهاراتهم الشخصیة؟ العاملین هل یتم تدریب

   هل توجد إجراءات آمنة لمواقف العنف؟

   إجراءات إدارة العنف؟ العاملونهل یستوعب 
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   مدربون على اإلبالغ عن حوادث العنف؟ العاملونهل 
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