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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمراألساسیة السبعة المبادئ 
ھالل األحمر من الرغبة في تقدیم المساعدة للجرحى في ساحة المعركة من نشأت الحركة الدولیّة للصلیب األحمر وال اإلنسانیّة

دون أي تمییز وھي تعمل على التخفیف من حدّة المعاناة اإلنسانیّة والحیلولة دون وقوعھا وفقًا لقدراتھا الوطنیّة والدولیّة في 
ان. وإنّھا تعزز التفاھم والصداقة والتعاون أي مكاٍن. وإّن الھدف منھا ھو حمایة األرواح والصّحة واحترام كرامة اإلنس

  .المتبادل والسالم الدائم بین الشعوب كلّھا

إنّھا تتعامل من دون تمییز أو تفرقة على أساس الجنسیّات أواألعراق أوالمعتقدات الدینیّة أوالطبقات اإلجتماعیّة  عدم التحیّز
 .المنكوبین ُمنقادة بدافع حاجاتھم فقط، مع إعطاء األولویّة ألكثر الحاالت تضّرًراأواآلراء السیاسیّة. وتخفّف من معاناة األفراد 

  

بغیة التمتّع بثقة الجمیع، كان واجبًا على الحركة أن ال تدعم أحد األطراف في النزاعات أو التوّرط في جداٍل سیاسّي أو  الحیاد
  .عرقّي أو دینّي أو عقائدّي في أي وقٍت كان

متّع الحركة باإلستقاللیّة. ففي الوقت الذي تتبع الجمعیّات الوطنیّة أجھزة الخدمات اإلنسانیّة لحكوماتھا وتخضع تت االستقالل
لقوانین دولھا الموقّرة، كان الزًما علیھا أن تحافظ على إستقاللھا بحیث تكون قادرة على التحّرك وفقًا لمبادئ الحركة في كّل 

  .وقتٍ 

  .حركة إغاثة تطوعیّة لم تقم أبدًا بدافع المكسب إنّھا الخدمة التطّوعیّة

یجب وجود جمعیّة واحدة للصلیب األحمر أو الھالل األحمر. ویجب أن تكون مفتوحة للجمیع. وعلیھا تأدیة األعمال  الوحدة
   .اإلنسانیّة على كّل أراضیھا

متّع فیھا كّل الجمعیّات بالمساواة وتتشارك فیھا إّن الحركة الدولیّة للصلیب األحمر والھالل األحمر، والتي تت العالمیّة
 .المسؤولیّة والواجبات في مساعدة بعضھا البعض، ھي حركة عالمیّة
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 المقدمة
 الخلفیة 

ینتشر العنف الذي یستھدف الرعایة الصحیة أثناء النزاعات المسلحة وحاالت الطوارئ األخرى ویؤثّر في األفراد والعائالت 
والمجتمعات المحلیة. وفیما یتعلق بعدد األشخاص المتضررین بشكل مباشر وغیر مباشر، إنھا تشّكل إحدى المشاكل اإلنساني 

 م من ذلك، تبقى ھذه المسألة غیر متعارف علیھا إلى حدّ كبیر. األكبر في عالمنا الیوم. وعلى الرغ

تلك السابقة لإلدخال للمستشفى، تّم تنظیم ورشة عمل من قبل اللجنة ولمعالجة مشاكل مرتبطة بشكل وثیق بخدمة اإلسعاف و
ّكزت على تطویر فھًما التي ر 2013مایو من عام /أیار 24إلى  20حمر المكسیكي من الدولیة للصلیب األحمر والصلیب األ

حول التحدیات التي یواجھھا العاملون في مجال توفیر الرعایة الصحیة عند تقدیمھم لخدمات اإلسعاف والخدمات السابقة 
لإلدخال للمستشفى في حاالت خطرة. وفي ھذه الظروف، توضع خدمات اإلسعاف وتلك السابقة لإلدخال للمستشفى تحت 

رد والقدرات وقد یعیق الدمار المحتمل للبنى التحتیة قدرة إیصال الرعایة الصحیة بشكل آمن. ضغوطات جمة وقد تسنفد الموا
وفي ھكذا سیاقات، یمكن للمستجیب األول التعرض لمخاطر كثیرة، وینسحب ذلك لیس فقط على عمل المستیجیبین األوائل بل 

لعمل في ھذه األوضاع صعب، نظًرا إلى أیًضا المصابین الموضوعین تحت رعایتھم. وفي أفضل الحاالت، یكون ا
االعتداءات المباشرة وغیر المباشرة، كما وأّن سوء استخدام المركبات الطبیة وإعاقة متعمدة لسیرھا ونھبھا كلّھا تشكل خطًرا 

 .  1كبیًرا على توفیر الرعایة الصحیة بشكل آمن وفعال وحیادي

یسعى ھذا التقریر إلى تكمیل العملیة المذكورة آنفًا عبر تقدیم توصیات أكثر عملیةً، ترّكز خصوًصا على الممارسات الفضلى 
للمتطوعین والموظفین المسؤولین عن إجراء عملیات متعلقة باإلسعاف والخدمة السابقة لإلدخال للمستشفى. وعلى الرغم من 

كل خاص لكي تالئم عملیات جمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، إال أّن منظمات أّن بعض األمثلة الالحقة مصممة بش
ومؤسسات أخرى تعنى بعدد كبیر منھا. في الواقع، تشكل ھذه الممارسات الفضلى مجموعة من األمثلة التي تستند إلیھا 

ات أخرى، یمكن النظر إلیھا على أنھا قائمة الجمعیات الوطنیة لمراجعة إجراءات التشغیل الموحدة التي تبنتھا سابقًا. بعبار
یمكن اختیار منھا بعض األمثلة وتخصیصھا بشكل یالئم السیاق الخاص بھا لتقویة مجاالت التعرض للخطر الحالیة. وینبغي 

ت إن نجحو، ألنّھا لموحدةفي إجراءات التشغیل ابشكل عشوائي مھما كانت الظروف عدم تضمین الممارسات الفضلى التالیة 
   تؤدي إلى نتیجة عكسیة في حالة أخرى. في تحقیق األثر المرجو في حالة معیّنة قد 

 النھج
حمر مھما الصلیب األحمر النرویجي. وعقد الصلیب األتّم جمع المعلومات التي تشّكل أساس ھذا التقریر عبر ورشتي عمل نظّ 

كانون  16و 14قد الصلیب األحمر اللبناني بین ورشة العمل األولى وع 2014سبتمبر /أیلول 19و 17الكولومبي بین 
الورشة الثانیة. ومثّل الموظفون والمتطوعون الذین یتحلون بخبرة تشغیلیة واسعة في قطاعي اإلسعاف  2014دیسمبر /األول

والتي شاركت في ورشتي العمل. اختارت  14والخدمات السابقة للدخول للمستشفى الجمعیات الوطنیة التي وصل عددھا إلى 
أكبر یتمتعون فیھا ببأفضل طریقة التحدیات التي تواجھھا والمجاالت التي الجمعیات الوطنیة المشاركة المواضیع التي تعكس 

 قدر ممكن من الخبرة ذات الصلة. یدمج التقریر التالي المدخالت التي حصلنا علیھا من المشاركین في ورشتي العمل. 

  

																																																													
	1 Available online:Risk Situations, ICRC, Geneva, 2013. hospital Services in -ICRC and NorCross, Ambulance and Pre 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4173.htm 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 الصفات األساسیة وسلوك الموظفین
 مدونة قواعد السلوك

تعتبر مدونة قواعد السلوك حجر الزاویة إلدارة الموارد البشریة التابعة للجمعیات الوطنیة. إنھا تقدّم قواعد سلوكیة أساسیة 
 یلتزم بھا المتطوعون أو الموظفون عند انضمامھم للمنظمة، بغیة المحافظة على جودة الخدمة. 

للسوك غیر المالئم الصادر عن  ول أكثر أمانًا وسالمةً، یمكنوفي حین یمكن للسلوك المالئم المساھمة في تسھیل قدرة وص
موّظف أو متطّوع واحد أن یؤثر في أمنھ وأمن زمالئھ، فضالً عن تعریضھ لسمعة الجمعیة الوطنیة بأكملھا لخطر. ال تلتزم 

 تأثیرات سلوك غیر مالئم واحد بحدود المكان والزمان. 

السابقة للدخول للمستشفى أّول أعضاء الجمعیات الوطنیة التي تصل إلى موقع الحدث غالبًا ما تكون خدمات اإلسعاف وتلك 
حیث تواجھ دائًما حاالت تتسم بمستویات عالیة من التوتر وحیث یمكن وقوع حوادث. یمكن إدارة ھذا التوتر أو مفاقمتھ وذلك 

السلوك جزء أساسي من محاوالت التخفیف من  یعود إلى سلوك المستجیبین في موقع الحدث. وبالتالي، تعتبر مدونة قواعد
حدة المخاطر التي یواجھھا المستجیبون ویمكن لھا أن تساھم في تنفیذ عملیات بطریقة آمنة. باإلضافة إلى ذلك، تساعد مدونة 

ر أي قواعد السلوك على إظھار صورة موحدة للعلن، عبر إضفاء روح من االنسجام على المبادئ الرئیسیة، ما یخفف من خط
 تفاوتات كبیرة بین نماذج عمل من یعمل في مختلف أنحاء الدولة. 

تكمن الخطوة األولى في تقییم الجمعیة الوطنیة مدى حاجتھا لمدونة قواعد سلوك خاصة بخدمات اإلسعاف وتلك السابقة 
والموظفین الذي یعود إلى  للدخول للمستشفى. خالل ھذه العملیة، على الجمعیة الوطنیة أن تبحث أقلّھ في عدد المتطوعین

خدمة اإلسعاف وخصوصیة الخدمة وعرضتھا للخطر مقارنةً بنشاطات الجمعیة الوطنیة األخرى. بالنسبة لبعض الجمعیات 
الوطنیة، تكون األقسام التشغیلیة األخرى ھي أیًضا، في بعض األوقات، أول الواصلین إلى موقع الحدث. وفي ھذه الحاالت، 

ولخدمة  طنیة أن تنظر في إمكانیة تضمین مختلف البنود المشتركة في مدونة قواعد السلوك التابعة لھایمكن للجمعیة الو
  اإلسعاف. كحّل بدیل، یمكن للجمعیة الوطنیة تطویر مدونة قواعد سلوك تضّم كلي القسمین التشغیلیین.

 المبدأ: 
السابقة للدخول للمستشفى أن تتضمن مواد تتمتع على مدونة قواعد سلوك ترّكز بشكل خاّص على خدمات اإلسعاف وتلك 

 ز على كیفیة التصرف في المیدان. بصفة تشغیلیة، تركّ 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي منع التلقي المباشر للھبات. وفي حال عدم منعھ بشكل كامل، ینبغي وضع قواعد صارمة تحدد الظروف التي یُسمح فیھا  •
 بقبول الھبات. على سبیل المثال، السماح بھكذا ھبات فقط إن تّم تقدیم إیصاالت موقعة لھا. 

 إضافیة على المرضى أو عائالتھم.  یجب أال یفرض فریق اإلسعاف التابع للجمعیة الوطنیة أبدًا رسوم •
 ینبغي على الموظفین والمتطوعین االمتناع عن التقاط الصور خالل المھام.  •
ویًا، عبر االستخدام الصحیح لزیّھم وحملھم ینبغي على المتطوعین والموظفین التعریف عن نفسھم دائًم بالشكل المناسب: شف •

 لوطنیة وأمر مھمة مفّصل إن اقتضى ذلك. لألوراق الثبوتیة الرسمیة التابعة للجمعیة ا
 ینبغي اإلبالغ عن أي سلوكیات أو حاالت غیر مالئمة قد تعّرض المھمة أو أمن الفریق للخطر.  •

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن السلوكیات أثناء تأدیة الواجب وخارجھ. 

 

 الصفات األساسیة وسلوك الموظفین
 مدونة قواعد السلوك

تعتبر مدونة قواعد السلوك حجر الزاویة إلدارة الموارد البشریة التابعة للجمعیات الوطنیة. إنھا تقدّم قواعد سلوكیة أساسیة 
 یلتزم بھا المتطوعون أو الموظفون عند انضمامھم للمنظمة، بغیة المحافظة على جودة الخدمة. 

للسوك غیر المالئم الصادر عن  ول أكثر أمانًا وسالمةً، یمكنوفي حین یمكن للسلوك المالئم المساھمة في تسھیل قدرة وص
موّظف أو متطّوع واحد أن یؤثر في أمنھ وأمن زمالئھ، فضالً عن تعریضھ لسمعة الجمعیة الوطنیة بأكملھا لخطر. ال تلتزم 

 تأثیرات سلوك غیر مالئم واحد بحدود المكان والزمان. 

السابقة للدخول للمستشفى أّول أعضاء الجمعیات الوطنیة التي تصل إلى موقع الحدث غالبًا ما تكون خدمات اإلسعاف وتلك 
حیث تواجھ دائًما حاالت تتسم بمستویات عالیة من التوتر وحیث یمكن وقوع حوادث. یمكن إدارة ھذا التوتر أو مفاقمتھ وذلك 

السلوك جزء أساسي من محاوالت التخفیف من  یعود إلى سلوك المستجیبین في موقع الحدث. وبالتالي، تعتبر مدونة قواعد
حدة المخاطر التي یواجھھا المستجیبون ویمكن لھا أن تساھم في تنفیذ عملیات بطریقة آمنة. باإلضافة إلى ذلك، تساعد مدونة 

ر أي قواعد السلوك على إظھار صورة موحدة للعلن، عبر إضفاء روح من االنسجام على المبادئ الرئیسیة، ما یخفف من خط
 تفاوتات كبیرة بین نماذج عمل من یعمل في مختلف أنحاء الدولة. 

تكمن الخطوة األولى في تقییم الجمعیة الوطنیة مدى حاجتھا لمدونة قواعد سلوك خاصة بخدمات اإلسعاف وتلك السابقة 
والموظفین الذي یعود إلى  للدخول للمستشفى. خالل ھذه العملیة، على الجمعیة الوطنیة أن تبحث أقلّھ في عدد المتطوعین

خدمة اإلسعاف وخصوصیة الخدمة وعرضتھا للخطر مقارنةً بنشاطات الجمعیة الوطنیة األخرى. بالنسبة لبعض الجمعیات 
الوطنیة، تكون األقسام التشغیلیة األخرى ھي أیًضا، في بعض األوقات، أول الواصلین إلى موقع الحدث. وفي ھذه الحاالت، 

ولخدمة  طنیة أن تنظر في إمكانیة تضمین مختلف البنود المشتركة في مدونة قواعد السلوك التابعة لھایمكن للجمعیة الو
  اإلسعاف. كحّل بدیل، یمكن للجمعیة الوطنیة تطویر مدونة قواعد سلوك تضّم كلي القسمین التشغیلیین.

 المبدأ: 
السابقة للدخول للمستشفى أن تتضمن مواد تتمتع على مدونة قواعد سلوك ترّكز بشكل خاّص على خدمات اإلسعاف وتلك 

 ز على كیفیة التصرف في المیدان. بصفة تشغیلیة، تركّ 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي منع التلقي المباشر للھبات. وفي حال عدم منعھ بشكل كامل، ینبغي وضع قواعد صارمة تحدد الظروف التي یُسمح فیھا  •
 بقبول الھبات. على سبیل المثال، السماح بھكذا ھبات فقط إن تّم تقدیم إیصاالت موقعة لھا. 

 إضافیة على المرضى أو عائالتھم.  یجب أال یفرض فریق اإلسعاف التابع للجمعیة الوطنیة أبدًا رسوم •
 ینبغي على الموظفین والمتطوعین االمتناع عن التقاط الصور خالل المھام.  •
ویًا، عبر االستخدام الصحیح لزیّھم وحملھم ینبغي على المتطوعین والموظفین التعریف عن نفسھم دائًم بالشكل المناسب: شف •

 لوطنیة وأمر مھمة مفّصل إن اقتضى ذلك. لألوراق الثبوتیة الرسمیة التابعة للجمعیة ا
 ینبغي اإلبالغ عن أي سلوكیات أو حاالت غیر مالئمة قد تعّرض المھمة أو أمن الفریق للخطر.  •

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن السلوكیات أثناء تأدیة الواجب وخارجھ. 

 

 الصفات األساسیة وسلوك الموظفین
 مدونة قواعد السلوك

تعتبر مدونة قواعد السلوك حجر الزاویة إلدارة الموارد البشریة التابعة للجمعیات الوطنیة. إنھا تقدّم قواعد سلوكیة أساسیة 
 یلتزم بھا المتطوعون أو الموظفون عند انضمامھم للمنظمة، بغیة المحافظة على جودة الخدمة. 

للسوك غیر المالئم الصادر عن  ول أكثر أمانًا وسالمةً، یمكنوفي حین یمكن للسلوك المالئم المساھمة في تسھیل قدرة وص
موّظف أو متطّوع واحد أن یؤثر في أمنھ وأمن زمالئھ، فضالً عن تعریضھ لسمعة الجمعیة الوطنیة بأكملھا لخطر. ال تلتزم 

 تأثیرات سلوك غیر مالئم واحد بحدود المكان والزمان. 

السابقة للدخول للمستشفى أّول أعضاء الجمعیات الوطنیة التي تصل إلى موقع الحدث غالبًا ما تكون خدمات اإلسعاف وتلك 
حیث تواجھ دائًما حاالت تتسم بمستویات عالیة من التوتر وحیث یمكن وقوع حوادث. یمكن إدارة ھذا التوتر أو مفاقمتھ وذلك 

السلوك جزء أساسي من محاوالت التخفیف من  یعود إلى سلوك المستجیبین في موقع الحدث. وبالتالي، تعتبر مدونة قواعد
حدة المخاطر التي یواجھھا المستجیبون ویمكن لھا أن تساھم في تنفیذ عملیات بطریقة آمنة. باإلضافة إلى ذلك، تساعد مدونة 

ر أي قواعد السلوك على إظھار صورة موحدة للعلن، عبر إضفاء روح من االنسجام على المبادئ الرئیسیة، ما یخفف من خط
 تفاوتات كبیرة بین نماذج عمل من یعمل في مختلف أنحاء الدولة. 

تكمن الخطوة األولى في تقییم الجمعیة الوطنیة مدى حاجتھا لمدونة قواعد سلوك خاصة بخدمات اإلسعاف وتلك السابقة 
والموظفین الذي یعود إلى  للدخول للمستشفى. خالل ھذه العملیة، على الجمعیة الوطنیة أن تبحث أقلّھ في عدد المتطوعین

خدمة اإلسعاف وخصوصیة الخدمة وعرضتھا للخطر مقارنةً بنشاطات الجمعیة الوطنیة األخرى. بالنسبة لبعض الجمعیات 
الوطنیة، تكون األقسام التشغیلیة األخرى ھي أیًضا، في بعض األوقات، أول الواصلین إلى موقع الحدث. وفي ھذه الحاالت، 

ولخدمة  طنیة أن تنظر في إمكانیة تضمین مختلف البنود المشتركة في مدونة قواعد السلوك التابعة لھایمكن للجمعیة الو
  اإلسعاف. كحّل بدیل، یمكن للجمعیة الوطنیة تطویر مدونة قواعد سلوك تضّم كلي القسمین التشغیلیین.

 المبدأ: 
السابقة للدخول للمستشفى أن تتضمن مواد تتمتع على مدونة قواعد سلوك ترّكز بشكل خاّص على خدمات اإلسعاف وتلك 

 ز على كیفیة التصرف في المیدان. بصفة تشغیلیة، تركّ 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي منع التلقي المباشر للھبات. وفي حال عدم منعھ بشكل كامل، ینبغي وضع قواعد صارمة تحدد الظروف التي یُسمح فیھا  •
 بقبول الھبات. على سبیل المثال، السماح بھكذا ھبات فقط إن تّم تقدیم إیصاالت موقعة لھا. 

 إضافیة على المرضى أو عائالتھم.  یجب أال یفرض فریق اإلسعاف التابع للجمعیة الوطنیة أبدًا رسوم •
 ینبغي على الموظفین والمتطوعین االمتناع عن التقاط الصور خالل المھام.  •
ویًا، عبر االستخدام الصحیح لزیّھم وحملھم ینبغي على المتطوعین والموظفین التعریف عن نفسھم دائًم بالشكل المناسب: شف •

 لوطنیة وأمر مھمة مفّصل إن اقتضى ذلك. لألوراق الثبوتیة الرسمیة التابعة للجمعیة ا
 ینبغي اإلبالغ عن أي سلوكیات أو حاالت غیر مالئمة قد تعّرض المھمة أو أمن الفریق للخطر.  •

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن السلوكیات أثناء تأدیة الواجب وخارجھ. 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 الصفات األساسیة وسلوك الموظفین
 مدونة قواعد السلوك

تعتبر مدونة قواعد السلوك حجر الزاویة إلدارة الموارد البشریة التابعة للجمعیات الوطنیة. إنھا تقدّم قواعد سلوكیة أساسیة 
 یلتزم بھا المتطوعون أو الموظفون عند انضمامھم للمنظمة، بغیة المحافظة على جودة الخدمة. 

للسوك غیر المالئم الصادر عن  ول أكثر أمانًا وسالمةً، یمكنوفي حین یمكن للسلوك المالئم المساھمة في تسھیل قدرة وص
موّظف أو متطّوع واحد أن یؤثر في أمنھ وأمن زمالئھ، فضالً عن تعریضھ لسمعة الجمعیة الوطنیة بأكملھا لخطر. ال تلتزم 

 تأثیرات سلوك غیر مالئم واحد بحدود المكان والزمان. 

السابقة للدخول للمستشفى أّول أعضاء الجمعیات الوطنیة التي تصل إلى موقع الحدث غالبًا ما تكون خدمات اإلسعاف وتلك 
حیث تواجھ دائًما حاالت تتسم بمستویات عالیة من التوتر وحیث یمكن وقوع حوادث. یمكن إدارة ھذا التوتر أو مفاقمتھ وذلك 

السلوك جزء أساسي من محاوالت التخفیف من  یعود إلى سلوك المستجیبین في موقع الحدث. وبالتالي، تعتبر مدونة قواعد
حدة المخاطر التي یواجھھا المستجیبون ویمكن لھا أن تساھم في تنفیذ عملیات بطریقة آمنة. باإلضافة إلى ذلك، تساعد مدونة 

ر أي قواعد السلوك على إظھار صورة موحدة للعلن، عبر إضفاء روح من االنسجام على المبادئ الرئیسیة، ما یخفف من خط
 تفاوتات كبیرة بین نماذج عمل من یعمل في مختلف أنحاء الدولة. 

تكمن الخطوة األولى في تقییم الجمعیة الوطنیة مدى حاجتھا لمدونة قواعد سلوك خاصة بخدمات اإلسعاف وتلك السابقة 
والموظفین الذي یعود إلى  للدخول للمستشفى. خالل ھذه العملیة، على الجمعیة الوطنیة أن تبحث أقلّھ في عدد المتطوعین

خدمة اإلسعاف وخصوصیة الخدمة وعرضتھا للخطر مقارنةً بنشاطات الجمعیة الوطنیة األخرى. بالنسبة لبعض الجمعیات 
الوطنیة، تكون األقسام التشغیلیة األخرى ھي أیًضا، في بعض األوقات، أول الواصلین إلى موقع الحدث. وفي ھذه الحاالت، 

ولخدمة  طنیة أن تنظر في إمكانیة تضمین مختلف البنود المشتركة في مدونة قواعد السلوك التابعة لھایمكن للجمعیة الو
  اإلسعاف. كحّل بدیل، یمكن للجمعیة الوطنیة تطویر مدونة قواعد سلوك تضّم كلي القسمین التشغیلیین.

 المبدأ: 
السابقة للدخول للمستشفى أن تتضمن مواد تتمتع على مدونة قواعد سلوك ترّكز بشكل خاّص على خدمات اإلسعاف وتلك 

 ز على كیفیة التصرف في المیدان. بصفة تشغیلیة، تركّ 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي منع التلقي المباشر للھبات. وفي حال عدم منعھ بشكل كامل، ینبغي وضع قواعد صارمة تحدد الظروف التي یُسمح فیھا  •
 بقبول الھبات. على سبیل المثال، السماح بھكذا ھبات فقط إن تّم تقدیم إیصاالت موقعة لھا. 

 إضافیة على المرضى أو عائالتھم.  یجب أال یفرض فریق اإلسعاف التابع للجمعیة الوطنیة أبدًا رسوم •
 ینبغي على الموظفین والمتطوعین االمتناع عن التقاط الصور خالل المھام.  •
ویًا، عبر االستخدام الصحیح لزیّھم وحملھم ینبغي على المتطوعین والموظفین التعریف عن نفسھم دائًم بالشكل المناسب: شف •

 لوطنیة وأمر مھمة مفّصل إن اقتضى ذلك. لألوراق الثبوتیة الرسمیة التابعة للجمعیة ا
 ینبغي اإلبالغ عن أي سلوكیات أو حاالت غیر مالئمة قد تعّرض المھمة أو أمن الفریق للخطر.  •

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن السلوكیات أثناء تأدیة الواجب وخارجھ. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي علیھا أن تشیر إلى التھذیب واإلصرار والتواصل في موقع الحدث.  •
 ینبغي علیھا أن تشمل التنظیمات المتعلقة بالشبكات االجتماعیة.  •
ینبغي علیھا أن تشمل القواعد المتعلقة باستخدام معدات التواصل، مثل الرادیو والھواتف الفضائیة، أثناء تأدیة الواجب  •

 وخارجھ. 
یستوجب من الموظفین والمتطوعین إبالغ المسؤولین عنھم في حال إقامة عالقة قد تھدد سالمة الفرق أو استقامة ینبغي أن  •

 الخدمة المقدمة. 
 ینبغي اإلشارة إلى احترام خطوط تسلسل األوامر خالل المھام والھرمیة خارج المھام.  •
التصرف بحزم وإصرار استنادًا إلى المبادئ األساسیة  ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تشجع المستجیبین األوائل على •

 السبع التابعة للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر (المبادئ األساسیة السبع). 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضمن عناصر متصلة بأخالقیات المھنة والمساءلة والعقوبات.  

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على الموظفین والمتطوعین توقیع مدونة قواعد السلوك أو التأكید على أنھم تلقوا المدونة وقرؤوھا وفھموھا.  •
یمكن تقدیم وثیقة منفصلة تعرض سلّم من العقوبات في حال حصول أي انتھاك سویًا مع مدونة قواعد سلوك. ومن المحبذ أن  •

آخذون في االعتبار أّن بعض ت ھي تلك التي تتبناھا الجمعیة الوطنیة وال تلك التي یعتمدھا السلك القضائي، تكون العقوبا
 الحاالت قد تقتضي ذلك، مثالً إن ارتكب متطّوع جریمة أو إن اتھم بارتكاب جریمة. 

فسخ التزام المتطّوع بالجمعیة الوطنیة. قد تشمل قیادة المركبات بطریقة غیر بموجبھا ینبغي ینبغي توضیح المعاییر التي  •
مالئمة أو استخدام المؤثرات النفسانیة أو االحتیال أو السرقة أو استغالل منصبھ ألغراض شخصیة أو ارتكاب انتھاكات 

 وخیمة للتنظیمات األمنیة القائمة أو أي انتھاك وخیم للمبادء األساسیة السبعة. 
التقدّم في "نظام مسیرة المتطوعین المھنیة"، والشھادات التي ینبغي النظر في كیفیة مكافأة المتطوعین. وقد یشمل ذلك إمكانیة  •

   تستند إلى المھارات، فضالً عن االعتراف العلني أو بشكل عام تعزیز صورة المتطّوع. 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتأّصل في السیاق حیث یتّم تطبیق الخدمة.   

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن اإلطار التشریعي القائم الذي یمّط بصلة بخدمة اإلسعاف أو أن تعكسھ.  •
الثقافیة ویعني ذلك عدم استئصالھا من مصدر آخر من دون مراجعة ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تراعي الحساسیة  •

 متأنیة لكّل بند. 
 ینبغي مراجعة مدونة قواعد السلوك بشكل منتظم، آخذین في االعتبار أي فروقات في السیاق حیث یتّم تطبیقھا.  •
إطار واضح ضمن مقاربة الجمعیة الوطنیة الشاملة. على سبیل المثال، وبھدف ضع مضمون مدونة قواعد السلوك في  •

الوصول إلى المستفیدین، نحن بحاجة إلى قدرة وصول آمنة ولتحقیق ھذه القدرة، فنحن بحاجة إلى صورة جیّدة تُسھام 
 سلوكیات المتطوعین الحسنة بصیانھتا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي علیھا أن تشیر إلى التھذیب واإلصرار والتواصل في موقع الحدث.  •
 ینبغي علیھا أن تشمل التنظیمات المتعلقة بالشبكات االجتماعیة.  •
ینبغي علیھا أن تشمل القواعد المتعلقة باستخدام معدات التواصل، مثل الرادیو والھواتف الفضائیة، أثناء تأدیة الواجب  •

 وخارجھ. 
یستوجب من الموظفین والمتطوعین إبالغ المسؤولین عنھم في حال إقامة عالقة قد تھدد سالمة الفرق أو استقامة ینبغي أن  •

 الخدمة المقدمة. 
 ینبغي اإلشارة إلى احترام خطوط تسلسل األوامر خالل المھام والھرمیة خارج المھام.  •
التصرف بحزم وإصرار استنادًا إلى المبادئ األساسیة  ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تشجع المستجیبین األوائل على •

 السبع التابعة للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر (المبادئ األساسیة السبع). 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضمن عناصر متصلة بأخالقیات المھنة والمساءلة والعقوبات.  

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على الموظفین والمتطوعین توقیع مدونة قواعد السلوك أو التأكید على أنھم تلقوا المدونة وقرؤوھا وفھموھا.  •
یمكن تقدیم وثیقة منفصلة تعرض سلّم من العقوبات في حال حصول أي انتھاك سویًا مع مدونة قواعد سلوك. ومن المحبذ أن  •

آخذون في االعتبار أّن بعض ت ھي تلك التي تتبناھا الجمعیة الوطنیة وال تلك التي یعتمدھا السلك القضائي، تكون العقوبا
 الحاالت قد تقتضي ذلك، مثالً إن ارتكب متطّوع جریمة أو إن اتھم بارتكاب جریمة. 

فسخ التزام المتطّوع بالجمعیة الوطنیة. قد تشمل قیادة المركبات بطریقة غیر بموجبھا ینبغي ینبغي توضیح المعاییر التي  •
مالئمة أو استخدام المؤثرات النفسانیة أو االحتیال أو السرقة أو استغالل منصبھ ألغراض شخصیة أو ارتكاب انتھاكات 

 وخیمة للتنظیمات األمنیة القائمة أو أي انتھاك وخیم للمبادء األساسیة السبعة. 
التقدّم في "نظام مسیرة المتطوعین المھنیة"، والشھادات التي ینبغي النظر في كیفیة مكافأة المتطوعین. وقد یشمل ذلك إمكانیة  •

   تستند إلى المھارات، فضالً عن االعتراف العلني أو بشكل عام تعزیز صورة المتطّوع. 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتأّصل في السیاق حیث یتّم تطبیق الخدمة.   

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن اإلطار التشریعي القائم الذي یمّط بصلة بخدمة اإلسعاف أو أن تعكسھ.  •
الثقافیة ویعني ذلك عدم استئصالھا من مصدر آخر من دون مراجعة ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تراعي الحساسیة  •

 متأنیة لكّل بند. 
 ینبغي مراجعة مدونة قواعد السلوك بشكل منتظم، آخذین في االعتبار أي فروقات في السیاق حیث یتّم تطبیقھا.  •
إطار واضح ضمن مقاربة الجمعیة الوطنیة الشاملة. على سبیل المثال، وبھدف ضع مضمون مدونة قواعد السلوك في  •

الوصول إلى المستفیدین، نحن بحاجة إلى قدرة وصول آمنة ولتحقیق ھذه القدرة، فنحن بحاجة إلى صورة جیّدة تُسھام 
 سلوكیات المتطوعین الحسنة بصیانھتا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي علیھا أن تشیر إلى التھذیب واإلصرار والتواصل في موقع الحدث.  •
 ینبغي علیھا أن تشمل التنظیمات المتعلقة بالشبكات االجتماعیة.  •
ینبغي علیھا أن تشمل القواعد المتعلقة باستخدام معدات التواصل، مثل الرادیو والھواتف الفضائیة، أثناء تأدیة الواجب  •

 وخارجھ. 
یستوجب من الموظفین والمتطوعین إبالغ المسؤولین عنھم في حال إقامة عالقة قد تھدد سالمة الفرق أو استقامة ینبغي أن  •

 الخدمة المقدمة. 
 ینبغي اإلشارة إلى احترام خطوط تسلسل األوامر خالل المھام والھرمیة خارج المھام.  •
التصرف بحزم وإصرار استنادًا إلى المبادئ األساسیة  ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تشجع المستجیبین األوائل على •

 السبع التابعة للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر (المبادئ األساسیة السبع). 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضمن عناصر متصلة بأخالقیات المھنة والمساءلة والعقوبات.  

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على الموظفین والمتطوعین توقیع مدونة قواعد السلوك أو التأكید على أنھم تلقوا المدونة وقرؤوھا وفھموھا.  •
یمكن تقدیم وثیقة منفصلة تعرض سلّم من العقوبات في حال حصول أي انتھاك سویًا مع مدونة قواعد سلوك. ومن المحبذ أن  •

آخذون في االعتبار أّن بعض ت ھي تلك التي تتبناھا الجمعیة الوطنیة وال تلك التي یعتمدھا السلك القضائي، تكون العقوبا
 الحاالت قد تقتضي ذلك، مثالً إن ارتكب متطّوع جریمة أو إن اتھم بارتكاب جریمة. 

فسخ التزام المتطّوع بالجمعیة الوطنیة. قد تشمل قیادة المركبات بطریقة غیر بموجبھا ینبغي ینبغي توضیح المعاییر التي  •
مالئمة أو استخدام المؤثرات النفسانیة أو االحتیال أو السرقة أو استغالل منصبھ ألغراض شخصیة أو ارتكاب انتھاكات 

 وخیمة للتنظیمات األمنیة القائمة أو أي انتھاك وخیم للمبادء األساسیة السبعة. 
التقدّم في "نظام مسیرة المتطوعین المھنیة"، والشھادات التي ینبغي النظر في كیفیة مكافأة المتطوعین. وقد یشمل ذلك إمكانیة  •

   تستند إلى المھارات، فضالً عن االعتراف العلني أو بشكل عام تعزیز صورة المتطّوع. 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتأّصل في السیاق حیث یتّم تطبیق الخدمة.   

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن اإلطار التشریعي القائم الذي یمّط بصلة بخدمة اإلسعاف أو أن تعكسھ.  •
الثقافیة ویعني ذلك عدم استئصالھا من مصدر آخر من دون مراجعة ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تراعي الحساسیة  •

 متأنیة لكّل بند. 
 ینبغي مراجعة مدونة قواعد السلوك بشكل منتظم، آخذین في االعتبار أي فروقات في السیاق حیث یتّم تطبیقھا.  •
إطار واضح ضمن مقاربة الجمعیة الوطنیة الشاملة. على سبیل المثال، وبھدف ضع مضمون مدونة قواعد السلوك في  •

الوصول إلى المستفیدین، نحن بحاجة إلى قدرة وصول آمنة ولتحقیق ھذه القدرة، فنحن بحاجة إلى صورة جیّدة تُسھام 
 سلوكیات المتطوعین الحسنة بصیانھتا. 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي علیھا أن تشیر إلى التھذیب واإلصرار والتواصل في موقع الحدث.  •
 ینبغي علیھا أن تشمل التنظیمات المتعلقة بالشبكات االجتماعیة.  •
ینبغي علیھا أن تشمل القواعد المتعلقة باستخدام معدات التواصل، مثل الرادیو والھواتف الفضائیة، أثناء تأدیة الواجب  •

 وخارجھ. 
یستوجب من الموظفین والمتطوعین إبالغ المسؤولین عنھم في حال إقامة عالقة قد تھدد سالمة الفرق أو استقامة ینبغي أن  •

 الخدمة المقدمة. 
 ینبغي اإلشارة إلى احترام خطوط تسلسل األوامر خالل المھام والھرمیة خارج المھام.  •
التصرف بحزم وإصرار استنادًا إلى المبادئ األساسیة  ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تشجع المستجیبین األوائل على •

 السبع التابعة للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر (المبادئ األساسیة السبع). 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضمن عناصر متصلة بأخالقیات المھنة والمساءلة والعقوبات.  

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على الموظفین والمتطوعین توقیع مدونة قواعد السلوك أو التأكید على أنھم تلقوا المدونة وقرؤوھا وفھموھا.  •
یمكن تقدیم وثیقة منفصلة تعرض سلّم من العقوبات في حال حصول أي انتھاك سویًا مع مدونة قواعد سلوك. ومن المحبذ أن  •

آخذون في االعتبار أّن بعض ت ھي تلك التي تتبناھا الجمعیة الوطنیة وال تلك التي یعتمدھا السلك القضائي، تكون العقوبا
 الحاالت قد تقتضي ذلك، مثالً إن ارتكب متطّوع جریمة أو إن اتھم بارتكاب جریمة. 

فسخ التزام المتطّوع بالجمعیة الوطنیة. قد تشمل قیادة المركبات بطریقة غیر بموجبھا ینبغي ینبغي توضیح المعاییر التي  •
مالئمة أو استخدام المؤثرات النفسانیة أو االحتیال أو السرقة أو استغالل منصبھ ألغراض شخصیة أو ارتكاب انتھاكات 

 وخیمة للتنظیمات األمنیة القائمة أو أي انتھاك وخیم للمبادء األساسیة السبعة. 
التقدّم في "نظام مسیرة المتطوعین المھنیة"، والشھادات التي ینبغي النظر في كیفیة مكافأة المتطوعین. وقد یشمل ذلك إمكانیة  •

   تستند إلى المھارات، فضالً عن االعتراف العلني أو بشكل عام تعزیز صورة المتطّوع. 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتأّصل في السیاق حیث یتّم تطبیق الخدمة.   

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن اإلطار التشریعي القائم الذي یمّط بصلة بخدمة اإلسعاف أو أن تعكسھ.  •
الثقافیة ویعني ذلك عدم استئصالھا من مصدر آخر من دون مراجعة ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تراعي الحساسیة  •

 متأنیة لكّل بند. 
 ینبغي مراجعة مدونة قواعد السلوك بشكل منتظم، آخذین في االعتبار أي فروقات في السیاق حیث یتّم تطبیقھا.  •
إطار واضح ضمن مقاربة الجمعیة الوطنیة الشاملة. على سبیل المثال، وبھدف ضع مضمون مدونة قواعد السلوك في  •

الوصول إلى المستفیدین، نحن بحاجة إلى قدرة وصول آمنة ولتحقیق ھذه القدرة، فنحن بحاجة إلى صورة جیّدة تُسھام 
 سلوكیات المتطوعین الحسنة بصیانھتا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي علیھا أن تشیر إلى التھذیب واإلصرار والتواصل في موقع الحدث.  •
 ینبغي علیھا أن تشمل التنظیمات المتعلقة بالشبكات االجتماعیة.  •
ینبغي علیھا أن تشمل القواعد المتعلقة باستخدام معدات التواصل، مثل الرادیو والھواتف الفضائیة، أثناء تأدیة الواجب  •

 وخارجھ. 
یستوجب من الموظفین والمتطوعین إبالغ المسؤولین عنھم في حال إقامة عالقة قد تھدد سالمة الفرق أو استقامة ینبغي أن  •

 الخدمة المقدمة. 
 ینبغي اإلشارة إلى احترام خطوط تسلسل األوامر خالل المھام والھرمیة خارج المھام.  •
التصرف بحزم وإصرار استنادًا إلى المبادئ األساسیة  ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تشجع المستجیبین األوائل على •

 السبع التابعة للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر (المبادئ األساسیة السبع). 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضمن عناصر متصلة بأخالقیات المھنة والمساءلة والعقوبات.  

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على الموظفین والمتطوعین توقیع مدونة قواعد السلوك أو التأكید على أنھم تلقوا المدونة وقرؤوھا وفھموھا.  •
یمكن تقدیم وثیقة منفصلة تعرض سلّم من العقوبات في حال حصول أي انتھاك سویًا مع مدونة قواعد سلوك. ومن المحبذ أن  •

آخذون في االعتبار أّن بعض ت ھي تلك التي تتبناھا الجمعیة الوطنیة وال تلك التي یعتمدھا السلك القضائي، تكون العقوبا
 الحاالت قد تقتضي ذلك، مثالً إن ارتكب متطّوع جریمة أو إن اتھم بارتكاب جریمة. 

فسخ التزام المتطّوع بالجمعیة الوطنیة. قد تشمل قیادة المركبات بطریقة غیر بموجبھا ینبغي ینبغي توضیح المعاییر التي  •
مالئمة أو استخدام المؤثرات النفسانیة أو االحتیال أو السرقة أو استغالل منصبھ ألغراض شخصیة أو ارتكاب انتھاكات 

 وخیمة للتنظیمات األمنیة القائمة أو أي انتھاك وخیم للمبادء األساسیة السبعة. 
التقدّم في "نظام مسیرة المتطوعین المھنیة"، والشھادات التي ینبغي النظر في كیفیة مكافأة المتطوعین. وقد یشمل ذلك إمكانیة  •

   تستند إلى المھارات، فضالً عن االعتراف العلني أو بشكل عام تعزیز صورة المتطّوع. 

 المبدأ: 
 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتأّصل في السیاق حیث یتّم تطبیق الخدمة.   

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تتضّمن اإلطار التشریعي القائم الذي یمّط بصلة بخدمة اإلسعاف أو أن تعكسھ.  •
الثقافیة ویعني ذلك عدم استئصالھا من مصدر آخر من دون مراجعة ینبغي على مدونة قواعد السلوك أن تراعي الحساسیة  •

 متأنیة لكّل بند. 
 ینبغي مراجعة مدونة قواعد السلوك بشكل منتظم، آخذین في االعتبار أي فروقات في السیاق حیث یتّم تطبیقھا.  •
إطار واضح ضمن مقاربة الجمعیة الوطنیة الشاملة. على سبیل المثال، وبھدف ضع مضمون مدونة قواعد السلوك في  •

الوصول إلى المستفیدین، نحن بحاجة إلى قدرة وصول آمنة ولتحقیق ھذه القدرة، فنحن بحاجة إلى صورة جیّدة تُسھام 
 سلوكیات المتطوعین الحسنة بصیانھتا. 

 

 المبدأ: 
 قراءة الموظفین والمتطوعین لمدونة قواعد السلوك والبقاء على بیّنة منھا وفھمھا. ینبغي تحدید اإلجراءات العملیة لضمان 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

النظر في عقد دورة تدریبیة حول مضمون مدونة قواعد السلوك وتطبیقھا لكّل الموظفین والمتطوعین الجدد. قد یشمل ذلك  •
فحًصا، وقد یكون النجاح في ھذا الفحص شرًطا مسبقًا إلنجاز فترة االختبار بنجاح. وقد تكون ھذه الدورات التدریبیة أیًضا 

تطّوع أو عمل في الجمعیة الوطنیة لفترة زمنیة طویلة، خصوًصا إن طرأت أي لصقل المعارف وتجدیدھا لمن سبق وأن 
 تغییرات على مدونة قواعد السلوك. 

 تنظیم دورات تدریبیة لصقل المعارف وتجدیدھا.  •
ففّكر بالمسائل احرص على أن تكون مدونة قواعد السلوك مقتضبة وبسیطة قدر المستطاع. من الصعب تحدید المسؤولیات،  •

الموظف على القراءة \إثباتًا على قدرة المتطوعیمكن تناولھا في وثائق تنظیمیة أخرى. على سبیل المثال، یمكن تضمین  التي
 أي سجل عدلي في إجراءات التوظیف عوًضا عن مدونة قواعد السلوك. والكتابة أو غیاب 

 لكتروني. إظھار مدونة قواعد السلوك في مكاتب الجمعیة الوطنیة ومحطاتھا وموقعھا اإل •
 ینبغي تضمین إشارة إلى مدونة قواعد السلوك في قواعد الجمعیة الوطنیة وتنظیماتھا وإجراءاتھا والتدریبات التي تنظمھا.  •
 ینبغي اعتبار االمتثال مع مدونة قواعد السلوك  كجزء من التقریر السنوي للموظفین.  •

 مصادر إلھام أخرى: 

 المبادئ األساسیة السبع  .1
 مدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر.  .2
 باللجنة الدولیة للصلیب األحمر.  مدونة قواعد السلوك الخاصة .3
 مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر.  .4
 ب السابقة. عملیات التقییم والدروس المستخلصة من التجار .5

موظفو الجمعیات الوطنیة ومتطوعوھا. عبر اعتماد المقاربة التشاركیة عند تطویر مدونة قواعد السلوك أو تحدیثھا، تساعد 
 اإلدارة على ضمان شعور المستجیبین بأنھم أصحاب ھذه المدونة وأنھم مسؤولون عن تطبیقھا. 

  الحواجز التي تعیق تطبیقھا: 

ول دون النجاح في تنفیذ مدونة قواعد السلوك وننصح الجمعیة الوطنیة بالنظر في الحواجز المحتملة تكثر الحواجز التي تح
وعلى الرغم من أّن إلقاء الضوء على كّل الحواجز الممكنة لیس من ضمن نطاق ھذه الوثیقة، إال خظر بروزھا. والتخفیف من 

 ن الموارد المطلوبة لتدریب المتطوعین على مدونة قواعد السلوكأنھا قد تشمل عدم توفّر متسع كاف من الوقت وكمیة كافیة م
وقد ال تقدّم اإلدارة قدوة جیدة یمكن حذو حذوھا وقد ال تسعى بشكل نشط إلى إنفاذ مدونة قواعد السلوك والتوترات مع 

محاولة المستجیبین االلتزام  المجتمعات المحلیة التي ال تفھم المبادئ األساسیة السبعة وبالتالي ال توافق على تطبیقھا عبر
 التزاًما صارًما بمدونة قواعد السلوك. 

 ناللغة والحوار المھنیا
ومن بین المحاورین ثمة  یمكن أن تتأثر قدرة وصول فریق اإلسعاف وأمنھ بحوارھم مع ھؤالء الذین یصادفوھم خالل المھمة

أعضاء القوة األمنیة والمجموعات المسلحة والمجتمع المحلي وأقارب الضحایا؛ حتى أنھ یمكن للطریقة المتبعة من قبل 

 المبدأ: 
 قراءة الموظفین والمتطوعین لمدونة قواعد السلوك والبقاء على بیّنة منھا وفھمھا. ینبغي تحدید اإلجراءات العملیة لضمان 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

النظر في عقد دورة تدریبیة حول مضمون مدونة قواعد السلوك وتطبیقھا لكّل الموظفین والمتطوعین الجدد. قد یشمل ذلك  •
فحًصا، وقد یكون النجاح في ھذا الفحص شرًطا مسبقًا إلنجاز فترة االختبار بنجاح. وقد تكون ھذه الدورات التدریبیة أیًضا 

تطّوع أو عمل في الجمعیة الوطنیة لفترة زمنیة طویلة، خصوًصا إن طرأت أي لصقل المعارف وتجدیدھا لمن سبق وأن 
 تغییرات على مدونة قواعد السلوك. 

 تنظیم دورات تدریبیة لصقل المعارف وتجدیدھا.  •
ففّكر بالمسائل احرص على أن تكون مدونة قواعد السلوك مقتضبة وبسیطة قدر المستطاع. من الصعب تحدید المسؤولیات،  •

الموظف على القراءة \إثباتًا على قدرة المتطوعیمكن تناولھا في وثائق تنظیمیة أخرى. على سبیل المثال، یمكن تضمین  التي
 أي سجل عدلي في إجراءات التوظیف عوًضا عن مدونة قواعد السلوك. والكتابة أو غیاب 

 لكتروني. إظھار مدونة قواعد السلوك في مكاتب الجمعیة الوطنیة ومحطاتھا وموقعھا اإل •
 ینبغي تضمین إشارة إلى مدونة قواعد السلوك في قواعد الجمعیة الوطنیة وتنظیماتھا وإجراءاتھا والتدریبات التي تنظمھا.  •
 ینبغي اعتبار االمتثال مع مدونة قواعد السلوك  كجزء من التقریر السنوي للموظفین.  •

 مصادر إلھام أخرى: 

 المبادئ األساسیة السبع  .1
 مدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر.  .2
 باللجنة الدولیة للصلیب األحمر.  مدونة قواعد السلوك الخاصة .3
 مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر.  .4
 ب السابقة. عملیات التقییم والدروس المستخلصة من التجار .5

موظفو الجمعیات الوطنیة ومتطوعوھا. عبر اعتماد المقاربة التشاركیة عند تطویر مدونة قواعد السلوك أو تحدیثھا، تساعد 
 اإلدارة على ضمان شعور المستجیبین بأنھم أصحاب ھذه المدونة وأنھم مسؤولون عن تطبیقھا. 

  الحواجز التي تعیق تطبیقھا: 

ول دون النجاح في تنفیذ مدونة قواعد السلوك وننصح الجمعیة الوطنیة بالنظر في الحواجز المحتملة تكثر الحواجز التي تح
وعلى الرغم من أّن إلقاء الضوء على كّل الحواجز الممكنة لیس من ضمن نطاق ھذه الوثیقة، إال خظر بروزھا. والتخفیف من 

 ن الموارد المطلوبة لتدریب المتطوعین على مدونة قواعد السلوكأنھا قد تشمل عدم توفّر متسع كاف من الوقت وكمیة كافیة م
وقد ال تقدّم اإلدارة قدوة جیدة یمكن حذو حذوھا وقد ال تسعى بشكل نشط إلى إنفاذ مدونة قواعد السلوك والتوترات مع 

محاولة المستجیبین االلتزام  المجتمعات المحلیة التي ال تفھم المبادئ األساسیة السبعة وبالتالي ال توافق على تطبیقھا عبر
 التزاًما صارًما بمدونة قواعد السلوك. 

 ناللغة والحوار المھنیا
ومن بین المحاورین ثمة  یمكن أن تتأثر قدرة وصول فریق اإلسعاف وأمنھ بحوارھم مع ھؤالء الذین یصادفوھم خالل المھمة

أعضاء القوة األمنیة والمجموعات المسلحة والمجتمع المحلي وأقارب الضحایا؛ حتى أنھ یمكن للطریقة المتبعة من قبل 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 المبدأ: 
 قراءة الموظفین والمتطوعین لمدونة قواعد السلوك والبقاء على بیّنة منھا وفھمھا. ینبغي تحدید اإلجراءات العملیة لضمان 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

النظر في عقد دورة تدریبیة حول مضمون مدونة قواعد السلوك وتطبیقھا لكّل الموظفین والمتطوعین الجدد. قد یشمل ذلك  •
فحًصا، وقد یكون النجاح في ھذا الفحص شرًطا مسبقًا إلنجاز فترة االختبار بنجاح. وقد تكون ھذه الدورات التدریبیة أیًضا 

تطّوع أو عمل في الجمعیة الوطنیة لفترة زمنیة طویلة، خصوًصا إن طرأت أي لصقل المعارف وتجدیدھا لمن سبق وأن 
 تغییرات على مدونة قواعد السلوك. 

 تنظیم دورات تدریبیة لصقل المعارف وتجدیدھا.  •
ففّكر بالمسائل احرص على أن تكون مدونة قواعد السلوك مقتضبة وبسیطة قدر المستطاع. من الصعب تحدید المسؤولیات،  •

الموظف على القراءة \إثباتًا على قدرة المتطوعیمكن تناولھا في وثائق تنظیمیة أخرى. على سبیل المثال، یمكن تضمین  التي
 أي سجل عدلي في إجراءات التوظیف عوًضا عن مدونة قواعد السلوك. والكتابة أو غیاب 

 لكتروني. إظھار مدونة قواعد السلوك في مكاتب الجمعیة الوطنیة ومحطاتھا وموقعھا اإل •
 ینبغي تضمین إشارة إلى مدونة قواعد السلوك في قواعد الجمعیة الوطنیة وتنظیماتھا وإجراءاتھا والتدریبات التي تنظمھا.  •
 ینبغي اعتبار االمتثال مع مدونة قواعد السلوك  كجزء من التقریر السنوي للموظفین.  •

 مصادر إلھام أخرى: 

 المبادئ األساسیة السبع  .1
 مدونة قواعد السلوك الخاصة باالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر.  .2
 باللجنة الدولیة للصلیب األحمر.  مدونة قواعد السلوك الخاصة .3
 مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر.  .4
 ب السابقة. عملیات التقییم والدروس المستخلصة من التجار .5

موظفو الجمعیات الوطنیة ومتطوعوھا. عبر اعتماد المقاربة التشاركیة عند تطویر مدونة قواعد السلوك أو تحدیثھا، تساعد 
 اإلدارة على ضمان شعور المستجیبین بأنھم أصحاب ھذه المدونة وأنھم مسؤولون عن تطبیقھا. 

  الحواجز التي تعیق تطبیقھا: 

ول دون النجاح في تنفیذ مدونة قواعد السلوك وننصح الجمعیة الوطنیة بالنظر في الحواجز المحتملة تكثر الحواجز التي تح
وعلى الرغم من أّن إلقاء الضوء على كّل الحواجز الممكنة لیس من ضمن نطاق ھذه الوثیقة، إال خظر بروزھا. والتخفیف من 

 ن الموارد المطلوبة لتدریب المتطوعین على مدونة قواعد السلوكأنھا قد تشمل عدم توفّر متسع كاف من الوقت وكمیة كافیة م
وقد ال تقدّم اإلدارة قدوة جیدة یمكن حذو حذوھا وقد ال تسعى بشكل نشط إلى إنفاذ مدونة قواعد السلوك والتوترات مع 

محاولة المستجیبین االلتزام  المجتمعات المحلیة التي ال تفھم المبادئ األساسیة السبعة وبالتالي ال توافق على تطبیقھا عبر
 التزاًما صارًما بمدونة قواعد السلوك. 

 ناللغة والحوار المھنیا
ومن بین المحاورین ثمة  یمكن أن تتأثر قدرة وصول فریق اإلسعاف وأمنھ بحوارھم مع ھؤالء الذین یصادفوھم خالل المھمة

أعضاء القوة األمنیة والمجموعات المسلحة والمجتمع المحلي وأقارب الضحایا؛ حتى أنھ یمكن للطریقة المتبعة من قبل 
ھم وكیف یمكنھا أن تصعّد أعضاء الفریق للتكلّم مع بعضھم البعض أن تؤدي إلى عواقب. ینبغي أن یتنبّھ المستجیبون إلى لغت

 و غیر ضروري وما ھي اإلجراءات التي یمكن اتباعھا للتخفیف من حدّة ھذه المخاطر. نحاألمور على 

 المبدأ: 
 یمكن للعبارات التقنیة المتعارف علیھا من قبل الفریق المعني باالستجابة أن تساھم في جعل المھام أمثر فعالیةً وأمانًا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

استخدام لغة شائعة ومتماسكة داخلیًا. على سبیل المثال، یمكن  المعني باالستجابةبغیة تسھیل فعالیة االستجابة، على الفریق  •
 لالستخدام المتفاوت للكلمات المركبة والرموز أن یؤدي إلى سوء تفاھم وتأخر وحتى خطر مرتفع. 

ل حصري. استخدام عبارات ولغة بسیطة مع اآلخرین، مثل عائلة عدم استخدام العبارات التقنیة إال مع أعضاء الفریق بشك •
 المرضى، مثالً عند شرح الخطوات التالیة في التعامل مع المرضى.   

 المبدأ: 
 ینبغي على المستجیبین التنبّھ إلى محیطھم المباشر واستخدام لغة وعبارات مالئمة طوال الوقت.  

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

فور الوصول إلى الموقع، خفف من احتمال اإلصابة بخیبة أمل عبر إدارة التوقعات فیما یتعلق بنوع الخدمة التي یمكن  •
 توفیرھا وما ھو غیر واقعي. 

االمتناع عن استخدام لغة وسلوكیات غیر مالئمة أو غیر محترمة في أي وقت كان. قد یكون األقارب بالقربة من موقع الحدث  •
م المستجیب على الھاتف أو على جھاز التواصل الالسلكي أو مستجیب آخر من بین زمالئھ. قد تخیف التعلیقات عندما یتكلّ 

 غیر المناسبة المتعلقة بحالة المریض أو تشخیصھ أقاربھ أو تثیر غضبھ. 
بصلة بنشاطاتكم وإن كان لدیك احرص على احترام تقالید المریض الثقافیة والدینیة. تنبّھ إلى الثقافة في المنطقة والتي قد تمط  •

شكوك في ھذا الخصوص، سل العائلة عن التقالید التي تنطبق على الوضع الراھن. على سبیل المثال، في حال وفاة المریض، 
 على المستجیبین معرفة الطرق المالئمة التي تخّولھم التعامل مع الجثة قبل نقلھا في سیارة اإلسعاف وخالل ذلك وبعد ذلك. 

حدد لغتك ولھجة صوتك بحسب الوضع الراھن. في بیئة تعمھا الفوضة وفي مكان یكثر فیھ األشخاص، قد یكون أكثر فعالیة  •
التكلّم بھدوء وصرامة، وإن كان الوضع ھادئ وفي حال وجود عدد قلیل من أفراد العائلة على المرء أن یظھر حّس من 

 التعاطف واستخدام لھجة صوت منخفصة. 
استجابة في مجتمعات وطنیة حیث یتّم استخدام لغة أخرى، احرص على أّن أحد أفراد الفریق یتكلّم اللغة نفسھا  عند تنفیذ •

ویفھمھا. قد یكون التواصل الفعّال مع أفراد العائلة أساسیًا لتجنب سوء الفھم الذي یمكنھ أن یؤدي إلى سلوكیات عدائیة ضدّ 
 المستجیبین. 

 الزّي الرسمي
یضمن استخدام الزّي الرسمي وحدة الفریق. وینبغي على المستجیبین الذین یرتدون زیًا رسمیًا معینًا أن یعكسوا المھارات 

عندما تكون سمعة خدمات اإلسعاف طیّبة ضمن والخدمة التي یمثلھا ھذا الزّي لكي یحدد المجتمع المحلي توقعاتھ منھم. 
قابل للتحدید في تسھیل قدرة وصول المتطوعین الذین یسھل التعّرف إلیھم. في حاالت المجتمع المحلي، یساھم الزي الرسمي ال

الخطر، قد یقدّم لكم درجة من الحمایة للمتطوعین الذي یرتدونھ. في بعض األوقات، ولألسف الشدید، یتّم استھداف المتطوعین 
  ورة الحمراء.  الذین یرتدون زیًا خاص برمز الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البل

ھم وكیف یمكنھا أن تصعّد أعضاء الفریق للتكلّم مع بعضھم البعض أن تؤدي إلى عواقب. ینبغي أن یتنبّھ المستجیبون إلى لغت
 و غیر ضروري وما ھي اإلجراءات التي یمكن اتباعھا للتخفیف من حدّة ھذه المخاطر. نحاألمور على 

 المبدأ: 
 یمكن للعبارات التقنیة المتعارف علیھا من قبل الفریق المعني باالستجابة أن تساھم في جعل المھام أمثر فعالیةً وأمانًا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

استخدام لغة شائعة ومتماسكة داخلیًا. على سبیل المثال، یمكن  المعني باالستجابةبغیة تسھیل فعالیة االستجابة، على الفریق  •
 لالستخدام المتفاوت للكلمات المركبة والرموز أن یؤدي إلى سوء تفاھم وتأخر وحتى خطر مرتفع. 

ل حصري. استخدام عبارات ولغة بسیطة مع اآلخرین، مثل عائلة عدم استخدام العبارات التقنیة إال مع أعضاء الفریق بشك •
 المرضى، مثالً عند شرح الخطوات التالیة في التعامل مع المرضى.   
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االمتناع عن استخدام لغة وسلوكیات غیر مالئمة أو غیر محترمة في أي وقت كان. قد یكون األقارب بالقربة من موقع الحدث  •
م المستجیب على الھاتف أو على جھاز التواصل الالسلكي أو مستجیب آخر من بین زمالئھ. قد تخیف التعلیقات عندما یتكلّ 

 غیر المناسبة المتعلقة بحالة المریض أو تشخیصھ أقاربھ أو تثیر غضبھ. 
بصلة بنشاطاتكم وإن كان لدیك احرص على احترام تقالید المریض الثقافیة والدینیة. تنبّھ إلى الثقافة في المنطقة والتي قد تمط  •

شكوك في ھذا الخصوص، سل العائلة عن التقالید التي تنطبق على الوضع الراھن. على سبیل المثال، في حال وفاة المریض، 
 على المستجیبین معرفة الطرق المالئمة التي تخّولھم التعامل مع الجثة قبل نقلھا في سیارة اإلسعاف وخالل ذلك وبعد ذلك. 
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قابل للتحدید في تسھیل قدرة وصول المتطوعین الذین یسھل التعّرف إلیھم. في حاالت المجتمع المحلي، یساھم الزي الرسمي ال
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 
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 یمكن للعبارات التقنیة المتعارف علیھا من قبل الفریق المعني باالستجابة أن تساھم في جعل المھام أمثر فعالیةً وأمانًا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

استخدام لغة شائعة ومتماسكة داخلیًا. على سبیل المثال، یمكن  المعني باالستجابةبغیة تسھیل فعالیة االستجابة، على الفریق  •
 لالستخدام المتفاوت للكلمات المركبة والرموز أن یؤدي إلى سوء تفاھم وتأخر وحتى خطر مرتفع. 

ل حصري. استخدام عبارات ولغة بسیطة مع اآلخرین، مثل عائلة عدم استخدام العبارات التقنیة إال مع أعضاء الفریق بشك •
 المرضى، مثالً عند شرح الخطوات التالیة في التعامل مع المرضى.   

 المبدأ: 
 ینبغي على المستجیبین التنبّھ إلى محیطھم المباشر واستخدام لغة وعبارات مالئمة طوال الوقت.  

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

فور الوصول إلى الموقع، خفف من احتمال اإلصابة بخیبة أمل عبر إدارة التوقعات فیما یتعلق بنوع الخدمة التي یمكن  •
 توفیرھا وما ھو غیر واقعي. 

االمتناع عن استخدام لغة وسلوكیات غیر مالئمة أو غیر محترمة في أي وقت كان. قد یكون األقارب بالقربة من موقع الحدث  •
م المستجیب على الھاتف أو على جھاز التواصل الالسلكي أو مستجیب آخر من بین زمالئھ. قد تخیف التعلیقات عندما یتكلّ 

 غیر المناسبة المتعلقة بحالة المریض أو تشخیصھ أقاربھ أو تثیر غضبھ. 
بصلة بنشاطاتكم وإن كان لدیك احرص على احترام تقالید المریض الثقافیة والدینیة. تنبّھ إلى الثقافة في المنطقة والتي قد تمط  •

شكوك في ھذا الخصوص، سل العائلة عن التقالید التي تنطبق على الوضع الراھن. على سبیل المثال، في حال وفاة المریض، 
 على المستجیبین معرفة الطرق المالئمة التي تخّولھم التعامل مع الجثة قبل نقلھا في سیارة اإلسعاف وخالل ذلك وبعد ذلك. 

حدد لغتك ولھجة صوتك بحسب الوضع الراھن. في بیئة تعمھا الفوضة وفي مكان یكثر فیھ األشخاص، قد یكون أكثر فعالیة  •
التكلّم بھدوء وصرامة، وإن كان الوضع ھادئ وفي حال وجود عدد قلیل من أفراد العائلة على المرء أن یظھر حّس من 

 التعاطف واستخدام لھجة صوت منخفصة. 
استجابة في مجتمعات وطنیة حیث یتّم استخدام لغة أخرى، احرص على أّن أحد أفراد الفریق یتكلّم اللغة نفسھا  عند تنفیذ •

ویفھمھا. قد یكون التواصل الفعّال مع أفراد العائلة أساسیًا لتجنب سوء الفھم الذي یمكنھ أن یؤدي إلى سلوكیات عدائیة ضدّ 
 المستجیبین. 

 الزّي الرسمي
یضمن استخدام الزّي الرسمي وحدة الفریق. وینبغي على المستجیبین الذین یرتدون زیًا رسمیًا معینًا أن یعكسوا المھارات 

عندما تكون سمعة خدمات اإلسعاف طیّبة ضمن والخدمة التي یمثلھا ھذا الزّي لكي یحدد المجتمع المحلي توقعاتھ منھم. 
قابل للتحدید في تسھیل قدرة وصول المتطوعین الذین یسھل التعّرف إلیھم. في حاالت المجتمع المحلي، یساھم الزي الرسمي ال

الخطر، قد یقدّم لكم درجة من الحمایة للمتطوعین الذي یرتدونھ. في بعض األوقات، ولألسف الشدید، یتّم استھداف المتطوعین 
  ورة الحمراء.  الذین یرتدون زیًا خاص برمز الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البل

 المبدأ: 
ینبغي استخدام الزي الرسمي بشكل فرید من نوعھ لكي یعكس القدرة الخاصة بخدمة إسعاف الجمعیة الوطنیة ولكي یسھل 

 التفرقة بین األزیاء الرسمیة التابعة للمنظمات األخرى. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

الجمعیة الوطنیة عن اآلخرین مھّم جدًا أثناء النزاعات في حین قد ال تتمتّع التفرقة بین الزي الرسمي الخاص بخدمة إسعاف  •
المنظمات األخرى باالختصاص ذاتھ والسمعة نفسھا. بغیة تجنب نسخ الجھات الفاعلة للزي الرسمي، انظروا في إمكانیة 

 إصدار براءة اختراع أو إدخال بعض التعدیالت على الزّي الخاص بالجمعیة الوطنیة. 
یتوجب على الموظفین اإلداریین التابعین للجمعیة الوطنیة في األقسام التي ال تستوجب مھارات تقنیة والذین یُطلب منھم  •

 االستجابة إلى حالة ما عدم ارتداء زّي یمكن ربطھ بخدمة تقنیة أو تشغیلیة معیّنة. 
بك المجتمع المحلي. فیمكن لذلك أن یشمل مثالً على على المالبس الیومیة، بما أّن ذلك یمكنھ أن یرتجنب استخدام الشعارات  •

 القمصان ذات سعارات خاصة بمشاریع الصلیب األحمر أو الھالل األحمر. 
 دالة وتلك التي توفّر الحمایة لھا. نشر القوانین حول استخدام الشعارات ال •
زّي المتطوعین  الھویة التي یعكسھا بشأن خلق ارتباك استخدام المعدات والمالبس الشخصیة التي یمكن أن تساھم فيحدّ من  •

  . ومن بین ھذه المعدات نذكر نظارات الشمس وغطاء رأس شخصي أو حقیبة الظھر الشخصیة. الرسمي

 المبدأ: 
ینبغي على كّل مكونات الزي الرسمي أن تساھم في جعل المھام أكثر أمانًا وفعالیةً. بالتالي، یجب التفكیر بھا ملیًا قبل الموافقة 

 على استخدامھا التشغیلي. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

عدة صغیرة تجنب استخدام األكسسوارات التي قد تتسبب باالرتباك أو التي قد تفّسر على أنھا تشكل خطر. یمكن إضافة  •
حزام على شكل حزمة صغیرة بھدف التقلیل من الوقت الضروري للمتطوعین لمعالجة لإلسعافات األولیة على جانب ال

توجب منھ القیام انتشال مضمون الحزمة الصغیرة، فھذا یسلى المریض في موقع الحدث. ولكن، عندما یُضطر المتطوع إ
 بحركة شبیھة بتك التي یقوم بھا شخص یرید انتشال سالح صغیر من جعبتھ. 

خبرة التقنیة أو قیادة فّكر في إمكانیة إنشاء نظام تعریف بصري للزّي الرسمي بھدف التعّرف إلى مستوى ال •
 الموظفین التشغیلیة. المتطوعین/

على سبیل المثال، یمكن التعّرف إلى المتطوع من خالل الزي الرسمي. تقییم اإلیجابیات والسلبیات فیما یتعلّق بالدرجة التي  •
یعزز وضع اسم المتطوع على الزي الرسمي الثقة، ولكن قد یعرض ذلك المتطوع إلى خطر إضافي خالل المھمة أو في 

 مرحلة متقدمة. 
أن یحمل بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة كجزء ال یتجزأ من زیّھ. وفي بعض السیاقات،  فّكر في أن یقتضي المتطّوع •

خارج ساعات العمل أیًضا، لكي یتمكنوا من بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة  قد یستوجب من المتطوعین أن یحملوا
    خصیة. التعریف عن أنفسھم عند إغاثة متطوعین آخرین ال یعرفوھم معرفة ش

 المبدأ: 
 ینبغي على الجمعیة الوطنیة إنفاذ القواعد المتعلقة بإدارة الزّي الرسمي خارج النشاطات التشغیلیة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 المبدأ: 
ینبغي استخدام الزي الرسمي بشكل فرید من نوعھ لكي یعكس القدرة الخاصة بخدمة إسعاف الجمعیة الوطنیة ولكي یسھل 

 التفرقة بین األزیاء الرسمیة التابعة للمنظمات األخرى. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

الجمعیة الوطنیة عن اآلخرین مھّم جدًا أثناء النزاعات في حین قد ال تتمتّع التفرقة بین الزي الرسمي الخاص بخدمة إسعاف  •
المنظمات األخرى باالختصاص ذاتھ والسمعة نفسھا. بغیة تجنب نسخ الجھات الفاعلة للزي الرسمي، انظروا في إمكانیة 

 إصدار براءة اختراع أو إدخال بعض التعدیالت على الزّي الخاص بالجمعیة الوطنیة. 
یتوجب على الموظفین اإلداریین التابعین للجمعیة الوطنیة في األقسام التي ال تستوجب مھارات تقنیة والذین یُطلب منھم  •

 االستجابة إلى حالة ما عدم ارتداء زّي یمكن ربطھ بخدمة تقنیة أو تشغیلیة معیّنة. 
بك المجتمع المحلي. فیمكن لذلك أن یشمل مثالً على على المالبس الیومیة، بما أّن ذلك یمكنھ أن یرتجنب استخدام الشعارات  •

 القمصان ذات سعارات خاصة بمشاریع الصلیب األحمر أو الھالل األحمر. 
 دالة وتلك التي توفّر الحمایة لھا. نشر القوانین حول استخدام الشعارات ال •
زّي المتطوعین  الھویة التي یعكسھا بشأن خلق ارتباك استخدام المعدات والمالبس الشخصیة التي یمكن أن تساھم فيحدّ من  •

  . ومن بین ھذه المعدات نذكر نظارات الشمس وغطاء رأس شخصي أو حقیبة الظھر الشخصیة. الرسمي

 المبدأ: 
ینبغي على كّل مكونات الزي الرسمي أن تساھم في جعل المھام أكثر أمانًا وفعالیةً. بالتالي، یجب التفكیر بھا ملیًا قبل الموافقة 

 على استخدامھا التشغیلي. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

عدة صغیرة تجنب استخدام األكسسوارات التي قد تتسبب باالرتباك أو التي قد تفّسر على أنھا تشكل خطر. یمكن إضافة  •
حزام على شكل حزمة صغیرة بھدف التقلیل من الوقت الضروري للمتطوعین لمعالجة لإلسعافات األولیة على جانب ال

توجب منھ القیام انتشال مضمون الحزمة الصغیرة، فھذا یسلى المریض في موقع الحدث. ولكن، عندما یُضطر المتطوع إ
 بحركة شبیھة بتك التي یقوم بھا شخص یرید انتشال سالح صغیر من جعبتھ. 

خبرة التقنیة أو قیادة فّكر في إمكانیة إنشاء نظام تعریف بصري للزّي الرسمي بھدف التعّرف إلى مستوى ال •
 الموظفین التشغیلیة. المتطوعین/

على سبیل المثال، یمكن التعّرف إلى المتطوع من خالل الزي الرسمي. تقییم اإلیجابیات والسلبیات فیما یتعلّق بالدرجة التي  •
یعزز وضع اسم المتطوع على الزي الرسمي الثقة، ولكن قد یعرض ذلك المتطوع إلى خطر إضافي خالل المھمة أو في 

 مرحلة متقدمة. 
أن یحمل بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة كجزء ال یتجزأ من زیّھ. وفي بعض السیاقات،  فّكر في أن یقتضي المتطّوع •

خارج ساعات العمل أیًضا، لكي یتمكنوا من بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة  قد یستوجب من المتطوعین أن یحملوا
    خصیة. التعریف عن أنفسھم عند إغاثة متطوعین آخرین ال یعرفوھم معرفة ش

 المبدأ: 
 ینبغي على الجمعیة الوطنیة إنفاذ القواعد المتعلقة بإدارة الزّي الرسمي خارج النشاطات التشغیلیة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

12



الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 المبدأ: 
ینبغي استخدام الزي الرسمي بشكل فرید من نوعھ لكي یعكس القدرة الخاصة بخدمة إسعاف الجمعیة الوطنیة ولكي یسھل 

 التفرقة بین األزیاء الرسمیة التابعة للمنظمات األخرى. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

الجمعیة الوطنیة عن اآلخرین مھّم جدًا أثناء النزاعات في حین قد ال تتمتّع التفرقة بین الزي الرسمي الخاص بخدمة إسعاف  •
المنظمات األخرى باالختصاص ذاتھ والسمعة نفسھا. بغیة تجنب نسخ الجھات الفاعلة للزي الرسمي، انظروا في إمكانیة 

 إصدار براءة اختراع أو إدخال بعض التعدیالت على الزّي الخاص بالجمعیة الوطنیة. 
یتوجب على الموظفین اإلداریین التابعین للجمعیة الوطنیة في األقسام التي ال تستوجب مھارات تقنیة والذین یُطلب منھم  •

 االستجابة إلى حالة ما عدم ارتداء زّي یمكن ربطھ بخدمة تقنیة أو تشغیلیة معیّنة. 
بك المجتمع المحلي. فیمكن لذلك أن یشمل مثالً على على المالبس الیومیة، بما أّن ذلك یمكنھ أن یرتجنب استخدام الشعارات  •

 القمصان ذات سعارات خاصة بمشاریع الصلیب األحمر أو الھالل األحمر. 
 دالة وتلك التي توفّر الحمایة لھا. نشر القوانین حول استخدام الشعارات ال •
زّي المتطوعین  الھویة التي یعكسھا بشأن خلق ارتباك استخدام المعدات والمالبس الشخصیة التي یمكن أن تساھم فيحدّ من  •

  . ومن بین ھذه المعدات نذكر نظارات الشمس وغطاء رأس شخصي أو حقیبة الظھر الشخصیة. الرسمي

 المبدأ: 
ینبغي على كّل مكونات الزي الرسمي أن تساھم في جعل المھام أكثر أمانًا وفعالیةً. بالتالي، یجب التفكیر بھا ملیًا قبل الموافقة 

 على استخدامھا التشغیلي. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

عدة صغیرة تجنب استخدام األكسسوارات التي قد تتسبب باالرتباك أو التي قد تفّسر على أنھا تشكل خطر. یمكن إضافة  •
حزام على شكل حزمة صغیرة بھدف التقلیل من الوقت الضروري للمتطوعین لمعالجة لإلسعافات األولیة على جانب ال

توجب منھ القیام انتشال مضمون الحزمة الصغیرة، فھذا یسلى المریض في موقع الحدث. ولكن، عندما یُضطر المتطوع إ
 بحركة شبیھة بتك التي یقوم بھا شخص یرید انتشال سالح صغیر من جعبتھ. 

خبرة التقنیة أو قیادة فّكر في إمكانیة إنشاء نظام تعریف بصري للزّي الرسمي بھدف التعّرف إلى مستوى ال •
 الموظفین التشغیلیة. المتطوعین/

على سبیل المثال، یمكن التعّرف إلى المتطوع من خالل الزي الرسمي. تقییم اإلیجابیات والسلبیات فیما یتعلّق بالدرجة التي  •
یعزز وضع اسم المتطوع على الزي الرسمي الثقة، ولكن قد یعرض ذلك المتطوع إلى خطر إضافي خالل المھمة أو في 

 مرحلة متقدمة. 
أن یحمل بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة كجزء ال یتجزأ من زیّھ. وفي بعض السیاقات،  فّكر في أن یقتضي المتطّوع •

خارج ساعات العمل أیًضا، لكي یتمكنوا من بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة  قد یستوجب من المتطوعین أن یحملوا
    خصیة. التعریف عن أنفسھم عند إغاثة متطوعین آخرین ال یعرفوھم معرفة ش

 المبدأ: 
 ینبغي على الجمعیة الوطنیة إنفاذ القواعد المتعلقة بإدارة الزّي الرسمي خارج النشاطات التشغیلیة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 المبدأ: 
ینبغي استخدام الزي الرسمي بشكل فرید من نوعھ لكي یعكس القدرة الخاصة بخدمة إسعاف الجمعیة الوطنیة ولكي یسھل 

 التفرقة بین األزیاء الرسمیة التابعة للمنظمات األخرى. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

الجمعیة الوطنیة عن اآلخرین مھّم جدًا أثناء النزاعات في حین قد ال تتمتّع التفرقة بین الزي الرسمي الخاص بخدمة إسعاف  •
المنظمات األخرى باالختصاص ذاتھ والسمعة نفسھا. بغیة تجنب نسخ الجھات الفاعلة للزي الرسمي، انظروا في إمكانیة 

 إصدار براءة اختراع أو إدخال بعض التعدیالت على الزّي الخاص بالجمعیة الوطنیة. 
یتوجب على الموظفین اإلداریین التابعین للجمعیة الوطنیة في األقسام التي ال تستوجب مھارات تقنیة والذین یُطلب منھم  •

 االستجابة إلى حالة ما عدم ارتداء زّي یمكن ربطھ بخدمة تقنیة أو تشغیلیة معیّنة. 
بك المجتمع المحلي. فیمكن لذلك أن یشمل مثالً على على المالبس الیومیة، بما أّن ذلك یمكنھ أن یرتجنب استخدام الشعارات  •

 القمصان ذات سعارات خاصة بمشاریع الصلیب األحمر أو الھالل األحمر. 
 دالة وتلك التي توفّر الحمایة لھا. نشر القوانین حول استخدام الشعارات ال •
زّي المتطوعین  الھویة التي یعكسھا بشأن خلق ارتباك استخدام المعدات والمالبس الشخصیة التي یمكن أن تساھم فيحدّ من  •

  . ومن بین ھذه المعدات نذكر نظارات الشمس وغطاء رأس شخصي أو حقیبة الظھر الشخصیة. الرسمي

 المبدأ: 
ینبغي على كّل مكونات الزي الرسمي أن تساھم في جعل المھام أكثر أمانًا وفعالیةً. بالتالي، یجب التفكیر بھا ملیًا قبل الموافقة 

 على استخدامھا التشغیلي. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

عدة صغیرة تجنب استخدام األكسسوارات التي قد تتسبب باالرتباك أو التي قد تفّسر على أنھا تشكل خطر. یمكن إضافة  •
حزام على شكل حزمة صغیرة بھدف التقلیل من الوقت الضروري للمتطوعین لمعالجة لإلسعافات األولیة على جانب ال

توجب منھ القیام انتشال مضمون الحزمة الصغیرة، فھذا یسلى المریض في موقع الحدث. ولكن، عندما یُضطر المتطوع إ
 بحركة شبیھة بتك التي یقوم بھا شخص یرید انتشال سالح صغیر من جعبتھ. 

خبرة التقنیة أو قیادة فّكر في إمكانیة إنشاء نظام تعریف بصري للزّي الرسمي بھدف التعّرف إلى مستوى ال •
 الموظفین التشغیلیة. المتطوعین/

على سبیل المثال، یمكن التعّرف إلى المتطوع من خالل الزي الرسمي. تقییم اإلیجابیات والسلبیات فیما یتعلّق بالدرجة التي  •
یعزز وضع اسم المتطوع على الزي الرسمي الثقة، ولكن قد یعرض ذلك المتطوع إلى خطر إضافي خالل المھمة أو في 

 مرحلة متقدمة. 
أن یحمل بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة كجزء ال یتجزأ من زیّھ. وفي بعض السیاقات،  فّكر في أن یقتضي المتطّوع •

خارج ساعات العمل أیًضا، لكي یتمكنوا من بطاقة تعریفھ الخاصة بالجمعیة الوطنیة  قد یستوجب من المتطوعین أن یحملوا
    خصیة. التعریف عن أنفسھم عند إغاثة متطوعین آخرین ال یعرفوھم معرفة ش

 المبدأ: 
 ینبغي على الجمعیة الوطنیة إنفاذ القواعد المتعلقة بإدارة الزّي الرسمي خارج النشاطات التشغیلیة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 المبدأ: 
ینبغي استخدام الزي الرسمي بشكل فرید من نوعھ لكي یعكس القدرة الخاصة بخدمة إسعاف الجمعیة الوطنیة ولكي یسھل 

 التفرقة بین األزیاء الرسمیة التابعة للمنظمات األخرى. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 
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 االستجابة إلى حالة ما عدم ارتداء زّي یمكن ربطھ بخدمة تقنیة أو تشغیلیة معیّنة. 
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ینبغي على كّل مكونات الزي الرسمي أن تساھم في جعل المھام أكثر أمانًا وفعالیةً. بالتالي، یجب التفكیر بھا ملیًا قبل الموافقة 

 على استخدامھا التشغیلي. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

عدة صغیرة تجنب استخدام األكسسوارات التي قد تتسبب باالرتباك أو التي قد تفّسر على أنھا تشكل خطر. یمكن إضافة  •
حزام على شكل حزمة صغیرة بھدف التقلیل من الوقت الضروري للمتطوعین لمعالجة لإلسعافات األولیة على جانب ال

توجب منھ القیام انتشال مضمون الحزمة الصغیرة، فھذا یسلى المریض في موقع الحدث. ولكن، عندما یُضطر المتطوع إ
 بحركة شبیھة بتك التي یقوم بھا شخص یرید انتشال سالح صغیر من جعبتھ. 

خبرة التقنیة أو قیادة فّكر في إمكانیة إنشاء نظام تعریف بصري للزّي الرسمي بھدف التعّرف إلى مستوى ال •
 الموظفین التشغیلیة. المتطوعین/
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 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

التطّوع. ویمكن لذلك أن یؤثر سلبًا على صورة الجمعیة الوطنیة ویقلل من \یجب منع ارتداء الزّي الرسمي خارج العمل •
 الذي یمثلھ الزّي الرسمي. وبالتالي، ینبغي وضع عقوبات مناسبة للمساھمة في إنفاذ القواعد. مستوى االحترام 

 تسلیم زیّھم.  ینبغي على األفراد الذین یتوقفون عن العمل الطوعي •
 إن ضاع أي زّي رسمي أو سُرق، ینبغي إعالم اإلدارة عن ذلك فوًرا.  •
ضبط التخلّص من الزي الرسمي، سواء عبر تدمیر الشعارات والرموز، من خالل حرق الزي الرسمي بطریقة منظمة، أو  •

 عبر إزالة اللون عن الزي الرسمي قبل التخلص منھ. 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 مفھوم المخاطر المقبولة
الذي  –بما فیھ المالي، المتعلق بالسمعة أو حتى خطر خسارة األرواح  –یشیر مفھوم المخاطر المقبولة إلى مستوى الخطر 

یمكن استحمالھ من منظور تحلیل الكلفة بالنسبة للفائدة. ینبغي على خدمة إسعاف عاملة في سیاقات خطرة أن تتنبّھ إلى 
المخاطر الكامنة وكیفیة التخفیف من حدتھا، فضالً عن مستوى الخطر الذي تكون المؤسسة مستعدة لتحّملھ بھدف إنجاز 

اطر التي على الفرق استحمالھا عندما تكون حیاة أحدھم معرضة للخطر؟ ھل تزید ھذه مھمتھا. على سبیل المثال، ما ھي المخ
العتبة عندما تظھر ضرورة إنقاذ عدة أرواح؟ ماذا یحصل عندما تكون حیاة متطوعي الجمعیة الوطنیة ھي أیًضا معرضة 

ب منھ أو ھل علیھ االلتزام بمستوى الخطر یعني ذلك أّن الفریق المعني باالستجابة یبذل جھود أكثر مما ھو مطلوللخطر؛ فھل 
 ذاتھ؟ 

من المھّم أن تفكر الجمعیة الوطنیة بھذه المسائل ملیًا قبل مصادفة ھذه المخاطر. لذلك، نحن بحاجة إلى خطوط توجیھیة 
لك أن واضحة تحدد مختلف مستویات المخاطر وما ھو مستوى المخاطر المقبولة بحسب السیناریوھات ذات الصلة. ویمكن لذ

یسّھل عملیة صنع قرارات أكثر فعالیةً للمدراء في حاالت التوتر والضغوطات. ویمكن للعتبات الواضحة أن تعتبر طریقة 
 لتجنب التعود إلى المخاطر، ألنھ حتى عند التنبھ إلى تدھور أي وضع، ال یتم اتخاذ تدابیر إضافیة حتى بعد وقوع الحادثة. 

 المبدأ: 
أو الخدمة السابقة للدخول للمستشفى بأمان أكبر إذا عملت وفقًا لعتبات خاصة بالمخاطر المقبولة تستند  ستعمل سیارة اإلسعاف

 إلى وقائع وتكون محددة سابقًا. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

واضحة ومستندة  تطویر عتبات مؤسسیة عن المخاطر المقبولة تستند إلى تقییم أمني تتم مراجعتھ بشكل منتظم، بما فیھ تدابیر •
التي من المرجح حصولھا أكثر من غیرھا والتي تترك أثًرا إلى وقائع حول التخفیف من حدة الخطر، خصوًصا للمخاطر 

). ینبغي إعالم كّل المستجیبین وخصوًصا قادة الفرق عن ھذه العتبات والحرص على فھمھم لھا في 1عمیقًا (مراجعة الجدول 
 كّل األوقات. 

ع عملیة تغییر عتبة المخاطر المقبولة إلى المعاییر المحددة سابقًا بھدف تجنب االعتماد على صنع قرارات ینبغي أن تخض •
متحیزة، األمر الذي قد یعرض إلى التعّود على الخطر. على سبیل المثال، یمكن لھذا المعیار أن یكون عدد الجرحى المصابین 

 ببًا شرعیًا للمستجیبین الذین یعرضون نفسھم للخطر أكثر من المعتاد. بجروح حرجى. ولكن، ال یعطي عادةً عدد الوفیات س
ینبغي مأسسة مفھوم المخاطر المقبولة على كّل المستویات قبل ظھور المشاكل. ینبغي على المدراء فھم سیاسة الجمعیة  •

 الوطنیة وأین تقع مسؤولیاتھم االستباقیة والتفاعلیة. 
إن زّود مصدران معلومات متضاربة عند تقییم مستوى مخاطر مھمة معیّنة، على الفریق الموفد االستناد إلى المعلومات  •

المتطابقة وإجراء تدقیق متقاطع لما تبقى من معلومات مع مصدر ثالث قبل التدخل (طریقة التثلیث). ویمكن القیام بذلك مثالً 
 حیث وقعت الحادثة.  عبر التواصل مع المتطوعین من المكان
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محور أرجحة أفقي ومحور أثر عمودي. استنادًا إلى السیاق الحالي  أداة بسیطة لرسم خرائط المخاطر أعاله المصفوفة إنّ 
وتدابیر التخفیف من حدة المخاطر القائمة، ما ھي "أرجحیة" حصول حادثة أمنیة وفي حال حصولھا، ما ھي درجة تأثیرھا 

نبغي أیًضا النظر في التأثیر غیر المباشر، مثل تأثیر حادثة الخدمات السابقة للدخول للمستشفى. ی\المباشر على فرق اإلسعاف
 على سمعة الجمعیة الوطنیة وقدرة الوصول إلى مكان الحدث في المستقبل. 

وفي بعض األحیان، قد تحتاج خدمة إسعاف عاملة في سیاق النزاعات إلى االستجابة إلى حاالت خطرة بھدف تحقیق والیتھا 
االستجابة بشكل یتعدى المساحة الخضراء المبینة أعاله، إال إن كانت ال تتمتنع باالختصاص الذي واختصاصھا. ولذلك، علیھا 

یخّولھا القیام بذلك. وبھدف ضمان قدرتھا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحایا، علیھا أن تطّور تدابیر للتخفیف من 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 التقییم األمني 
ي تقییم سواء ترسل مستیجبیھا لمواجھة حالة ما تتعدى عتبة المخاطر للجمعیة الوطنیة لكیعتبر التقییم األمني ضروریًا 

الجمعیة الوطنیة بشبكة داخلیة وخارجیة واسعة یمكنھا أن تجمع المعلومات منھا التي یمكنھا أن تساھم  المقبولة. تتمتع عادةً 
ابیر لضمان وصول ھذه المعلومات لصانعي القرارات بدورھا في وصول أكثر أمانًا لفریقھا. ولكن، من الضروري وضع تد

التشغیلیة. باإلضافة إلى ذلك، لن یعتمد التقییم األمني فقط على المعلومات التي یتم جمعھا في الموضع األصلي، بل أیًضا على 
 المھمة وخاللھا وبعدھا.  المعلومات السابقة التي تكّون الخلفیة والتي یتّم جمعھا بشكل أكثر انتظاًما. إنھا عملیة تحصل قبل

 المبدأ: 
 إلجراء تقییم أمني فعال ویمط بصلة للسیاق المحاي، على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى بمعلومات محدّثة جاھزة دائًما. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 یتوجب على الجمعیة الوطنیة رسم خرائط للمخاطر لكّل المواقع وتوفیر معلومات محدثة لإلدارة ولغرفة العملیات.  •
على غرفة العملیات أن تتمتع بمعلومات محدثة حول الموارد البشریة المتوفرة في الدولة. وقد یشمل ذلك المعلومات التي  •

عتھم توفیر الدعم في الحاالت التي تستوجب معلومات إضافیة والذین باستطاتخولھم االتصال بجھات التواصل في كّل منطقة 
 قبل المھمة وخاللھا. 

یمكن لإلدارة التشغیلیة االستفادة من أشخاص موثوق بھم، ال ینتمون بالضرورة إلى الجمعیة الوطنیة، یمكنھن توفیر معلومات  •
 أو إجراء تدقیق متقاطع لھا. 

 المبدأ: 
 ضمان جمع تقییم أولي یستند إلى وقائع بشكل منتظم قبل إرسال فریق وخالل المھمة. بیانات ذات صلة ل

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي الشروع بعملیات التقییم األمني األولي (تقییم أولي) عند تلقي االتصال وینبغي أن تقودھا غرفة العملیات. لالطالع على  •
عینة حول قائم مرجعیة تتضمن المعلومات التي ینبغي جمعھا ومراجعتھا بشكل منتظم خالل التقییم األولي، یرجى مراجعة 

 . 2الجدول 
الشخصیة وتكنولوجیا المعلومات ومعدات  الوقایةوطنیة أن تتحلى بجردة محدثة للموارد مثل معدات ینبغي على الجمعیة ال •

 ، بما فیھا المعدات التي تشوبھا شوائب. سیحدد التقییم األولي ماذا ینبغي على الفریق األول أن یجلب معھ. التواصل
یطلب وصول الذي یتم إجراؤه قبل المھمة. على سبیل المثال، على تدابیر االستجابة بحدّ ذاتھا أن تستند إلى التقییم األول  •

سیارة اإلسعاف إلى مكان طُلبت في الماضي إلیھ بنیة سرقتھا أو التعدي علیھا. في ھذه الحالة، قد تدعو غرفة العملیات 
ء األخضر لدخول سیارة المتطوعین الذین یقتنون في ذاك الحّي للتأكد من المعلومات التي تّم توفیرھا لھم قبل إعطاء الضو

 اإلسعاف إلى تلك المنطقة. قبل االتصال بالشرطة وطلب منھا إجراء تحقیق، قیموا بتأني إیجابیات ھذه الخطوة وسلبیاتھا. 
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 ، بما فیھا المعدات التي تشوبھا شوائب. سیحدد التقییم األولي ماذا ینبغي على الفریق األول أن یجلب معھ. التواصل
یطلب وصول الذي یتم إجراؤه قبل المھمة. على سبیل المثال، على تدابیر االستجابة بحدّ ذاتھا أن تستند إلى التقییم األول  •

سیارة اإلسعاف إلى مكان طُلبت في الماضي إلیھ بنیة سرقتھا أو التعدي علیھا. في ھذه الحالة، قد تدعو غرفة العملیات 
ء األخضر لدخول سیارة المتطوعین الذین یقتنون في ذاك الحّي للتأكد من المعلومات التي تّم توفیرھا لھم قبل إعطاء الضو

 اإلسعاف إلى تلك المنطقة. قبل االتصال بالشرطة وطلب منھا إجراء تحقیق، قیموا بتأني إیجابیات ھذه الخطوة وسلبیاتھا. 

 : عینة عن قائمة مرجعیة للتقییم األولي2الجدول 

 اسم المتصل: 

 وقت االتصال: 

 رقم الھاتف: 

 التقییم األمني 
ي تقییم سواء ترسل مستیجبیھا لمواجھة حالة ما تتعدى عتبة المخاطر للجمعیة الوطنیة لكیعتبر التقییم األمني ضروریًا 

الجمعیة الوطنیة بشبكة داخلیة وخارجیة واسعة یمكنھا أن تجمع المعلومات منھا التي یمكنھا أن تساھم  المقبولة. تتمتع عادةً 
ابیر لضمان وصول ھذه المعلومات لصانعي القرارات بدورھا في وصول أكثر أمانًا لفریقھا. ولكن، من الضروري وضع تد

التشغیلیة. باإلضافة إلى ذلك، لن یعتمد التقییم األمني فقط على المعلومات التي یتم جمعھا في الموضع األصلي، بل أیًضا على 
 المھمة وخاللھا وبعدھا.  المعلومات السابقة التي تكّون الخلفیة والتي یتّم جمعھا بشكل أكثر انتظاًما. إنھا عملیة تحصل قبل

 المبدأ: 
 إلجراء تقییم أمني فعال ویمط بصلة للسیاق المحاي، على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى بمعلومات محدّثة جاھزة دائًما. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 یتوجب على الجمعیة الوطنیة رسم خرائط للمخاطر لكّل المواقع وتوفیر معلومات محدثة لإلدارة ولغرفة العملیات.  •
على غرفة العملیات أن تتمتع بمعلومات محدثة حول الموارد البشریة المتوفرة في الدولة. وقد یشمل ذلك المعلومات التي  •

عتھم توفیر الدعم في الحاالت التي تستوجب معلومات إضافیة والذین باستطاتخولھم االتصال بجھات التواصل في كّل منطقة 
 قبل المھمة وخاللھا. 

یمكن لإلدارة التشغیلیة االستفادة من أشخاص موثوق بھم، ال ینتمون بالضرورة إلى الجمعیة الوطنیة، یمكنھن توفیر معلومات  •
 أو إجراء تدقیق متقاطع لھا. 

 المبدأ: 
 ضمان جمع تقییم أولي یستند إلى وقائع بشكل منتظم قبل إرسال فریق وخالل المھمة. بیانات ذات صلة ل

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي الشروع بعملیات التقییم األمني األولي (تقییم أولي) عند تلقي االتصال وینبغي أن تقودھا غرفة العملیات. لالطالع على  •
عینة حول قائم مرجعیة تتضمن المعلومات التي ینبغي جمعھا ومراجعتھا بشكل منتظم خالل التقییم األولي، یرجى مراجعة 

 . 2الجدول 
الشخصیة وتكنولوجیا المعلومات ومعدات  الوقایةوطنیة أن تتحلى بجردة محدثة للموارد مثل معدات ینبغي على الجمعیة ال •

 ، بما فیھا المعدات التي تشوبھا شوائب. سیحدد التقییم األولي ماذا ینبغي على الفریق األول أن یجلب معھ. التواصل
یطلب وصول الذي یتم إجراؤه قبل المھمة. على سبیل المثال، على تدابیر االستجابة بحدّ ذاتھا أن تستند إلى التقییم األول  •

سیارة اإلسعاف إلى مكان طُلبت في الماضي إلیھ بنیة سرقتھا أو التعدي علیھا. في ھذه الحالة، قد تدعو غرفة العملیات 
ء األخضر لدخول سیارة المتطوعین الذین یقتنون في ذاك الحّي للتأكد من المعلومات التي تّم توفیرھا لھم قبل إعطاء الضو

 اإلسعاف إلى تلك المنطقة. قبل االتصال بالشرطة وطلب منھا إجراء تحقیق، قیموا بتأني إیجابیات ھذه الخطوة وسلبیاتھا. 

 : عینة عن قائمة مرجعیة للتقییم األولي2الجدول 

 اسم المتصل: 

 وقت االتصال: 

 رقم الھاتف: 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 التقییم األمني 
ي تقییم سواء ترسل مستیجبیھا لمواجھة حالة ما تتعدى عتبة المخاطر للجمعیة الوطنیة لكیعتبر التقییم األمني ضروریًا 

الجمعیة الوطنیة بشبكة داخلیة وخارجیة واسعة یمكنھا أن تجمع المعلومات منھا التي یمكنھا أن تساھم  المقبولة. تتمتع عادةً 
ابیر لضمان وصول ھذه المعلومات لصانعي القرارات بدورھا في وصول أكثر أمانًا لفریقھا. ولكن، من الضروري وضع تد

التشغیلیة. باإلضافة إلى ذلك، لن یعتمد التقییم األمني فقط على المعلومات التي یتم جمعھا في الموضع األصلي، بل أیًضا على 
 المھمة وخاللھا وبعدھا.  المعلومات السابقة التي تكّون الخلفیة والتي یتّم جمعھا بشكل أكثر انتظاًما. إنھا عملیة تحصل قبل

 المبدأ: 
 إلجراء تقییم أمني فعال ویمط بصلة للسیاق المحاي، على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى بمعلومات محدّثة جاھزة دائًما. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 یتوجب على الجمعیة الوطنیة رسم خرائط للمخاطر لكّل المواقع وتوفیر معلومات محدثة لإلدارة ولغرفة العملیات.  •
على غرفة العملیات أن تتمتع بمعلومات محدثة حول الموارد البشریة المتوفرة في الدولة. وقد یشمل ذلك المعلومات التي  •

عتھم توفیر الدعم في الحاالت التي تستوجب معلومات إضافیة والذین باستطاتخولھم االتصال بجھات التواصل في كّل منطقة 
 قبل المھمة وخاللھا. 

یمكن لإلدارة التشغیلیة االستفادة من أشخاص موثوق بھم، ال ینتمون بالضرورة إلى الجمعیة الوطنیة، یمكنھن توفیر معلومات  •
 أو إجراء تدقیق متقاطع لھا. 

 المبدأ: 
 ضمان جمع تقییم أولي یستند إلى وقائع بشكل منتظم قبل إرسال فریق وخالل المھمة. بیانات ذات صلة ل

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي الشروع بعملیات التقییم األمني األولي (تقییم أولي) عند تلقي االتصال وینبغي أن تقودھا غرفة العملیات. لالطالع على  •
عینة حول قائم مرجعیة تتضمن المعلومات التي ینبغي جمعھا ومراجعتھا بشكل منتظم خالل التقییم األولي، یرجى مراجعة 

 . 2الجدول 
الشخصیة وتكنولوجیا المعلومات ومعدات  الوقایةوطنیة أن تتحلى بجردة محدثة للموارد مثل معدات ینبغي على الجمعیة ال •

 ، بما فیھا المعدات التي تشوبھا شوائب. سیحدد التقییم األولي ماذا ینبغي على الفریق األول أن یجلب معھ. التواصل
یطلب وصول الذي یتم إجراؤه قبل المھمة. على سبیل المثال، على تدابیر االستجابة بحدّ ذاتھا أن تستند إلى التقییم األول  •

سیارة اإلسعاف إلى مكان طُلبت في الماضي إلیھ بنیة سرقتھا أو التعدي علیھا. في ھذه الحالة، قد تدعو غرفة العملیات 
ء األخضر لدخول سیارة المتطوعین الذین یقتنون في ذاك الحّي للتأكد من المعلومات التي تّم توفیرھا لھم قبل إعطاء الضو

 اإلسعاف إلى تلك المنطقة. قبل االتصال بالشرطة وطلب منھا إجراء تحقیق، قیموا بتأني إیجابیات ھذه الخطوة وسلبیاتھا. 

 : عینة عن قائمة مرجعیة للتقییم األولي2الجدول 

 اسم المتصل: 

 وقت االتصال: 

 رقم الھاتف: 

 التقییم األمني 
ي تقییم سواء ترسل مستیجبیھا لمواجھة حالة ما تتعدى عتبة المخاطر للجمعیة الوطنیة لكیعتبر التقییم األمني ضروریًا 

الجمعیة الوطنیة بشبكة داخلیة وخارجیة واسعة یمكنھا أن تجمع المعلومات منھا التي یمكنھا أن تساھم  المقبولة. تتمتع عادةً 
ابیر لضمان وصول ھذه المعلومات لصانعي القرارات بدورھا في وصول أكثر أمانًا لفریقھا. ولكن، من الضروري وضع تد

التشغیلیة. باإلضافة إلى ذلك، لن یعتمد التقییم األمني فقط على المعلومات التي یتم جمعھا في الموضع األصلي، بل أیًضا على 
 المھمة وخاللھا وبعدھا.  المعلومات السابقة التي تكّون الخلفیة والتي یتّم جمعھا بشكل أكثر انتظاًما. إنھا عملیة تحصل قبل

 المبدأ: 
 إلجراء تقییم أمني فعال ویمط بصلة للسیاق المحاي، على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى بمعلومات محدّثة جاھزة دائًما. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 یتوجب على الجمعیة الوطنیة رسم خرائط للمخاطر لكّل المواقع وتوفیر معلومات محدثة لإلدارة ولغرفة العملیات.  •
على غرفة العملیات أن تتمتع بمعلومات محدثة حول الموارد البشریة المتوفرة في الدولة. وقد یشمل ذلك المعلومات التي  •

عتھم توفیر الدعم في الحاالت التي تستوجب معلومات إضافیة والذین باستطاتخولھم االتصال بجھات التواصل في كّل منطقة 
 قبل المھمة وخاللھا. 

یمكن لإلدارة التشغیلیة االستفادة من أشخاص موثوق بھم، ال ینتمون بالضرورة إلى الجمعیة الوطنیة، یمكنھن توفیر معلومات  •
 أو إجراء تدقیق متقاطع لھا. 

 المبدأ: 
 ضمان جمع تقییم أولي یستند إلى وقائع بشكل منتظم قبل إرسال فریق وخالل المھمة. بیانات ذات صلة ل

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي الشروع بعملیات التقییم األمني األولي (تقییم أولي) عند تلقي االتصال وینبغي أن تقودھا غرفة العملیات. لالطالع على  •
عینة حول قائم مرجعیة تتضمن المعلومات التي ینبغي جمعھا ومراجعتھا بشكل منتظم خالل التقییم األولي، یرجى مراجعة 

 . 2الجدول 
الشخصیة وتكنولوجیا المعلومات ومعدات  الوقایةوطنیة أن تتحلى بجردة محدثة للموارد مثل معدات ینبغي على الجمعیة ال •

 ، بما فیھا المعدات التي تشوبھا شوائب. سیحدد التقییم األولي ماذا ینبغي على الفریق األول أن یجلب معھ. التواصل
یطلب وصول الذي یتم إجراؤه قبل المھمة. على سبیل المثال، على تدابیر االستجابة بحدّ ذاتھا أن تستند إلى التقییم األول  •

سیارة اإلسعاف إلى مكان طُلبت في الماضي إلیھ بنیة سرقتھا أو التعدي علیھا. في ھذه الحالة، قد تدعو غرفة العملیات 
ء األخضر لدخول سیارة المتطوعین الذین یقتنون في ذاك الحّي للتأكد من المعلومات التي تّم توفیرھا لھم قبل إعطاء الضو

 اإلسعاف إلى تلك المنطقة. قبل االتصال بالشرطة وطلب منھا إجراء تحقیق، قیموا بتأني إیجابیات ھذه الخطوة وسلبیاتھا. 

 : عینة عن قائمة مرجعیة للتقییم األولي2الجدول 

 اسم المتصل: 

 وقت االتصال: 

 رقم الھاتف: 

 غیر آمن: یعتبر المتصل أّن الوضع آمن/

 لوحة رقم سیارة اإلسعاف: 

 غیرھا: تشكیلة المجتمع المحلي الطائفیة/األخالقیة/

 الجھات الفاعلة في المنطقة: 

 اسم أعضاء الفریق: 

 اسم قائد الفریق ورقم ھاتفھ: 

 ترخیص موثّق إن اقتضى األمر: 

 ال): حوادث سابقة في المنطقة (نعم/

 الخروج: الطریق ونقطة الدخول/

 المبدأ: 
  مواصلة التقییم األمني بعد إرسال سیارة اإلسعاف.  ینبغي

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على غرفة العملیات قیادة عملیات التقییم الثانویة وعلیھا أن تبدأ مباشرةً بعد إرسال سیارة اإلسعاف (قائمة مرجعیة  •
 ). 3مضمنة في الجدول 

فعلیھا أن تنتقل إلى مكان آمن قریب من موقع إن كنتم ما زلتم تفتقرون إلى المعلومات الحساسة أثناء إرسال سیارة اإلسعاف،  •
الحدث إال أن یصبح الوضع آمن بما فیھ الكفایة لمواصلة العمل. فعلى سبیل المثال، في حال وجود مظاھرة على الطریق إلى 

 ملیات االتصال بمنظمیھا وطلب منھم تسلیك الطریق لسیارة اإلسعاف إن أمكن. موقع الحدث، یتعین على غرفة الع
خالل المھمام التي تنطوي على مخاطر، دقق بالمعلومات الحساسة مع مصدرین موثوق بھما على األقل (شركاء أو منظمات  •

وات أمنیة أو سلطات محلیة أو غیر حكومیة عاملة في المنطقة أو متطوعین من الجمعیة الوطنیة أو مجموعات دینیة أو ق
مجموعات مسلحة أو قبائل محلیة أو غیرھا). یجب أال تسنتد الجمعیة الوطنیة أبدًا على المعلومات التي أقدموا على جمعھا من 

 أشخاص یتكلمون معھم للمرة األولى لتحدید سواء كانت الساحة سالكة. 
مع غرفة العملیات. وعلیھ أن یتمتع بالقدرة الدائمة على تقییم محیط ینبغي على قائد الفریق في الموقع البقاء على تواصل  •

الفریق بحثًا عن مؤشرات تشیر إلى التعرض للخطر، وال التركیز حصًرا على الضحیة، بل التنبھ أیًضا إلى المحیط والروائح 
الحدث أو على عكس ذلك إن كان واإلصغاء إلى التحذیرات الصادرة عن المتفرجین وتعقب سواء كان األفراد یغادرون موقع 

 ثمة حشد كبیر یقترب منھ. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي عدم تجاھل أي إحساس داخلي أو غریزي. 

 

 

   : عینیة عن قائمة مرجعیة للتقییم الثانوي 3الجدول 

 إرسال فریق اإلسعاف:  وقت

 غیر آمن: یعتبر المتصل أّن الوضع آمن/

 لوحة رقم سیارة اإلسعاف: 

 غیرھا: تشكیلة المجتمع المحلي الطائفیة/األخالقیة/

 الجھات الفاعلة في المنطقة: 

 اسم أعضاء الفریق: 

 اسم قائد الفریق ورقم ھاتفھ: 

 ترخیص موثّق إن اقتضى األمر: 

 ال): حوادث سابقة في المنطقة (نعم/

 الخروج: الطریق ونقطة الدخول/

 المبدأ: 
  مواصلة التقییم األمني بعد إرسال سیارة اإلسعاف.  ینبغي

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على غرفة العملیات قیادة عملیات التقییم الثانویة وعلیھا أن تبدأ مباشرةً بعد إرسال سیارة اإلسعاف (قائمة مرجعیة  •
 ). 3مضمنة في الجدول 

فعلیھا أن تنتقل إلى مكان آمن قریب من موقع إن كنتم ما زلتم تفتقرون إلى المعلومات الحساسة أثناء إرسال سیارة اإلسعاف،  •
الحدث إال أن یصبح الوضع آمن بما فیھ الكفایة لمواصلة العمل. فعلى سبیل المثال، في حال وجود مظاھرة على الطریق إلى 

 ملیات االتصال بمنظمیھا وطلب منھم تسلیك الطریق لسیارة اإلسعاف إن أمكن. موقع الحدث، یتعین على غرفة الع
خالل المھمام التي تنطوي على مخاطر، دقق بالمعلومات الحساسة مع مصدرین موثوق بھما على األقل (شركاء أو منظمات  •

وات أمنیة أو سلطات محلیة أو غیر حكومیة عاملة في المنطقة أو متطوعین من الجمعیة الوطنیة أو مجموعات دینیة أو ق
مجموعات مسلحة أو قبائل محلیة أو غیرھا). یجب أال تسنتد الجمعیة الوطنیة أبدًا على المعلومات التي أقدموا على جمعھا من 

 أشخاص یتكلمون معھم للمرة األولى لتحدید سواء كانت الساحة سالكة. 
مع غرفة العملیات. وعلیھ أن یتمتع بالقدرة الدائمة على تقییم محیط ینبغي على قائد الفریق في الموقع البقاء على تواصل  •

الفریق بحثًا عن مؤشرات تشیر إلى التعرض للخطر، وال التركیز حصًرا على الضحیة، بل التنبھ أیًضا إلى المحیط والروائح 
الحدث أو على عكس ذلك إن كان واإلصغاء إلى التحذیرات الصادرة عن المتفرجین وتعقب سواء كان األفراد یغادرون موقع 

 ثمة حشد كبیر یقترب منھ. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي عدم تجاھل أي إحساس داخلي أو غریزي. 

 

 

   : عینیة عن قائمة مرجعیة للتقییم الثانوي 3الجدول 

 إرسال فریق اإلسعاف:  وقت

 غیر آمن: یعتبر المتصل أّن الوضع آمن/

 لوحة رقم سیارة اإلسعاف: 

 غیرھا: تشكیلة المجتمع المحلي الطائفیة/األخالقیة/

 الجھات الفاعلة في المنطقة: 

 اسم أعضاء الفریق: 

 اسم قائد الفریق ورقم ھاتفھ: 

 ترخیص موثّق إن اقتضى األمر: 

 ال): حوادث سابقة في المنطقة (نعم/

 الخروج: الطریق ونقطة الدخول/

 المبدأ: 
  مواصلة التقییم األمني بعد إرسال سیارة اإلسعاف.  ینبغي

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على غرفة العملیات قیادة عملیات التقییم الثانویة وعلیھا أن تبدأ مباشرةً بعد إرسال سیارة اإلسعاف (قائمة مرجعیة  •
 ). 3مضمنة في الجدول 

فعلیھا أن تنتقل إلى مكان آمن قریب من موقع إن كنتم ما زلتم تفتقرون إلى المعلومات الحساسة أثناء إرسال سیارة اإلسعاف،  •
الحدث إال أن یصبح الوضع آمن بما فیھ الكفایة لمواصلة العمل. فعلى سبیل المثال، في حال وجود مظاھرة على الطریق إلى 

 ملیات االتصال بمنظمیھا وطلب منھم تسلیك الطریق لسیارة اإلسعاف إن أمكن. موقع الحدث، یتعین على غرفة الع
خالل المھمام التي تنطوي على مخاطر، دقق بالمعلومات الحساسة مع مصدرین موثوق بھما على األقل (شركاء أو منظمات  •

وات أمنیة أو سلطات محلیة أو غیر حكومیة عاملة في المنطقة أو متطوعین من الجمعیة الوطنیة أو مجموعات دینیة أو ق
مجموعات مسلحة أو قبائل محلیة أو غیرھا). یجب أال تسنتد الجمعیة الوطنیة أبدًا على المعلومات التي أقدموا على جمعھا من 

 أشخاص یتكلمون معھم للمرة األولى لتحدید سواء كانت الساحة سالكة. 
مع غرفة العملیات. وعلیھ أن یتمتع بالقدرة الدائمة على تقییم محیط ینبغي على قائد الفریق في الموقع البقاء على تواصل  •

الفریق بحثًا عن مؤشرات تشیر إلى التعرض للخطر، وال التركیز حصًرا على الضحیة، بل التنبھ أیًضا إلى المحیط والروائح 
الحدث أو على عكس ذلك إن كان واإلصغاء إلى التحذیرات الصادرة عن المتفرجین وتعقب سواء كان األفراد یغادرون موقع 

 ثمة حشد كبیر یقترب منھ. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي عدم تجاھل أي إحساس داخلي أو غریزي. 

 

 

   : عینیة عن قائمة مرجعیة للتقییم الثانوي 3الجدول 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 وقت وصول فریق اإلسعاف (إلى مكان آمن قریب من موقع الحدث): 

 وقت وصول فریق اإلسعاف (إلى موقع الحدث): 

 معلومات خاصة بالمریض: 

 االسم:

 السن:      الوزن:

 الجنس:

 نوع الجرح أو المرض: 

 ھل المریض مصطحب: 

 وقت العودة إلى القاعدة: 

 مالحظات: 

 توقیع: 

 المبدأ: 
 ال ینتھي التقییم األمني مع نھایة المھمة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 بعد إنجاز مھمة حساسة وصعبة، على الجمعیة الوطنیة التواصل مع الجھات التي نسقوا معھا إلعالمھا أّن المھمة انتھت.  •
 ینبغي تسجیل أي ضرر أو عطل في المعدات فوًرا بعد انتھاء المھمة لمنع المھمات المستقبلیة من أن تجھز برداءة. •
 بعد المھمة، ینبغي إجراء تقییم للحدث والنشاطات والعواقب وینبغي تضمین الدروس المستخلصة.  •

  

 وقت وصول فریق اإلسعاف (إلى مكان آمن قریب من موقع الحدث): 

 وقت وصول فریق اإلسعاف (إلى موقع الحدث): 

 معلومات خاصة بالمریض: 

 االسم:

 السن:      الوزن:

 الجنس:

 نوع الجرح أو المرض: 

 ھل المریض مصطحب: 

 وقت العودة إلى القاعدة: 

 مالحظات: 

 توقیع: 

 المبدأ: 
 ال ینتھي التقییم األمني مع نھایة المھمة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 بعد إنجاز مھمة حساسة وصعبة، على الجمعیة الوطنیة التواصل مع الجھات التي نسقوا معھا إلعالمھا أّن المھمة انتھت.  •
 ینبغي تسجیل أي ضرر أو عطل في المعدات فوًرا بعد انتھاء المھمة لمنع المھمات المستقبلیة من أن تجھز برداءة. •
 بعد المھمة، ینبغي إجراء تقییم للحدث والنشاطات والعواقب وینبغي تضمین الدروس المستخلصة.  •

  

 وقت وصول فریق اإلسعاف (إلى مكان آمن قریب من موقع الحدث): 

 وقت وصول فریق اإلسعاف (إلى موقع الحدث): 

 معلومات خاصة بالمریض: 

 االسم:

 السن:      الوزن:

 الجنس:

 نوع الجرح أو المرض: 

 ھل المریض مصطحب: 

 وقت العودة إلى القاعدة: 

 مالحظات: 

 توقیع: 

 المبدأ: 
 ال ینتھي التقییم األمني مع نھایة المھمة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 بعد إنجاز مھمة حساسة وصعبة، على الجمعیة الوطنیة التواصل مع الجھات التي نسقوا معھا إلعالمھا أّن المھمة انتھت.  •
 ینبغي تسجیل أي ضرر أو عطل في المعدات فوًرا بعد انتھاء المھمة لمنع المھمات المستقبلیة من أن تجھز برداءة. •
 بعد المھمة، ینبغي إجراء تقییم للحدث والنشاطات والعواقب وینبغي تضمین الدروس المستخلصة.  •

  

 غیر آمن: یعتبر المتصل أّن الوضع آمن/

 لوحة رقم سیارة اإلسعاف: 

 غیرھا: تشكیلة المجتمع المحلي الطائفیة/األخالقیة/

 الجھات الفاعلة في المنطقة: 

 اسم أعضاء الفریق: 

 اسم قائد الفریق ورقم ھاتفھ: 

 ترخیص موثّق إن اقتضى األمر: 

 ال): حوادث سابقة في المنطقة (نعم/

 الخروج: الطریق ونقطة الدخول/

 المبدأ: 
  مواصلة التقییم األمني بعد إرسال سیارة اإلسعاف.  ینبغي

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على غرفة العملیات قیادة عملیات التقییم الثانویة وعلیھا أن تبدأ مباشرةً بعد إرسال سیارة اإلسعاف (قائمة مرجعیة  •
 ). 3مضمنة في الجدول 

فعلیھا أن تنتقل إلى مكان آمن قریب من موقع إن كنتم ما زلتم تفتقرون إلى المعلومات الحساسة أثناء إرسال سیارة اإلسعاف،  •
الحدث إال أن یصبح الوضع آمن بما فیھ الكفایة لمواصلة العمل. فعلى سبیل المثال، في حال وجود مظاھرة على الطریق إلى 

 ملیات االتصال بمنظمیھا وطلب منھم تسلیك الطریق لسیارة اإلسعاف إن أمكن. موقع الحدث، یتعین على غرفة الع
خالل المھمام التي تنطوي على مخاطر، دقق بالمعلومات الحساسة مع مصدرین موثوق بھما على األقل (شركاء أو منظمات  •

وات أمنیة أو سلطات محلیة أو غیر حكومیة عاملة في المنطقة أو متطوعین من الجمعیة الوطنیة أو مجموعات دینیة أو ق
مجموعات مسلحة أو قبائل محلیة أو غیرھا). یجب أال تسنتد الجمعیة الوطنیة أبدًا على المعلومات التي أقدموا على جمعھا من 

 أشخاص یتكلمون معھم للمرة األولى لتحدید سواء كانت الساحة سالكة. 
مع غرفة العملیات. وعلیھ أن یتمتع بالقدرة الدائمة على تقییم محیط ینبغي على قائد الفریق في الموقع البقاء على تواصل  •

الفریق بحثًا عن مؤشرات تشیر إلى التعرض للخطر، وال التركیز حصًرا على الضحیة، بل التنبھ أیًضا إلى المحیط والروائح 
الحدث أو على عكس ذلك إن كان واإلصغاء إلى التحذیرات الصادرة عن المتفرجین وتعقب سواء كان األفراد یغادرون موقع 

 ثمة حشد كبیر یقترب منھ. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي عدم تجاھل أي إحساس داخلي أو غریزي. 

 

 

   : عینیة عن قائمة مرجعیة للتقییم الثانوي 3الجدول 

 إرسال فریق اإلسعاف:  وقت

 غیر آمن: یعتبر المتصل أّن الوضع آمن/

 لوحة رقم سیارة اإلسعاف: 

 غیرھا: تشكیلة المجتمع المحلي الطائفیة/األخالقیة/

 الجھات الفاعلة في المنطقة: 

 اسم أعضاء الفریق: 

 اسم قائد الفریق ورقم ھاتفھ: 

 ترخیص موثّق إن اقتضى األمر: 

 ال): حوادث سابقة في المنطقة (نعم/

 الخروج: الطریق ونقطة الدخول/

 المبدأ: 
  مواصلة التقییم األمني بعد إرسال سیارة اإلسعاف.  ینبغي

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على غرفة العملیات قیادة عملیات التقییم الثانویة وعلیھا أن تبدأ مباشرةً بعد إرسال سیارة اإلسعاف (قائمة مرجعیة  •
 ). 3مضمنة في الجدول 

فعلیھا أن تنتقل إلى مكان آمن قریب من موقع إن كنتم ما زلتم تفتقرون إلى المعلومات الحساسة أثناء إرسال سیارة اإلسعاف،  •
الحدث إال أن یصبح الوضع آمن بما فیھ الكفایة لمواصلة العمل. فعلى سبیل المثال، في حال وجود مظاھرة على الطریق إلى 

 ملیات االتصال بمنظمیھا وطلب منھم تسلیك الطریق لسیارة اإلسعاف إن أمكن. موقع الحدث، یتعین على غرفة الع
خالل المھمام التي تنطوي على مخاطر، دقق بالمعلومات الحساسة مع مصدرین موثوق بھما على األقل (شركاء أو منظمات  •

وات أمنیة أو سلطات محلیة أو غیر حكومیة عاملة في المنطقة أو متطوعین من الجمعیة الوطنیة أو مجموعات دینیة أو ق
مجموعات مسلحة أو قبائل محلیة أو غیرھا). یجب أال تسنتد الجمعیة الوطنیة أبدًا على المعلومات التي أقدموا على جمعھا من 

 أشخاص یتكلمون معھم للمرة األولى لتحدید سواء كانت الساحة سالكة. 
مع غرفة العملیات. وعلیھ أن یتمتع بالقدرة الدائمة على تقییم محیط ینبغي على قائد الفریق في الموقع البقاء على تواصل  •

الفریق بحثًا عن مؤشرات تشیر إلى التعرض للخطر، وال التركیز حصًرا على الضحیة، بل التنبھ أیًضا إلى المحیط والروائح 
الحدث أو على عكس ذلك إن كان واإلصغاء إلى التحذیرات الصادرة عن المتفرجین وتعقب سواء كان األفراد یغادرون موقع 

 ثمة حشد كبیر یقترب منھ. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي عدم تجاھل أي إحساس داخلي أو غریزي. 

 

 

   : عینیة عن قائمة مرجعیة للتقییم الثانوي 3الجدول 

 إرسال فریق اإلسعاف:  وقت
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 التدریب
وفیما یخّص كّل األوجھ الباقیة للممارسات الفضلى لخدمات اإلسعاف، ینبغي تخصیص التدریب للسیاق حیث یجب استخدام 

بشكل كامل بشأن المخاطر في السیاث حیث یعملون وكیف یمكن المھارات. من المھّم توعیة المتطوعین والجمعیة الوطنیة 
 إدارة ھذه المخاطر بأفضل طریقة ضمن السیاق المحدد، مع التشدید على مفتعلي العنف والدینامیات الظرفیة. 

ي خدمة مختلف األوجھ التي یمكن النظر فیھا لدى تطویر نظام تدریب أو تحدیثھ للموظفین والمتطوعین فیجسد الشرح أدناه 
اإلسعاف وتلك السابقة للدخول للمستشفى. ونظًرا إلى النطاق الذي یتناولھ ھذا التقریر، ال یتضمن ھذا القسم الممارسات 

  الفضلى للمھارات التقنیة مثل اإلسعافات األولیة أو قیادة سیارات اإلسعاف أو استخدام الجھاز الالسلكي.

 شكل التدریب
 المبدأ: 

ولو على تدریب الموظفین والمتطوعین أن یتضمن تعلّم النظریات بدرجة معینة، فال بد علیھ أن یعكس الخصائص التشغیلیة 
 التي تتمیّز بھا خدمة اإلسعاف أو تلك السابقة للدخول للمستشفى التي ینتمون إلیھا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

رام اتفاقات مع الجامعات، ما یمكن لھ أن یساھم ببقاء الجمعیة الوطنیة على اطالع ینبغي على الجمعیة الوطنیة البحث في إب •
 بالمواضیع ذات الصلة. 

لضمان اكتساب المتطوعین فھًما أفضل للوقائع التي قد یواجھونھا، على التدریب أن یتضمن تمارین تعالج حاالت ذات  •
الحاالت الواقعیة، یمكن للجمعیة الوطنیة استخدام إنذارات الخطر  خطورة قصوى، بقدر ما تسمح بھ الموارد. ولمحاكاة

وقنابل دخان، فضالً عن "جھات فاعلة" لخلق فوضى عبر دفع المتطوعین، عبر  صوتیة یدویة قنابلوصفارات اإلنذار و
 التصرف بعصبیة ومحاولة سرق أغراض من الفریق. 

أحد األھداف الرئیسیة للمحاكاة األولى التي ینجزھا المتطوعون ھو إظھار لھم كیف یتفاعلون مع الخوف وكیف یواجھونھ.  •
یجب عدم إصدار أي أحكام بحّق المتطوعین على أدائھم خالل التمرین األول، بما أنھ قد یتحسن استنادًا إلى الدروس التي 

 استخلصوھا منھا. 
للسیناریوھات التي قد تطرأ في السیاق حیث یعملون. ینبغي إعادة النظر ت الواقعیة أن یعدّ المتطوعین یمكن الستخدام الحاال •

في دراسة الحاالت والمحاكاة الُمختارة بشكل دوري لضمان بقائھا متصلة بالواقع قدر المستطاع. باإلضافة إلى ذلك، یخفف 
ین الجدد إذ أنھم یكتشفون من الغیر ما ینتظرھم. ومن المھم أن یتعلّم تغییر سیناریوھات المحاكاة حدة المخاطر على المتطوع

 المتطوعون انتظار ما ھو غیر متوقع وكیف یمكن لھم معالجة األوضاع التي تفرض مستوى توتر عال.
ولكن، , فّكر في إمكانیة إطالق نظام توجیھ یشرف بموجبھ "مرشد" ویراقب ویوّجھ المتطوعین الجدد خالل فترة االختبار •

ینبغي اإلشارة إلى أّن وجود المرشد قد یشتت انتباه المتطوعین إن شعروا بأنھم ثمة من یقیّم أداءھم طوال الوقت. كحّل بدیل، 
 الشركاء" ضمن الفرق یمكنھ ھو أیًضا أن یؤّمن الدعم الضروري للجمیع. \إّن اللجوء إلى نظام "النظراء

إعطاء نصائح وتقدیم رأیھم للمتطوعین الجدد، لیس فقط على أدائھم التقني بل أیًضا  ینبغي تعلیم المتطوعین األكثر خبرةً على •
 على "مھاراتھم الشخصیة" مثل الوعي الظرفي أو استخدام لھجة مھنیة أو مھارات تفاوضیة. 

من أّن المتطوعین  یمكن أیًضا إنشاء نظام اإلحاطة قبل كّل مھمة واستخالص المعلومات بعدھا كطریقة فعالة أخرى لكي نتأّكد •
على استخالص المعلومات أن یشمل حوار مع المتطوعین حول ما یتلقون التوجیھ الضروري واألراء والنصائح المطلوبة. 

اختبروه والنشاطات التي لجأوا إلیھا. یمكن لذلك أن یحصل بشكل فردي أو كفریق. غالبًا ما تكون اإلحاطة مقتضبة أكثر ولكن 
 علیھا أن تشمل ما یمكن للفریق أن یتوقعھ ویجب إعداده على شكل خطة عمل سریعة. 

 التدریب
وفیما یخّص كّل األوجھ الباقیة للممارسات الفضلى لخدمات اإلسعاف، ینبغي تخصیص التدریب للسیاق حیث یجب استخدام 

بشكل كامل بشأن المخاطر في السیاث حیث یعملون وكیف یمكن المھارات. من المھّم توعیة المتطوعین والجمعیة الوطنیة 
 إدارة ھذه المخاطر بأفضل طریقة ضمن السیاق المحدد، مع التشدید على مفتعلي العنف والدینامیات الظرفیة. 

ي خدمة مختلف األوجھ التي یمكن النظر فیھا لدى تطویر نظام تدریب أو تحدیثھ للموظفین والمتطوعین فیجسد الشرح أدناه 
اإلسعاف وتلك السابقة للدخول للمستشفى. ونظًرا إلى النطاق الذي یتناولھ ھذا التقریر، ال یتضمن ھذا القسم الممارسات 

  الفضلى للمھارات التقنیة مثل اإلسعافات األولیة أو قیادة سیارات اإلسعاف أو استخدام الجھاز الالسلكي.

 شكل التدریب
 المبدأ: 

ولو على تدریب الموظفین والمتطوعین أن یتضمن تعلّم النظریات بدرجة معینة، فال بد علیھ أن یعكس الخصائص التشغیلیة 
 التي تتمیّز بھا خدمة اإلسعاف أو تلك السابقة للدخول للمستشفى التي ینتمون إلیھا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

رام اتفاقات مع الجامعات، ما یمكن لھ أن یساھم ببقاء الجمعیة الوطنیة على اطالع ینبغي على الجمعیة الوطنیة البحث في إب •
 بالمواضیع ذات الصلة. 

لضمان اكتساب المتطوعین فھًما أفضل للوقائع التي قد یواجھونھا، على التدریب أن یتضمن تمارین تعالج حاالت ذات  •
الحاالت الواقعیة، یمكن للجمعیة الوطنیة استخدام إنذارات الخطر  خطورة قصوى، بقدر ما تسمح بھ الموارد. ولمحاكاة

وقنابل دخان، فضالً عن "جھات فاعلة" لخلق فوضى عبر دفع المتطوعین، عبر  صوتیة یدویة قنابلوصفارات اإلنذار و
 التصرف بعصبیة ومحاولة سرق أغراض من الفریق. 

أحد األھداف الرئیسیة للمحاكاة األولى التي ینجزھا المتطوعون ھو إظھار لھم كیف یتفاعلون مع الخوف وكیف یواجھونھ.  •
یجب عدم إصدار أي أحكام بحّق المتطوعین على أدائھم خالل التمرین األول، بما أنھ قد یتحسن استنادًا إلى الدروس التي 

 استخلصوھا منھا. 
للسیناریوھات التي قد تطرأ في السیاق حیث یعملون. ینبغي إعادة النظر ت الواقعیة أن یعدّ المتطوعین یمكن الستخدام الحاال •

في دراسة الحاالت والمحاكاة الُمختارة بشكل دوري لضمان بقائھا متصلة بالواقع قدر المستطاع. باإلضافة إلى ذلك، یخفف 
ین الجدد إذ أنھم یكتشفون من الغیر ما ینتظرھم. ومن المھم أن یتعلّم تغییر سیناریوھات المحاكاة حدة المخاطر على المتطوع

 المتطوعون انتظار ما ھو غیر متوقع وكیف یمكن لھم معالجة األوضاع التي تفرض مستوى توتر عال.
ولكن، , فّكر في إمكانیة إطالق نظام توجیھ یشرف بموجبھ "مرشد" ویراقب ویوّجھ المتطوعین الجدد خالل فترة االختبار •

ینبغي اإلشارة إلى أّن وجود المرشد قد یشتت انتباه المتطوعین إن شعروا بأنھم ثمة من یقیّم أداءھم طوال الوقت. كحّل بدیل، 
 الشركاء" ضمن الفرق یمكنھ ھو أیًضا أن یؤّمن الدعم الضروري للجمیع. \إّن اللجوء إلى نظام "النظراء
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

دفعھم إلى التفكیر بشأن الحاالت الصعبة تضمین تدریب على المعضالت كجزء من بناء قدرات المتطوعین لینبغي أیًضا  •
 الستخالص أمثلة).  4الممكنة التي قد یواجھونھا خالل المھام قبل نشوبھا (یرجى مراجعة الجدول 

     أمثلة عن تمارین المعضالت :4الجدول 

 تأذى فرد من المجتمع المحلي من قبل معتد تأذى أیًضا بالقدر ذاتھ. من تساعد أوالً؟ 

إّن المریض سواء عضو في القوات المسلحة أو مقاتل سابق ألقوا القبض علیھ. یقول الجیش أنھ علیھ مرافقة ھذا الشخص مع 
 . ما ھي ردة فعل قاءد الفریق؟ حراس مسلحین، سواء في سیارة اإلسعاف أو في مركبة تصطحب سیارة اإلسعاف

یجد فریق اإلسعاف نفسھ بوضع حیث ال یمكنھ تجنب قبول المال من مجموعة مسلحة. ال یمكن تسجیل ھذا المال على أنھ ھبة 
 ألنھ ینبغي تسجیل أیًضا اسم الشخص أو المنظمة التي قدمت ھذه الھبة. كیف یمكن إدارة ھذه الھبة؟ 

علومات شیئًا فشیئًا. ما من معلومات كافیة لتقییم الوضع األمني بشكل كامل وكمیة الموارد وقعت حادثة وبدأنا نتلقى م
الضروریة. ھل ترسد الخدمة فریقھا كي ال تھدر مزیدًا من الوقت؟ ھل تنتظر إلى أن تتلقى معلومات إضافیة لضمان مھمة 

 آمنة أو كي ال تھدر الموارد في مھمة قد ال تحتاج إلیھا؟ 

وعیھ أو عجز عن إعطاء موافقتھ. وإن لم یأخذه طاقم سیارة اإلسعاف فوًرا إلى المستشفى، لن یبقى على قید  فقد مریض
 الحیاة. ولكن، لسبب من األسباب، ال تعطي عائلة المریض موافقتھا. ماذا یمكن للمتطوعین فعلھ؟ 

 نظام التدریب وبنیتھ
 المبدأ:

من أن یتحلى المتطوعون بأكملھم بالمعرفة المطلوبة لمھامھم التشغیلیة وأن ینبغي تصمیم بنیة نظام التدریب على نحو یض
 تكون ھذه القدرة مستدامة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي أن تكون عملیة التدریب متواصلة عبر مسیرة المتطوعین المھنیة.  •
ینبغي تكییف التدریب على مستوى صالحیات الموظفین أو المتطوعین وأدوارھم. على سبیل المثال، على قائد الفریق أن  •

یعرف أیھا الشروط التي تسمح لھ بطلب الدعم من مؤسسات أخرى مثل الشرطة، فضالً عن المعلومات التي یمكن تشاركھا 
 ان. وتلك التي ال یمكن تشاركھا مع السلطات في المید

ینبغي على الطرق المستخدمة إلصدار شھادات للمتطوعین أن تعكس الموضوع. ولو أّكد الفحص المكتوب تمّرس المتطوع  •
بموضوع "الحقوق والواجبات"، إال أّن أفضل طریقة إلظھار كفاءة المتطوع في مجال اإلسعافات األولیة والوعي الظرفي ھي 

 ن المدرب أو المشرف. عدد ساعات التطوع النشط أو عبر توصیة م
 ینبغي معیرة التدریب لكي یتلقى المتطوعون كلھم المعلومات نفسھا ویمنحون شھادة في المضمون ذاتھ.  •
 ینبغي تضمین تدریب أو دورة تجدید معارف للمتطوعین في عناصر قدرة وصول أكثر أمانًا في التدریب العام.  •

 المبدأ:
 ینبغي تدریب الموظفین على حقوقھم وواجباتھم. 
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 تكون ھذه القدرة مستدامة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي أن تكون عملیة التدریب متواصلة عبر مسیرة المتطوعین المھنیة.  •
ینبغي تكییف التدریب على مستوى صالحیات الموظفین أو المتطوعین وأدوارھم. على سبیل المثال، على قائد الفریق أن  •

یعرف أیھا الشروط التي تسمح لھ بطلب الدعم من مؤسسات أخرى مثل الشرطة، فضالً عن المعلومات التي یمكن تشاركھا 
 ان. وتلك التي ال یمكن تشاركھا مع السلطات في المید

ینبغي على الطرق المستخدمة إلصدار شھادات للمتطوعین أن تعكس الموضوع. ولو أّكد الفحص المكتوب تمّرس المتطوع  •
بموضوع "الحقوق والواجبات"، إال أّن أفضل طریقة إلظھار كفاءة المتطوع في مجال اإلسعافات األولیة والوعي الظرفي ھي 

 ن المدرب أو المشرف. عدد ساعات التطوع النشط أو عبر توصیة م
 ینبغي معیرة التدریب لكي یتلقى المتطوعون كلھم المعلومات نفسھا ویمنحون شھادة في المضمون ذاتھ.  •
 ینبغي تضمین تدریب أو دورة تجدید معارف للمتطوعین في عناصر قدرة وصول أكثر أمانًا في التدریب العام.  •
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 ینبغي تدریب الموظفین على حقوقھم وواجباتھم. 
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 الستخالص أمثلة).  4الممكنة التي قد یواجھونھا خالل المھام قبل نشوبھا (یرجى مراجعة الجدول 

     أمثلة عن تمارین المعضالت :4الجدول 

 تأذى فرد من المجتمع المحلي من قبل معتد تأذى أیًضا بالقدر ذاتھ. من تساعد أوالً؟ 

إّن المریض سواء عضو في القوات المسلحة أو مقاتل سابق ألقوا القبض علیھ. یقول الجیش أنھ علیھ مرافقة ھذا الشخص مع 
 . ما ھي ردة فعل قاءد الفریق؟ حراس مسلحین، سواء في سیارة اإلسعاف أو في مركبة تصطحب سیارة اإلسعاف

یجد فریق اإلسعاف نفسھ بوضع حیث ال یمكنھ تجنب قبول المال من مجموعة مسلحة. ال یمكن تسجیل ھذا المال على أنھ ھبة 
 ألنھ ینبغي تسجیل أیًضا اسم الشخص أو المنظمة التي قدمت ھذه الھبة. كیف یمكن إدارة ھذه الھبة؟ 

علومات شیئًا فشیئًا. ما من معلومات كافیة لتقییم الوضع األمني بشكل كامل وكمیة الموارد وقعت حادثة وبدأنا نتلقى م
الضروریة. ھل ترسد الخدمة فریقھا كي ال تھدر مزیدًا من الوقت؟ ھل تنتظر إلى أن تتلقى معلومات إضافیة لضمان مھمة 

 آمنة أو كي ال تھدر الموارد في مھمة قد ال تحتاج إلیھا؟ 

وعیھ أو عجز عن إعطاء موافقتھ. وإن لم یأخذه طاقم سیارة اإلسعاف فوًرا إلى المستشفى، لن یبقى على قید  فقد مریض
 الحیاة. ولكن، لسبب من األسباب، ال تعطي عائلة المریض موافقتھا. ماذا یمكن للمتطوعین فعلھ؟ 
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ینبغي تكییف التدریب على مستوى صالحیات الموظفین أو المتطوعین وأدوارھم. على سبیل المثال، على قائد الفریق أن  •

یعرف أیھا الشروط التي تسمح لھ بطلب الدعم من مؤسسات أخرى مثل الشرطة، فضالً عن المعلومات التي یمكن تشاركھا 
 ان. وتلك التي ال یمكن تشاركھا مع السلطات في المید

ینبغي على الطرق المستخدمة إلصدار شھادات للمتطوعین أن تعكس الموضوع. ولو أّكد الفحص المكتوب تمّرس المتطوع  •
بموضوع "الحقوق والواجبات"، إال أّن أفضل طریقة إلظھار كفاءة المتطوع في مجال اإلسعافات األولیة والوعي الظرفي ھي 

 ن المدرب أو المشرف. عدد ساعات التطوع النشط أو عبر توصیة م
 ینبغي معیرة التدریب لكي یتلقى المتطوعون كلھم المعلومات نفسھا ویمنحون شھادة في المضمون ذاتھ.  •
 ینبغي تضمین تدریب أو دورة تجدید معارف للمتطوعین في عناصر قدرة وصول أكثر أمانًا في التدریب العام.  •

 المبدأ:
 ینبغي تدریب الموظفین على حقوقھم وواجباتھم. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

دفعھم إلى التفكیر بشأن الحاالت الصعبة تضمین تدریب على المعضالت كجزء من بناء قدرات المتطوعین لینبغي أیًضا  •
 الستخالص أمثلة).  4الممكنة التي قد یواجھونھا خالل المھام قبل نشوبھا (یرجى مراجعة الجدول 

     أمثلة عن تمارین المعضالت :4الجدول 

 تأذى فرد من المجتمع المحلي من قبل معتد تأذى أیًضا بالقدر ذاتھ. من تساعد أوالً؟ 

إّن المریض سواء عضو في القوات المسلحة أو مقاتل سابق ألقوا القبض علیھ. یقول الجیش أنھ علیھ مرافقة ھذا الشخص مع 
 . ما ھي ردة فعل قاءد الفریق؟ حراس مسلحین، سواء في سیارة اإلسعاف أو في مركبة تصطحب سیارة اإلسعاف

یجد فریق اإلسعاف نفسھ بوضع حیث ال یمكنھ تجنب قبول المال من مجموعة مسلحة. ال یمكن تسجیل ھذا المال على أنھ ھبة 
 ألنھ ینبغي تسجیل أیًضا اسم الشخص أو المنظمة التي قدمت ھذه الھبة. كیف یمكن إدارة ھذه الھبة؟ 

علومات شیئًا فشیئًا. ما من معلومات كافیة لتقییم الوضع األمني بشكل كامل وكمیة الموارد وقعت حادثة وبدأنا نتلقى م
الضروریة. ھل ترسد الخدمة فریقھا كي ال تھدر مزیدًا من الوقت؟ ھل تنتظر إلى أن تتلقى معلومات إضافیة لضمان مھمة 

 آمنة أو كي ال تھدر الموارد في مھمة قد ال تحتاج إلیھا؟ 

وعیھ أو عجز عن إعطاء موافقتھ. وإن لم یأخذه طاقم سیارة اإلسعاف فوًرا إلى المستشفى، لن یبقى على قید  فقد مریض
 الحیاة. ولكن، لسبب من األسباب، ال تعطي عائلة المریض موافقتھا. ماذا یمكن للمتطوعین فعلھ؟ 

 نظام التدریب وبنیتھ
 المبدأ:

من أن یتحلى المتطوعون بأكملھم بالمعرفة المطلوبة لمھامھم التشغیلیة وأن ینبغي تصمیم بنیة نظام التدریب على نحو یض
 تكون ھذه القدرة مستدامة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي أن تكون عملیة التدریب متواصلة عبر مسیرة المتطوعین المھنیة.  •
ینبغي تكییف التدریب على مستوى صالحیات الموظفین أو المتطوعین وأدوارھم. على سبیل المثال، على قائد الفریق أن  •

یعرف أیھا الشروط التي تسمح لھ بطلب الدعم من مؤسسات أخرى مثل الشرطة، فضالً عن المعلومات التي یمكن تشاركھا 
 ان. وتلك التي ال یمكن تشاركھا مع السلطات في المید

ینبغي على الطرق المستخدمة إلصدار شھادات للمتطوعین أن تعكس الموضوع. ولو أّكد الفحص المكتوب تمّرس المتطوع  •
بموضوع "الحقوق والواجبات"، إال أّن أفضل طریقة إلظھار كفاءة المتطوع في مجال اإلسعافات األولیة والوعي الظرفي ھي 

 ن المدرب أو المشرف. عدد ساعات التطوع النشط أو عبر توصیة م
 ینبغي معیرة التدریب لكي یتلقى المتطوعون كلھم المعلومات نفسھا ویمنحون شھادة في المضمون ذاتھ.  •
 ینبغي تضمین تدریب أو دورة تجدید معارف للمتطوعین في عناصر قدرة وصول أكثر أمانًا في التدریب العام.  •

 المبدأ:
 ینبغي تدریب الموظفین على حقوقھم وواجباتھم. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

20



الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 
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إّن المریض سواء عضو في القوات المسلحة أو مقاتل سابق ألقوا القبض علیھ. یقول الجیش أنھ علیھ مرافقة ھذا الشخص مع 
 . ما ھي ردة فعل قاءد الفریق؟ حراس مسلحین، سواء في سیارة اإلسعاف أو في مركبة تصطحب سیارة اإلسعاف

یجد فریق اإلسعاف نفسھ بوضع حیث ال یمكنھ تجنب قبول المال من مجموعة مسلحة. ال یمكن تسجیل ھذا المال على أنھ ھبة 
 ألنھ ینبغي تسجیل أیًضا اسم الشخص أو المنظمة التي قدمت ھذه الھبة. كیف یمكن إدارة ھذه الھبة؟ 

علومات شیئًا فشیئًا. ما من معلومات كافیة لتقییم الوضع األمني بشكل كامل وكمیة الموارد وقعت حادثة وبدأنا نتلقى م
الضروریة. ھل ترسد الخدمة فریقھا كي ال تھدر مزیدًا من الوقت؟ ھل تنتظر إلى أن تتلقى معلومات إضافیة لضمان مھمة 

 آمنة أو كي ال تھدر الموارد في مھمة قد ال تحتاج إلیھا؟ 

وعیھ أو عجز عن إعطاء موافقتھ. وإن لم یأخذه طاقم سیارة اإلسعاف فوًرا إلى المستشفى، لن یبقى على قید  فقد مریض
 الحیاة. ولكن، لسبب من األسباب، ال تعطي عائلة المریض موافقتھا. ماذا یمكن للمتطوعین فعلھ؟ 

 نظام التدریب وبنیتھ
 المبدأ:

من أن یتحلى المتطوعون بأكملھم بالمعرفة المطلوبة لمھامھم التشغیلیة وأن ینبغي تصمیم بنیة نظام التدریب على نحو یض
 تكون ھذه القدرة مستدامة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي أن تكون عملیة التدریب متواصلة عبر مسیرة المتطوعین المھنیة.  •
ینبغي تكییف التدریب على مستوى صالحیات الموظفین أو المتطوعین وأدوارھم. على سبیل المثال، على قائد الفریق أن  •

یعرف أیھا الشروط التي تسمح لھ بطلب الدعم من مؤسسات أخرى مثل الشرطة، فضالً عن المعلومات التي یمكن تشاركھا 
 ان. وتلك التي ال یمكن تشاركھا مع السلطات في المید

ینبغي على الطرق المستخدمة إلصدار شھادات للمتطوعین أن تعكس الموضوع. ولو أّكد الفحص المكتوب تمّرس المتطوع  •
بموضوع "الحقوق والواجبات"، إال أّن أفضل طریقة إلظھار كفاءة المتطوع في مجال اإلسعافات األولیة والوعي الظرفي ھي 

 ن المدرب أو المشرف. عدد ساعات التطوع النشط أو عبر توصیة م
 ینبغي معیرة التدریب لكي یتلقى المتطوعون كلھم المعلومات نفسھا ویمنحون شھادة في المضمون ذاتھ.  •
 ینبغي تضمین تدریب أو دورة تجدید معارف للمتطوعین في عناصر قدرة وصول أكثر أمانًا في التدریب العام.  •

 المبدأ:
 ینبغي تدریب الموظفین على حقوقھم وواجباتھم. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

دفعھم إلى التفكیر بشأن الحاالت الصعبة تضمین تدریب على المعضالت كجزء من بناء قدرات المتطوعین لینبغي أیًضا  •
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 ینبغي تدریب الموظفین على حقوقھم وواجباتھم. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

 ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على مدونة قواعد السلوك.  •
ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على كیفیة استخدام االستمارات للتنازل عن المسؤولیة في حاالت یرفض فیھا المریض  •

أو النقل إلى المستشفى: على سبیل المثال، إن رفضوا نقل المریض عبر منطقة واقعة تحت سیطرة  أو أقرباؤه العالج
 المجموعات المسلحة. 

على الجمعیة الوطنیة مراجعة معاییرھا وخطوطھا التوجیھیة والمعاییر بشكل منتظم للتأكد من أنھا تعكس الواقع المیداني.  •
أو التدریب الداخلي، فضالً عن \یین التنبّھ إلى ھذه التغییرات وفھمھا عبر التعمیم وینبغي على الموظفین والمتطوعین التشغیل

 المتابعة. 
 ینبغي على المستجیبین أن یتحلوا بوعي كامل بشأن خّط السلطة وكیفیة احترامھ.  •
اللتزام بھا. علیھم ینبغي على الموظفین والمتطوعین االعتراف بالتشریعات الوطنیة ذات الصلة بالخدمة التي یقدموھا وا •

 ال یمكن االنتظار منھم أن یكونوا ملمین بكّل عناصر التشریعات الوطنیة. احترام القانون، ولكن 

 المبدأ:
 ینبغي تدریب موظفي سیارة اإلسعاف على اإلجراءات المتصلة بالتقییم األمني السریع. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

بالقدرة على تقییم كیفیة إنجاز المھام بالطریقة التي تتسم بأكبر قدر ممكن من األمان طوال الوقت. ینبغي على الفرق أن تتمتع  •
على سبیل المثال: آخذون في االعتبار أنھ یحّق للمجتمع المحلي التھّجم على سیارة إسعاف ال تستجب في الوقت المناسب، ھل 

 لشرطة أّن الموقع آمن قبل التوجھ إلیھ؟ینبغي على الفریق االنتظار دائًما الضوء األخضر من ا
على التدریب أن یتضمن القدرة على التفرقة بین التدابیر األمنیة التي تؤخذ خالل النھار وتلك التي تؤخذ لیالً. لذلك، ینبغي  •

 على التمارین العملیة أن تحصل أیًضا في أوقات مختلفة لكي تعكس الوقائع المختلفة في النھار واللیل.   
غي أیًضا إعداد غرفة الالسلكي لكي تكّمل تقییم الفریق األمني بحسب التدابیر القائمة. على سبیل المثال، قد یكون لدیھا ینب •

 قائمة مرجعیة لكّل سیناریو توّجھ قائد الفریق خالل كّل الحاالت االستثنائیة. 
بالصفحة التي تسلط الضوء على تعلمھم غرفة الالسلكي یمكن للجمعیة الوطنیة أن تقدّم لمتطوعیھا كتیّبًا یحملوه دوًما. عندھا  •

اإلجراءات األمنیة الخاصة بالحالة التي ینبغي االستجابة لھا. على المعلومات المضمنة أن تكون مقتضبة وواضحة بما فیھ 
ن فیھا في سیارة اإلسعاف كفایة للفریق المعني باالستجابة لتضمین كّل ما ھم بحاجة إلى معرفتھ في الدقائق القلیلة التي یقبعوال

 قبل الوصول إلى موقع الحدث. 

 المبدأ:
 ینبغي تعلیم موظفي سیارة اإلسعاف على الوعي الظرفي. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على التدریب على الوعي الظرأن یتضمن بناء القدرات في تقییم البیئة بأكملھا والسیاق والتوجھات الحالیة، فضالً عن  •
 كیفیة التحلیل بشكل فعال وتضمین العملومات في المیدان. 

ھذا المنطلق، من المھم أن المتطوع أن یتمكن من التفكیر ملیًا في تأثیرات الحالة على سلوكھ والعكس صحیح. من  ینبغي على •
یعي حدوده الشخصیة وحدود الفریق وحدود الخدمة. یعتبر تبادل األدوار وتمارین المحاكاة والتدریب أثناء العمل أو برامج 

 التوجیھ كلھا مناسبة لبناء القدرات في ھذا الموضوع. ینبغي الحدّ بقدر المستطاع من الندوات الصفیة. 
وینبغي على التدریب أن یشمل أیًضا جلسة مع متطوعین مخضرمین یمكنھم شرح الوضع خالل تبادل إطالق نار أو في موقع  •

انفجار أو عند التعرض إلى تھدید من قبل رجال مسلحین أو في أي حالة خطرة أخرى. ویكمن الغرض من ذلك في محاكاة 

 ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على مدونة قواعد السلوك.  •
ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على كیفیة استخدام االستمارات للتنازل عن المسؤولیة في حاالت یرفض فیھا المریض  •

أو النقل إلى المستشفى: على سبیل المثال، إن رفضوا نقل المریض عبر منطقة واقعة تحت سیطرة  أو أقرباؤه العالج
 المجموعات المسلحة. 

على الجمعیة الوطنیة مراجعة معاییرھا وخطوطھا التوجیھیة والمعاییر بشكل منتظم للتأكد من أنھا تعكس الواقع المیداني.  •
أو التدریب الداخلي، فضالً عن \یین التنبّھ إلى ھذه التغییرات وفھمھا عبر التعمیم وینبغي على الموظفین والمتطوعین التشغیل

 المتابعة. 
 ینبغي على المستجیبین أن یتحلوا بوعي كامل بشأن خّط السلطة وكیفیة احترامھ.  •
اللتزام بھا. علیھم ینبغي على الموظفین والمتطوعین االعتراف بالتشریعات الوطنیة ذات الصلة بالخدمة التي یقدموھا وا •

 ال یمكن االنتظار منھم أن یكونوا ملمین بكّل عناصر التشریعات الوطنیة. احترام القانون، ولكن 
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 ینبغي تدریب موظفي سیارة اإلسعاف على اإلجراءات المتصلة بالتقییم األمني السریع. 
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 لشرطة أّن الموقع آمن قبل التوجھ إلیھ؟ینبغي على الفریق االنتظار دائًما الضوء األخضر من ا
على التدریب أن یتضمن القدرة على التفرقة بین التدابیر األمنیة التي تؤخذ خالل النھار وتلك التي تؤخذ لیالً. لذلك، ینبغي  •
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 ینبغي تعلیم موظفي سیارة اإلسعاف على الوعي الظرفي. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على التدریب على الوعي الظرأن یتضمن بناء القدرات في تقییم البیئة بأكملھا والسیاق والتوجھات الحالیة، فضالً عن  •
 كیفیة التحلیل بشكل فعال وتضمین العملومات في المیدان. 

ھذا المنطلق، من المھم أن المتطوع أن یتمكن من التفكیر ملیًا في تأثیرات الحالة على سلوكھ والعكس صحیح. من  ینبغي على •
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انفجار أو عند التعرض إلى تھدید من قبل رجال مسلحین أو في أي حالة خطرة أخرى. ویكمن الغرض من ذلك في محاكاة 

 ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على مدونة قواعد السلوك.  •
ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على كیفیة استخدام االستمارات للتنازل عن المسؤولیة في حاالت یرفض فیھا المریض  •

أو النقل إلى المستشفى: على سبیل المثال، إن رفضوا نقل المریض عبر منطقة واقعة تحت سیطرة  أو أقرباؤه العالج
 المجموعات المسلحة. 

على الجمعیة الوطنیة مراجعة معاییرھا وخطوطھا التوجیھیة والمعاییر بشكل منتظم للتأكد من أنھا تعكس الواقع المیداني.  •
أو التدریب الداخلي، فضالً عن \یین التنبّھ إلى ھذه التغییرات وفھمھا عبر التعمیم وینبغي على الموظفین والمتطوعین التشغیل

 المتابعة. 
 ینبغي على المستجیبین أن یتحلوا بوعي كامل بشأن خّط السلطة وكیفیة احترامھ.  •
اللتزام بھا. علیھم ینبغي على الموظفین والمتطوعین االعتراف بالتشریعات الوطنیة ذات الصلة بالخدمة التي یقدموھا وا •

 ال یمكن االنتظار منھم أن یكونوا ملمین بكّل عناصر التشریعات الوطنیة. احترام القانون، ولكن 

 المبدأ:
 ینبغي تدریب موظفي سیارة اإلسعاف على اإلجراءات المتصلة بالتقییم األمني السریع. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

بالقدرة على تقییم كیفیة إنجاز المھام بالطریقة التي تتسم بأكبر قدر ممكن من األمان طوال الوقت. ینبغي على الفرق أن تتمتع  •
على سبیل المثال: آخذون في االعتبار أنھ یحّق للمجتمع المحلي التھّجم على سیارة إسعاف ال تستجب في الوقت المناسب، ھل 

 لشرطة أّن الموقع آمن قبل التوجھ إلیھ؟ینبغي على الفریق االنتظار دائًما الضوء األخضر من ا
على التدریب أن یتضمن القدرة على التفرقة بین التدابیر األمنیة التي تؤخذ خالل النھار وتلك التي تؤخذ لیالً. لذلك، ینبغي  •

 على التمارین العملیة أن تحصل أیًضا في أوقات مختلفة لكي تعكس الوقائع المختلفة في النھار واللیل.   
غي أیًضا إعداد غرفة الالسلكي لكي تكّمل تقییم الفریق األمني بحسب التدابیر القائمة. على سبیل المثال، قد یكون لدیھا ینب •

 قائمة مرجعیة لكّل سیناریو توّجھ قائد الفریق خالل كّل الحاالت االستثنائیة. 
بالصفحة التي تسلط الضوء على تعلمھم غرفة الالسلكي یمكن للجمعیة الوطنیة أن تقدّم لمتطوعیھا كتیّبًا یحملوه دوًما. عندھا  •

اإلجراءات األمنیة الخاصة بالحالة التي ینبغي االستجابة لھا. على المعلومات المضمنة أن تكون مقتضبة وواضحة بما فیھ 
ن فیھا في سیارة اإلسعاف كفایة للفریق المعني باالستجابة لتضمین كّل ما ھم بحاجة إلى معرفتھ في الدقائق القلیلة التي یقبعوال

 قبل الوصول إلى موقع الحدث. 

 المبدأ:
 ینبغي تعلیم موظفي سیارة اإلسعاف على الوعي الظرفي. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على التدریب على الوعي الظرأن یتضمن بناء القدرات في تقییم البیئة بأكملھا والسیاق والتوجھات الحالیة، فضالً عن  •
 كیفیة التحلیل بشكل فعال وتضمین العملومات في المیدان. 

ھذا المنطلق، من المھم أن المتطوع أن یتمكن من التفكیر ملیًا في تأثیرات الحالة على سلوكھ والعكس صحیح. من  ینبغي على •
یعي حدوده الشخصیة وحدود الفریق وحدود الخدمة. یعتبر تبادل األدوار وتمارین المحاكاة والتدریب أثناء العمل أو برامج 

 التوجیھ كلھا مناسبة لبناء القدرات في ھذا الموضوع. ینبغي الحدّ بقدر المستطاع من الندوات الصفیة. 
وینبغي على التدریب أن یشمل أیًضا جلسة مع متطوعین مخضرمین یمكنھم شرح الوضع خالل تبادل إطالق نار أو في موقع  •

انفجار أو عند التعرض إلى تھدید من قبل رجال مسلحین أو في أي حالة خطرة أخرى. ویكمن الغرض من ذلك في محاكاة 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على مدونة قواعد السلوك.  •
ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على كیفیة استخدام االستمارات للتنازل عن المسؤولیة في حاالت یرفض فیھا المریض  •

أو النقل إلى المستشفى: على سبیل المثال، إن رفضوا نقل المریض عبر منطقة واقعة تحت سیطرة  أو أقرباؤه العالج
 المجموعات المسلحة. 

على الجمعیة الوطنیة مراجعة معاییرھا وخطوطھا التوجیھیة والمعاییر بشكل منتظم للتأكد من أنھا تعكس الواقع المیداني.  •
أو التدریب الداخلي، فضالً عن \یین التنبّھ إلى ھذه التغییرات وفھمھا عبر التعمیم وینبغي على الموظفین والمتطوعین التشغیل

 المتابعة. 
 ینبغي على المستجیبین أن یتحلوا بوعي كامل بشأن خّط السلطة وكیفیة احترامھ.  •
اللتزام بھا. علیھم ینبغي على الموظفین والمتطوعین االعتراف بالتشریعات الوطنیة ذات الصلة بالخدمة التي یقدموھا وا •

 ال یمكن االنتظار منھم أن یكونوا ملمین بكّل عناصر التشریعات الوطنیة. احترام القانون، ولكن 

 المبدأ:
 ینبغي تدریب موظفي سیارة اإلسعاف على اإلجراءات المتصلة بالتقییم األمني السریع. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

بالقدرة على تقییم كیفیة إنجاز المھام بالطریقة التي تتسم بأكبر قدر ممكن من األمان طوال الوقت. ینبغي على الفرق أن تتمتع  •
على سبیل المثال: آخذون في االعتبار أنھ یحّق للمجتمع المحلي التھّجم على سیارة إسعاف ال تستجب في الوقت المناسب، ھل 

 لشرطة أّن الموقع آمن قبل التوجھ إلیھ؟ینبغي على الفریق االنتظار دائًما الضوء األخضر من ا
على التدریب أن یتضمن القدرة على التفرقة بین التدابیر األمنیة التي تؤخذ خالل النھار وتلك التي تؤخذ لیالً. لذلك، ینبغي  •

 على التمارین العملیة أن تحصل أیًضا في أوقات مختلفة لكي تعكس الوقائع المختلفة في النھار واللیل.   
غي أیًضا إعداد غرفة الالسلكي لكي تكّمل تقییم الفریق األمني بحسب التدابیر القائمة. على سبیل المثال، قد یكون لدیھا ینب •

 قائمة مرجعیة لكّل سیناریو توّجھ قائد الفریق خالل كّل الحاالت االستثنائیة. 
بالصفحة التي تسلط الضوء على تعلمھم غرفة الالسلكي یمكن للجمعیة الوطنیة أن تقدّم لمتطوعیھا كتیّبًا یحملوه دوًما. عندھا  •

اإلجراءات األمنیة الخاصة بالحالة التي ینبغي االستجابة لھا. على المعلومات المضمنة أن تكون مقتضبة وواضحة بما فیھ 
ن فیھا في سیارة اإلسعاف كفایة للفریق المعني باالستجابة لتضمین كّل ما ھم بحاجة إلى معرفتھ في الدقائق القلیلة التي یقبعوال

 قبل الوصول إلى موقع الحدث. 

 المبدأ:
 ینبغي تعلیم موظفي سیارة اإلسعاف على الوعي الظرفي. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على التدریب على الوعي الظرأن یتضمن بناء القدرات في تقییم البیئة بأكملھا والسیاق والتوجھات الحالیة، فضالً عن  •
 كیفیة التحلیل بشكل فعال وتضمین العملومات في المیدان. 

ھذا المنطلق، من المھم أن المتطوع أن یتمكن من التفكیر ملیًا في تأثیرات الحالة على سلوكھ والعكس صحیح. من  ینبغي على •
یعي حدوده الشخصیة وحدود الفریق وحدود الخدمة. یعتبر تبادل األدوار وتمارین المحاكاة والتدریب أثناء العمل أو برامج 

 التوجیھ كلھا مناسبة لبناء القدرات في ھذا الموضوع. ینبغي الحدّ بقدر المستطاع من الندوات الصفیة. 
وینبغي على التدریب أن یشمل أیًضا جلسة مع متطوعین مخضرمین یمكنھم شرح الوضع خالل تبادل إطالق نار أو في موقع  •

انفجار أو عند التعرض إلى تھدید من قبل رجال مسلحین أو في أي حالة خطرة أخرى. ویكمن الغرض من ذلك في محاكاة 

 ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على مدونة قواعد السلوك.  •
ینبغي تدریب الموظفین والمتطوعین على كیفیة استخدام االستمارات للتنازل عن المسؤولیة في حاالت یرفض فیھا المریض  •

أو النقل إلى المستشفى: على سبیل المثال، إن رفضوا نقل المریض عبر منطقة واقعة تحت سیطرة  أو أقرباؤه العالج
 المجموعات المسلحة. 

على الجمعیة الوطنیة مراجعة معاییرھا وخطوطھا التوجیھیة والمعاییر بشكل منتظم للتأكد من أنھا تعكس الواقع المیداني.  •
أو التدریب الداخلي، فضالً عن \یین التنبّھ إلى ھذه التغییرات وفھمھا عبر التعمیم وینبغي على الموظفین والمتطوعین التشغیل

 المتابعة. 
 ینبغي على المستجیبین أن یتحلوا بوعي كامل بشأن خّط السلطة وكیفیة احترامھ.  •
اللتزام بھا. علیھم ینبغي على الموظفین والمتطوعین االعتراف بالتشریعات الوطنیة ذات الصلة بالخدمة التي یقدموھا وا •

 ال یمكن االنتظار منھم أن یكونوا ملمین بكّل عناصر التشریعات الوطنیة. احترام القانون، ولكن 

 المبدأ:
 ینبغي تدریب موظفي سیارة اإلسعاف على اإلجراءات المتصلة بالتقییم األمني السریع. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

بالقدرة على تقییم كیفیة إنجاز المھام بالطریقة التي تتسم بأكبر قدر ممكن من األمان طوال الوقت. ینبغي على الفرق أن تتمتع  •
على سبیل المثال: آخذون في االعتبار أنھ یحّق للمجتمع المحلي التھّجم على سیارة إسعاف ال تستجب في الوقت المناسب، ھل 

 لشرطة أّن الموقع آمن قبل التوجھ إلیھ؟ینبغي على الفریق االنتظار دائًما الضوء األخضر من ا
على التدریب أن یتضمن القدرة على التفرقة بین التدابیر األمنیة التي تؤخذ خالل النھار وتلك التي تؤخذ لیالً. لذلك، ینبغي  •

 على التمارین العملیة أن تحصل أیًضا في أوقات مختلفة لكي تعكس الوقائع المختلفة في النھار واللیل.   
غي أیًضا إعداد غرفة الالسلكي لكي تكّمل تقییم الفریق األمني بحسب التدابیر القائمة. على سبیل المثال، قد یكون لدیھا ینب •

 قائمة مرجعیة لكّل سیناریو توّجھ قائد الفریق خالل كّل الحاالت االستثنائیة. 
بالصفحة التي تسلط الضوء على تعلمھم غرفة الالسلكي یمكن للجمعیة الوطنیة أن تقدّم لمتطوعیھا كتیّبًا یحملوه دوًما. عندھا  •

اإلجراءات األمنیة الخاصة بالحالة التي ینبغي االستجابة لھا. على المعلومات المضمنة أن تكون مقتضبة وواضحة بما فیھ 
ن فیھا في سیارة اإلسعاف كفایة للفریق المعني باالستجابة لتضمین كّل ما ھم بحاجة إلى معرفتھ في الدقائق القلیلة التي یقبعوال

 قبل الوصول إلى موقع الحدث. 

 المبدأ:
 ینبغي تعلیم موظفي سیارة اإلسعاف على الوعي الظرفي. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

ینبغي على التدریب على الوعي الظرأن یتضمن بناء القدرات في تقییم البیئة بأكملھا والسیاق والتوجھات الحالیة، فضالً عن  •
 كیفیة التحلیل بشكل فعال وتضمین العملومات في المیدان. 

ھذا المنطلق، من المھم أن المتطوع أن یتمكن من التفكیر ملیًا في تأثیرات الحالة على سلوكھ والعكس صحیح. من  ینبغي على •
یعي حدوده الشخصیة وحدود الفریق وحدود الخدمة. یعتبر تبادل األدوار وتمارین المحاكاة والتدریب أثناء العمل أو برامج 

 التوجیھ كلھا مناسبة لبناء القدرات في ھذا الموضوع. ینبغي الحدّ بقدر المستطاع من الندوات الصفیة. 
وینبغي على التدریب أن یشمل أیًضا جلسة مع متطوعین مخضرمین یمكنھم شرح الوضع خالل تبادل إطالق نار أو في موقع  •

انفجار أو عند التعرض إلى تھدید من قبل رجال مسلحین أو في أي حالة خطرة أخرى. ویكمن الغرض من ذلك في محاكاة 

لتعلّم من الدروس المستخلصة سابقًا في الحاالت حیث تعّم الفوضى. الواقع وإلقاء الضوء على المعضالت، منھا صعوبة ا
عن األخطاء التي ارتكبوھا والخطوات اإلیجابیة التي یمكن للمتطوعین المخضرمین شرح التدابیر التي اتخذوھا، فضالً 

 اتخذوھا. 
أن تكون كالمتفرجین االنفعالیین. ینبغي ینبغي على المتطوع أن یتوقّع توتر عند وصولھ إلى موقع الحدث وال یمكن لردة فعلھ  •

 تعلیمھم أھمیة االبتعاد عن الفوضى العاطفیة المحیطة بھم. 
یمكن لوجود الشرطة المساھمة في تصعید الوضع. لذلك، على الفریق المعني باالستجابة أن یكتسب القدرة على تحدید  •

 ع بشكل مختلف. الحاالت حیث تكون دعوة الشرطة ضروریة وحیث ینبغي معالجة الوض
وإعطاء األولویة ألمنھ الذاتي والتفكیر في  ینبغي على التدریب أن یتضمن الوعي الذاتي، مثل المحافظة على رباطة الجأش •

 الحالة بموضوعیة. 
ینبغي على الموظفین والمتطوعین الخضوع إلى تدریب حول المحافظة على مسرح الجریمة وكیفیة التعاون مع فرقة تفكیك  •

  ل وجھات فاعلة أخرى عاملة في المیدان. القناب

 المبدأ:
 ینبغي تدریب موظفي سیارة اإلسعاف جیدًا على التدابیر المرتبطة بعبور نقاط التفتیش والحواجز على الطریق. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

احرص على استخدام نظام تحدید المواقع في السیاقات حیث تكون نقاط التفتیش والحواجز على الطریق خطرة بشكل خاص،  •
 أو أي أنظمة فضائیة أخرى واضمن أن یكون كّل المستجیبین على بیّنة من استخدامھا. 

لمعالجة التغیّر في الموظفین والمتطوعین في ینبغي على الجمعیة الوطنیة أن تنظر في تطویر إجراءات مصممة خصیًصا  •
ن ذلك في تجنب إنشاء عالقات بین موظفي سیارة اإلسعاف والعاملین علىنقاط المناطق األكثر تضرًرا. ویكمن الھدف م

التفیش والحواجز على الطریق في منطقة محددة، تكون قریبة بما فیھ الكفایة لتھدید حیاد نشاطات أعضاء الفریق وعدم 
 انحیازھم. 

ى ضروریة للتعرف على الممر والحصول على ینبغي على المستجیبین التدّرب على استخدام أوامر المھمة أو أي وثائق أخر •
 موافقة. 

ینبغي تدریب كّل الموظفین والمتطوعین العاملین في المناطق التي تتضمن سواء نقاط تفتیش أو حواجز على الطریق  •
 الستخالص مثل).  5على أمور جائزة وممنوعة متصلة بالسیاق (یرجى مراجعة الجدول وامتحانھم 

 : أمثلة عن األمور جائزة وممنوعة الجتیاز نقاط التفتیش والحواجز على الطریق 5الجدول 

  األمور الجائزة: 

 احمل دائًما أوراقك الثبوتیة وما یعّرف عنك على أنك عضو في الجمعیة الوطنیة.

 اتفقوا على تحدید شخص من الفریق یتولى اإلجابة على األسئلة. 

 اعرف واستعد لإلجابة على األسئلة المتعلقة بوجھتكم والمكان الذي أتیتم منھ. 

 الحاجز \خفف من سرعة المركبة وافتح النافذة وانزع حزام األمان في الوقت المناسب قبل الوصول إلى نقطة التفتیش

 حدتھا.أدر الضوء الداخلي للمركبة واطفئ الضوء الخارجي أو خفف من 

لتعلّم من الدروس المستخلصة سابقًا في الحاالت حیث تعّم الفوضى. الواقع وإلقاء الضوء على المعضالت، منھا صعوبة ا
عن األخطاء التي ارتكبوھا والخطوات اإلیجابیة التي یمكن للمتطوعین المخضرمین شرح التدابیر التي اتخذوھا، فضالً 

 اتخذوھا. 
أن تكون كالمتفرجین االنفعالیین. ینبغي ینبغي على المتطوع أن یتوقّع توتر عند وصولھ إلى موقع الحدث وال یمكن لردة فعلھ  •

 تعلیمھم أھمیة االبتعاد عن الفوضى العاطفیة المحیطة بھم. 
یمكن لوجود الشرطة المساھمة في تصعید الوضع. لذلك، على الفریق المعني باالستجابة أن یكتسب القدرة على تحدید  •

 ع بشكل مختلف. الحاالت حیث تكون دعوة الشرطة ضروریة وحیث ینبغي معالجة الوض
وإعطاء األولویة ألمنھ الذاتي والتفكیر في  ینبغي على التدریب أن یتضمن الوعي الذاتي، مثل المحافظة على رباطة الجأش •

 الحالة بموضوعیة. 
ینبغي على الموظفین والمتطوعین الخضوع إلى تدریب حول المحافظة على مسرح الجریمة وكیفیة التعاون مع فرقة تفكیك  •

  ل وجھات فاعلة أخرى عاملة في المیدان. القناب

 المبدأ:
 ینبغي تدریب موظفي سیارة اإلسعاف جیدًا على التدابیر المرتبطة بعبور نقاط التفتیش والحواجز على الطریق. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

احرص على استخدام نظام تحدید المواقع في السیاقات حیث تكون نقاط التفتیش والحواجز على الطریق خطرة بشكل خاص،  •
 أو أي أنظمة فضائیة أخرى واضمن أن یكون كّل المستجیبین على بیّنة من استخدامھا. 

لمعالجة التغیّر في الموظفین والمتطوعین في ینبغي على الجمعیة الوطنیة أن تنظر في تطویر إجراءات مصممة خصیًصا  •
ن ذلك في تجنب إنشاء عالقات بین موظفي سیارة اإلسعاف والعاملین علىنقاط المناطق األكثر تضرًرا. ویكمن الھدف م

التفیش والحواجز على الطریق في منطقة محددة، تكون قریبة بما فیھ الكفایة لتھدید حیاد نشاطات أعضاء الفریق وعدم 
 انحیازھم. 

ى ضروریة للتعرف على الممر والحصول على ینبغي على المستجیبین التدّرب على استخدام أوامر المھمة أو أي وثائق أخر •
 موافقة. 

ینبغي تدریب كّل الموظفین والمتطوعین العاملین في المناطق التي تتضمن سواء نقاط تفتیش أو حواجز على الطریق  •
 الستخالص مثل).  5على أمور جائزة وممنوعة متصلة بالسیاق (یرجى مراجعة الجدول وامتحانھم 

 : أمثلة عن األمور جائزة وممنوعة الجتیاز نقاط التفتیش والحواجز على الطریق 5الجدول 

  األمور الجائزة: 

 احمل دائًما أوراقك الثبوتیة وما یعّرف عنك على أنك عضو في الجمعیة الوطنیة.

 اتفقوا على تحدید شخص من الفریق یتولى اإلجابة على األسئلة. 

 اعرف واستعد لإلجابة على األسئلة المتعلقة بوجھتكم والمكان الذي أتیتم منھ. 

 الحاجز \خفف من سرعة المركبة وافتح النافذة وانزع حزام األمان في الوقت المناسب قبل الوصول إلى نقطة التفتیش

 حدتھا.أدر الضوء الداخلي للمركبة واطفئ الضوء الخارجي أو خفف من 

لتعلّم من الدروس المستخلصة سابقًا في الحاالت حیث تعّم الفوضى. الواقع وإلقاء الضوء على المعضالت، منھا صعوبة ا
عن األخطاء التي ارتكبوھا والخطوات اإلیجابیة التي یمكن للمتطوعین المخضرمین شرح التدابیر التي اتخذوھا، فضالً 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 
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لمعالجة التغیّر في الموظفین والمتطوعین في ینبغي على الجمعیة الوطنیة أن تنظر في تطویر إجراءات مصممة خصیًصا  •
ن ذلك في تجنب إنشاء عالقات بین موظفي سیارة اإلسعاف والعاملین علىنقاط المناطق األكثر تضرًرا. ویكمن الھدف م
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 : أمثلة عن األمور جائزة وممنوعة الجتیاز نقاط التفتیش والحواجز على الطریق 5الجدول 

  األمور الجائزة: 

 احمل دائًما أوراقك الثبوتیة وما یعّرف عنك على أنك عضو في الجمعیة الوطنیة.

 اتفقوا على تحدید شخص من الفریق یتولى اإلجابة على األسئلة. 

 اعرف واستعد لإلجابة على األسئلة المتعلقة بوجھتكم والمكان الذي أتیتم منھ. 
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 إن أمكن، ال تدع أي شخص یفترق عن الفریق. في حال ال مفر منھ، ال تصاب بالھلع. 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 المعدات
ینبغي على المعدات الُمستخدمة لخدمة اإلسعاف ونلك السابقة للدخول للمستشفى أن تساھم في جعل مھامھم أكثر فعالیةً، ولكن 
أیًضا لجعل المستجیبین أكثر أمانًا. باإلضافة إلى ذلك، إّن المعدات باھظة الثمن أیًضا وقد تُضطر الجمعیة الوطنیة إلى التنازل 

لم یتوفر لھا التمویل الضروري. وقد یدفع ذلك بالمستجیبین إلى تعریض أنفسھم والمریض إلى خطر فیما یخّص نوعیتھا إن 
 إضافي. 

باإلضافة إلى ضمان تلبیة ھذه المعدات للمعاییر الدنیا، من المھم استخدام المعدات بالشكل المناسب، سواء على المستوى 
قبل الجمعیة الوطنیة بشكل عام. بعبارات أخرى، على الجمعیة الفردي من قبل المتطوعین، وعلى المستوى المؤسسي من 

 الوطنیة أن تتحلى بإجراءات وتنظیمات واضحة بشأن متى وكیف یتّم اتخاذ قرار بشأن استخدام المعدات الواقیة الشخصیة. 

 المبدأ:
   ینبغي استخدام المعدات المعیاریة بحسب اإلجراءات والتدابیر الصارمة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

یجب أال یتّم استخدام المعدات سًرا خارج ساعات العمل، كما وأنھ یجب أال تُستخدم ألي غرض آخر غیر ذاك الذي ُوجدت  •
 من أجلھ. 

ینبغي ضبط استخدام الجھاز الالسلكي بشكل صارم. قد تتمكن الجھات الفاعلة األخرى من التقاط توتر الجھاز الالسلكي  •
المرافقین للضحیة في سیارة اإلسعاف من اإلصغاء إلى ما یُقال في غرفة ستخدم لخدمة اإلسعاف. قد یتمكن أفراد العائلة المُ 

 العملیات على الجھاز الالسلكي. لذلك، ینبغي المحافظة دائًما على لھجة مھنیة.
 سلكي، مثالً عند ضرورة وجود الشرطة. ابحث في إمكانیة إنشاء نظام یستند إلى الرموز للتواصل الحساس مع غرفة الال •
یمكن للمعدات المعیاریة التي تشوبھا شوائب أن تعرض حیاة الضحیة والمستجیبین أیًضا إلى الخطر. یتعین على فرق  •

 اإلسعاف اإلبالغ عن أي عطل فور اكتشافھم لھ. 
مقعد السائق، یمكن للمرء رؤیة الباب الخلفي یتعین على سائق سیارة اإلسعاف أن یتحمل مسؤولیة المركبة والمعدات فیھا. من  •

 لسیارة اإلسعاف وأي شخص یحاول سرقة أي شيء. 

 المبدأ:
 یتعین دائًما مقارنة نوع معدات الوقایة الشخصیة بتأثیرھا المحتمل على فعالیة المھمة وأمن المستجیبین. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 الھندسة البشریة وأداءھا الوظیفي ووضوحھا. ینبغي على استخدام معدات الوقایة الشخصیة أن یأخذ في االعتبار أوجھ  •
 ینبغي عدم استخدام معدات الوقایة الشخصیة بمعدات قد تخلط بالمعدات غیر السلمیة.  •
أن تحمل شعاًرا واضًحا أیًضا. على سبیل یجب أال تغطي معدات الوقایة الشخصیة الشعار. إن كان الوضع عكس ذلك، علیھا  •

 المثال، على الخوذة أن ترتقي لمعاییر الحمایة والوضوح. 
 قد تبرز الحاجة أیًضا إلى حمایة العینین واألذنین. على ھذه الحمایة أن ترتقي أیًضا إلى معاییر الحمایة والوضوح.  •
إلى الفرق التشغیلي لكي ال یشعروا بأن أمنھم وسالمتھم ینبغي شرح بوضوح أسباب عدم استخدام معدات الوقایة الشخصیة  •

غیر مقدرة. قد یستند القرار أیًضا إلى تحلیل دقیق قررت اإلدارة بعده أن استخدام معدات الوقایة الشخصیة قد تعرض 
 نھا. المتطوعین إلى خطر أكبر من االستجابة من دو

 المعدات
ینبغي على المعدات الُمستخدمة لخدمة اإلسعاف ونلك السابقة للدخول للمستشفى أن تساھم في جعل مھامھم أكثر فعالیةً، ولكن 
أیًضا لجعل المستجیبین أكثر أمانًا. باإلضافة إلى ذلك، إّن المعدات باھظة الثمن أیًضا وقد تُضطر الجمعیة الوطنیة إلى التنازل 

لم یتوفر لھا التمویل الضروري. وقد یدفع ذلك بالمستجیبین إلى تعریض أنفسھم والمریض إلى خطر فیما یخّص نوعیتھا إن 
 إضافي. 

باإلضافة إلى ضمان تلبیة ھذه المعدات للمعاییر الدنیا، من المھم استخدام المعدات بالشكل المناسب، سواء على المستوى 
قبل الجمعیة الوطنیة بشكل عام. بعبارات أخرى، على الجمعیة الفردي من قبل المتطوعین، وعلى المستوى المؤسسي من 
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ینبغي ضبط استخدام الجھاز الالسلكي بشكل صارم. قد تتمكن الجھات الفاعلة األخرى من التقاط توتر الجھاز الالسلكي  •
المرافقین للضحیة في سیارة اإلسعاف من اإلصغاء إلى ما یُقال في غرفة ستخدم لخدمة اإلسعاف. قد یتمكن أفراد العائلة المُ 
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 سلكي، مثالً عند ضرورة وجود الشرطة. ابحث في إمكانیة إنشاء نظام یستند إلى الرموز للتواصل الحساس مع غرفة الال •
یمكن للمعدات المعیاریة التي تشوبھا شوائب أن تعرض حیاة الضحیة والمستجیبین أیًضا إلى الخطر. یتعین على فرق  •

 اإلسعاف اإلبالغ عن أي عطل فور اكتشافھم لھ. 
مقعد السائق، یمكن للمرء رؤیة الباب الخلفي یتعین على سائق سیارة اإلسعاف أن یتحمل مسؤولیة المركبة والمعدات فیھا. من  •

 لسیارة اإلسعاف وأي شخص یحاول سرقة أي شيء. 

 المبدأ:
 یتعین دائًما مقارنة نوع معدات الوقایة الشخصیة بتأثیرھا المحتمل على فعالیة المھمة وأمن المستجیبین. 
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 ینبغي عدم استخدام معدات الوقایة الشخصیة بمعدات قد تخلط بالمعدات غیر السلمیة.  •
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 
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 المبدأ:
   ینبغي استخدام المعدات المعیاریة بحسب اإلجراءات والتدابیر الصارمة. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى: 

یجب أال یتّم استخدام المعدات سًرا خارج ساعات العمل، كما وأنھ یجب أال تُستخدم ألي غرض آخر غیر ذاك الذي ُوجدت  •
 من أجلھ. 

ینبغي ضبط استخدام الجھاز الالسلكي بشكل صارم. قد تتمكن الجھات الفاعلة األخرى من التقاط توتر الجھاز الالسلكي  •
المرافقین للضحیة في سیارة اإلسعاف من اإلصغاء إلى ما یُقال في غرفة ستخدم لخدمة اإلسعاف. قد یتمكن أفراد العائلة المُ 

 العملیات على الجھاز الالسلكي. لذلك، ینبغي المحافظة دائًما على لھجة مھنیة.
 سلكي، مثالً عند ضرورة وجود الشرطة. ابحث في إمكانیة إنشاء نظام یستند إلى الرموز للتواصل الحساس مع غرفة الال •
یمكن للمعدات المعیاریة التي تشوبھا شوائب أن تعرض حیاة الضحیة والمستجیبین أیًضا إلى الخطر. یتعین على فرق  •

 اإلسعاف اإلبالغ عن أي عطل فور اكتشافھم لھ. 
مقعد السائق، یمكن للمرء رؤیة الباب الخلفي یتعین على سائق سیارة اإلسعاف أن یتحمل مسؤولیة المركبة والمعدات فیھا. من  •

 لسیارة اإلسعاف وأي شخص یحاول سرقة أي شيء. 

 المبدأ:
 یتعین دائًما مقارنة نوع معدات الوقایة الشخصیة بتأثیرھا المحتمل على فعالیة المھمة وأمن المستجیبین. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 الھندسة البشریة وأداءھا الوظیفي ووضوحھا. ینبغي على استخدام معدات الوقایة الشخصیة أن یأخذ في االعتبار أوجھ  •
 ینبغي عدم استخدام معدات الوقایة الشخصیة بمعدات قد تخلط بالمعدات غیر السلمیة.  •
أن تحمل شعاًرا واضًحا أیًضا. على سبیل یجب أال تغطي معدات الوقایة الشخصیة الشعار. إن كان الوضع عكس ذلك، علیھا  •

 المثال، على الخوذة أن ترتقي لمعاییر الحمایة والوضوح. 
 قد تبرز الحاجة أیًضا إلى حمایة العینین واألذنین. على ھذه الحمایة أن ترتقي أیًضا إلى معاییر الحمایة والوضوح.  •
إلى الفرق التشغیلي لكي ال یشعروا بأن أمنھم وسالمتھم ینبغي شرح بوضوح أسباب عدم استخدام معدات الوقایة الشخصیة  •

غیر مقدرة. قد یستند القرار أیًضا إلى تحلیل دقیق قررت اإلدارة بعده أن استخدام معدات الوقایة الشخصیة قد تعرض 
 نھا. المتطوعین إلى خطر أكبر من االستجابة من دو
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 إضافي. 
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 الوطنیة أن تتحلى بإجراءات وتنظیمات واضحة بشأن متى وكیف یتّم اتخاذ قرار بشأن استخدام المعدات الواقیة الشخصیة. 
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 من أجلھ. 

ینبغي ضبط استخدام الجھاز الالسلكي بشكل صارم. قد تتمكن الجھات الفاعلة األخرى من التقاط توتر الجھاز الالسلكي  •
المرافقین للضحیة في سیارة اإلسعاف من اإلصغاء إلى ما یُقال في غرفة ستخدم لخدمة اإلسعاف. قد یتمكن أفراد العائلة المُ 

 العملیات على الجھاز الالسلكي. لذلك، ینبغي المحافظة دائًما على لھجة مھنیة.
 سلكي، مثالً عند ضرورة وجود الشرطة. ابحث في إمكانیة إنشاء نظام یستند إلى الرموز للتواصل الحساس مع غرفة الال •
یمكن للمعدات المعیاریة التي تشوبھا شوائب أن تعرض حیاة الضحیة والمستجیبین أیًضا إلى الخطر. یتعین على فرق  •

 اإلسعاف اإلبالغ عن أي عطل فور اكتشافھم لھ. 
مقعد السائق، یمكن للمرء رؤیة الباب الخلفي یتعین على سائق سیارة اإلسعاف أن یتحمل مسؤولیة المركبة والمعدات فیھا. من  •

 لسیارة اإلسعاف وأي شخص یحاول سرقة أي شيء. 

 المبدأ:
 یتعین دائًما مقارنة نوع معدات الوقایة الشخصیة بتأثیرھا المحتمل على فعالیة المھمة وأمن المستجیبین. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 الھندسة البشریة وأداءھا الوظیفي ووضوحھا. ینبغي على استخدام معدات الوقایة الشخصیة أن یأخذ في االعتبار أوجھ  •
 ینبغي عدم استخدام معدات الوقایة الشخصیة بمعدات قد تخلط بالمعدات غیر السلمیة.  •
أن تحمل شعاًرا واضًحا أیًضا. على سبیل یجب أال تغطي معدات الوقایة الشخصیة الشعار. إن كان الوضع عكس ذلك، علیھا  •

 المثال، على الخوذة أن ترتقي لمعاییر الحمایة والوضوح. 
 قد تبرز الحاجة أیًضا إلى حمایة العینین واألذنین. على ھذه الحمایة أن ترتقي أیًضا إلى معاییر الحمایة والوضوح.  •
إلى الفرق التشغیلي لكي ال یشعروا بأن أمنھم وسالمتھم ینبغي شرح بوضوح أسباب عدم استخدام معدات الوقایة الشخصیة  •

غیر مقدرة. قد یستند القرار أیًضا إلى تحلیل دقیق قررت اإلدارة بعده أن استخدام معدات الوقایة الشخصیة قد تعرض 
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إلى النقص في الموارد المالیة أو عدم أو عدم استخدامھا  في بعض األحیان، یستند قرار استخدام معدات الوقایة الشخصیة •
 توفرھا. ولكن، عندما تتاح الموارد، على ما یلي أن یكون جزء من عملیة اتخاذ القرارات: 

 تقییم أمني فیما یتعلق بالوضع الراھن،  .1
 بالمستوى المتوقع من الخطر الذي یتعرض إلیھ موظفو سیارة اإلسعاف،استنتاج فیما یتعلق  .2
 مقارنة إیجابیات وسلبیات استخدام معدات الوقایة الشخصیة بالوضع الراھن  .3
 استمرار التقییم المذكور آنفًا خالل المھمة،  .4
تخاذ القرارات فیما یتعلق إجراء جلسة خاصة باستخالص الدروس بعد المھمة. وعندھا یتم تضمین النتائج في عملیات ا .5

 باستخدام معدات الوقایة الشخصیة. 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 في المیدانالتواصل والتنسیق 
إّن التواصل والتنسیق أساسیان لتأمین قدرة وصول سیارات إسعاف الجمعیة الوطنیة أو خدمات ما قبل المستشفى على نحو 

واصل والتنسیق على المستوى الداخلي أي أھمیة أن ینسق قسم تأكثر أمانًا وفعالیة. ھناك ناحیة لم ینظر بھا ھذا الفصل وھي ال
 التواصل التابع للجمعیة الوطنیة مع األقسام التشغیلیة.

كما أّن ھذا الفصل ال یتناول التواصل والتنسیق مع جھات فاعلة أخرى في جمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر 
التابعة لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر في بلد ما أن تكون  كموضوع محدد. ینبغي أن تكون كل الجھات الفاعلة

على نفس الموجة، ویجب إنشاء منتدیات لھذه الغایة. وإال، لن یعود دور الجمعیات الوطنیة وتفویضھا وأنماط عملھا واضًحا 
فاعلة التابعة لجمعیات الصلیب بالنسبة إلى قوات الدولة أو الجموعات المسلحة. تتأثر سمعة ومدى قبول إحدى الجھات ال

 األحمر والھالل األحمر بأي عمل تقوم بھ جھة فاعلة أخرى. 

ینظر ھذا الفصل بمجموعة من الممارسات الفضلى الُمقترحة للحوار مع السلطات الوطنیة والمجموعات المسلحة ومزودي 
 االعتبار لدى إجراء حوار ما.الرعایة الصحیة، ویسلط الضوء على عدد من العوامل التي ینبغي أخذھا في 

یفترض بالتواصل والتنسیق أن یشكال جزًءا ال یتجزأ من إستراتیجیة الجمعیة الوطنیة العامة وال یمكن تنفیذھما على نحو 
 منفصل أو مؤقت. 

 السلطات الوطنیة

 :المبدأ
وتتواصل معھا ومع القوات یتوّجب على خدمات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة أن تنسق مع السلطات الوطنیة 

 المسلحة.
 

 :مثلة عن الممارسات الفضلىأ

یجب إرساء التنسیق مع المؤسسات الوطنیة ذات الصلة على المستویین السیاسي والتشغیلي وینبغي على جھات  •
المعنیة الدفاع شمل الوزارات یما وغالبًا  ،تلتقي بنظرائھا على المستوى عینھالتواصل/التنسیق في الجمعیة الوطنیة أن 

 مثاالً على كیفیة وضع أطر لحوار الجمعیة الوطنیة مع نظیراتھا على المستویات ذات الصلةإیجاد والداخلیة. یمكنك  والصحة
 أدناه.  6دول في الج

تحدید األدوار والنظراء المحددین في كل وكالة حكومیة وجمعیة وطنیة ما یضمن االستمراریة والمحاسبة حیث أن ھناك  •
 ص یملك، عملیًا، الحوار.شخ

 اللجوء إلى الفرق العاملة واألخذ في االعتبار إضفاء طابع رسمي على التنسیق في المیدان على االتفاقات التشغیلیة.  •
للكیانات المستجیبة (على غرار الدفاع المدني والجیش والشرطة والجمعیة لالتصاالت الالسلكیة تحدید وضع موجة تردد  •

 فیر خط تواصل مفتوح مع الجھات الفاعلة الحكومیة في المیدان.الوطنیة) بھدف تو
 المحافظة على حوار قبل المھمة وخاللھا وبعدھا، إذا كان ذلك ممكنًا لوجستیًا. •
 یجب إطالع السلطات على المبادئ السبعة األساسیة والتحدیات التشغیلیة التي تواجھھا خدمة اإلسعاف عند نقل المرضى مثالً.  •
الجمعیة الوطنیة أن تتحلى بالشفافیة من حیث إجرائھا حوار مع الجھات الفاعلة المسلحة غیر الحكومیة، فھذا یسلط  ینبغي على •

 الضوء على مبدأ التزام الحیاد ویحد من خطر عدم ثقة الجھات الفاعلة الحكومیة. 
السلطات وبماذا تبلغھا في الحاالت غیر  تسعى الجمعیة الوطنیة إلى الحصول على االستشارة القانوینة حول متى یجب أن تبلغ •

 .حول المجموعات المسلحةللسلطة ر معلومات االعتیادیة. ال ینبغي أن تتحول الجمعیة الوطنیة إلى مصد

 في المیدانالتواصل والتنسیق 
إّن التواصل والتنسیق أساسیان لتأمین قدرة وصول سیارات إسعاف الجمعیة الوطنیة أو خدمات ما قبل المستشفى على نحو 

واصل والتنسیق على المستوى الداخلي أي أھمیة أن ینسق قسم تأكثر أمانًا وفعالیة. ھناك ناحیة لم ینظر بھا ھذا الفصل وھي ال
 التواصل التابع للجمعیة الوطنیة مع األقسام التشغیلیة.

كما أّن ھذا الفصل ال یتناول التواصل والتنسیق مع جھات فاعلة أخرى في جمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر 
التابعة لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر في بلد ما أن تكون  كموضوع محدد. ینبغي أن تكون كل الجھات الفاعلة

على نفس الموجة، ویجب إنشاء منتدیات لھذه الغایة. وإال، لن یعود دور الجمعیات الوطنیة وتفویضھا وأنماط عملھا واضًحا 
فاعلة التابعة لجمعیات الصلیب بالنسبة إلى قوات الدولة أو الجموعات المسلحة. تتأثر سمعة ومدى قبول إحدى الجھات ال

 األحمر والھالل األحمر بأي عمل تقوم بھ جھة فاعلة أخرى. 

ینظر ھذا الفصل بمجموعة من الممارسات الفضلى الُمقترحة للحوار مع السلطات الوطنیة والمجموعات المسلحة ومزودي 
 االعتبار لدى إجراء حوار ما.الرعایة الصحیة، ویسلط الضوء على عدد من العوامل التي ینبغي أخذھا في 

یفترض بالتواصل والتنسیق أن یشكال جزًءا ال یتجزأ من إستراتیجیة الجمعیة الوطنیة العامة وال یمكن تنفیذھما على نحو 
 منفصل أو مؤقت. 

 السلطات الوطنیة

 :المبدأ
وتتواصل معھا ومع القوات یتوّجب على خدمات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة أن تنسق مع السلطات الوطنیة 

 المسلحة.
 

 :مثلة عن الممارسات الفضلىأ

یجب إرساء التنسیق مع المؤسسات الوطنیة ذات الصلة على المستویین السیاسي والتشغیلي وینبغي على جھات  •
المعنیة الدفاع شمل الوزارات یما وغالبًا  ،تلتقي بنظرائھا على المستوى عینھالتواصل/التنسیق في الجمعیة الوطنیة أن 

 مثاالً على كیفیة وضع أطر لحوار الجمعیة الوطنیة مع نظیراتھا على المستویات ذات الصلةإیجاد والداخلیة. یمكنك  والصحة
 أدناه.  6دول في الج

تحدید األدوار والنظراء المحددین في كل وكالة حكومیة وجمعیة وطنیة ما یضمن االستمراریة والمحاسبة حیث أن ھناك  •
 ص یملك، عملیًا، الحوار.شخ

 اللجوء إلى الفرق العاملة واألخذ في االعتبار إضفاء طابع رسمي على التنسیق في المیدان على االتفاقات التشغیلیة.  •
للكیانات المستجیبة (على غرار الدفاع المدني والجیش والشرطة والجمعیة لالتصاالت الالسلكیة تحدید وضع موجة تردد  •

 فیر خط تواصل مفتوح مع الجھات الفاعلة الحكومیة في المیدان.الوطنیة) بھدف تو
 المحافظة على حوار قبل المھمة وخاللھا وبعدھا، إذا كان ذلك ممكنًا لوجستیًا. •
 یجب إطالع السلطات على المبادئ السبعة األساسیة والتحدیات التشغیلیة التي تواجھھا خدمة اإلسعاف عند نقل المرضى مثالً.  •
الجمعیة الوطنیة أن تتحلى بالشفافیة من حیث إجرائھا حوار مع الجھات الفاعلة المسلحة غیر الحكومیة، فھذا یسلط  ینبغي على •

 الضوء على مبدأ التزام الحیاد ویحد من خطر عدم ثقة الجھات الفاعلة الحكومیة. 
السلطات وبماذا تبلغھا في الحاالت غیر  تسعى الجمعیة الوطنیة إلى الحصول على االستشارة القانوینة حول متى یجب أن تبلغ •

 .حول المجموعات المسلحةللسلطة ر معلومات االعتیادیة. ال ینبغي أن تتحول الجمعیة الوطنیة إلى مصد

 في المیدانالتواصل والتنسیق 
إّن التواصل والتنسیق أساسیان لتأمین قدرة وصول سیارات إسعاف الجمعیة الوطنیة أو خدمات ما قبل المستشفى على نحو 

واصل والتنسیق على المستوى الداخلي أي أھمیة أن ینسق قسم تأكثر أمانًا وفعالیة. ھناك ناحیة لم ینظر بھا ھذا الفصل وھي ال
 التواصل التابع للجمعیة الوطنیة مع األقسام التشغیلیة.

كما أّن ھذا الفصل ال یتناول التواصل والتنسیق مع جھات فاعلة أخرى في جمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر 
التابعة لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر في بلد ما أن تكون  كموضوع محدد. ینبغي أن تكون كل الجھات الفاعلة

على نفس الموجة، ویجب إنشاء منتدیات لھذه الغایة. وإال، لن یعود دور الجمعیات الوطنیة وتفویضھا وأنماط عملھا واضًحا 
فاعلة التابعة لجمعیات الصلیب بالنسبة إلى قوات الدولة أو الجموعات المسلحة. تتأثر سمعة ومدى قبول إحدى الجھات ال

 األحمر والھالل األحمر بأي عمل تقوم بھ جھة فاعلة أخرى. 

ینظر ھذا الفصل بمجموعة من الممارسات الفضلى الُمقترحة للحوار مع السلطات الوطنیة والمجموعات المسلحة ومزودي 
 االعتبار لدى إجراء حوار ما.الرعایة الصحیة، ویسلط الضوء على عدد من العوامل التي ینبغي أخذھا في 

یفترض بالتواصل والتنسیق أن یشكال جزًءا ال یتجزأ من إستراتیجیة الجمعیة الوطنیة العامة وال یمكن تنفیذھما على نحو 
 منفصل أو مؤقت. 

 السلطات الوطنیة

 :المبدأ
وتتواصل معھا ومع القوات یتوّجب على خدمات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة أن تنسق مع السلطات الوطنیة 

 المسلحة.
 

 :مثلة عن الممارسات الفضلىأ

یجب إرساء التنسیق مع المؤسسات الوطنیة ذات الصلة على المستویین السیاسي والتشغیلي وینبغي على جھات  •
المعنیة الدفاع شمل الوزارات یما وغالبًا  ،تلتقي بنظرائھا على المستوى عینھالتواصل/التنسیق في الجمعیة الوطنیة أن 

 مثاالً على كیفیة وضع أطر لحوار الجمعیة الوطنیة مع نظیراتھا على المستویات ذات الصلةإیجاد والداخلیة. یمكنك  والصحة
 أدناه.  6دول في الج

تحدید األدوار والنظراء المحددین في كل وكالة حكومیة وجمعیة وطنیة ما یضمن االستمراریة والمحاسبة حیث أن ھناك  •
 ص یملك، عملیًا، الحوار.شخ

 اللجوء إلى الفرق العاملة واألخذ في االعتبار إضفاء طابع رسمي على التنسیق في المیدان على االتفاقات التشغیلیة.  •
للكیانات المستجیبة (على غرار الدفاع المدني والجیش والشرطة والجمعیة لالتصاالت الالسلكیة تحدید وضع موجة تردد  •

 فیر خط تواصل مفتوح مع الجھات الفاعلة الحكومیة في المیدان.الوطنیة) بھدف تو
 المحافظة على حوار قبل المھمة وخاللھا وبعدھا، إذا كان ذلك ممكنًا لوجستیًا. •
 یجب إطالع السلطات على المبادئ السبعة األساسیة والتحدیات التشغیلیة التي تواجھھا خدمة اإلسعاف عند نقل المرضى مثالً.  •
الجمعیة الوطنیة أن تتحلى بالشفافیة من حیث إجرائھا حوار مع الجھات الفاعلة المسلحة غیر الحكومیة، فھذا یسلط  ینبغي على •

 الضوء على مبدأ التزام الحیاد ویحد من خطر عدم ثقة الجھات الفاعلة الحكومیة. 
السلطات وبماذا تبلغھا في الحاالت غیر  تسعى الجمعیة الوطنیة إلى الحصول على االستشارة القانوینة حول متى یجب أن تبلغ •

 .حول المجموعات المسلحةللسلطة ر معلومات االعتیادیة. ال ینبغي أن تتحول الجمعیة الوطنیة إلى مصد

یمكن للجمعیة الوطنیة أن تطلب من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن تنخرط في الحوار مع السلطات العلیا في مواضیع  •
 اجة.محددة إذا دعت الح

 إطار مؤسساتي محتمل لحوار الجمعیات الوطنیة مع السلطات الوطنیة :6الجدول 

 اإلطار المؤسساتي للحوار النظیر في الحوار ممثل عن الجمعیة الوطنیة
 التوعیة حول المسائل اإلنسانیة • وزیر الحوكمة أو اإلدارة العلیا

 أھمیة عمل الجمعیة الوطنیة وأنماط عملھا •
األساسیة (وتحدیدًا مبدأ عدم االنحیاز  المبادئ السبعة •

والحیادیة واالستقالل عندما یأتي التمویل من 
 الحكومة)

 إرساء عالقات والمحافظة علیھا • الشرطة، الجیش، الدفاع المدني مدیر القسم التشغیلي
 التواصل المنتظم ولیس المحكوم بالحاجة والمصلحة •
الجمعیة التركیز على الناحیة التشغیلیة: أنماط عمل  •

 الوطنیة، تفادي االزدواجیة، تنسیق االستجابة اآلمنة
ممثلون عن المستشفى  الموظفون والمتطوعون

الحكومي، موظفو الشرطة 
 وموظفو الجیش

المعلومات الرسمیة المتعلقة بالمھمة (األھداف  •
 والتصریح والتحدید)

 أنماط العمل عند الحاجة •
 

 المجموعات المسلحة

 :المبدأ
 .إسعاف الجمعیة الوطنیة من ھي المجموعات المسلحة العاملة في منطقة معینة خدمةینبغي أن تعرف 

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

تمرین رسم خرائط لتحدید المجموعات الجدیدة التي قد تكون  وتجريیجب أن تحدد الجمعیة الوطنیة من ھي الجھات الفاعلة  •
العاملة في المناطق وكیفیة التعامل معھا. كما أنھ من المھم المسلحة نشأت. یتوجب إبالغ الموظفین والمتطوعین بالمجموعات 

 رضھا.معرفة كیف تنظر الجھات الفاعلة المؤثرة األخرى إلى كل مجموعة أي ما إذا كانت تؤیدھا أو تعا
تتغیر المقاربة بحسب خصائص كل مجموعة مسلحة، فعلى سبیل المثال ما إذا كان لھا غایات دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو  •

 إذا كانت تتنقل ضمن نطاق منطقة معینة أو تسعى إلى إدارتھا أو ما إذا كانت محلیة أو مؤلفة من عناصر أجانب بأغلبھا.
محلیة، ینبغي استشارة متطوعین من المنطقة عینھا لدى رسم الخرائط وإعداد إستراتیجیة عندما تكون المجموعة المسلحة  •

 للجمعیة الوطنیة عالقة وطیدة بھا. یكون الحوار. فكر أیًضا بالحصول على نصیحة من جھات فاعلة خارجیة
 :مبدأال

طالما یصب في إطار الحوار ینبغي إرساء حوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھ على مختلف المستویات 
 .المؤسساتي الخاص بالجمعیة الوطنیة

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

بناء عالقات وطیدة مع أفراد المجتمع المحلي وقادتھ فقد یكونون في موقع نقل رسائل أساسیة للمجموعات المسلحة التي  •
یصعب الوصول إلیھا بطریقة أخرى. في الواقع، كل أفراد المجموعات المسلحة ھم أیًضا أفراد مجتمع محلي أو لھم عالقات 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

یمكن للجمعیة الوطنیة أن تطلب من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن تنخرط في الحوار مع السلطات العلیا في مواضیع  •
 اجة.محددة إذا دعت الح

 إطار مؤسساتي محتمل لحوار الجمعیات الوطنیة مع السلطات الوطنیة :6الجدول 

 اإلطار المؤسساتي للحوار النظیر في الحوار ممثل عن الجمعیة الوطنیة
 التوعیة حول المسائل اإلنسانیة • وزیر الحوكمة أو اإلدارة العلیا

 أھمیة عمل الجمعیة الوطنیة وأنماط عملھا •
األساسیة (وتحدیدًا مبدأ عدم االنحیاز  المبادئ السبعة •

والحیادیة واالستقالل عندما یأتي التمویل من 
 الحكومة)

 إرساء عالقات والمحافظة علیھا • الشرطة، الجیش، الدفاع المدني مدیر القسم التشغیلي
 التواصل المنتظم ولیس المحكوم بالحاجة والمصلحة •
الجمعیة التركیز على الناحیة التشغیلیة: أنماط عمل  •

 الوطنیة، تفادي االزدواجیة، تنسیق االستجابة اآلمنة
ممثلون عن المستشفى  الموظفون والمتطوعون

الحكومي، موظفو الشرطة 
 وموظفو الجیش

المعلومات الرسمیة المتعلقة بالمھمة (األھداف  •
 والتصریح والتحدید)

 أنماط العمل عند الحاجة •
 

 المجموعات المسلحة

 :المبدأ
 .إسعاف الجمعیة الوطنیة من ھي المجموعات المسلحة العاملة في منطقة معینة خدمةینبغي أن تعرف 

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

تمرین رسم خرائط لتحدید المجموعات الجدیدة التي قد تكون  وتجريیجب أن تحدد الجمعیة الوطنیة من ھي الجھات الفاعلة  •
العاملة في المناطق وكیفیة التعامل معھا. كما أنھ من المھم المسلحة نشأت. یتوجب إبالغ الموظفین والمتطوعین بالمجموعات 

 رضھا.معرفة كیف تنظر الجھات الفاعلة المؤثرة األخرى إلى كل مجموعة أي ما إذا كانت تؤیدھا أو تعا
تتغیر المقاربة بحسب خصائص كل مجموعة مسلحة، فعلى سبیل المثال ما إذا كان لھا غایات دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو  •

 إذا كانت تتنقل ضمن نطاق منطقة معینة أو تسعى إلى إدارتھا أو ما إذا كانت محلیة أو مؤلفة من عناصر أجانب بأغلبھا.
محلیة، ینبغي استشارة متطوعین من المنطقة عینھا لدى رسم الخرائط وإعداد إستراتیجیة عندما تكون المجموعة المسلحة  •

 للجمعیة الوطنیة عالقة وطیدة بھا. یكون الحوار. فكر أیًضا بالحصول على نصیحة من جھات فاعلة خارجیة
 :مبدأال

طالما یصب في إطار الحوار ینبغي إرساء حوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھ على مختلف المستویات 
 .المؤسساتي الخاص بالجمعیة الوطنیة

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

بناء عالقات وطیدة مع أفراد المجتمع المحلي وقادتھ فقد یكونون في موقع نقل رسائل أساسیة للمجموعات المسلحة التي  •
یصعب الوصول إلیھا بطریقة أخرى. في الواقع، كل أفراد المجموعات المسلحة ھم أیًضا أفراد مجتمع محلي أو لھم عالقات 

یمكن للجمعیة الوطنیة أن تطلب من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن تنخرط في الحوار مع السلطات العلیا في مواضیع  •
 اجة.محددة إذا دعت الح

 إطار مؤسساتي محتمل لحوار الجمعیات الوطنیة مع السلطات الوطنیة :6الجدول 

 اإلطار المؤسساتي للحوار النظیر في الحوار ممثل عن الجمعیة الوطنیة
 التوعیة حول المسائل اإلنسانیة • وزیر الحوكمة أو اإلدارة العلیا

 أھمیة عمل الجمعیة الوطنیة وأنماط عملھا •
األساسیة (وتحدیدًا مبدأ عدم االنحیاز  المبادئ السبعة •

والحیادیة واالستقالل عندما یأتي التمویل من 
 الحكومة)

 إرساء عالقات والمحافظة علیھا • الشرطة، الجیش، الدفاع المدني مدیر القسم التشغیلي
 التواصل المنتظم ولیس المحكوم بالحاجة والمصلحة •
الجمعیة التركیز على الناحیة التشغیلیة: أنماط عمل  •

 الوطنیة، تفادي االزدواجیة، تنسیق االستجابة اآلمنة
ممثلون عن المستشفى  الموظفون والمتطوعون

الحكومي، موظفو الشرطة 
 وموظفو الجیش

المعلومات الرسمیة المتعلقة بالمھمة (األھداف  •
 والتصریح والتحدید)

 أنماط العمل عند الحاجة •
 

 المجموعات المسلحة

 :المبدأ
 .إسعاف الجمعیة الوطنیة من ھي المجموعات المسلحة العاملة في منطقة معینة خدمةینبغي أن تعرف 

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

تمرین رسم خرائط لتحدید المجموعات الجدیدة التي قد تكون  وتجريیجب أن تحدد الجمعیة الوطنیة من ھي الجھات الفاعلة  •
العاملة في المناطق وكیفیة التعامل معھا. كما أنھ من المھم المسلحة نشأت. یتوجب إبالغ الموظفین والمتطوعین بالمجموعات 

 رضھا.معرفة كیف تنظر الجھات الفاعلة المؤثرة األخرى إلى كل مجموعة أي ما إذا كانت تؤیدھا أو تعا
تتغیر المقاربة بحسب خصائص كل مجموعة مسلحة، فعلى سبیل المثال ما إذا كان لھا غایات دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو  •

 إذا كانت تتنقل ضمن نطاق منطقة معینة أو تسعى إلى إدارتھا أو ما إذا كانت محلیة أو مؤلفة من عناصر أجانب بأغلبھا.
محلیة، ینبغي استشارة متطوعین من المنطقة عینھا لدى رسم الخرائط وإعداد إستراتیجیة عندما تكون المجموعة المسلحة  •

 للجمعیة الوطنیة عالقة وطیدة بھا. یكون الحوار. فكر أیًضا بالحصول على نصیحة من جھات فاعلة خارجیة
 :مبدأال

طالما یصب في إطار الحوار ینبغي إرساء حوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھ على مختلف المستویات 
 .المؤسساتي الخاص بالجمعیة الوطنیة

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

بناء عالقات وطیدة مع أفراد المجتمع المحلي وقادتھ فقد یكونون في موقع نقل رسائل أساسیة للمجموعات المسلحة التي  •
یصعب الوصول إلیھا بطریقة أخرى. في الواقع، كل أفراد المجموعات المسلحة ھم أیًضا أفراد مجتمع محلي أو لھم عالقات 

یمكن للجمعیة الوطنیة أن تطلب من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن تنخرط في الحوار مع السلطات العلیا في مواضیع  •
 اجة.محددة إذا دعت الح

 إطار مؤسساتي محتمل لحوار الجمعیات الوطنیة مع السلطات الوطنیة :6الجدول 

 اإلطار المؤسساتي للحوار النظیر في الحوار ممثل عن الجمعیة الوطنیة
 التوعیة حول المسائل اإلنسانیة • وزیر الحوكمة أو اإلدارة العلیا

 أھمیة عمل الجمعیة الوطنیة وأنماط عملھا •
األساسیة (وتحدیدًا مبدأ عدم االنحیاز  المبادئ السبعة •

والحیادیة واالستقالل عندما یأتي التمویل من 
 الحكومة)

 إرساء عالقات والمحافظة علیھا • الشرطة، الجیش، الدفاع المدني مدیر القسم التشغیلي
 التواصل المنتظم ولیس المحكوم بالحاجة والمصلحة •
الجمعیة التركیز على الناحیة التشغیلیة: أنماط عمل  •

 الوطنیة، تفادي االزدواجیة، تنسیق االستجابة اآلمنة
ممثلون عن المستشفى  الموظفون والمتطوعون

الحكومي، موظفو الشرطة 
 وموظفو الجیش

المعلومات الرسمیة المتعلقة بالمھمة (األھداف  •
 والتصریح والتحدید)

 أنماط العمل عند الحاجة •
 

 المجموعات المسلحة

 :المبدأ
 .إسعاف الجمعیة الوطنیة من ھي المجموعات المسلحة العاملة في منطقة معینة خدمةینبغي أن تعرف 

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

تمرین رسم خرائط لتحدید المجموعات الجدیدة التي قد تكون  وتجريیجب أن تحدد الجمعیة الوطنیة من ھي الجھات الفاعلة  •
العاملة في المناطق وكیفیة التعامل معھا. كما أنھ من المھم المسلحة نشأت. یتوجب إبالغ الموظفین والمتطوعین بالمجموعات 

 رضھا.معرفة كیف تنظر الجھات الفاعلة المؤثرة األخرى إلى كل مجموعة أي ما إذا كانت تؤیدھا أو تعا
تتغیر المقاربة بحسب خصائص كل مجموعة مسلحة، فعلى سبیل المثال ما إذا كان لھا غایات دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو  •

 إذا كانت تتنقل ضمن نطاق منطقة معینة أو تسعى إلى إدارتھا أو ما إذا كانت محلیة أو مؤلفة من عناصر أجانب بأغلبھا.
محلیة، ینبغي استشارة متطوعین من المنطقة عینھا لدى رسم الخرائط وإعداد إستراتیجیة عندما تكون المجموعة المسلحة  •

 للجمعیة الوطنیة عالقة وطیدة بھا. یكون الحوار. فكر أیًضا بالحصول على نصیحة من جھات فاعلة خارجیة
 :مبدأال

طالما یصب في إطار الحوار ینبغي إرساء حوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھ على مختلف المستویات 
 .المؤسساتي الخاص بالجمعیة الوطنیة

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

بناء عالقات وطیدة مع أفراد المجتمع المحلي وقادتھ فقد یكونون في موقع نقل رسائل أساسیة للمجموعات المسلحة التي  •
یصعب الوصول إلیھا بطریقة أخرى. في الواقع، كل أفراد المجموعات المسلحة ھم أیًضا أفراد مجتمع محلي أو لھم عالقات 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

یمكن للجمعیة الوطنیة أن تطلب من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن تنخرط في الحوار مع السلطات العلیا في مواضیع  •
 اجة.محددة إذا دعت الح

 إطار مؤسساتي محتمل لحوار الجمعیات الوطنیة مع السلطات الوطنیة :6الجدول 

 اإلطار المؤسساتي للحوار النظیر في الحوار ممثل عن الجمعیة الوطنیة
 التوعیة حول المسائل اإلنسانیة • وزیر الحوكمة أو اإلدارة العلیا

 أھمیة عمل الجمعیة الوطنیة وأنماط عملھا •
األساسیة (وتحدیدًا مبدأ عدم االنحیاز  المبادئ السبعة •

والحیادیة واالستقالل عندما یأتي التمویل من 
 الحكومة)

 إرساء عالقات والمحافظة علیھا • الشرطة، الجیش، الدفاع المدني مدیر القسم التشغیلي
 التواصل المنتظم ولیس المحكوم بالحاجة والمصلحة •
الجمعیة التركیز على الناحیة التشغیلیة: أنماط عمل  •

 الوطنیة، تفادي االزدواجیة، تنسیق االستجابة اآلمنة
ممثلون عن المستشفى  الموظفون والمتطوعون

الحكومي، موظفو الشرطة 
 وموظفو الجیش

المعلومات الرسمیة المتعلقة بالمھمة (األھداف  •
 والتصریح والتحدید)

 أنماط العمل عند الحاجة •
 

 المجموعات المسلحة

 :المبدأ
 .إسعاف الجمعیة الوطنیة من ھي المجموعات المسلحة العاملة في منطقة معینة خدمةینبغي أن تعرف 

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

تمرین رسم خرائط لتحدید المجموعات الجدیدة التي قد تكون  وتجريیجب أن تحدد الجمعیة الوطنیة من ھي الجھات الفاعلة  •
العاملة في المناطق وكیفیة التعامل معھا. كما أنھ من المھم المسلحة نشأت. یتوجب إبالغ الموظفین والمتطوعین بالمجموعات 

 رضھا.معرفة كیف تنظر الجھات الفاعلة المؤثرة األخرى إلى كل مجموعة أي ما إذا كانت تؤیدھا أو تعا
تتغیر المقاربة بحسب خصائص كل مجموعة مسلحة، فعلى سبیل المثال ما إذا كان لھا غایات دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو  •

 إذا كانت تتنقل ضمن نطاق منطقة معینة أو تسعى إلى إدارتھا أو ما إذا كانت محلیة أو مؤلفة من عناصر أجانب بأغلبھا.
محلیة، ینبغي استشارة متطوعین من المنطقة عینھا لدى رسم الخرائط وإعداد إستراتیجیة عندما تكون المجموعة المسلحة  •

 للجمعیة الوطنیة عالقة وطیدة بھا. یكون الحوار. فكر أیًضا بالحصول على نصیحة من جھات فاعلة خارجیة
 :مبدأال
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یصعب الوصول إلیھا بطریقة أخرى. في الواقع، كل أفراد المجموعات المسلحة ھم أیًضا أفراد مجتمع محلي أو لھم عالقات 
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 اإلطار المؤسساتي للحوار النظیر في الحوار ممثل عن الجمعیة الوطنیة
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 رضھا.معرفة كیف تنظر الجھات الفاعلة المؤثرة األخرى إلى كل مجموعة أي ما إذا كانت تؤیدھا أو تعا
تتغیر المقاربة بحسب خصائص كل مجموعة مسلحة، فعلى سبیل المثال ما إذا كان لھا غایات دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو  •

 إذا كانت تتنقل ضمن نطاق منطقة معینة أو تسعى إلى إدارتھا أو ما إذا كانت محلیة أو مؤلفة من عناصر أجانب بأغلبھا.
محلیة، ینبغي استشارة متطوعین من المنطقة عینھا لدى رسم الخرائط وإعداد إستراتیجیة عندما تكون المجموعة المسلحة  •

 للجمعیة الوطنیة عالقة وطیدة بھا. یكون الحوار. فكر أیًضا بالحصول على نصیحة من جھات فاعلة خارجیة
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طالما یصب في إطار الحوار ینبغي إرساء حوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھ على مختلف المستویات 
 .المؤسساتي الخاص بالجمعیة الوطنیة

 

 :أمثلة عن الممارسات الفضلى

بناء عالقات وطیدة مع أفراد المجتمع المحلي وقادتھ فقد یكونون في موقع نقل رسائل أساسیة للمجموعات المسلحة التي  •
یصعب الوصول إلیھا بطریقة أخرى. في الواقع، كل أفراد المجموعات المسلحة ھم أیًضا أفراد مجتمع محلي أو لھم عالقات 

التالي، یمكن لالتنشار ضمن المجتمع المحلي أن یحذر الجمعیة الوطنیة عندما مع المجتمعات المحلیة بطریقة أو بأخرى. ب
 یكون الوضع خطیًرا جدًا لتتدخل.

عندما یكون الحوار مع قیادة المجموعة، یجب أن یكون المحاور من الجمعیة الوطنیة أو الفرع من مستوى اإلدارة ولیس  •
 المستجیبین. 

تواصل المستجیبین المباشر مع المجتمع المحلي ولكن فقط ضمن إطار الخطر كما یمكن للحوار أن یجري على مستوى  •
المنخفض واإلطار المؤسساتي. على سبیل المثال، السماح للمتطوعین التكلم عن المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل 

بات على المبادرات المأخوذة مع الجمعیات الوطنیة والنشاطات و/أو الرسائل المؤسساتیة األساسیة األخرى. یجب إنزال العقو
 غیر المسموح بھا والتي تتعارض مع إطار الحوار الذي وضعتھ قیادة الجمعیة الوطنیة.والمجموعات المسلحة 

 :مبدأال
 .یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تأخذ مبادرة الحوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھا بشكل إستراتیجي

 

 :الفضلى أمثلة عن الممارسات

من المھم جدًا إجراء حوار مع المجموعات المسلحة قبل المھمة في حال كنا في منطقة خاضعة لسیطرة مجموعة مسلحة  •
محددة. إذا توفرت القدرة، یجب المحافظة باستمرار على الحوار مع أكبر عدد ممكن من المجموعات المسلحة بدل القیام بلك 

 قد یساھم في المحافظة على عالقة قائمة على الثقة المتبادلة.عند الحاجة إلى الدخول. فھذا فقط 
یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى دائًما بالوضوح والجزم حول أنماط عملھا والمبادئ السبعة األساسیة. فمثالً، من خالل  •

 حاز وأن الحوار ال یشكل خطًرا.شرح مبدأ الحیادیة بشكل مستمر، تضمن الجمعیة الوطنیة أن نظیرھا یفھم بوضوح أنّھا لن تن
إعداد نشاطات مرئیةً ولھا قیمة إضافیة على غرار التلقیح والتدریب والنشاطات الشعبیة مثل ألعاب كرة القدم وإشراك  •

 المجموعات المسلحة، ما سیؤدي إلى معرفة المجموعات المسلحة للجمعیة الوطنیة بشكل أفضل.
جیدة للحوار مع المجموعات المسلحة. كما یمكن للجمعیة الوطنیة، حیثما كان ذلك تشكل اإلسعافات األولیة طریقة بدایة  •

مناسبًا، أن تقدم للمجموعات المسلحة كتیبات عن حمایة المدنیین والشعارات الوقائیة أو غیرھا من المنشورات المتعلقة 
 بالشؤون اإلنسانیة.

 مزودو الرعایة الصحیة اآلخرین

 المبدأ:
یجب أن تنسق خدمات اإلسعاف التابعة للصلیب األحمر مع مزودي الرعایة الصحیة اآلخرین وتتواصل معھم بشكل 

 منتظم. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى

ینبغي أن تشارك الجمعیة الوطنیة في منتدیات التنسیق والمنتدیات التشغیلیة بغیة تفادي ازدواجیة النشاطات وتأمین توزیع  •
 .مھامبشكل سلیم وواضح وبھدف تحقیق أعلى مستوى ممكن من التكامل في االستجابة وأمن الاألدوار 

جمعیة الوطنیة لجنة وطنیة للرعایة الصحیة في خطر، في حال عدم توفرھا، لترصد الحوادث وتحلل ینبغي أن تنشئ ال •
لحوادث الرعایة الصحیة في خطر التي تشمل  األنماط وتصنفھا. كما یمكن لھذه اللجنة أن تكون مسؤولةً عن تنسیق االستجابة

 جھات فاعلة في مجال اإلنقاذ وقوات حفظ األمن. 
 تأمین خطوط تواصل رسمیة على المستویات التشغیلیة والتقنیة في المنظمات بدل إبقائھا على مستوى اإلدارة العلیا فقط. •
وزارة الصحة باإلبالغ وما ھو تفویضھا وأنماط عملھا قبل أن تبرز المشاكل، یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تعرف كیف تقوم  •

 (تحدیدًا تلك المتعلقة بالمستشفیات).

التالي، یمكن لالتنشار ضمن المجتمع المحلي أن یحذر الجمعیة الوطنیة عندما مع المجتمعات المحلیة بطریقة أو بأخرى. ب
 یكون الوضع خطیًرا جدًا لتتدخل.

عندما یكون الحوار مع قیادة المجموعة، یجب أن یكون المحاور من الجمعیة الوطنیة أو الفرع من مستوى اإلدارة ولیس  •
 المستجیبین. 

تواصل المستجیبین المباشر مع المجتمع المحلي ولكن فقط ضمن إطار الخطر كما یمكن للحوار أن یجري على مستوى  •
المنخفض واإلطار المؤسساتي. على سبیل المثال، السماح للمتطوعین التكلم عن المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل 

بات على المبادرات المأخوذة مع الجمعیات الوطنیة والنشاطات و/أو الرسائل المؤسساتیة األساسیة األخرى. یجب إنزال العقو
 غیر المسموح بھا والتي تتعارض مع إطار الحوار الذي وضعتھ قیادة الجمعیة الوطنیة.والمجموعات المسلحة 
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بات على المبادرات المأخوذة مع الجمعیات الوطنیة والنشاطات و/أو الرسائل المؤسساتیة األساسیة األخرى. یجب إنزال العقو
 غیر المسموح بھا والتي تتعارض مع إطار الحوار الذي وضعتھ قیادة الجمعیة الوطنیة.والمجموعات المسلحة 

 :مبدأال
 .یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تأخذ مبادرة الحوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھا بشكل إستراتیجي

 

 :الفضلى أمثلة عن الممارسات

من المھم جدًا إجراء حوار مع المجموعات المسلحة قبل المھمة في حال كنا في منطقة خاضعة لسیطرة مجموعة مسلحة  •
محددة. إذا توفرت القدرة، یجب المحافظة باستمرار على الحوار مع أكبر عدد ممكن من المجموعات المسلحة بدل القیام بلك 

 قد یساھم في المحافظة على عالقة قائمة على الثقة المتبادلة.عند الحاجة إلى الدخول. فھذا فقط 
یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى دائًما بالوضوح والجزم حول أنماط عملھا والمبادئ السبعة األساسیة. فمثالً، من خالل  •

 حاز وأن الحوار ال یشكل خطًرا.شرح مبدأ الحیادیة بشكل مستمر، تضمن الجمعیة الوطنیة أن نظیرھا یفھم بوضوح أنّھا لن تن
إعداد نشاطات مرئیةً ولھا قیمة إضافیة على غرار التلقیح والتدریب والنشاطات الشعبیة مثل ألعاب كرة القدم وإشراك  •

 المجموعات المسلحة، ما سیؤدي إلى معرفة المجموعات المسلحة للجمعیة الوطنیة بشكل أفضل.
جیدة للحوار مع المجموعات المسلحة. كما یمكن للجمعیة الوطنیة، حیثما كان ذلك تشكل اإلسعافات األولیة طریقة بدایة  •

مناسبًا، أن تقدم للمجموعات المسلحة كتیبات عن حمایة المدنیین والشعارات الوقائیة أو غیرھا من المنشورات المتعلقة 
 بالشؤون اإلنسانیة.

 مزودو الرعایة الصحیة اآلخرین

 المبدأ:
یجب أن تنسق خدمات اإلسعاف التابعة للصلیب األحمر مع مزودي الرعایة الصحیة اآلخرین وتتواصل معھم بشكل 

 منتظم. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى

ینبغي أن تشارك الجمعیة الوطنیة في منتدیات التنسیق والمنتدیات التشغیلیة بغیة تفادي ازدواجیة النشاطات وتأمین توزیع  •
 .مھامبشكل سلیم وواضح وبھدف تحقیق أعلى مستوى ممكن من التكامل في االستجابة وأمن الاألدوار 

جمعیة الوطنیة لجنة وطنیة للرعایة الصحیة في خطر، في حال عدم توفرھا، لترصد الحوادث وتحلل ینبغي أن تنشئ ال •
لحوادث الرعایة الصحیة في خطر التي تشمل  األنماط وتصنفھا. كما یمكن لھذه اللجنة أن تكون مسؤولةً عن تنسیق االستجابة

 جھات فاعلة في مجال اإلنقاذ وقوات حفظ األمن. 
 تأمین خطوط تواصل رسمیة على المستویات التشغیلیة والتقنیة في المنظمات بدل إبقائھا على مستوى اإلدارة العلیا فقط. •
وزارة الصحة باإلبالغ وما ھو تفویضھا وأنماط عملھا قبل أن تبرز المشاكل، یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تعرف كیف تقوم  •

 (تحدیدًا تلك المتعلقة بالمستشفیات).
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

التالي، یمكن لالتنشار ضمن المجتمع المحلي أن یحذر الجمعیة الوطنیة عندما مع المجتمعات المحلیة بطریقة أو بأخرى. ب
 یكون الوضع خطیًرا جدًا لتتدخل.

عندما یكون الحوار مع قیادة المجموعة، یجب أن یكون المحاور من الجمعیة الوطنیة أو الفرع من مستوى اإلدارة ولیس  •
 المستجیبین. 

تواصل المستجیبین المباشر مع المجتمع المحلي ولكن فقط ضمن إطار الخطر كما یمكن للحوار أن یجري على مستوى  •
المنخفض واإلطار المؤسساتي. على سبیل المثال، السماح للمتطوعین التكلم عن المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل 

بات على المبادرات المأخوذة مع الجمعیات الوطنیة والنشاطات و/أو الرسائل المؤسساتیة األساسیة األخرى. یجب إنزال العقو
 غیر المسموح بھا والتي تتعارض مع إطار الحوار الذي وضعتھ قیادة الجمعیة الوطنیة.والمجموعات المسلحة 

 :مبدأال
 .یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تأخذ مبادرة الحوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھا بشكل إستراتیجي

 

 :الفضلى أمثلة عن الممارسات

من المھم جدًا إجراء حوار مع المجموعات المسلحة قبل المھمة في حال كنا في منطقة خاضعة لسیطرة مجموعة مسلحة  •
محددة. إذا توفرت القدرة، یجب المحافظة باستمرار على الحوار مع أكبر عدد ممكن من المجموعات المسلحة بدل القیام بلك 

 قد یساھم في المحافظة على عالقة قائمة على الثقة المتبادلة.عند الحاجة إلى الدخول. فھذا فقط 
یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى دائًما بالوضوح والجزم حول أنماط عملھا والمبادئ السبعة األساسیة. فمثالً، من خالل  •

 حاز وأن الحوار ال یشكل خطًرا.شرح مبدأ الحیادیة بشكل مستمر، تضمن الجمعیة الوطنیة أن نظیرھا یفھم بوضوح أنّھا لن تن
إعداد نشاطات مرئیةً ولھا قیمة إضافیة على غرار التلقیح والتدریب والنشاطات الشعبیة مثل ألعاب كرة القدم وإشراك  •

 المجموعات المسلحة، ما سیؤدي إلى معرفة المجموعات المسلحة للجمعیة الوطنیة بشكل أفضل.
جیدة للحوار مع المجموعات المسلحة. كما یمكن للجمعیة الوطنیة، حیثما كان ذلك تشكل اإلسعافات األولیة طریقة بدایة  •

مناسبًا، أن تقدم للمجموعات المسلحة كتیبات عن حمایة المدنیین والشعارات الوقائیة أو غیرھا من المنشورات المتعلقة 
 بالشؤون اإلنسانیة.

 مزودو الرعایة الصحیة اآلخرین

 المبدأ:
یجب أن تنسق خدمات اإلسعاف التابعة للصلیب األحمر مع مزودي الرعایة الصحیة اآلخرین وتتواصل معھم بشكل 

 منتظم. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى

ینبغي أن تشارك الجمعیة الوطنیة في منتدیات التنسیق والمنتدیات التشغیلیة بغیة تفادي ازدواجیة النشاطات وتأمین توزیع  •
 .مھامبشكل سلیم وواضح وبھدف تحقیق أعلى مستوى ممكن من التكامل في االستجابة وأمن الاألدوار 

جمعیة الوطنیة لجنة وطنیة للرعایة الصحیة في خطر، في حال عدم توفرھا، لترصد الحوادث وتحلل ینبغي أن تنشئ ال •
لحوادث الرعایة الصحیة في خطر التي تشمل  األنماط وتصنفھا. كما یمكن لھذه اللجنة أن تكون مسؤولةً عن تنسیق االستجابة

 جھات فاعلة في مجال اإلنقاذ وقوات حفظ األمن. 
 تأمین خطوط تواصل رسمیة على المستویات التشغیلیة والتقنیة في المنظمات بدل إبقائھا على مستوى اإلدارة العلیا فقط. •
وزارة الصحة باإلبالغ وما ھو تفویضھا وأنماط عملھا قبل أن تبرز المشاكل، یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تعرف كیف تقوم  •

 (تحدیدًا تلك المتعلقة بالمستشفیات).

التالي، یمكن لالتنشار ضمن المجتمع المحلي أن یحذر الجمعیة الوطنیة عندما مع المجتمعات المحلیة بطریقة أو بأخرى. ب
 یكون الوضع خطیًرا جدًا لتتدخل.

عندما یكون الحوار مع قیادة المجموعة، یجب أن یكون المحاور من الجمعیة الوطنیة أو الفرع من مستوى اإلدارة ولیس  •
 المستجیبین. 

تواصل المستجیبین المباشر مع المجتمع المحلي ولكن فقط ضمن إطار الخطر كما یمكن للحوار أن یجري على مستوى  •
المنخفض واإلطار المؤسساتي. على سبیل المثال، السماح للمتطوعین التكلم عن المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل 

بات على المبادرات المأخوذة مع الجمعیات الوطنیة والنشاطات و/أو الرسائل المؤسساتیة األساسیة األخرى. یجب إنزال العقو
 غیر المسموح بھا والتي تتعارض مع إطار الحوار الذي وضعتھ قیادة الجمعیة الوطنیة.والمجموعات المسلحة 

 :مبدأال
 .یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تأخذ مبادرة الحوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھا بشكل إستراتیجي

 

 :الفضلى أمثلة عن الممارسات

من المھم جدًا إجراء حوار مع المجموعات المسلحة قبل المھمة في حال كنا في منطقة خاضعة لسیطرة مجموعة مسلحة  •
محددة. إذا توفرت القدرة، یجب المحافظة باستمرار على الحوار مع أكبر عدد ممكن من المجموعات المسلحة بدل القیام بلك 

 قد یساھم في المحافظة على عالقة قائمة على الثقة المتبادلة.عند الحاجة إلى الدخول. فھذا فقط 
یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى دائًما بالوضوح والجزم حول أنماط عملھا والمبادئ السبعة األساسیة. فمثالً، من خالل  •

 حاز وأن الحوار ال یشكل خطًرا.شرح مبدأ الحیادیة بشكل مستمر، تضمن الجمعیة الوطنیة أن نظیرھا یفھم بوضوح أنّھا لن تن
إعداد نشاطات مرئیةً ولھا قیمة إضافیة على غرار التلقیح والتدریب والنشاطات الشعبیة مثل ألعاب كرة القدم وإشراك  •

 المجموعات المسلحة، ما سیؤدي إلى معرفة المجموعات المسلحة للجمعیة الوطنیة بشكل أفضل.
جیدة للحوار مع المجموعات المسلحة. كما یمكن للجمعیة الوطنیة، حیثما كان ذلك تشكل اإلسعافات األولیة طریقة بدایة  •

مناسبًا، أن تقدم للمجموعات المسلحة كتیبات عن حمایة المدنیین والشعارات الوقائیة أو غیرھا من المنشورات المتعلقة 
 بالشؤون اإلنسانیة.

 مزودو الرعایة الصحیة اآلخرین

 المبدأ:
یجب أن تنسق خدمات اإلسعاف التابعة للصلیب األحمر مع مزودي الرعایة الصحیة اآلخرین وتتواصل معھم بشكل 

 منتظم. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى

ینبغي أن تشارك الجمعیة الوطنیة في منتدیات التنسیق والمنتدیات التشغیلیة بغیة تفادي ازدواجیة النشاطات وتأمین توزیع  •
 .مھامبشكل سلیم وواضح وبھدف تحقیق أعلى مستوى ممكن من التكامل في االستجابة وأمن الاألدوار 

جمعیة الوطنیة لجنة وطنیة للرعایة الصحیة في خطر، في حال عدم توفرھا، لترصد الحوادث وتحلل ینبغي أن تنشئ ال •
لحوادث الرعایة الصحیة في خطر التي تشمل  األنماط وتصنفھا. كما یمكن لھذه اللجنة أن تكون مسؤولةً عن تنسیق االستجابة

 جھات فاعلة في مجال اإلنقاذ وقوات حفظ األمن. 
 تأمین خطوط تواصل رسمیة على المستویات التشغیلیة والتقنیة في المنظمات بدل إبقائھا على مستوى اإلدارة العلیا فقط. •
وزارة الصحة باإلبالغ وما ھو تفویضھا وأنماط عملھا قبل أن تبرز المشاكل، یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تعرف كیف تقوم  •

 (تحدیدًا تلك المتعلقة بالمستشفیات).

التالي، یمكن لالتنشار ضمن المجتمع المحلي أن یحذر الجمعیة الوطنیة عندما مع المجتمعات المحلیة بطریقة أو بأخرى. ب
 یكون الوضع خطیًرا جدًا لتتدخل.

عندما یكون الحوار مع قیادة المجموعة، یجب أن یكون المحاور من الجمعیة الوطنیة أو الفرع من مستوى اإلدارة ولیس  •
 المستجیبین. 

تواصل المستجیبین المباشر مع المجتمع المحلي ولكن فقط ضمن إطار الخطر كما یمكن للحوار أن یجري على مستوى  •
المنخفض واإلطار المؤسساتي. على سبیل المثال، السماح للمتطوعین التكلم عن المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل 

بات على المبادرات المأخوذة مع الجمعیات الوطنیة والنشاطات و/أو الرسائل المؤسساتیة األساسیة األخرى. یجب إنزال العقو
 غیر المسموح بھا والتي تتعارض مع إطار الحوار الذي وضعتھ قیادة الجمعیة الوطنیة.والمجموعات المسلحة 

 :مبدأال
 .یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تأخذ مبادرة الحوار مع المجموعات المسلحة والمحافظة علیھا بشكل إستراتیجي

 

 :الفضلى أمثلة عن الممارسات

من المھم جدًا إجراء حوار مع المجموعات المسلحة قبل المھمة في حال كنا في منطقة خاضعة لسیطرة مجموعة مسلحة  •
محددة. إذا توفرت القدرة، یجب المحافظة باستمرار على الحوار مع أكبر عدد ممكن من المجموعات المسلحة بدل القیام بلك 

 قد یساھم في المحافظة على عالقة قائمة على الثقة المتبادلة.عند الحاجة إلى الدخول. فھذا فقط 
یتوجب على الجمعیة الوطنیة أن تتحلى دائًما بالوضوح والجزم حول أنماط عملھا والمبادئ السبعة األساسیة. فمثالً، من خالل  •

 حاز وأن الحوار ال یشكل خطًرا.شرح مبدأ الحیادیة بشكل مستمر، تضمن الجمعیة الوطنیة أن نظیرھا یفھم بوضوح أنّھا لن تن
إعداد نشاطات مرئیةً ولھا قیمة إضافیة على غرار التلقیح والتدریب والنشاطات الشعبیة مثل ألعاب كرة القدم وإشراك  •

 المجموعات المسلحة، ما سیؤدي إلى معرفة المجموعات المسلحة للجمعیة الوطنیة بشكل أفضل.
جیدة للحوار مع المجموعات المسلحة. كما یمكن للجمعیة الوطنیة، حیثما كان ذلك تشكل اإلسعافات األولیة طریقة بدایة  •

مناسبًا، أن تقدم للمجموعات المسلحة كتیبات عن حمایة المدنیین والشعارات الوقائیة أو غیرھا من المنشورات المتعلقة 
 بالشؤون اإلنسانیة.

 مزودو الرعایة الصحیة اآلخرین

 المبدأ:
یجب أن تنسق خدمات اإلسعاف التابعة للصلیب األحمر مع مزودي الرعایة الصحیة اآلخرین وتتواصل معھم بشكل 

 منتظم. 
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى

ینبغي أن تشارك الجمعیة الوطنیة في منتدیات التنسیق والمنتدیات التشغیلیة بغیة تفادي ازدواجیة النشاطات وتأمین توزیع  •
 .مھامبشكل سلیم وواضح وبھدف تحقیق أعلى مستوى ممكن من التكامل في االستجابة وأمن الاألدوار 

جمعیة الوطنیة لجنة وطنیة للرعایة الصحیة في خطر، في حال عدم توفرھا، لترصد الحوادث وتحلل ینبغي أن تنشئ ال •
لحوادث الرعایة الصحیة في خطر التي تشمل  األنماط وتصنفھا. كما یمكن لھذه اللجنة أن تكون مسؤولةً عن تنسیق االستجابة

 جھات فاعلة في مجال اإلنقاذ وقوات حفظ األمن. 
 تأمین خطوط تواصل رسمیة على المستویات التشغیلیة والتقنیة في المنظمات بدل إبقائھا على مستوى اإلدارة العلیا فقط. •
وزارة الصحة باإلبالغ وما ھو تفویضھا وأنماط عملھا قبل أن تبرز المشاكل، یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تعرف كیف تقوم  •

 (تحدیدًا تلك المتعلقة بالمستشفیات).
یستفید كل من الجمعیة الوطنیة والمزودون اآلخرون من إجراء نشاطات محاكاة وتدریب مشتركة على نحو منتظم، عند  •

 المستطاع.
لخاصة بالجمعیة الوطنیة للحد من سوء االستخدام دعم مزودي خدمة آخرین لیستخدموا بشكل مناسب سیارات اإلسعاف ا •

 المحتمل كونھ قد یؤثر على خدمات اإلسعاف التي تقدمھا الجمعیة الوطنیة. 

 المبدأ:
یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تمیز بین مزودي الرعایة الصحیة الذین یتمتعون ببنیة تنظیمیة والذین ال یتمتعون 

 بھكذا بنیة.
 

 الفضلى: أمثلة عن الممارسات

من خالل القیادة التشغیلیة في مع مزودي الرعایة الصحیة الذي یتمتعون ببنیة تنظیمیة المنتظم التنسیق یجب المحافظة على  •
 الجمعیة الوطنیة. فكر في إنشاء غرف عملیات مشتركة.

غرار األفراد الذین یستجیبون على األغلب، یجري التنسیق مع مزودي الرعایة الصحیة الذین ال یتمتعون ببنیة تنظیمیة (على  •
 على أساس تطوعي بشكل مستقل عن أي بنیة رسمیة) في المیدان.

  

یستفید كل من الجمعیة الوطنیة والمزودون اآلخرون من إجراء نشاطات محاكاة وتدریب مشتركة على نحو منتظم، عند  •
 المستطاع.

لخاصة بالجمعیة الوطنیة للحد من سوء االستخدام دعم مزودي خدمة آخرین لیستخدموا بشكل مناسب سیارات اإلسعاف ا •
 المحتمل كونھ قد یؤثر على خدمات اإلسعاف التي تقدمھا الجمعیة الوطنیة. 

 المبدأ:
یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تمیز بین مزودي الرعایة الصحیة الذین یتمتعون ببنیة تنظیمیة والذین ال یتمتعون 

 بھكذا بنیة.
 

 الفضلى: أمثلة عن الممارسات

من خالل القیادة التشغیلیة في مع مزودي الرعایة الصحیة الذي یتمتعون ببنیة تنظیمیة المنتظم التنسیق یجب المحافظة على  •
 الجمعیة الوطنیة. فكر في إنشاء غرف عملیات مشتركة.

غرار األفراد الذین یستجیبون على األغلب، یجري التنسیق مع مزودي الرعایة الصحیة الذین ال یتمتعون ببنیة تنظیمیة (على  •
 على أساس تطوعي بشكل مستقل عن أي بنیة رسمیة) في المیدان.

  

یستفید كل من الجمعیة الوطنیة والمزودون اآلخرون من إجراء نشاطات محاكاة وتدریب مشتركة على نحو منتظم، عند  •
 المستطاع.

لخاصة بالجمعیة الوطنیة للحد من سوء االستخدام دعم مزودي خدمة آخرین لیستخدموا بشكل مناسب سیارات اإلسعاف ا •
 المحتمل كونھ قد یؤثر على خدمات اإلسعاف التي تقدمھا الجمعیة الوطنیة. 

 المبدأ:
یفترض بالجمعیة الوطنیة أن تمیز بین مزودي الرعایة الصحیة الذین یتمتعون ببنیة تنظیمیة والذین ال یتمتعون 

 بھكذا بنیة.
 

 الفضلى: أمثلة عن الممارسات

من خالل القیادة التشغیلیة في مع مزودي الرعایة الصحیة الذي یتمتعون ببنیة تنظیمیة المنتظم التنسیق یجب المحافظة على  •
 الجمعیة الوطنیة. فكر في إنشاء غرف عملیات مشتركة.

غرار األفراد الذین یستجیبون على األغلب، یجري التنسیق مع مزودي الرعایة الصحیة الذین ال یتمتعون ببنیة تنظیمیة (على  •
 على أساس تطوعي بشكل مستقل عن أي بنیة رسمیة) في المیدان.
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 مجموعات مسحلة جدیدةالعمل في سیاقات حیث توجد 
تم إدراج موضوع الحوار مع المجموعات المسلحة في القسم أعاله المعنون "التواصل والتنسیق في المیدان"، غیر أّن 

برزت في العدید من السیاقات حیث تؤّمن الجمعیات الوطنیة خدمات االسعاف أو خدمات ما قبل مجموعات مسلحة جدیدة 
المستشفى. وفي بعض األحیان، تكون ھذه المجموعات مؤلفة جزئیًا من محاربین أجانب ال یعرفون الجمعیة الوطنیة، وفي 

مجموعة. بالتالي، تتطلب ھذه الجھات الفاعلة اللجوء حاالت أخرى، لم یتسّن للجمعیة الوطنیة أن تنخرط في حوار مع قیادة ال
إلى مقاربة مختلفة عن المقاربة المؤسساتیة الُمتبعة مع المجموعات المسلحة الموجودة منذ فترة أطول. تقترح الممارسات 

 لمعروفة".الفضلى التالیة إجراءات وقائیة إضافیة یمكن تطبیقھا لدى التعامل مع ھذه "المجموعات الجدیدة أو غیر ا

 المبدأ:
 تُرسي الجمعیة الوطنیة تواصالً مباشًرا أو غیر مباشر مع المجموعات الجدیدة العاملة في المنطقة بھدف بناء الثقة.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في حال یمكن أن تواجھ خدمة اإلسعاف صعوبات للدخول إلى مناطق من أجل المعالجة أو إخالء المرضى والمصابین، التأمل  •
في اللجوء إلى فرق إدارة الكوارث لتأمین المواد غیر الغذائیة والحصص الغذائیة في مناطق خاضعة لسیطرة المجموعات 

 كطریقة لبدء الحوار. 
 لة المؤثرة في المنطقة حیث المجموعات الجدیدة تعمل للحصول على نصیحة حول كیفیة مقاربتھا.استشارة الجھات الفاع •
 إذا أمكن، معالجة مصابي المجموعات الجدیدة لیختبروا عدم انحیاز الجمعیة الوطنیة وحیادیتھا ویصدقوا. •
متى ما أمكن، توزیع منشورات تشرح المبادئ كما سبق وذكرنا، یمكن اللجوء إلى االسعافات األولیة كطریقة لبدء الحوار. إذا/ •

 السبعة األساسیة والقانون اإلنساني الدولي إذا كان ذلك مناسبًا.
تدریب قادة الفرق حول كیفیة التواصل مع المجموعات الجدیدة بما في ذلك میفیة التفاوض في حاالت الخطف، إذا كان لك  •

 مناسبًا.

 المبدأ:
ستجیب في مناطق حیث التواصل مع المجموعات الجدیدة لم یُرَس بعد، ینبغي اتخاذ إذا قررت الجمعیة الوطنیة أن ت

 إجراءات وقائیة إضافیة قبل إرسال الفرق وخالل المھمة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

 قبل إرسال الفرق:

باإلضافة إلى األطراف تحدید نقاط ومواعید دخول وخروج واضحة. ینبغي أن یعرف كل المستجیبون ھذه المعلومات  •
 المسلحة.

 التأمل في إعداد سیناریوھات األكثر احتماالً واألعمال المتوقّعة التي یجب القیام بھا. •
 یجب أن یكون عدد المصابین واضًحا قبل إرسال الفریق لتفادي التأخیر غیر الضروري. •
للحد من التأخیر في مساعدتھم في حال أُصیبوا  یجب أن تكون فئات دم كل المتطوعین المستجیبین وتفاصیل االتصال متوفرة •

 خالل تأدیة المھمة.
في المناطق التي یوجد فیھا العدید من المجموعات المسلحة، أو حیث البنیة التنظیمیة للمجموعة المسلحة المسیطرة غیر  •

ن على تواصل مع كل معروفة، التأمل في إمكانیة الحصول على الضوء األخضر من شخص أساسي في المجتمع المحلي یكو

 مجموعات مسحلة جدیدةالعمل في سیاقات حیث توجد 
تم إدراج موضوع الحوار مع المجموعات المسلحة في القسم أعاله المعنون "التواصل والتنسیق في المیدان"، غیر أّن 

برزت في العدید من السیاقات حیث تؤّمن الجمعیات الوطنیة خدمات االسعاف أو خدمات ما قبل مجموعات مسلحة جدیدة 
المستشفى. وفي بعض األحیان، تكون ھذه المجموعات مؤلفة جزئیًا من محاربین أجانب ال یعرفون الجمعیة الوطنیة، وفي 

مجموعة. بالتالي، تتطلب ھذه الجھات الفاعلة اللجوء حاالت أخرى، لم یتسّن للجمعیة الوطنیة أن تنخرط في حوار مع قیادة ال
إلى مقاربة مختلفة عن المقاربة المؤسساتیة الُمتبعة مع المجموعات المسلحة الموجودة منذ فترة أطول. تقترح الممارسات 

 لمعروفة".الفضلى التالیة إجراءات وقائیة إضافیة یمكن تطبیقھا لدى التعامل مع ھذه "المجموعات الجدیدة أو غیر ا

 المبدأ:
 تُرسي الجمعیة الوطنیة تواصالً مباشًرا أو غیر مباشر مع المجموعات الجدیدة العاملة في المنطقة بھدف بناء الثقة.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في حال یمكن أن تواجھ خدمة اإلسعاف صعوبات للدخول إلى مناطق من أجل المعالجة أو إخالء المرضى والمصابین، التأمل  •
في اللجوء إلى فرق إدارة الكوارث لتأمین المواد غیر الغذائیة والحصص الغذائیة في مناطق خاضعة لسیطرة المجموعات 

 كطریقة لبدء الحوار. 
 لة المؤثرة في المنطقة حیث المجموعات الجدیدة تعمل للحصول على نصیحة حول كیفیة مقاربتھا.استشارة الجھات الفاع •
 إذا أمكن، معالجة مصابي المجموعات الجدیدة لیختبروا عدم انحیاز الجمعیة الوطنیة وحیادیتھا ویصدقوا. •
متى ما أمكن، توزیع منشورات تشرح المبادئ كما سبق وذكرنا، یمكن اللجوء إلى االسعافات األولیة كطریقة لبدء الحوار. إذا/ •

 السبعة األساسیة والقانون اإلنساني الدولي إذا كان ذلك مناسبًا.
تدریب قادة الفرق حول كیفیة التواصل مع المجموعات الجدیدة بما في ذلك میفیة التفاوض في حاالت الخطف، إذا كان لك  •

 مناسبًا.

 المبدأ:
ستجیب في مناطق حیث التواصل مع المجموعات الجدیدة لم یُرَس بعد، ینبغي اتخاذ إذا قررت الجمعیة الوطنیة أن ت

 إجراءات وقائیة إضافیة قبل إرسال الفرق وخالل المھمة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

 قبل إرسال الفرق:

باإلضافة إلى األطراف تحدید نقاط ومواعید دخول وخروج واضحة. ینبغي أن یعرف كل المستجیبون ھذه المعلومات  •
 المسلحة.

 التأمل في إعداد سیناریوھات األكثر احتماالً واألعمال المتوقّعة التي یجب القیام بھا. •
 یجب أن یكون عدد المصابین واضًحا قبل إرسال الفریق لتفادي التأخیر غیر الضروري. •
للحد من التأخیر في مساعدتھم في حال أُصیبوا  یجب أن تكون فئات دم كل المتطوعین المستجیبین وتفاصیل االتصال متوفرة •

 خالل تأدیة المھمة.
في المناطق التي یوجد فیھا العدید من المجموعات المسلحة، أو حیث البنیة التنظیمیة للمجموعة المسلحة المسیطرة غیر  •

ن على تواصل مع كل معروفة، التأمل في إمكانیة الحصول على الضوء األخضر من شخص أساسي في المجتمع المحلي یكو

 مجموعات مسحلة جدیدةالعمل في سیاقات حیث توجد 
تم إدراج موضوع الحوار مع المجموعات المسلحة في القسم أعاله المعنون "التواصل والتنسیق في المیدان"، غیر أّن 

برزت في العدید من السیاقات حیث تؤّمن الجمعیات الوطنیة خدمات االسعاف أو خدمات ما قبل مجموعات مسلحة جدیدة 
المستشفى. وفي بعض األحیان، تكون ھذه المجموعات مؤلفة جزئیًا من محاربین أجانب ال یعرفون الجمعیة الوطنیة، وفي 

مجموعة. بالتالي، تتطلب ھذه الجھات الفاعلة اللجوء حاالت أخرى، لم یتسّن للجمعیة الوطنیة أن تنخرط في حوار مع قیادة ال
إلى مقاربة مختلفة عن المقاربة المؤسساتیة الُمتبعة مع المجموعات المسلحة الموجودة منذ فترة أطول. تقترح الممارسات 

 لمعروفة".الفضلى التالیة إجراءات وقائیة إضافیة یمكن تطبیقھا لدى التعامل مع ھذه "المجموعات الجدیدة أو غیر ا

 المبدأ:
 تُرسي الجمعیة الوطنیة تواصالً مباشًرا أو غیر مباشر مع المجموعات الجدیدة العاملة في المنطقة بھدف بناء الثقة.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في حال یمكن أن تواجھ خدمة اإلسعاف صعوبات للدخول إلى مناطق من أجل المعالجة أو إخالء المرضى والمصابین، التأمل  •
في اللجوء إلى فرق إدارة الكوارث لتأمین المواد غیر الغذائیة والحصص الغذائیة في مناطق خاضعة لسیطرة المجموعات 

 كطریقة لبدء الحوار. 
 لة المؤثرة في المنطقة حیث المجموعات الجدیدة تعمل للحصول على نصیحة حول كیفیة مقاربتھا.استشارة الجھات الفاع •
 إذا أمكن، معالجة مصابي المجموعات الجدیدة لیختبروا عدم انحیاز الجمعیة الوطنیة وحیادیتھا ویصدقوا. •
متى ما أمكن، توزیع منشورات تشرح المبادئ كما سبق وذكرنا، یمكن اللجوء إلى االسعافات األولیة كطریقة لبدء الحوار. إذا/ •

 السبعة األساسیة والقانون اإلنساني الدولي إذا كان ذلك مناسبًا.
تدریب قادة الفرق حول كیفیة التواصل مع المجموعات الجدیدة بما في ذلك میفیة التفاوض في حاالت الخطف، إذا كان لك  •

 مناسبًا.

 المبدأ:
ستجیب في مناطق حیث التواصل مع المجموعات الجدیدة لم یُرَس بعد، ینبغي اتخاذ إذا قررت الجمعیة الوطنیة أن ت

 إجراءات وقائیة إضافیة قبل إرسال الفرق وخالل المھمة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

 قبل إرسال الفرق:

باإلضافة إلى األطراف تحدید نقاط ومواعید دخول وخروج واضحة. ینبغي أن یعرف كل المستجیبون ھذه المعلومات  •
 المسلحة.

 التأمل في إعداد سیناریوھات األكثر احتماالً واألعمال المتوقّعة التي یجب القیام بھا. •
 یجب أن یكون عدد المصابین واضًحا قبل إرسال الفریق لتفادي التأخیر غیر الضروري. •
للحد من التأخیر في مساعدتھم في حال أُصیبوا  یجب أن تكون فئات دم كل المتطوعین المستجیبین وتفاصیل االتصال متوفرة •

 خالل تأدیة المھمة.
في المناطق التي یوجد فیھا العدید من المجموعات المسلحة، أو حیث البنیة التنظیمیة للمجموعة المسلحة المسیطرة غیر  •

ن على تواصل مع كل معروفة، التأمل في إمكانیة الحصول على الضوء األخضر من شخص أساسي في المجتمع المحلي یكو

 مجموعات مسحلة جدیدةالعمل في سیاقات حیث توجد 
تم إدراج موضوع الحوار مع المجموعات المسلحة في القسم أعاله المعنون "التواصل والتنسیق في المیدان"، غیر أّن 

برزت في العدید من السیاقات حیث تؤّمن الجمعیات الوطنیة خدمات االسعاف أو خدمات ما قبل مجموعات مسلحة جدیدة 
المستشفى. وفي بعض األحیان، تكون ھذه المجموعات مؤلفة جزئیًا من محاربین أجانب ال یعرفون الجمعیة الوطنیة، وفي 

مجموعة. بالتالي، تتطلب ھذه الجھات الفاعلة اللجوء حاالت أخرى، لم یتسّن للجمعیة الوطنیة أن تنخرط في حوار مع قیادة ال
إلى مقاربة مختلفة عن المقاربة المؤسساتیة الُمتبعة مع المجموعات المسلحة الموجودة منذ فترة أطول. تقترح الممارسات 

 لمعروفة".الفضلى التالیة إجراءات وقائیة إضافیة یمكن تطبیقھا لدى التعامل مع ھذه "المجموعات الجدیدة أو غیر ا

 المبدأ:
 تُرسي الجمعیة الوطنیة تواصالً مباشًرا أو غیر مباشر مع المجموعات الجدیدة العاملة في المنطقة بھدف بناء الثقة.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في حال یمكن أن تواجھ خدمة اإلسعاف صعوبات للدخول إلى مناطق من أجل المعالجة أو إخالء المرضى والمصابین، التأمل  •
في اللجوء إلى فرق إدارة الكوارث لتأمین المواد غیر الغذائیة والحصص الغذائیة في مناطق خاضعة لسیطرة المجموعات 

 كطریقة لبدء الحوار. 
 لة المؤثرة في المنطقة حیث المجموعات الجدیدة تعمل للحصول على نصیحة حول كیفیة مقاربتھا.استشارة الجھات الفاع •
 إذا أمكن، معالجة مصابي المجموعات الجدیدة لیختبروا عدم انحیاز الجمعیة الوطنیة وحیادیتھا ویصدقوا. •
متى ما أمكن، توزیع منشورات تشرح المبادئ كما سبق وذكرنا، یمكن اللجوء إلى االسعافات األولیة كطریقة لبدء الحوار. إذا/ •

 السبعة األساسیة والقانون اإلنساني الدولي إذا كان ذلك مناسبًا.
تدریب قادة الفرق حول كیفیة التواصل مع المجموعات الجدیدة بما في ذلك میفیة التفاوض في حاالت الخطف، إذا كان لك  •

 مناسبًا.

 المبدأ:
ستجیب في مناطق حیث التواصل مع المجموعات الجدیدة لم یُرَس بعد، ینبغي اتخاذ إذا قررت الجمعیة الوطنیة أن ت

 إجراءات وقائیة إضافیة قبل إرسال الفرق وخالل المھمة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

 قبل إرسال الفرق:

باإلضافة إلى األطراف تحدید نقاط ومواعید دخول وخروج واضحة. ینبغي أن یعرف كل المستجیبون ھذه المعلومات  •
 المسلحة.

 التأمل في إعداد سیناریوھات األكثر احتماالً واألعمال المتوقّعة التي یجب القیام بھا. •
 یجب أن یكون عدد المصابین واضًحا قبل إرسال الفریق لتفادي التأخیر غیر الضروري. •
للحد من التأخیر في مساعدتھم في حال أُصیبوا  یجب أن تكون فئات دم كل المتطوعین المستجیبین وتفاصیل االتصال متوفرة •

 خالل تأدیة المھمة.
في المناطق التي یوجد فیھا العدید من المجموعات المسلحة، أو حیث البنیة التنظیمیة للمجموعة المسلحة المسیطرة غیر  •

ن على تواصل مع كل معروفة، التأمل في إمكانیة الحصول على الضوء األخضر من شخص أساسي في المجتمع المحلي یكو
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 مجموعات مسحلة جدیدةالعمل في سیاقات حیث توجد 
تم إدراج موضوع الحوار مع المجموعات المسلحة في القسم أعاله المعنون "التواصل والتنسیق في المیدان"، غیر أّن 

برزت في العدید من السیاقات حیث تؤّمن الجمعیات الوطنیة خدمات االسعاف أو خدمات ما قبل مجموعات مسلحة جدیدة 
المستشفى. وفي بعض األحیان، تكون ھذه المجموعات مؤلفة جزئیًا من محاربین أجانب ال یعرفون الجمعیة الوطنیة، وفي 

مجموعة. بالتالي، تتطلب ھذه الجھات الفاعلة اللجوء حاالت أخرى، لم یتسّن للجمعیة الوطنیة أن تنخرط في حوار مع قیادة ال
إلى مقاربة مختلفة عن المقاربة المؤسساتیة الُمتبعة مع المجموعات المسلحة الموجودة منذ فترة أطول. تقترح الممارسات 

 لمعروفة".الفضلى التالیة إجراءات وقائیة إضافیة یمكن تطبیقھا لدى التعامل مع ھذه "المجموعات الجدیدة أو غیر ا

 المبدأ:
 تُرسي الجمعیة الوطنیة تواصالً مباشًرا أو غیر مباشر مع المجموعات الجدیدة العاملة في المنطقة بھدف بناء الثقة.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في حال یمكن أن تواجھ خدمة اإلسعاف صعوبات للدخول إلى مناطق من أجل المعالجة أو إخالء المرضى والمصابین، التأمل  •
في اللجوء إلى فرق إدارة الكوارث لتأمین المواد غیر الغذائیة والحصص الغذائیة في مناطق خاضعة لسیطرة المجموعات 

 كطریقة لبدء الحوار. 
 لة المؤثرة في المنطقة حیث المجموعات الجدیدة تعمل للحصول على نصیحة حول كیفیة مقاربتھا.استشارة الجھات الفاع •
 إذا أمكن، معالجة مصابي المجموعات الجدیدة لیختبروا عدم انحیاز الجمعیة الوطنیة وحیادیتھا ویصدقوا. •
متى ما أمكن، توزیع منشورات تشرح المبادئ كما سبق وذكرنا، یمكن اللجوء إلى االسعافات األولیة كطریقة لبدء الحوار. إذا/ •

 السبعة األساسیة والقانون اإلنساني الدولي إذا كان ذلك مناسبًا.
تدریب قادة الفرق حول كیفیة التواصل مع المجموعات الجدیدة بما في ذلك میفیة التفاوض في حاالت الخطف، إذا كان لك  •

 مناسبًا.

 المبدأ:
ستجیب في مناطق حیث التواصل مع المجموعات الجدیدة لم یُرَس بعد، ینبغي اتخاذ إذا قررت الجمعیة الوطنیة أن ت

 إجراءات وقائیة إضافیة قبل إرسال الفرق وخالل المھمة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

 قبل إرسال الفرق:

باإلضافة إلى األطراف تحدید نقاط ومواعید دخول وخروج واضحة. ینبغي أن یعرف كل المستجیبون ھذه المعلومات  •
 المسلحة.

 التأمل في إعداد سیناریوھات األكثر احتماالً واألعمال المتوقّعة التي یجب القیام بھا. •
 یجب أن یكون عدد المصابین واضًحا قبل إرسال الفریق لتفادي التأخیر غیر الضروري. •
للحد من التأخیر في مساعدتھم في حال أُصیبوا  یجب أن تكون فئات دم كل المتطوعین المستجیبین وتفاصیل االتصال متوفرة •

 خالل تأدیة المھمة.
في المناطق التي یوجد فیھا العدید من المجموعات المسلحة، أو حیث البنیة التنظیمیة للمجموعة المسلحة المسیطرة غیر  •

ن على تواصل مع كل معروفة، التأمل في إمكانیة الحصول على الضوء األخضر من شخص أساسي في المجتمع المحلي یكو
المجموعات أو عناصر ذات صلة في المجموعة المسلحة المسیطرة. ال یعني الحصول على الضوء األخضر من "ممثل" عن 

 المجموعة بالضرورة أنھ سیتم إبالغ  المجموعات األخرى أو العناصر األخرى.
اإلثنیة أو الدینیة للمسعفین عن المجموعة المسلحة أو أخذ الطائفة أو اإلثنیة بعین االعتبار بحذر. ھل ینبغي إخفاء الخلفیة  •

تشاركھا معھا؟ في حال كانت خلفیة المسعف تشكل استفزاًزا، یمكنھ أن یستخدم إسًما مستعاًرا لتفادي تحدید إسمھ الذي یبیّن 
الدینیة مثل الحلى. كما  انتماءه إلى إثنیة أو طائفة معیّنة. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یتفادى المستجیبون عرض الرموز

 تعزز ھذه اإلجراءات وضوح الحیادیة.
 الحرص على أن یكون كل المستجیبون قد اطلعوا على كل اإلجراءات اإلضافیة واألنماط ذات الصلة بالمھمة. •
 منظمة أخرى.التأمل في ما إذا كان استخدام الشعار سیزید التعرض للخطر أو یحد منھ وما إذا كان ینبغي استخدام شعار آخر ل •

 خالل المھمة

 سیارة إسعاف. 20الدخول إلى المناطق غیر اآلمنة بقوافل كبیرة حیث تشكل سیارتا إسعاف ھدفًا أسھل من  •
 في حال وجود خطر إطالق نار أو ألغام أو قصف، الحفاظ على "مسافة آمنة" بین سیارات االسعاف.  •
  ینبغي أن یكون القادة التشغیلیین في مقدمة القافلة. •
تأمل في رفع علم الجمعیة الوطنیة على سیارات اإلسعاف لدى دخول المنطقة لتعزیز الرؤیة وإظھار أّن الفریق متأھب بالنظر  •

 إلى خطورة الوضع.
 یمكن استخدام الضوء األزرق. ولكن في فترة اللیل، قد یجذب ھذا الضوء االنتباه غیر المرغوب فیھ عن بعد. •
اإلنذار االنتباه غیر المرغوب بھ وال یجب استخدامھا دائًما. لدى الدخول إلى مناطق حیث تم فتح كما یجذب استخدام صفارة  •

ممرات إنسانیة لفترة قصیرة، قد تكون صفارات اإلنذار ضروریةً لیعرف الناس بمرور السیارة ولتحقیق استجابة أسرع. كما 
إلى سیارة اإلسعاف وھي تمّر في حیھم في تسریع اإلخالء، لكن یمكن أن یساھم استخدام المذیاع لمناداة الناس لجلب جرحاھم 

 یمكن أیًضا اعتبار ھذا طریقة للتخویف.
ال یجب استخدام آالت التصویر بما في ذلك الكامیرا المتوفرة في الھواتف النقالة مطلقًا خالل المھمة ما لم تكن المھمة مشروع  •

 تواصل.
واضحة لكل الجھات الفاعلة الموجودة أن سیارات اإلسعاف وصلت وھي غیر إطفاء المصابیح األمامیة إلرسال رسالة  •

 متحركة.

 المبدأ:
 عندما ال تعرف المجموعة بالجمعیة الوطنیة، یكون من الضروري إدارة أي نوع من التواصل الخارجي بحذر.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

اإلعالم في الموقع. قد یحاول الصحفیون الحصول على معلومات  التأمل بتعیین جھة اتصال/تنسیق واحدة لتتعامل مع وسائل •
من مستجیبین آخرین موجودین، في ھذه الحالة، یحیلوھم إلى جھة االتصال/التنسیق أو یقومون بالتواصل معھم وفق القواعد 

 الداخلیة مثل عدم إعطاء معلومات حول الذین یتم إخالئھم أو عدد السیارات أو الضحایا.
یكون ھناك تنظیمات صارمة تتعلق باستخدام وسائل اإلعالم التي تكون المجموعات الجدیدة ناشطة جدًا في  ینبغي أن •

استعمالھا. فإذا تمكنت من تحدید مسعف من خالل الصور التي عرضھا لنفسھ خالل المھمة، قد یكشف اسمھ (مقابل اسمھ 
 غیر ضروري في المھام المستقبلیة. المستعار) عن خلفیتھ الطائفیة أو اإلثنیة ویعرضھ إلى خطر 
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المجموعات أو عناصر ذات صلة في المجموعة المسلحة المسیطرة. ال یعني الحصول على الضوء األخضر من "ممثل" عن 
 المجموعة بالضرورة أنھ سیتم إبالغ  المجموعات األخرى أو العناصر األخرى.

اإلثنیة أو الدینیة للمسعفین عن المجموعة المسلحة أو أخذ الطائفة أو اإلثنیة بعین االعتبار بحذر. ھل ینبغي إخفاء الخلفیة  •
تشاركھا معھا؟ في حال كانت خلفیة المسعف تشكل استفزاًزا، یمكنھ أن یستخدم إسًما مستعاًرا لتفادي تحدید إسمھ الذي یبیّن 

الدینیة مثل الحلى. كما  انتماءه إلى إثنیة أو طائفة معیّنة. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یتفادى المستجیبون عرض الرموز
 تعزز ھذه اإلجراءات وضوح الحیادیة.

 الحرص على أن یكون كل المستجیبون قد اطلعوا على كل اإلجراءات اإلضافیة واألنماط ذات الصلة بالمھمة. •
 منظمة أخرى.التأمل في ما إذا كان استخدام الشعار سیزید التعرض للخطر أو یحد منھ وما إذا كان ینبغي استخدام شعار آخر ل •

 خالل المھمة

 سیارة إسعاف. 20الدخول إلى المناطق غیر اآلمنة بقوافل كبیرة حیث تشكل سیارتا إسعاف ھدفًا أسھل من  •
 في حال وجود خطر إطالق نار أو ألغام أو قصف، الحفاظ على "مسافة آمنة" بین سیارات االسعاف.  •
  ینبغي أن یكون القادة التشغیلیین في مقدمة القافلة. •
تأمل في رفع علم الجمعیة الوطنیة على سیارات اإلسعاف لدى دخول المنطقة لتعزیز الرؤیة وإظھار أّن الفریق متأھب بالنظر  •

 إلى خطورة الوضع.
 یمكن استخدام الضوء األزرق. ولكن في فترة اللیل، قد یجذب ھذا الضوء االنتباه غیر المرغوب فیھ عن بعد. •
اإلنذار االنتباه غیر المرغوب بھ وال یجب استخدامھا دائًما. لدى الدخول إلى مناطق حیث تم فتح كما یجذب استخدام صفارة  •

ممرات إنسانیة لفترة قصیرة، قد تكون صفارات اإلنذار ضروریةً لیعرف الناس بمرور السیارة ولتحقیق استجابة أسرع. كما 
إلى سیارة اإلسعاف وھي تمّر في حیھم في تسریع اإلخالء، لكن یمكن أن یساھم استخدام المذیاع لمناداة الناس لجلب جرحاھم 

 یمكن أیًضا اعتبار ھذا طریقة للتخویف.
ال یجب استخدام آالت التصویر بما في ذلك الكامیرا المتوفرة في الھواتف النقالة مطلقًا خالل المھمة ما لم تكن المھمة مشروع  •

 تواصل.
واضحة لكل الجھات الفاعلة الموجودة أن سیارات اإلسعاف وصلت وھي غیر إطفاء المصابیح األمامیة إلرسال رسالة  •

 متحركة.

 المبدأ:
 عندما ال تعرف المجموعة بالجمعیة الوطنیة، یكون من الضروري إدارة أي نوع من التواصل الخارجي بحذر.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

اإلعالم في الموقع. قد یحاول الصحفیون الحصول على معلومات  التأمل بتعیین جھة اتصال/تنسیق واحدة لتتعامل مع وسائل •
من مستجیبین آخرین موجودین، في ھذه الحالة، یحیلوھم إلى جھة االتصال/التنسیق أو یقومون بالتواصل معھم وفق القواعد 

 الداخلیة مثل عدم إعطاء معلومات حول الذین یتم إخالئھم أو عدد السیارات أو الضحایا.
یكون ھناك تنظیمات صارمة تتعلق باستخدام وسائل اإلعالم التي تكون المجموعات الجدیدة ناشطة جدًا في  ینبغي أن •

استعمالھا. فإذا تمكنت من تحدید مسعف من خالل الصور التي عرضھا لنفسھ خالل المھمة، قد یكشف اسمھ (مقابل اسمھ 
 غیر ضروري في المھام المستقبلیة. المستعار) عن خلفیتھ الطائفیة أو اإلثنیة ویعرضھ إلى خطر 

المجموعات أو عناصر ذات صلة في المجموعة المسلحة المسیطرة. ال یعني الحصول على الضوء األخضر من "ممثل" عن 
 المجموعة بالضرورة أنھ سیتم إبالغ  المجموعات األخرى أو العناصر األخرى.

اإلثنیة أو الدینیة للمسعفین عن المجموعة المسلحة أو أخذ الطائفة أو اإلثنیة بعین االعتبار بحذر. ھل ینبغي إخفاء الخلفیة  •
تشاركھا معھا؟ في حال كانت خلفیة المسعف تشكل استفزاًزا، یمكنھ أن یستخدم إسًما مستعاًرا لتفادي تحدید إسمھ الذي یبیّن 

الدینیة مثل الحلى. كما  انتماءه إلى إثنیة أو طائفة معیّنة. باإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یتفادى المستجیبون عرض الرموز
 تعزز ھذه اإلجراءات وضوح الحیادیة.

 الحرص على أن یكون كل المستجیبون قد اطلعوا على كل اإلجراءات اإلضافیة واألنماط ذات الصلة بالمھمة. •
 منظمة أخرى.التأمل في ما إذا كان استخدام الشعار سیزید التعرض للخطر أو یحد منھ وما إذا كان ینبغي استخدام شعار آخر ل •

 خالل المھمة

 سیارة إسعاف. 20الدخول إلى المناطق غیر اآلمنة بقوافل كبیرة حیث تشكل سیارتا إسعاف ھدفًا أسھل من  •
 في حال وجود خطر إطالق نار أو ألغام أو قصف، الحفاظ على "مسافة آمنة" بین سیارات االسعاف.  •
  ینبغي أن یكون القادة التشغیلیین في مقدمة القافلة. •
تأمل في رفع علم الجمعیة الوطنیة على سیارات اإلسعاف لدى دخول المنطقة لتعزیز الرؤیة وإظھار أّن الفریق متأھب بالنظر  •

 إلى خطورة الوضع.
 یمكن استخدام الضوء األزرق. ولكن في فترة اللیل، قد یجذب ھذا الضوء االنتباه غیر المرغوب فیھ عن بعد. •
اإلنذار االنتباه غیر المرغوب بھ وال یجب استخدامھا دائًما. لدى الدخول إلى مناطق حیث تم فتح كما یجذب استخدام صفارة  •

ممرات إنسانیة لفترة قصیرة، قد تكون صفارات اإلنذار ضروریةً لیعرف الناس بمرور السیارة ولتحقیق استجابة أسرع. كما 
إلى سیارة اإلسعاف وھي تمّر في حیھم في تسریع اإلخالء، لكن یمكن أن یساھم استخدام المذیاع لمناداة الناس لجلب جرحاھم 

 یمكن أیًضا اعتبار ھذا طریقة للتخویف.
ال یجب استخدام آالت التصویر بما في ذلك الكامیرا المتوفرة في الھواتف النقالة مطلقًا خالل المھمة ما لم تكن المھمة مشروع  •

 تواصل.
واضحة لكل الجھات الفاعلة الموجودة أن سیارات اإلسعاف وصلت وھي غیر إطفاء المصابیح األمامیة إلرسال رسالة  •

 متحركة.

 المبدأ:
 عندما ال تعرف المجموعة بالجمعیة الوطنیة، یكون من الضروري إدارة أي نوع من التواصل الخارجي بحذر.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضل:

اإلعالم في الموقع. قد یحاول الصحفیون الحصول على معلومات  التأمل بتعیین جھة اتصال/تنسیق واحدة لتتعامل مع وسائل •
من مستجیبین آخرین موجودین، في ھذه الحالة، یحیلوھم إلى جھة االتصال/التنسیق أو یقومون بالتواصل معھم وفق القواعد 

 الداخلیة مثل عدم إعطاء معلومات حول الذین یتم إخالئھم أو عدد السیارات أو الضحایا.
یكون ھناك تنظیمات صارمة تتعلق باستخدام وسائل اإلعالم التي تكون المجموعات الجدیدة ناشطة جدًا في  ینبغي أن •

استعمالھا. فإذا تمكنت من تحدید مسعف من خالل الصور التي عرضھا لنفسھ خالل المھمة، قد یكشف اسمھ (مقابل اسمھ 
 غیر ضروري في المھام المستقبلیة. المستعار) عن خلفیتھ الطائفیة أو اإلثنیة ویعرضھ إلى خطر 
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 سیارات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة تفادي سوء استعمال
لسوء الحظ، یتم سوء استخدام سیارات اإلسعاف بالكثیر من الطرق. فقد یزعم البعض، على نحو زائف، بأنھم یتمتعون 

لیأسروا العدو أو یتسببوا لھ باإلصابة أو یقتلوه. كما قد یسخدم بالحمایة الممنوحة للطاقم الطبي ویستخدموا سیارة اإلسعاف 
اآلخرون سیارات اإلسعاف لنقل األسلحة والمحاربین. وقد یتولّد عن سوء استخدام الثقة إلى حلقة مفرغة ویقّوض دوافع إنشاء 

 كیانات حیادیة واحترامھا في مواقف النزاع.

إلسعاف ولكن لیس ألسباب عسكریة. فعلى سبیل المثال، یمكن أن یسيء طاقم وفي حاالت أخرى، یتم سوء استخدام سیارات ا
عمل إدارة الجمعیة الوطنیة استخدام السیارات عبر استعمالھا للغایات الشخصیة كنقل السلع أو كتاكسي. ھذا النوع من سوء 

 االستخدام یؤثر أیًضا على نظرة الناس إلى ھذه الخدمة وفعالیتھا وأمن مستجیبیھا. 

مھما كان نوع سوء االستخدام، نادًرا ما تكون العواقب محدودة في المكان والزمان، حیث یكفي وقوع حادثة واحدة لتخسر 
الخدمة ثقة المجتمع المحلي وغالبًا ما یتطلب األمر وقتًا طویالً جدًا إلعادة بنائھا. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن ینتشر تداول 

ة إسعاف إلى مناطق أخرى محتلفة ما یؤثر على أمن المستجیبین في سیارات اإلسعاف وقدرة معلومة عن سوء استخدام سیار
 وصولھا. 

 المبدأ:
 یمكن لمقاربة الجمعیة الوطنیة المتعلقة بإدارة سیارات اإلسعاف أن تحدّ من خطر سوء استعمالھا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

وغیرھا من الجھات الفاعلة لسیارات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة من االحترام ینبع احترام المجتمع المحلي والسلطات  •
الذي یسبغھ طاقم ھذه األخیرة على األسطول. في حال تم استخدام سیارات اإلسعاف لنقل طاقم الجمعیة الوطنیة، یجب القیام 

یة الوطنیة ومتطوعیھا عندما یسیئون استخدام بھ وفقًا لقواعد وتنظیمات واضحة. من ھنا، ینبغي معاقبة فریق عمل الجمع
 سیارات اإلسعاف.

ینبغي على الجمعیة الوطنیة أن تنشر رقم ھاتف یمكن ألي شخص أن یتصل علیھ إذا شھد على سوء استخدام سیارة إسعاف  •
 أو شك بذلك.

یتوّجب فرض إجراءات الحصول على إذن ورقابة صارمة. كما یجب أن یكون واضًحا، في كل األوقات، من الموجود داخل  •
سیارة اإلسعاف. وینبغي فرض الحاجة إلى الحصول على إذن ذي مستوى أعلى لدى التوجھ إلى مناطق خطرة والمحافظة 

 طرأت أي تناقضات خالل المھمة.  على تواصل منتظم ومتابعة عبر االتصاالت الالسلكیة إذا
 قد یرسل منظر سیارات اإلسعاف المترفة والباھظة الثمن رسالةً خاطئة ویجعلھا أكثر عرضةً للسرقة. •

 المبدأ:
 یمكن للحلول التكنولوجیة أن تساعد في الحد من خطر سرقة سیارات اإلسعاف وسوء استخدامھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 االعتبار استخدام مفاتیح إلكترونیة لسیارات اإلسعاف ألنھ یصعب نسخھا.األخذ في  •
یمكن الحد من االستخدام غیر المسموح بھ عبر استعمال خرائط نظام تحدید المواقع، فمثالً عندما تكون سیارة اإلسعاف ثابتة  •

فاد السیارة من خالل نظام وعندھا یمكن في حین یجب أن تكون متحركة أو العكس یمكن أن یتم إرسال رسالة أوتوماتیكیًا إلی
 االتصال بالسیارة باستخدام االتصاالت الالسلكیة لمتابعتھا.

 سیارات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة تفادي سوء استعمال
لسوء الحظ، یتم سوء استخدام سیارات اإلسعاف بالكثیر من الطرق. فقد یزعم البعض، على نحو زائف، بأنھم یتمتعون 

لیأسروا العدو أو یتسببوا لھ باإلصابة أو یقتلوه. كما قد یسخدم بالحمایة الممنوحة للطاقم الطبي ویستخدموا سیارة اإلسعاف 
اآلخرون سیارات اإلسعاف لنقل األسلحة والمحاربین. وقد یتولّد عن سوء استخدام الثقة إلى حلقة مفرغة ویقّوض دوافع إنشاء 

 كیانات حیادیة واحترامھا في مواقف النزاع.

إلسعاف ولكن لیس ألسباب عسكریة. فعلى سبیل المثال، یمكن أن یسيء طاقم وفي حاالت أخرى، یتم سوء استخدام سیارات ا
عمل إدارة الجمعیة الوطنیة استخدام السیارات عبر استعمالھا للغایات الشخصیة كنقل السلع أو كتاكسي. ھذا النوع من سوء 

 االستخدام یؤثر أیًضا على نظرة الناس إلى ھذه الخدمة وفعالیتھا وأمن مستجیبیھا. 

مھما كان نوع سوء االستخدام، نادًرا ما تكون العواقب محدودة في المكان والزمان، حیث یكفي وقوع حادثة واحدة لتخسر 
الخدمة ثقة المجتمع المحلي وغالبًا ما یتطلب األمر وقتًا طویالً جدًا إلعادة بنائھا. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن ینتشر تداول 

ة إسعاف إلى مناطق أخرى محتلفة ما یؤثر على أمن المستجیبین في سیارات اإلسعاف وقدرة معلومة عن سوء استخدام سیار
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مھما كان نوع سوء االستخدام، نادًرا ما تكون العواقب محدودة في المكان والزمان، حیث یكفي وقوع حادثة واحدة لتخسر 
الخدمة ثقة المجتمع المحلي وغالبًا ما یتطلب األمر وقتًا طویالً جدًا إلعادة بنائھا. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن ینتشر تداول 
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 أمثلة عن الممارسات الفضلى:
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 االتصال بالسیارة باستخدام االتصاالت الالسلكیة لمتابعتھا.
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یتوّجب فرض إجراءات الحصول على إذن ورقابة صارمة. كما یجب أن یكون واضًحا، في كل األوقات، من الموجود داخل  •
سیارة اإلسعاف. وینبغي فرض الحاجة إلى الحصول على إذن ذي مستوى أعلى لدى التوجھ إلى مناطق خطرة والمحافظة 

 طرأت أي تناقضات خالل المھمة.  على تواصل منتظم ومتابعة عبر االتصاالت الالسلكیة إذا
 قد یرسل منظر سیارات اإلسعاف المترفة والباھظة الثمن رسالةً خاطئة ویجعلھا أكثر عرضةً للسرقة. •

 المبدأ:
 یمكن للحلول التكنولوجیة أن تساعد في الحد من خطر سرقة سیارات اإلسعاف وسوء استخدامھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 االعتبار استخدام مفاتیح إلكترونیة لسیارات اإلسعاف ألنھ یصعب نسخھا.األخذ في  •
یمكن الحد من االستخدام غیر المسموح بھ عبر استعمال خرائط نظام تحدید المواقع، فمثالً عندما تكون سیارة اإلسعاف ثابتة  •

فاد السیارة من خالل نظام وعندھا یمكن في حین یجب أن تكون متحركة أو العكس یمكن أن یتم إرسال رسالة أوتوماتیكیًا إلی
 االتصال بالسیارة باستخدام االتصاالت الالسلكیة لمتابعتھا.

 سیارات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة تفادي سوء استعمال
لسوء الحظ، یتم سوء استخدام سیارات اإلسعاف بالكثیر من الطرق. فقد یزعم البعض، على نحو زائف، بأنھم یتمتعون 

لیأسروا العدو أو یتسببوا لھ باإلصابة أو یقتلوه. كما قد یسخدم بالحمایة الممنوحة للطاقم الطبي ویستخدموا سیارة اإلسعاف 
اآلخرون سیارات اإلسعاف لنقل األسلحة والمحاربین. وقد یتولّد عن سوء استخدام الثقة إلى حلقة مفرغة ویقّوض دوافع إنشاء 

 كیانات حیادیة واحترامھا في مواقف النزاع.

إلسعاف ولكن لیس ألسباب عسكریة. فعلى سبیل المثال، یمكن أن یسيء طاقم وفي حاالت أخرى، یتم سوء استخدام سیارات ا
عمل إدارة الجمعیة الوطنیة استخدام السیارات عبر استعمالھا للغایات الشخصیة كنقل السلع أو كتاكسي. ھذا النوع من سوء 

 االستخدام یؤثر أیًضا على نظرة الناس إلى ھذه الخدمة وفعالیتھا وأمن مستجیبیھا. 

مھما كان نوع سوء االستخدام، نادًرا ما تكون العواقب محدودة في المكان والزمان، حیث یكفي وقوع حادثة واحدة لتخسر 
الخدمة ثقة المجتمع المحلي وغالبًا ما یتطلب األمر وقتًا طویالً جدًا إلعادة بنائھا. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن ینتشر تداول 

ة إسعاف إلى مناطق أخرى محتلفة ما یؤثر على أمن المستجیبین في سیارات اإلسعاف وقدرة معلومة عن سوء استخدام سیار
 وصولھا. 

 المبدأ:
 یمكن لمقاربة الجمعیة الوطنیة المتعلقة بإدارة سیارات اإلسعاف أن تحدّ من خطر سوء استعمالھا. 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

وغیرھا من الجھات الفاعلة لسیارات اإلسعاف التابعة للجمعیة الوطنیة من االحترام ینبع احترام المجتمع المحلي والسلطات  •
الذي یسبغھ طاقم ھذه األخیرة على األسطول. في حال تم استخدام سیارات اإلسعاف لنقل طاقم الجمعیة الوطنیة، یجب القیام 

یة الوطنیة ومتطوعیھا عندما یسیئون استخدام بھ وفقًا لقواعد وتنظیمات واضحة. من ھنا، ینبغي معاقبة فریق عمل الجمع
 سیارات اإلسعاف.

ینبغي على الجمعیة الوطنیة أن تنشر رقم ھاتف یمكن ألي شخص أن یتصل علیھ إذا شھد على سوء استخدام سیارة إسعاف  •
 أو شك بذلك.

یتوّجب فرض إجراءات الحصول على إذن ورقابة صارمة. كما یجب أن یكون واضًحا، في كل األوقات، من الموجود داخل  •
سیارة اإلسعاف. وینبغي فرض الحاجة إلى الحصول على إذن ذي مستوى أعلى لدى التوجھ إلى مناطق خطرة والمحافظة 

 طرأت أي تناقضات خالل المھمة.  على تواصل منتظم ومتابعة عبر االتصاالت الالسلكیة إذا
 قد یرسل منظر سیارات اإلسعاف المترفة والباھظة الثمن رسالةً خاطئة ویجعلھا أكثر عرضةً للسرقة. •

 المبدأ:
 یمكن للحلول التكنولوجیة أن تساعد في الحد من خطر سرقة سیارات اإلسعاف وسوء استخدامھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 االعتبار استخدام مفاتیح إلكترونیة لسیارات اإلسعاف ألنھ یصعب نسخھا.األخذ في  •
یمكن الحد من االستخدام غیر المسموح بھ عبر استعمال خرائط نظام تحدید المواقع، فمثالً عندما تكون سیارة اإلسعاف ثابتة  •

فاد السیارة من خالل نظام وعندھا یمكن في حین یجب أن تكون متحركة أو العكس یمكن أن یتم إرسال رسالة أوتوماتیكیًا إلی
 االتصال بالسیارة باستخدام االتصاالت الالسلكیة لمتابعتھا.

في حال كان نظام تحدید المواقع مكلفًا جدًا، یمكن تجھیز كل سیارة إسعاف بھاتف نقال ذكي لحاالت الطوارئ یمكن تعقبھ  •
 عبر األقمار االصطناعیة.

 المبدأ:
ئل أن تساعد في حمایة الجمعیة الوطنیة من عواقب محتملة ناجمة عن سوء استخدام سیارة یمكن للعدید من الوسا

 إسعاف.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

یساعد وضع عالمة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البلورة الحمراء على تقلیل خطر أن تتحمل سیارات إسعاف الجمعیة  •
 المناسب لخدمات سیارات اإلسعاف األخرى.الوطنیة عواقب االستخدام غیر 

عندما یكون العمل في سیاق حصل فیھ سرقة سیارات إسعاف، یمكن للجمعیة الوطنیة أن تستخدم طرقًا حذرةً لتحدید األسطول  •
و الخلفیة، الخاضع لرقابتھا. یمكنھا، على سبیل المثال، أن تستخدم أوراقًا الصقةً ذات لون محدد تضعھا على النوافذ األمامیة أ

وتغییر لون الملصق عندما تختفي إحدى السیارات. ویتّم إبالغ القوى األمنیة بذلك، بھذه الطریقة یتم إعالن أّن السیارة التي 
 سُرقت لم تعد خاضعة إلى رقابة الجمعیة الوطنیة بالنظر إلى وجود الورقة الالصقة القدیمة علیھا.

 المبدأ:
 مة حول تحدید سیارات اإلسعاف بحیث یؤمن ھذا التحدید حمایةً فعالة. قد تبرز الحاجة إلى نشر المعلو

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في المناطق المعّرضة للخطر، ینبغي نشر مواد تواصل خاصة تُبرز المھمة ومبادئ خدمات اإلسعاف من خالل القنوات  •
 المالئمة بھدف زیادة احترام وحمایة سیارات اإلسعاف وطاقمھا.

شمل المعلومات التي یتم نشرھا للمجتمع المحلي والمجموعات المسلحة المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل الجمعیة ت •
الوطنیة وعواقب فقدان سیارة إسعاف على المجتمع المحلي. وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون واضًحا للمجتمع المحلي أن 

بالخدمة ككل األمر الذي بدوره یقّوض الكفاءة وقدرة الوصول. وتكون سرقة سیارة إسعاف وسوء استخدامھا یخفّض الثقة 
 النتیجة النھائیة أثر سلبي على فعالیة التغطیة الصحیة في حاالت الطوارئ وجودتھا.

في حال سوء استخدام الشعار في بعض المناطق، فكر في إمكانیة الدخول إلى ھذه المناطق بسیارات خاصة وإجراء جلسات  •
 أن یصبح الوضع آمنًا كفایة للدخول بشكل معروف. توعیة إلى

 المبدأ:
یفترض اتباع اإلجراءات األمنیة دائًما بغیة إدارة تعرض فرق سیارات اإلسعاف إلى الخطر. وتكتسي ھذه المسألة 

 أھمیةً أكبر بعد سوء استخدام سیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

السائق مستعدًا لالنطالق لحظة صعود المریض والطاقم إلى السیارة أو في حال اضطر الفریق إلى مغادرة یجب أن یكون  •
 المنطقة بسبب حدوث أمر غیر متوقّع.

یجب أن یكون ھناك شخص واحد على األقل مستعدًا لیؤدي دور السائق البدیل، ما یشمل على سبیل المثال، معرفة كل  •
 ارة ونقاط الدخول والخروج. كما ینبغي تدریب السائق على صیانة سیارة اإلسعاف وتصلیحھا.المعلومات ذات الصلة بالسی

في حال كان نظام تحدید المواقع مكلفًا جدًا، یمكن تجھیز كل سیارة إسعاف بھاتف نقال ذكي لحاالت الطوارئ یمكن تعقبھ  •
 عبر األقمار االصطناعیة.

 المبدأ:
ئل أن تساعد في حمایة الجمعیة الوطنیة من عواقب محتملة ناجمة عن سوء استخدام سیارة یمكن للعدید من الوسا

 إسعاف.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

یساعد وضع عالمة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البلورة الحمراء على تقلیل خطر أن تتحمل سیارات إسعاف الجمعیة  •
 المناسب لخدمات سیارات اإلسعاف األخرى.الوطنیة عواقب االستخدام غیر 

عندما یكون العمل في سیاق حصل فیھ سرقة سیارات إسعاف، یمكن للجمعیة الوطنیة أن تستخدم طرقًا حذرةً لتحدید األسطول  •
و الخلفیة، الخاضع لرقابتھا. یمكنھا، على سبیل المثال، أن تستخدم أوراقًا الصقةً ذات لون محدد تضعھا على النوافذ األمامیة أ

وتغییر لون الملصق عندما تختفي إحدى السیارات. ویتّم إبالغ القوى األمنیة بذلك، بھذه الطریقة یتم إعالن أّن السیارة التي 
 سُرقت لم تعد خاضعة إلى رقابة الجمعیة الوطنیة بالنظر إلى وجود الورقة الالصقة القدیمة علیھا.

 المبدأ:
 مة حول تحدید سیارات اإلسعاف بحیث یؤمن ھذا التحدید حمایةً فعالة. قد تبرز الحاجة إلى نشر المعلو

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في المناطق المعّرضة للخطر، ینبغي نشر مواد تواصل خاصة تُبرز المھمة ومبادئ خدمات اإلسعاف من خالل القنوات  •
 المالئمة بھدف زیادة احترام وحمایة سیارات اإلسعاف وطاقمھا.

شمل المعلومات التي یتم نشرھا للمجتمع المحلي والمجموعات المسلحة المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل الجمعیة ت •
الوطنیة وعواقب فقدان سیارة إسعاف على المجتمع المحلي. وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون واضًحا للمجتمع المحلي أن 

بالخدمة ككل األمر الذي بدوره یقّوض الكفاءة وقدرة الوصول. وتكون سرقة سیارة إسعاف وسوء استخدامھا یخفّض الثقة 
 النتیجة النھائیة أثر سلبي على فعالیة التغطیة الصحیة في حاالت الطوارئ وجودتھا.

في حال سوء استخدام الشعار في بعض المناطق، فكر في إمكانیة الدخول إلى ھذه المناطق بسیارات خاصة وإجراء جلسات  •
 أن یصبح الوضع آمنًا كفایة للدخول بشكل معروف. توعیة إلى

 المبدأ:
یفترض اتباع اإلجراءات األمنیة دائًما بغیة إدارة تعرض فرق سیارات اإلسعاف إلى الخطر. وتكتسي ھذه المسألة 

 أھمیةً أكبر بعد سوء استخدام سیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

السائق مستعدًا لالنطالق لحظة صعود المریض والطاقم إلى السیارة أو في حال اضطر الفریق إلى مغادرة یجب أن یكون  •
 المنطقة بسبب حدوث أمر غیر متوقّع.

یجب أن یكون ھناك شخص واحد على األقل مستعدًا لیؤدي دور السائق البدیل، ما یشمل على سبیل المثال، معرفة كل  •
 ارة ونقاط الدخول والخروج. كما ینبغي تدریب السائق على صیانة سیارة اإلسعاف وتصلیحھا.المعلومات ذات الصلة بالسی

في حال كان نظام تحدید المواقع مكلفًا جدًا، یمكن تجھیز كل سیارة إسعاف بھاتف نقال ذكي لحاالت الطوارئ یمكن تعقبھ  •
 عبر األقمار االصطناعیة.

 المبدأ:
ئل أن تساعد في حمایة الجمعیة الوطنیة من عواقب محتملة ناجمة عن سوء استخدام سیارة یمكن للعدید من الوسا

 إسعاف.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

یساعد وضع عالمة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البلورة الحمراء على تقلیل خطر أن تتحمل سیارات إسعاف الجمعیة  •
 المناسب لخدمات سیارات اإلسعاف األخرى.الوطنیة عواقب االستخدام غیر 

عندما یكون العمل في سیاق حصل فیھ سرقة سیارات إسعاف، یمكن للجمعیة الوطنیة أن تستخدم طرقًا حذرةً لتحدید األسطول  •
و الخلفیة، الخاضع لرقابتھا. یمكنھا، على سبیل المثال، أن تستخدم أوراقًا الصقةً ذات لون محدد تضعھا على النوافذ األمامیة أ

وتغییر لون الملصق عندما تختفي إحدى السیارات. ویتّم إبالغ القوى األمنیة بذلك، بھذه الطریقة یتم إعالن أّن السیارة التي 
 سُرقت لم تعد خاضعة إلى رقابة الجمعیة الوطنیة بالنظر إلى وجود الورقة الالصقة القدیمة علیھا.

 المبدأ:
 مة حول تحدید سیارات اإلسعاف بحیث یؤمن ھذا التحدید حمایةً فعالة. قد تبرز الحاجة إلى نشر المعلو

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في المناطق المعّرضة للخطر، ینبغي نشر مواد تواصل خاصة تُبرز المھمة ومبادئ خدمات اإلسعاف من خالل القنوات  •
 المالئمة بھدف زیادة احترام وحمایة سیارات اإلسعاف وطاقمھا.

شمل المعلومات التي یتم نشرھا للمجتمع المحلي والمجموعات المسلحة المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل الجمعیة ت •
الوطنیة وعواقب فقدان سیارة إسعاف على المجتمع المحلي. وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون واضًحا للمجتمع المحلي أن 

بالخدمة ككل األمر الذي بدوره یقّوض الكفاءة وقدرة الوصول. وتكون سرقة سیارة إسعاف وسوء استخدامھا یخفّض الثقة 
 النتیجة النھائیة أثر سلبي على فعالیة التغطیة الصحیة في حاالت الطوارئ وجودتھا.

في حال سوء استخدام الشعار في بعض المناطق، فكر في إمكانیة الدخول إلى ھذه المناطق بسیارات خاصة وإجراء جلسات  •
 أن یصبح الوضع آمنًا كفایة للدخول بشكل معروف. توعیة إلى

 المبدأ:
یفترض اتباع اإلجراءات األمنیة دائًما بغیة إدارة تعرض فرق سیارات اإلسعاف إلى الخطر. وتكتسي ھذه المسألة 

 أھمیةً أكبر بعد سوء استخدام سیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

السائق مستعدًا لالنطالق لحظة صعود المریض والطاقم إلى السیارة أو في حال اضطر الفریق إلى مغادرة یجب أن یكون  •
 المنطقة بسبب حدوث أمر غیر متوقّع.

یجب أن یكون ھناك شخص واحد على األقل مستعدًا لیؤدي دور السائق البدیل، ما یشمل على سبیل المثال، معرفة كل  •
 ارة ونقاط الدخول والخروج. كما ینبغي تدریب السائق على صیانة سیارة اإلسعاف وتصلیحھا.المعلومات ذات الصلة بالسی
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

في حال كان نظام تحدید المواقع مكلفًا جدًا، یمكن تجھیز كل سیارة إسعاف بھاتف نقال ذكي لحاالت الطوارئ یمكن تعقبھ  •
 عبر األقمار االصطناعیة.

 المبدأ:
ئل أن تساعد في حمایة الجمعیة الوطنیة من عواقب محتملة ناجمة عن سوء استخدام سیارة یمكن للعدید من الوسا

 إسعاف.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

یساعد وضع عالمة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البلورة الحمراء على تقلیل خطر أن تتحمل سیارات إسعاف الجمعیة  •
 المناسب لخدمات سیارات اإلسعاف األخرى.الوطنیة عواقب االستخدام غیر 

عندما یكون العمل في سیاق حصل فیھ سرقة سیارات إسعاف، یمكن للجمعیة الوطنیة أن تستخدم طرقًا حذرةً لتحدید األسطول  •
و الخلفیة، الخاضع لرقابتھا. یمكنھا، على سبیل المثال، أن تستخدم أوراقًا الصقةً ذات لون محدد تضعھا على النوافذ األمامیة أ

وتغییر لون الملصق عندما تختفي إحدى السیارات. ویتّم إبالغ القوى األمنیة بذلك، بھذه الطریقة یتم إعالن أّن السیارة التي 
 سُرقت لم تعد خاضعة إلى رقابة الجمعیة الوطنیة بالنظر إلى وجود الورقة الالصقة القدیمة علیھا.

 المبدأ:
 مة حول تحدید سیارات اإلسعاف بحیث یؤمن ھذا التحدید حمایةً فعالة. قد تبرز الحاجة إلى نشر المعلو

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في المناطق المعّرضة للخطر، ینبغي نشر مواد تواصل خاصة تُبرز المھمة ومبادئ خدمات اإلسعاف من خالل القنوات  •
 المالئمة بھدف زیادة احترام وحمایة سیارات اإلسعاف وطاقمھا.

شمل المعلومات التي یتم نشرھا للمجتمع المحلي والمجموعات المسلحة المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل الجمعیة ت •
الوطنیة وعواقب فقدان سیارة إسعاف على المجتمع المحلي. وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون واضًحا للمجتمع المحلي أن 

بالخدمة ككل األمر الذي بدوره یقّوض الكفاءة وقدرة الوصول. وتكون سرقة سیارة إسعاف وسوء استخدامھا یخفّض الثقة 
 النتیجة النھائیة أثر سلبي على فعالیة التغطیة الصحیة في حاالت الطوارئ وجودتھا.

في حال سوء استخدام الشعار في بعض المناطق، فكر في إمكانیة الدخول إلى ھذه المناطق بسیارات خاصة وإجراء جلسات  •
 أن یصبح الوضع آمنًا كفایة للدخول بشكل معروف. توعیة إلى

 المبدأ:
یفترض اتباع اإلجراءات األمنیة دائًما بغیة إدارة تعرض فرق سیارات اإلسعاف إلى الخطر. وتكتسي ھذه المسألة 

 أھمیةً أكبر بعد سوء استخدام سیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

السائق مستعدًا لالنطالق لحظة صعود المریض والطاقم إلى السیارة أو في حال اضطر الفریق إلى مغادرة یجب أن یكون  •
 المنطقة بسبب حدوث أمر غیر متوقّع.

یجب أن یكون ھناك شخص واحد على األقل مستعدًا لیؤدي دور السائق البدیل، ما یشمل على سبیل المثال، معرفة كل  •
 ارة ونقاط الدخول والخروج. كما ینبغي تدریب السائق على صیانة سیارة اإلسعاف وتصلیحھا.المعلومات ذات الصلة بالسی

في حال كان نظام تحدید المواقع مكلفًا جدًا، یمكن تجھیز كل سیارة إسعاف بھاتف نقال ذكي لحاالت الطوارئ یمكن تعقبھ  •
 عبر األقمار االصطناعیة.

 المبدأ:
ئل أن تساعد في حمایة الجمعیة الوطنیة من عواقب محتملة ناجمة عن سوء استخدام سیارة یمكن للعدید من الوسا

 إسعاف.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

یساعد وضع عالمة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البلورة الحمراء على تقلیل خطر أن تتحمل سیارات إسعاف الجمعیة  •
 المناسب لخدمات سیارات اإلسعاف األخرى.الوطنیة عواقب االستخدام غیر 

عندما یكون العمل في سیاق حصل فیھ سرقة سیارات إسعاف، یمكن للجمعیة الوطنیة أن تستخدم طرقًا حذرةً لتحدید األسطول  •
و الخلفیة، الخاضع لرقابتھا. یمكنھا، على سبیل المثال، أن تستخدم أوراقًا الصقةً ذات لون محدد تضعھا على النوافذ األمامیة أ

وتغییر لون الملصق عندما تختفي إحدى السیارات. ویتّم إبالغ القوى األمنیة بذلك، بھذه الطریقة یتم إعالن أّن السیارة التي 
 سُرقت لم تعد خاضعة إلى رقابة الجمعیة الوطنیة بالنظر إلى وجود الورقة الالصقة القدیمة علیھا.

 المبدأ:
 مة حول تحدید سیارات اإلسعاف بحیث یؤمن ھذا التحدید حمایةً فعالة. قد تبرز الحاجة إلى نشر المعلو

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في المناطق المعّرضة للخطر، ینبغي نشر مواد تواصل خاصة تُبرز المھمة ومبادئ خدمات اإلسعاف من خالل القنوات  •
 المالئمة بھدف زیادة احترام وحمایة سیارات اإلسعاف وطاقمھا.

شمل المعلومات التي یتم نشرھا للمجتمع المحلي والمجموعات المسلحة المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل الجمعیة ت •
الوطنیة وعواقب فقدان سیارة إسعاف على المجتمع المحلي. وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون واضًحا للمجتمع المحلي أن 

بالخدمة ككل األمر الذي بدوره یقّوض الكفاءة وقدرة الوصول. وتكون سرقة سیارة إسعاف وسوء استخدامھا یخفّض الثقة 
 النتیجة النھائیة أثر سلبي على فعالیة التغطیة الصحیة في حاالت الطوارئ وجودتھا.

في حال سوء استخدام الشعار في بعض المناطق، فكر في إمكانیة الدخول إلى ھذه المناطق بسیارات خاصة وإجراء جلسات  •
 أن یصبح الوضع آمنًا كفایة للدخول بشكل معروف. توعیة إلى

 المبدأ:
یفترض اتباع اإلجراءات األمنیة دائًما بغیة إدارة تعرض فرق سیارات اإلسعاف إلى الخطر. وتكتسي ھذه المسألة 

 أھمیةً أكبر بعد سوء استخدام سیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

السائق مستعدًا لالنطالق لحظة صعود المریض والطاقم إلى السیارة أو في حال اضطر الفریق إلى مغادرة یجب أن یكون  •
 المنطقة بسبب حدوث أمر غیر متوقّع.

یجب أن یكون ھناك شخص واحد على األقل مستعدًا لیؤدي دور السائق البدیل، ما یشمل على سبیل المثال، معرفة كل  •
 ارة ونقاط الدخول والخروج. كما ینبغي تدریب السائق على صیانة سیارة اإلسعاف وتصلیحھا.المعلومات ذات الصلة بالسی

في حال كان نظام تحدید المواقع مكلفًا جدًا، یمكن تجھیز كل سیارة إسعاف بھاتف نقال ذكي لحاالت الطوارئ یمكن تعقبھ  •
 عبر األقمار االصطناعیة.

 المبدأ:
ئل أن تساعد في حمایة الجمعیة الوطنیة من عواقب محتملة ناجمة عن سوء استخدام سیارة یمكن للعدید من الوسا

 إسعاف.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

یساعد وضع عالمة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البلورة الحمراء على تقلیل خطر أن تتحمل سیارات إسعاف الجمعیة  •
 المناسب لخدمات سیارات اإلسعاف األخرى.الوطنیة عواقب االستخدام غیر 

عندما یكون العمل في سیاق حصل فیھ سرقة سیارات إسعاف، یمكن للجمعیة الوطنیة أن تستخدم طرقًا حذرةً لتحدید األسطول  •
و الخلفیة، الخاضع لرقابتھا. یمكنھا، على سبیل المثال، أن تستخدم أوراقًا الصقةً ذات لون محدد تضعھا على النوافذ األمامیة أ

وتغییر لون الملصق عندما تختفي إحدى السیارات. ویتّم إبالغ القوى األمنیة بذلك، بھذه الطریقة یتم إعالن أّن السیارة التي 
 سُرقت لم تعد خاضعة إلى رقابة الجمعیة الوطنیة بالنظر إلى وجود الورقة الالصقة القدیمة علیھا.

 المبدأ:
 مة حول تحدید سیارات اإلسعاف بحیث یؤمن ھذا التحدید حمایةً فعالة. قد تبرز الحاجة إلى نشر المعلو

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في المناطق المعّرضة للخطر، ینبغي نشر مواد تواصل خاصة تُبرز المھمة ومبادئ خدمات اإلسعاف من خالل القنوات  •
 المالئمة بھدف زیادة احترام وحمایة سیارات اإلسعاف وطاقمھا.

شمل المعلومات التي یتم نشرھا للمجتمع المحلي والمجموعات المسلحة المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل الجمعیة ت •
الوطنیة وعواقب فقدان سیارة إسعاف على المجتمع المحلي. وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون واضًحا للمجتمع المحلي أن 

بالخدمة ككل األمر الذي بدوره یقّوض الكفاءة وقدرة الوصول. وتكون سرقة سیارة إسعاف وسوء استخدامھا یخفّض الثقة 
 النتیجة النھائیة أثر سلبي على فعالیة التغطیة الصحیة في حاالت الطوارئ وجودتھا.

في حال سوء استخدام الشعار في بعض المناطق، فكر في إمكانیة الدخول إلى ھذه المناطق بسیارات خاصة وإجراء جلسات  •
 أن یصبح الوضع آمنًا كفایة للدخول بشكل معروف. توعیة إلى

 المبدأ:
یفترض اتباع اإلجراءات األمنیة دائًما بغیة إدارة تعرض فرق سیارات اإلسعاف إلى الخطر. وتكتسي ھذه المسألة 

 أھمیةً أكبر بعد سوء استخدام سیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

السائق مستعدًا لالنطالق لحظة صعود المریض والطاقم إلى السیارة أو في حال اضطر الفریق إلى مغادرة یجب أن یكون  •
 المنطقة بسبب حدوث أمر غیر متوقّع.

یجب أن یكون ھناك شخص واحد على األقل مستعدًا لیؤدي دور السائق البدیل، ما یشمل على سبیل المثال، معرفة كل  •
 ارة ونقاط الدخول والخروج. كما ینبغي تدریب السائق على صیانة سیارة اإلسعاف وتصلیحھا.المعلومات ذات الصلة بالسی

في حال كان نظام تحدید المواقع مكلفًا جدًا، یمكن تجھیز كل سیارة إسعاف بھاتف نقال ذكي لحاالت الطوارئ یمكن تعقبھ  •
 عبر األقمار االصطناعیة.

 المبدأ:
ئل أن تساعد في حمایة الجمعیة الوطنیة من عواقب محتملة ناجمة عن سوء استخدام سیارة یمكن للعدید من الوسا

 إسعاف.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

یساعد وضع عالمة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر أو البلورة الحمراء على تقلیل خطر أن تتحمل سیارات إسعاف الجمعیة  •
 المناسب لخدمات سیارات اإلسعاف األخرى.الوطنیة عواقب االستخدام غیر 

عندما یكون العمل في سیاق حصل فیھ سرقة سیارات إسعاف، یمكن للجمعیة الوطنیة أن تستخدم طرقًا حذرةً لتحدید األسطول  •
و الخلفیة، الخاضع لرقابتھا. یمكنھا، على سبیل المثال، أن تستخدم أوراقًا الصقةً ذات لون محدد تضعھا على النوافذ األمامیة أ

وتغییر لون الملصق عندما تختفي إحدى السیارات. ویتّم إبالغ القوى األمنیة بذلك، بھذه الطریقة یتم إعالن أّن السیارة التي 
 سُرقت لم تعد خاضعة إلى رقابة الجمعیة الوطنیة بالنظر إلى وجود الورقة الالصقة القدیمة علیھا.

 المبدأ:
 مة حول تحدید سیارات اإلسعاف بحیث یؤمن ھذا التحدید حمایةً فعالة. قد تبرز الحاجة إلى نشر المعلو

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

في المناطق المعّرضة للخطر، ینبغي نشر مواد تواصل خاصة تُبرز المھمة ومبادئ خدمات اإلسعاف من خالل القنوات  •
 المالئمة بھدف زیادة احترام وحمایة سیارات اإلسعاف وطاقمھا.

شمل المعلومات التي یتم نشرھا للمجتمع المحلي والمجموعات المسلحة المبادئ السبعة األساسیة وأنماط عمل الجمعیة ت •
الوطنیة وعواقب فقدان سیارة إسعاف على المجتمع المحلي. وفي ھذا السیاق، یجب أن یكون واضًحا للمجتمع المحلي أن 

بالخدمة ككل األمر الذي بدوره یقّوض الكفاءة وقدرة الوصول. وتكون سرقة سیارة إسعاف وسوء استخدامھا یخفّض الثقة 
 النتیجة النھائیة أثر سلبي على فعالیة التغطیة الصحیة في حاالت الطوارئ وجودتھا.

في حال سوء استخدام الشعار في بعض المناطق، فكر في إمكانیة الدخول إلى ھذه المناطق بسیارات خاصة وإجراء جلسات  •
 أن یصبح الوضع آمنًا كفایة للدخول بشكل معروف. توعیة إلى

 المبدأ:
یفترض اتباع اإلجراءات األمنیة دائًما بغیة إدارة تعرض فرق سیارات اإلسعاف إلى الخطر. وتكتسي ھذه المسألة 

 أھمیةً أكبر بعد سوء استخدام سیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

السائق مستعدًا لالنطالق لحظة صعود المریض والطاقم إلى السیارة أو في حال اضطر الفریق إلى مغادرة یجب أن یكون  •
 المنطقة بسبب حدوث أمر غیر متوقّع.

یجب أن یكون ھناك شخص واحد على األقل مستعدًا لیؤدي دور السائق البدیل، ما یشمل على سبیل المثال، معرفة كل  •
 ارة ونقاط الدخول والخروج. كما ینبغي تدریب السائق على صیانة سیارة اإلسعاف وتصلیحھا.المعلومات ذات الصلة بالسی

في المناطق حیث خسرت خدمة اإلسعاف ثقة المجتمع المحلي، یمكن اللجوء إلى متطوعي الجمعیة الوطنیة إلخالء الضحایا  •
 إلى منطقة آمنة حیث تكون سیارة اإلسعاف باالنتظار.
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 مات النفسیة الشخصیةالصدالتعامل مع 
یشكل المتطوعون أھم مورد للجمعیة الوطنیة. وھؤالء غالبًا ما یواجھون مواقف صعبةً یمكن أن تؤثر سلبًا على صحتھم 

النفسیة واالجتماعیة. إلیكم بعض األمثلة عن متى یتّم التعّرض إلى صدمة نفسیة شخصیة. یكون أفراد الفریق العامل في سیارة 
 إلى: اإلسعاف معرضین

 إطالق نار أو انفجارات •
 حصول سوء لشخص یعرفونھ •
 رؤیة الكثیر من المعاناة والضرر •
 عدم التمكن من إنقاذ شخص ما •
 شعورھم الدائم بأنھم غیر قادرین على القیام بما ھو كافٍ  •
 الكثیر من العمل والتوتر والضغوطات على فترات طویلة •
 ع أشخاص آخرینعیش تجارب اقترابھم من الموت أو رؤیتھا تحصل م •
 فھم أن الشعار ال یحمي بالقدر الذي كانوا یظنونھ في البدایة. •

تساعد ھذه األنظمة على تفادي الصدمات النفسیة الشخصیة والتعامل معھا. تقدّم الممارسات الفضلى التالیة أمثلةً عن نوع 
ھا وبعده. غیر أنھ من الضروري أن تسعى اإلجراءات التي یمكن تنفیذھا للتطرق إلى الصدمات النفسیة الشخصیة قبل حدوث

 . 2الجمعیة الوطنیة إلى تطبیق إجراءات مماثلة والرجوع إلى منشورات أخرى تتعّمق أكثر في الموضوع

 المبدأ:
یفترض بالفریق المیداني أن یكون قادًرا على تحدید أعراض التوتر والصدمة النفسیة الشخصیة لدیھم ولدى زمالئھم 

 الصدمة النفسیة الشخصیة.قبل التطرق إلى 
 

 أمثلة عن أعراض التوتر والصدمة النفسیة الشخصیة:

 تقلبات المزاج -
 نقص النوم -
 االنعزال والتردد في التحدث أمام الجمھور -
 سلوك عدائي بما في ذلك تجاه زمالئھم في الفریق -
 عدم اھتمام الشخص بمظھره الخارجي. تراجع العنایة بالذات. -
 تناول الطعامنقص أو اإلفراط في  -
 صداع وقلة تركیز ورجفة وتساقط الشعر. -
 ارتفاع ضغط الدم والسكري والقرحة في سن غیر اعتیادیة -
 نوبات قلق -

 المبدأ:
 ینبغي أن یبدأ تفادي الصدمات النفسیة الشخصیة في صفوف الطاقم والمتطوعین منذ عملیة التوظیف.
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 اختیار المتطوعین المرونة والقدرة على التكیف وتحمل أعباء العمل الكثیرة والضغط.یجب أن تشمل معاییر  •
یجب إعالم األفراد الراغبین في العمل أو التطوع لدى الجمعیة الوطنیة خالل أول لقاء رسمي مع الجمعیة الوطنیة بالمخاطر  •

 التي قد یواجھونھا.

 المبدأ:
باستمرار كفاءة اإلجراءات المتوفرة لتفادي وإدارة الصدمات النفسیة الشخصیة یتوّجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم 

 بحثًا عن سبل للتحسین.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

اللجوء إلى متطوعین ذوي خبرة خالل التدریبات لیتحدثوا عن تجربتھم حول الصدمة النفسیة الشخصیة وردة فعلھم ونقاط  •
 ضعفھم والنتائج. 

 یح المتطوعین بشكل منتظم، أي تحدید حد أقصى لعدد ساعات العمل التي یُسمح للمتطوع بھا. ینبغي تسر •
 یفترض بالقیادة المیدانیة أن تعرف األعراض لكي تتمكن من تحدید "الحاالت" في وقت مبكر.  •
 قات الفراغ. یجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم إمكانیة بدء نظام األقران ضمن الفرق خالل المھام وفي أو •

 المبدأ:
 ینبغي أن تشمل إدارة الصدمة النفسیة الشخصیة وتفادیھا إجراءات یتم اتخاذھا خالل المھام وبعدھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 قبل المھام:

 اشرح كامل تفاصیل المھمة بحیث یعرف كل أفراد الفریق ما ینتظرھم وما إذا سیكونون قادرین على التحّمل. •
 في إمكانیة إقصاء المتوعین الذین لیس لدیھم خبرة عن بعض المھام.فكر  •

 خالل المھام:

یلجأ قائد الفریق إلى خبرتھ في التعامل مع أعضاء الفریق الذین تبرز علیھم عالمات القلق، كما یفترض أن یكون قد تلقى  •
 تدریبًا أساسیًا على األقل حول كیفیة تحدید ھذه الحاالت والتعامل معھا.

 عد المھمة:ب

 یجب أن یتبع مباشرةً  كل مھمة ملخًصا عنھا. •
ینبغي أن یتمكن الطاقم والمتطوعین من الحصول على المتابعة بعد التجارب المرھقة والمؤلمة. كما یجب أن یكونوا قادرین  •

 على الحصول على الدعم من دون ذكر اسمھم إذا رغبوا في ذلك.

 المبدأ:
 عملیات الجمعیة الوطنیة في تقلیل التوتر وخطر الصدمة الشخصیةیمكن أن تساھم النشاطات خارج 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 اختیار المتطوعین المرونة والقدرة على التكیف وتحمل أعباء العمل الكثیرة والضغط.یجب أن تشمل معاییر  •
یجب إعالم األفراد الراغبین في العمل أو التطوع لدى الجمعیة الوطنیة خالل أول لقاء رسمي مع الجمعیة الوطنیة بالمخاطر  •

 التي قد یواجھونھا.

 المبدأ:
باستمرار كفاءة اإلجراءات المتوفرة لتفادي وإدارة الصدمات النفسیة الشخصیة یتوّجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم 

 بحثًا عن سبل للتحسین.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

اللجوء إلى متطوعین ذوي خبرة خالل التدریبات لیتحدثوا عن تجربتھم حول الصدمة النفسیة الشخصیة وردة فعلھم ونقاط  •
 ضعفھم والنتائج. 

 یح المتطوعین بشكل منتظم، أي تحدید حد أقصى لعدد ساعات العمل التي یُسمح للمتطوع بھا. ینبغي تسر •
 یفترض بالقیادة المیدانیة أن تعرف األعراض لكي تتمكن من تحدید "الحاالت" في وقت مبكر.  •
 قات الفراغ. یجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم إمكانیة بدء نظام األقران ضمن الفرق خالل المھام وفي أو •

 المبدأ:
 ینبغي أن تشمل إدارة الصدمة النفسیة الشخصیة وتفادیھا إجراءات یتم اتخاذھا خالل المھام وبعدھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 قبل المھام:

 اشرح كامل تفاصیل المھمة بحیث یعرف كل أفراد الفریق ما ینتظرھم وما إذا سیكونون قادرین على التحّمل. •
 في إمكانیة إقصاء المتوعین الذین لیس لدیھم خبرة عن بعض المھام.فكر  •

 خالل المھام:

یلجأ قائد الفریق إلى خبرتھ في التعامل مع أعضاء الفریق الذین تبرز علیھم عالمات القلق، كما یفترض أن یكون قد تلقى  •
 تدریبًا أساسیًا على األقل حول كیفیة تحدید ھذه الحاالت والتعامل معھا.

 عد المھمة:ب

 یجب أن یتبع مباشرةً  كل مھمة ملخًصا عنھا. •
ینبغي أن یتمكن الطاقم والمتطوعین من الحصول على المتابعة بعد التجارب المرھقة والمؤلمة. كما یجب أن یكونوا قادرین  •

 على الحصول على الدعم من دون ذكر اسمھم إذا رغبوا في ذلك.

 المبدأ:
 عملیات الجمعیة الوطنیة في تقلیل التوتر وخطر الصدمة الشخصیةیمكن أن تساھم النشاطات خارج 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 اختیار المتطوعین المرونة والقدرة على التكیف وتحمل أعباء العمل الكثیرة والضغط.یجب أن تشمل معاییر  •
یجب إعالم األفراد الراغبین في العمل أو التطوع لدى الجمعیة الوطنیة خالل أول لقاء رسمي مع الجمعیة الوطنیة بالمخاطر  •

 التي قد یواجھونھا.

 المبدأ:
باستمرار كفاءة اإلجراءات المتوفرة لتفادي وإدارة الصدمات النفسیة الشخصیة یتوّجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم 

 بحثًا عن سبل للتحسین.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

اللجوء إلى متطوعین ذوي خبرة خالل التدریبات لیتحدثوا عن تجربتھم حول الصدمة النفسیة الشخصیة وردة فعلھم ونقاط  •
 ضعفھم والنتائج. 

 یح المتطوعین بشكل منتظم، أي تحدید حد أقصى لعدد ساعات العمل التي یُسمح للمتطوع بھا. ینبغي تسر •
 یفترض بالقیادة المیدانیة أن تعرف األعراض لكي تتمكن من تحدید "الحاالت" في وقت مبكر.  •
 قات الفراغ. یجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم إمكانیة بدء نظام األقران ضمن الفرق خالل المھام وفي أو •

 المبدأ:
 ینبغي أن تشمل إدارة الصدمة النفسیة الشخصیة وتفادیھا إجراءات یتم اتخاذھا خالل المھام وبعدھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 قبل المھام:

 اشرح كامل تفاصیل المھمة بحیث یعرف كل أفراد الفریق ما ینتظرھم وما إذا سیكونون قادرین على التحّمل. •
 في إمكانیة إقصاء المتوعین الذین لیس لدیھم خبرة عن بعض المھام.فكر  •

 خالل المھام:

یلجأ قائد الفریق إلى خبرتھ في التعامل مع أعضاء الفریق الذین تبرز علیھم عالمات القلق، كما یفترض أن یكون قد تلقى  •
 تدریبًا أساسیًا على األقل حول كیفیة تحدید ھذه الحاالت والتعامل معھا.

 عد المھمة:ب

 یجب أن یتبع مباشرةً  كل مھمة ملخًصا عنھا. •
ینبغي أن یتمكن الطاقم والمتطوعین من الحصول على المتابعة بعد التجارب المرھقة والمؤلمة. كما یجب أن یكونوا قادرین  •

 على الحصول على الدعم من دون ذكر اسمھم إذا رغبوا في ذلك.

 المبدأ:
 عملیات الجمعیة الوطنیة في تقلیل التوتر وخطر الصدمة الشخصیةیمكن أن تساھم النشاطات خارج 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 اختیار المتطوعین المرونة والقدرة على التكیف وتحمل أعباء العمل الكثیرة والضغط.یجب أن تشمل معاییر  •
یجب إعالم األفراد الراغبین في العمل أو التطوع لدى الجمعیة الوطنیة خالل أول لقاء رسمي مع الجمعیة الوطنیة بالمخاطر  •

 التي قد یواجھونھا.

 المبدأ:
باستمرار كفاءة اإلجراءات المتوفرة لتفادي وإدارة الصدمات النفسیة الشخصیة یتوّجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم 

 بحثًا عن سبل للتحسین.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

اللجوء إلى متطوعین ذوي خبرة خالل التدریبات لیتحدثوا عن تجربتھم حول الصدمة النفسیة الشخصیة وردة فعلھم ونقاط  •
 ضعفھم والنتائج. 

 یح المتطوعین بشكل منتظم، أي تحدید حد أقصى لعدد ساعات العمل التي یُسمح للمتطوع بھا. ینبغي تسر •
 یفترض بالقیادة المیدانیة أن تعرف األعراض لكي تتمكن من تحدید "الحاالت" في وقت مبكر.  •
 قات الفراغ. یجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم إمكانیة بدء نظام األقران ضمن الفرق خالل المھام وفي أو •

 المبدأ:
 ینبغي أن تشمل إدارة الصدمة النفسیة الشخصیة وتفادیھا إجراءات یتم اتخاذھا خالل المھام وبعدھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 قبل المھام:

 اشرح كامل تفاصیل المھمة بحیث یعرف كل أفراد الفریق ما ینتظرھم وما إذا سیكونون قادرین على التحّمل. •
 في إمكانیة إقصاء المتوعین الذین لیس لدیھم خبرة عن بعض المھام.فكر  •

 خالل المھام:

یلجأ قائد الفریق إلى خبرتھ في التعامل مع أعضاء الفریق الذین تبرز علیھم عالمات القلق، كما یفترض أن یكون قد تلقى  •
 تدریبًا أساسیًا على األقل حول كیفیة تحدید ھذه الحاالت والتعامل معھا.

 عد المھمة:ب

 یجب أن یتبع مباشرةً  كل مھمة ملخًصا عنھا. •
ینبغي أن یتمكن الطاقم والمتطوعین من الحصول على المتابعة بعد التجارب المرھقة والمؤلمة. كما یجب أن یكونوا قادرین  •

 على الحصول على الدعم من دون ذكر اسمھم إذا رغبوا في ذلك.

 المبدأ:
 عملیات الجمعیة الوطنیة في تقلیل التوتر وخطر الصدمة الشخصیةیمكن أن تساھم النشاطات خارج 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 اختیار المتطوعین المرونة والقدرة على التكیف وتحمل أعباء العمل الكثیرة والضغط.یجب أن تشمل معاییر  •
یجب إعالم األفراد الراغبین في العمل أو التطوع لدى الجمعیة الوطنیة خالل أول لقاء رسمي مع الجمعیة الوطنیة بالمخاطر  •

 التي قد یواجھونھا.

 المبدأ:
باستمرار كفاءة اإلجراءات المتوفرة لتفادي وإدارة الصدمات النفسیة الشخصیة یتوّجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم 

 بحثًا عن سبل للتحسین.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

اللجوء إلى متطوعین ذوي خبرة خالل التدریبات لیتحدثوا عن تجربتھم حول الصدمة النفسیة الشخصیة وردة فعلھم ونقاط  •
 ضعفھم والنتائج. 

 یح المتطوعین بشكل منتظم، أي تحدید حد أقصى لعدد ساعات العمل التي یُسمح للمتطوع بھا. ینبغي تسر •
 یفترض بالقیادة المیدانیة أن تعرف األعراض لكي تتمكن من تحدید "الحاالت" في وقت مبكر.  •
 قات الفراغ. یجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم إمكانیة بدء نظام األقران ضمن الفرق خالل المھام وفي أو •

 المبدأ:
 ینبغي أن تشمل إدارة الصدمة النفسیة الشخصیة وتفادیھا إجراءات یتم اتخاذھا خالل المھام وبعدھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 قبل المھام:

 اشرح كامل تفاصیل المھمة بحیث یعرف كل أفراد الفریق ما ینتظرھم وما إذا سیكونون قادرین على التحّمل. •
 في إمكانیة إقصاء المتوعین الذین لیس لدیھم خبرة عن بعض المھام.فكر  •

 خالل المھام:

یلجأ قائد الفریق إلى خبرتھ في التعامل مع أعضاء الفریق الذین تبرز علیھم عالمات القلق، كما یفترض أن یكون قد تلقى  •
 تدریبًا أساسیًا على األقل حول كیفیة تحدید ھذه الحاالت والتعامل معھا.

 عد المھمة:ب

 یجب أن یتبع مباشرةً  كل مھمة ملخًصا عنھا. •
ینبغي أن یتمكن الطاقم والمتطوعین من الحصول على المتابعة بعد التجارب المرھقة والمؤلمة. كما یجب أن یكونوا قادرین  •

 على الحصول على الدعم من دون ذكر اسمھم إذا رغبوا في ذلك.

 المبدأ:
 عملیات الجمعیة الوطنیة في تقلیل التوتر وخطر الصدمة الشخصیةیمكن أن تساھم النشاطات خارج 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

37



الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 اختیار المتطوعین المرونة والقدرة على التكیف وتحمل أعباء العمل الكثیرة والضغط.یجب أن تشمل معاییر  •
یجب إعالم األفراد الراغبین في العمل أو التطوع لدى الجمعیة الوطنیة خالل أول لقاء رسمي مع الجمعیة الوطنیة بالمخاطر  •

 التي قد یواجھونھا.

 المبدأ:
باستمرار كفاءة اإلجراءات المتوفرة لتفادي وإدارة الصدمات النفسیة الشخصیة یتوّجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم 

 بحثًا عن سبل للتحسین.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

اللجوء إلى متطوعین ذوي خبرة خالل التدریبات لیتحدثوا عن تجربتھم حول الصدمة النفسیة الشخصیة وردة فعلھم ونقاط  •
 ضعفھم والنتائج. 

 یح المتطوعین بشكل منتظم، أي تحدید حد أقصى لعدد ساعات العمل التي یُسمح للمتطوع بھا. ینبغي تسر •
 یفترض بالقیادة المیدانیة أن تعرف األعراض لكي تتمكن من تحدید "الحاالت" في وقت مبكر.  •
 قات الفراغ. یجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم إمكانیة بدء نظام األقران ضمن الفرق خالل المھام وفي أو •

 المبدأ:
 ینبغي أن تشمل إدارة الصدمة النفسیة الشخصیة وتفادیھا إجراءات یتم اتخاذھا خالل المھام وبعدھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 قبل المھام:

 اشرح كامل تفاصیل المھمة بحیث یعرف كل أفراد الفریق ما ینتظرھم وما إذا سیكونون قادرین على التحّمل. •
 في إمكانیة إقصاء المتوعین الذین لیس لدیھم خبرة عن بعض المھام.فكر  •

 خالل المھام:

یلجأ قائد الفریق إلى خبرتھ في التعامل مع أعضاء الفریق الذین تبرز علیھم عالمات القلق، كما یفترض أن یكون قد تلقى  •
 تدریبًا أساسیًا على األقل حول كیفیة تحدید ھذه الحاالت والتعامل معھا.

 عد المھمة:ب

 یجب أن یتبع مباشرةً  كل مھمة ملخًصا عنھا. •
ینبغي أن یتمكن الطاقم والمتطوعین من الحصول على المتابعة بعد التجارب المرھقة والمؤلمة. كما یجب أن یكونوا قادرین  •

 على الحصول على الدعم من دون ذكر اسمھم إذا رغبوا في ذلك.

 المبدأ:
 عملیات الجمعیة الوطنیة في تقلیل التوتر وخطر الصدمة الشخصیةیمكن أن تساھم النشاطات خارج 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 اختیار المتطوعین المرونة والقدرة على التكیف وتحمل أعباء العمل الكثیرة والضغط.یجب أن تشمل معاییر  •
یجب إعالم األفراد الراغبین في العمل أو التطوع لدى الجمعیة الوطنیة خالل أول لقاء رسمي مع الجمعیة الوطنیة بالمخاطر  •

 التي قد یواجھونھا.

 المبدأ:
باستمرار كفاءة اإلجراءات المتوفرة لتفادي وإدارة الصدمات النفسیة الشخصیة یتوّجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم 

 بحثًا عن سبل للتحسین.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

اللجوء إلى متطوعین ذوي خبرة خالل التدریبات لیتحدثوا عن تجربتھم حول الصدمة النفسیة الشخصیة وردة فعلھم ونقاط  •
 ضعفھم والنتائج. 

 یح المتطوعین بشكل منتظم، أي تحدید حد أقصى لعدد ساعات العمل التي یُسمح للمتطوع بھا. ینبغي تسر •
 یفترض بالقیادة المیدانیة أن تعرف األعراض لكي تتمكن من تحدید "الحاالت" في وقت مبكر.  •
 قات الفراغ. یجب على اإلدارة التشغیلیة أن تقیّم إمكانیة بدء نظام األقران ضمن الفرق خالل المھام وفي أو •

 المبدأ:
 ینبغي أن تشمل إدارة الصدمة النفسیة الشخصیة وتفادیھا إجراءات یتم اتخاذھا خالل المھام وبعدھا.

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 قبل المھام:

 اشرح كامل تفاصیل المھمة بحیث یعرف كل أفراد الفریق ما ینتظرھم وما إذا سیكونون قادرین على التحّمل. •
 في إمكانیة إقصاء المتوعین الذین لیس لدیھم خبرة عن بعض المھام.فكر  •

 خالل المھام:

یلجأ قائد الفریق إلى خبرتھ في التعامل مع أعضاء الفریق الذین تبرز علیھم عالمات القلق، كما یفترض أن یكون قد تلقى  •
 تدریبًا أساسیًا على األقل حول كیفیة تحدید ھذه الحاالت والتعامل معھا.

 عد المھمة:ب

 یجب أن یتبع مباشرةً  كل مھمة ملخًصا عنھا. •
ینبغي أن یتمكن الطاقم والمتطوعین من الحصول على المتابعة بعد التجارب المرھقة والمؤلمة. كما یجب أن یكونوا قادرین  •

 على الحصول على الدعم من دون ذكر اسمھم إذا رغبوا في ذلك.

 المبدأ:
 عملیات الجمعیة الوطنیة في تقلیل التوتر وخطر الصدمة الشخصیةیمكن أن تساھم النشاطات خارج 

 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

 تطور الجمعیة الوطنیة مجموعة تدابیر لالستراحة. •
یعتبر كل من التوتر والصدمة النفسیة الشخصیة مواضیع تداول أساسیةً لدى اجتماع الطاقم والمتطوعین بھدف إزالة وصمة  •

افق ظروف مماثلة. وتسعى ھذه الجلسات إلى تحویل الصدمة النفسیة إلى ردة فعل طبیعیة على مواقف غیر العار التي تر
 طبیعیة.

ینبغي أن تقدم الجمعیة الوطنیة للمتطوعین فرصة المشاركة في نشاطات یتم تنظیمھا خارج العمل التطوعي مثل النشاطات  •
 الریاضیة والموسیقیة.
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 ورصدھاالحوادث األمنیة اإلبالغ عن 
عندما تعمل في وذلك بھدف تجمیع المعلومات عنھا ینبغي أن یكون للجمعیة الوطنیة نظاًما لرصد الحوادث األمنیة واإلبالغ 

مناطق حیث فریق عملھا ومتطوعیھا قد یكونون عرضةً للخطر. ھكذا، تكون اإلدارة التشغیلیة مجّھزة بشكل أفضل للحد من 
المستقبلیة وتحرص على المحافظة على صورة الجمعیة الوطنیة. ویمكن اللجوء، في المستقبل، إلى  مخاطر الحوادث

إلبالغ التي تتطلب االمعلومات المؤرفشة خالل التقییمات الدوریة ألنماط العمل ومراجعات اإلجراءات وأشكال متنوعة من 
 بیانات ُمجّمعة.

 المبدأ: 
ل إلى إجراء معیة الوطنیة وال ینبغي أن یتحوّ من المستجیبین وحمایة صورة الجینبغي أن یساھم اإلبالغ في تعزیز أ

 بیروقراطي غیر فعال.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي دائًما تعبئة استمارة الحالة ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني، كونھا قادرة على حمایة دور فریق عمل اإلسعاف  •
 وتوضیحھ خالل الحادث األمني أو بعده. یمكن فتح تحقیق قضائي بعد مرور أشھر أو حتى سنوات على المھمة. 

یفترض أن تتضّمن ما حصل وكیف لقیت الضحیة حتفھا ورقم لوحة ینبغي أن تكون استمارة الحالة دقیقة قدر المستطاع، و •
فریق عمل اإلسعاف وأرقام ھویتھم ووقت تلقي االتصال ووقت اإلیفاد والعودة. یتم جمع ھذه أعضاء السیارة وأسماء 

 المعلومات على نحو منتظم ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني. 
 الدخول.ینبغي أن یسجل اإلیفاد  وفي موازاة ذلك،  •
ینبغي تعبئة استمارة الحادث بعد وقوع الحادث األمني ویجب أن یكون النموذج متوفًرا وجاھًزا للتعبئة في سیارة اإلسعاف  •

بحیث یجمع المستجیبون أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عبر تعبئة االستمارة مباشرةً. ولكن، في بعض الحاالت، 
 ات في المیدان.یعمل الفریق على تحدید األولوی

تشاركھ مع وسائل اإلعالم أو قسم التواصل وغرفة الذي بدوره ی التسلس الھرمي التشغیليینبغي تشارك تقاریر الحوادث مع  •
 م.االعملیات واألمین الع

  المبدأ:
المستجیبین تتضّمن تقاریر الحوادث معلومات حساسة وینبغي فرض إجراءات للحرص على أال یعّرض اإلبالغ بحد ذاتھ أمن 

 . إلى الخطر أو معنویاتھم
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي أن تبقى تقاریر الحوادث سریةً وضمن حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر فإذا تسّربت إلى اإلعالم قد تؤدي إلى  •
 وقوع المزید من الحوادث. 

 عن الحوادث حیثما كان ذلك مناسبًا.ت متخصصة ضمن الجمعیة الوطنیة اإلبالغ ایمكن أن تتولى وحد •
 ینبغي تدریب كل المتطوعین على عملیة اإلبالغ القائمة على األسئلة التالیة: "من ومتى ولماذا وماذا". •
عندما یكون قد وقع حادث أمني یتعلق بسیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة، یمكن أن یعزز رفع استمارات الحادث والحالة إلى  •

 صلیب األحمر كطرف ثالث محاید حمایة المستجیبین والجمعیة الوطنیة.اللجنة الدولیة لل
 اذھا بعد رفع تقریر الحادث.خیتوّجب إعالم المتطوعین الذین یتضررون من حادث بالتدابیر التي سیتم ات •

 المبدأ:

 ورصدھاالحوادث األمنیة اإلبالغ عن 
عندما تعمل في وذلك بھدف تجمیع المعلومات عنھا ینبغي أن یكون للجمعیة الوطنیة نظاًما لرصد الحوادث األمنیة واإلبالغ 

مناطق حیث فریق عملھا ومتطوعیھا قد یكونون عرضةً للخطر. ھكذا، تكون اإلدارة التشغیلیة مجّھزة بشكل أفضل للحد من 
المستقبلیة وتحرص على المحافظة على صورة الجمعیة الوطنیة. ویمكن اللجوء، في المستقبل، إلى  مخاطر الحوادث

إلبالغ التي تتطلب االمعلومات المؤرفشة خالل التقییمات الدوریة ألنماط العمل ومراجعات اإلجراءات وأشكال متنوعة من 
 بیانات ُمجّمعة.

 المبدأ: 
ل إلى إجراء معیة الوطنیة وال ینبغي أن یتحوّ من المستجیبین وحمایة صورة الجینبغي أن یساھم اإلبالغ في تعزیز أ

 بیروقراطي غیر فعال.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي دائًما تعبئة استمارة الحالة ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني، كونھا قادرة على حمایة دور فریق عمل اإلسعاف  •
 وتوضیحھ خالل الحادث األمني أو بعده. یمكن فتح تحقیق قضائي بعد مرور أشھر أو حتى سنوات على المھمة. 

یفترض أن تتضّمن ما حصل وكیف لقیت الضحیة حتفھا ورقم لوحة ینبغي أن تكون استمارة الحالة دقیقة قدر المستطاع، و •
فریق عمل اإلسعاف وأرقام ھویتھم ووقت تلقي االتصال ووقت اإلیفاد والعودة. یتم جمع ھذه أعضاء السیارة وأسماء 

 المعلومات على نحو منتظم ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني. 
 الدخول.ینبغي أن یسجل اإلیفاد  وفي موازاة ذلك،  •
ینبغي تعبئة استمارة الحادث بعد وقوع الحادث األمني ویجب أن یكون النموذج متوفًرا وجاھًزا للتعبئة في سیارة اإلسعاف  •

بحیث یجمع المستجیبون أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عبر تعبئة االستمارة مباشرةً. ولكن، في بعض الحاالت، 
 ات في المیدان.یعمل الفریق على تحدید األولوی

تشاركھ مع وسائل اإلعالم أو قسم التواصل وغرفة الذي بدوره ی التسلس الھرمي التشغیليینبغي تشارك تقاریر الحوادث مع  •
 م.االعملیات واألمین الع

  المبدأ:
المستجیبین تتضّمن تقاریر الحوادث معلومات حساسة وینبغي فرض إجراءات للحرص على أال یعّرض اإلبالغ بحد ذاتھ أمن 

 . إلى الخطر أو معنویاتھم
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي أن تبقى تقاریر الحوادث سریةً وضمن حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر فإذا تسّربت إلى اإلعالم قد تؤدي إلى  •
 وقوع المزید من الحوادث. 

 عن الحوادث حیثما كان ذلك مناسبًا.ت متخصصة ضمن الجمعیة الوطنیة اإلبالغ ایمكن أن تتولى وحد •
 ینبغي تدریب كل المتطوعین على عملیة اإلبالغ القائمة على األسئلة التالیة: "من ومتى ولماذا وماذا". •
عندما یكون قد وقع حادث أمني یتعلق بسیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة، یمكن أن یعزز رفع استمارات الحادث والحالة إلى  •

 صلیب األحمر كطرف ثالث محاید حمایة المستجیبین والجمعیة الوطنیة.اللجنة الدولیة لل
 اذھا بعد رفع تقریر الحادث.خیتوّجب إعالم المتطوعین الذین یتضررون من حادث بالتدابیر التي سیتم ات •

 المبدأ:

 ورصدھاالحوادث األمنیة اإلبالغ عن 
عندما تعمل في وذلك بھدف تجمیع المعلومات عنھا ینبغي أن یكون للجمعیة الوطنیة نظاًما لرصد الحوادث األمنیة واإلبالغ 

مناطق حیث فریق عملھا ومتطوعیھا قد یكونون عرضةً للخطر. ھكذا، تكون اإلدارة التشغیلیة مجّھزة بشكل أفضل للحد من 
المستقبلیة وتحرص على المحافظة على صورة الجمعیة الوطنیة. ویمكن اللجوء، في المستقبل، إلى  مخاطر الحوادث

إلبالغ التي تتطلب االمعلومات المؤرفشة خالل التقییمات الدوریة ألنماط العمل ومراجعات اإلجراءات وأشكال متنوعة من 
 بیانات ُمجّمعة.

 المبدأ: 
ل إلى إجراء معیة الوطنیة وال ینبغي أن یتحوّ من المستجیبین وحمایة صورة الجینبغي أن یساھم اإلبالغ في تعزیز أ

 بیروقراطي غیر فعال.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي دائًما تعبئة استمارة الحالة ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني، كونھا قادرة على حمایة دور فریق عمل اإلسعاف  •
 وتوضیحھ خالل الحادث األمني أو بعده. یمكن فتح تحقیق قضائي بعد مرور أشھر أو حتى سنوات على المھمة. 

یفترض أن تتضّمن ما حصل وكیف لقیت الضحیة حتفھا ورقم لوحة ینبغي أن تكون استمارة الحالة دقیقة قدر المستطاع، و •
فریق عمل اإلسعاف وأرقام ھویتھم ووقت تلقي االتصال ووقت اإلیفاد والعودة. یتم جمع ھذه أعضاء السیارة وأسماء 

 المعلومات على نحو منتظم ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني. 
 الدخول.ینبغي أن یسجل اإلیفاد  وفي موازاة ذلك،  •
ینبغي تعبئة استمارة الحادث بعد وقوع الحادث األمني ویجب أن یكون النموذج متوفًرا وجاھًزا للتعبئة في سیارة اإلسعاف  •

بحیث یجمع المستجیبون أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عبر تعبئة االستمارة مباشرةً. ولكن، في بعض الحاالت، 
 ات في المیدان.یعمل الفریق على تحدید األولوی

تشاركھ مع وسائل اإلعالم أو قسم التواصل وغرفة الذي بدوره ی التسلس الھرمي التشغیليینبغي تشارك تقاریر الحوادث مع  •
 م.االعملیات واألمین الع

  المبدأ:
المستجیبین تتضّمن تقاریر الحوادث معلومات حساسة وینبغي فرض إجراءات للحرص على أال یعّرض اإلبالغ بحد ذاتھ أمن 

 . إلى الخطر أو معنویاتھم
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي أن تبقى تقاریر الحوادث سریةً وضمن حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر فإذا تسّربت إلى اإلعالم قد تؤدي إلى  •
 وقوع المزید من الحوادث. 

 عن الحوادث حیثما كان ذلك مناسبًا.ت متخصصة ضمن الجمعیة الوطنیة اإلبالغ ایمكن أن تتولى وحد •
 ینبغي تدریب كل المتطوعین على عملیة اإلبالغ القائمة على األسئلة التالیة: "من ومتى ولماذا وماذا". •
عندما یكون قد وقع حادث أمني یتعلق بسیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة، یمكن أن یعزز رفع استمارات الحادث والحالة إلى  •

 صلیب األحمر كطرف ثالث محاید حمایة المستجیبین والجمعیة الوطنیة.اللجنة الدولیة لل
 اذھا بعد رفع تقریر الحادث.خیتوّجب إعالم المتطوعین الذین یتضررون من حادث بالتدابیر التي سیتم ات •

 المبدأ:
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الممارسات الفضلى خدمات اإلسعاف في الحاالت الخطرة 

 ورصدھاالحوادث األمنیة اإلبالغ عن 
عندما تعمل في وذلك بھدف تجمیع المعلومات عنھا ینبغي أن یكون للجمعیة الوطنیة نظاًما لرصد الحوادث األمنیة واإلبالغ 

مناطق حیث فریق عملھا ومتطوعیھا قد یكونون عرضةً للخطر. ھكذا، تكون اإلدارة التشغیلیة مجّھزة بشكل أفضل للحد من 
المستقبلیة وتحرص على المحافظة على صورة الجمعیة الوطنیة. ویمكن اللجوء، في المستقبل، إلى  مخاطر الحوادث

إلبالغ التي تتطلب االمعلومات المؤرفشة خالل التقییمات الدوریة ألنماط العمل ومراجعات اإلجراءات وأشكال متنوعة من 
 بیانات ُمجّمعة.

 المبدأ: 
ل إلى إجراء معیة الوطنیة وال ینبغي أن یتحوّ من المستجیبین وحمایة صورة الجینبغي أن یساھم اإلبالغ في تعزیز أ

 بیروقراطي غیر فعال.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي دائًما تعبئة استمارة الحالة ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني، كونھا قادرة على حمایة دور فریق عمل اإلسعاف  •
 وتوضیحھ خالل الحادث األمني أو بعده. یمكن فتح تحقیق قضائي بعد مرور أشھر أو حتى سنوات على المھمة. 

یفترض أن تتضّمن ما حصل وكیف لقیت الضحیة حتفھا ورقم لوحة ینبغي أن تكون استمارة الحالة دقیقة قدر المستطاع، و •
فریق عمل اإلسعاف وأرقام ھویتھم ووقت تلقي االتصال ووقت اإلیفاد والعودة. یتم جمع ھذه أعضاء السیارة وأسماء 

 المعلومات على نحو منتظم ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني. 
 الدخول.ینبغي أن یسجل اإلیفاد  وفي موازاة ذلك،  •
ینبغي تعبئة استمارة الحادث بعد وقوع الحادث األمني ویجب أن یكون النموذج متوفًرا وجاھًزا للتعبئة في سیارة اإلسعاف  •

بحیث یجمع المستجیبون أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عبر تعبئة االستمارة مباشرةً. ولكن، في بعض الحاالت، 
 ات في المیدان.یعمل الفریق على تحدید األولوی

تشاركھ مع وسائل اإلعالم أو قسم التواصل وغرفة الذي بدوره ی التسلس الھرمي التشغیليینبغي تشارك تقاریر الحوادث مع  •
 م.االعملیات واألمین الع

  المبدأ:
المستجیبین تتضّمن تقاریر الحوادث معلومات حساسة وینبغي فرض إجراءات للحرص على أال یعّرض اإلبالغ بحد ذاتھ أمن 

 . إلى الخطر أو معنویاتھم
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي أن تبقى تقاریر الحوادث سریةً وضمن حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر فإذا تسّربت إلى اإلعالم قد تؤدي إلى  •
 وقوع المزید من الحوادث. 

 عن الحوادث حیثما كان ذلك مناسبًا.ت متخصصة ضمن الجمعیة الوطنیة اإلبالغ ایمكن أن تتولى وحد •
 ینبغي تدریب كل المتطوعین على عملیة اإلبالغ القائمة على األسئلة التالیة: "من ومتى ولماذا وماذا". •
عندما یكون قد وقع حادث أمني یتعلق بسیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة، یمكن أن یعزز رفع استمارات الحادث والحالة إلى  •

 صلیب األحمر كطرف ثالث محاید حمایة المستجیبین والجمعیة الوطنیة.اللجنة الدولیة لل
 اذھا بعد رفع تقریر الحادث.خیتوّجب إعالم المتطوعین الذین یتضررون من حادث بالتدابیر التي سیتم ات •

 المبدأ:

 ورصدھاالحوادث األمنیة اإلبالغ عن 
عندما تعمل في وذلك بھدف تجمیع المعلومات عنھا ینبغي أن یكون للجمعیة الوطنیة نظاًما لرصد الحوادث األمنیة واإلبالغ 

مناطق حیث فریق عملھا ومتطوعیھا قد یكونون عرضةً للخطر. ھكذا، تكون اإلدارة التشغیلیة مجّھزة بشكل أفضل للحد من 
المستقبلیة وتحرص على المحافظة على صورة الجمعیة الوطنیة. ویمكن اللجوء، في المستقبل، إلى  مخاطر الحوادث

إلبالغ التي تتطلب االمعلومات المؤرفشة خالل التقییمات الدوریة ألنماط العمل ومراجعات اإلجراءات وأشكال متنوعة من 
 بیانات ُمجّمعة.

 المبدأ: 
ل إلى إجراء معیة الوطنیة وال ینبغي أن یتحوّ من المستجیبین وحمایة صورة الجینبغي أن یساھم اإلبالغ في تعزیز أ

 بیروقراطي غیر فعال.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي دائًما تعبئة استمارة الحالة ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني، كونھا قادرة على حمایة دور فریق عمل اإلسعاف  •
 وتوضیحھ خالل الحادث األمني أو بعده. یمكن فتح تحقیق قضائي بعد مرور أشھر أو حتى سنوات على المھمة. 

یفترض أن تتضّمن ما حصل وكیف لقیت الضحیة حتفھا ورقم لوحة ینبغي أن تكون استمارة الحالة دقیقة قدر المستطاع، و •
فریق عمل اإلسعاف وأرقام ھویتھم ووقت تلقي االتصال ووقت اإلیفاد والعودة. یتم جمع ھذه أعضاء السیارة وأسماء 

 المعلومات على نحو منتظم ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني. 
 الدخول.ینبغي أن یسجل اإلیفاد  وفي موازاة ذلك،  •
ینبغي تعبئة استمارة الحادث بعد وقوع الحادث األمني ویجب أن یكون النموذج متوفًرا وجاھًزا للتعبئة في سیارة اإلسعاف  •

بحیث یجمع المستجیبون أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عبر تعبئة االستمارة مباشرةً. ولكن، في بعض الحاالت، 
 ات في المیدان.یعمل الفریق على تحدید األولوی

تشاركھ مع وسائل اإلعالم أو قسم التواصل وغرفة الذي بدوره ی التسلس الھرمي التشغیليینبغي تشارك تقاریر الحوادث مع  •
 م.االعملیات واألمین الع

  المبدأ:
المستجیبین تتضّمن تقاریر الحوادث معلومات حساسة وینبغي فرض إجراءات للحرص على أال یعّرض اإلبالغ بحد ذاتھ أمن 

 . إلى الخطر أو معنویاتھم
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي أن تبقى تقاریر الحوادث سریةً وضمن حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر فإذا تسّربت إلى اإلعالم قد تؤدي إلى  •
 وقوع المزید من الحوادث. 

 عن الحوادث حیثما كان ذلك مناسبًا.ت متخصصة ضمن الجمعیة الوطنیة اإلبالغ ایمكن أن تتولى وحد •
 ینبغي تدریب كل المتطوعین على عملیة اإلبالغ القائمة على األسئلة التالیة: "من ومتى ولماذا وماذا". •
عندما یكون قد وقع حادث أمني یتعلق بسیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة، یمكن أن یعزز رفع استمارات الحادث والحالة إلى  •

 صلیب األحمر كطرف ثالث محاید حمایة المستجیبین والجمعیة الوطنیة.اللجنة الدولیة لل
 اذھا بعد رفع تقریر الحادث.خیتوّجب إعالم المتطوعین الذین یتضررون من حادث بالتدابیر التي سیتم ات •

 المبدأ:
 یجب استخدام البیانات التي یتم جمعھا من خالل تقاریر الحوادث ضمن نظام رصد نشط.

 

 الممارسات الفضلى:أمثلة عن 

یجب أن تُدرج الجمعیة الوطنیة البیانات التي یتم جمعھا ضمن جداول دوریة لتصّور االتجاھات وتكییف اإلجراءات إذا دعت  •
 الحاجة.

التقاریر رة العلیا. یمكن أن تشمل ھذه اینبغي إجراء تحالیل معّمقة شھریًا وسنویًا ومن ثّم یتّم تقدیم التقاریر التحلیلیة إلى اإلد •
 التحلیلیة توصیات حول الحلول المخففة القائمة على التحلیل. ولكن التقریر ال یتضّمن القرارات.

ومات التي تجمعھا الجمعیة الوطنیة مثل تلك التي تجمعھا منظمات استجابة ّمل معلومات من مصادر أخرى المعلیمكن أن تك •
 المحلیة و الجیش ووسائل اإلعالم واإلنترنت (بعنایة). ن أو المجتمعاتالتحكم المروري أو المتطوعوأخرى أو 

برصد مباشر في غرفة العملیات مع تقسیم األدوار والمسؤولیات بشكل متخصص ومفھوم  ، ینبغي القیامخالل المھام الخطرة •
ینبغي أن یتواصل شخص، عند المستطاع، مع الجیش  وشخص آخر مع وسائل اإلعالم للحرص على تغطیة كل المصادر. 

 ویعتمد كل ھذا، من بین العوامل األخرى، على طریقة تنظیم العملیات. وثالث مع حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر إلخ. 

  

 یجب استخدام البیانات التي یتم جمعھا من خالل تقاریر الحوادث ضمن نظام رصد نشط.
 

 الممارسات الفضلى:أمثلة عن 

یجب أن تُدرج الجمعیة الوطنیة البیانات التي یتم جمعھا ضمن جداول دوریة لتصّور االتجاھات وتكییف اإلجراءات إذا دعت  •
 الحاجة.

التقاریر رة العلیا. یمكن أن تشمل ھذه اینبغي إجراء تحالیل معّمقة شھریًا وسنویًا ومن ثّم یتّم تقدیم التقاریر التحلیلیة إلى اإلد •
 التحلیلیة توصیات حول الحلول المخففة القائمة على التحلیل. ولكن التقریر ال یتضّمن القرارات.

ومات التي تجمعھا الجمعیة الوطنیة مثل تلك التي تجمعھا منظمات استجابة ّمل معلومات من مصادر أخرى المعلیمكن أن تك •
 المحلیة و الجیش ووسائل اإلعالم واإلنترنت (بعنایة). ن أو المجتمعاتالتحكم المروري أو المتطوعوأخرى أو 

برصد مباشر في غرفة العملیات مع تقسیم األدوار والمسؤولیات بشكل متخصص ومفھوم  ، ینبغي القیامخالل المھام الخطرة •
ینبغي أن یتواصل شخص، عند المستطاع، مع الجیش  وشخص آخر مع وسائل اإلعالم للحرص على تغطیة كل المصادر. 

 ویعتمد كل ھذا، من بین العوامل األخرى، على طریقة تنظیم العملیات. وثالث مع حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر إلخ. 

  

 ورصدھاالحوادث األمنیة اإلبالغ عن 
عندما تعمل في وذلك بھدف تجمیع المعلومات عنھا ینبغي أن یكون للجمعیة الوطنیة نظاًما لرصد الحوادث األمنیة واإلبالغ 

مناطق حیث فریق عملھا ومتطوعیھا قد یكونون عرضةً للخطر. ھكذا، تكون اإلدارة التشغیلیة مجّھزة بشكل أفضل للحد من 
المستقبلیة وتحرص على المحافظة على صورة الجمعیة الوطنیة. ویمكن اللجوء، في المستقبل، إلى  مخاطر الحوادث

إلبالغ التي تتطلب االمعلومات المؤرفشة خالل التقییمات الدوریة ألنماط العمل ومراجعات اإلجراءات وأشكال متنوعة من 
 بیانات ُمجّمعة.

 المبدأ: 
ل إلى إجراء معیة الوطنیة وال ینبغي أن یتحوّ من المستجیبین وحمایة صورة الجینبغي أن یساھم اإلبالغ في تعزیز أ

 بیروقراطي غیر فعال.
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي دائًما تعبئة استمارة الحالة ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني، كونھا قادرة على حمایة دور فریق عمل اإلسعاف  •
 وتوضیحھ خالل الحادث األمني أو بعده. یمكن فتح تحقیق قضائي بعد مرور أشھر أو حتى سنوات على المھمة. 

یفترض أن تتضّمن ما حصل وكیف لقیت الضحیة حتفھا ورقم لوحة ینبغي أن تكون استمارة الحالة دقیقة قدر المستطاع، و •
فریق عمل اإلسعاف وأرقام ھویتھم ووقت تلقي االتصال ووقت اإلیفاد والعودة. یتم جمع ھذه أعضاء السیارة وأسماء 

 المعلومات على نحو منتظم ولیس فقط في حال وقوع حادث أمني. 
 الدخول.ینبغي أن یسجل اإلیفاد  وفي موازاة ذلك،  •
ینبغي تعبئة استمارة الحادث بعد وقوع الحادث األمني ویجب أن یكون النموذج متوفًرا وجاھًزا للتعبئة في سیارة اإلسعاف  •

بحیث یجمع المستجیبون أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عبر تعبئة االستمارة مباشرةً. ولكن، في بعض الحاالت، 
 ات في المیدان.یعمل الفریق على تحدید األولوی

تشاركھ مع وسائل اإلعالم أو قسم التواصل وغرفة الذي بدوره ی التسلس الھرمي التشغیليینبغي تشارك تقاریر الحوادث مع  •
 م.االعملیات واألمین الع

  المبدأ:
المستجیبین تتضّمن تقاریر الحوادث معلومات حساسة وینبغي فرض إجراءات للحرص على أال یعّرض اإلبالغ بحد ذاتھ أمن 

 . إلى الخطر أو معنویاتھم
 

 أمثلة عن الممارسات الفضلى:

ینبغي أن تبقى تقاریر الحوادث سریةً وضمن حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر فإذا تسّربت إلى اإلعالم قد تؤدي إلى  •
 وقوع المزید من الحوادث. 

 عن الحوادث حیثما كان ذلك مناسبًا.ت متخصصة ضمن الجمعیة الوطنیة اإلبالغ ایمكن أن تتولى وحد •
 ینبغي تدریب كل المتطوعین على عملیة اإلبالغ القائمة على األسئلة التالیة: "من ومتى ولماذا وماذا". •
عندما یكون قد وقع حادث أمني یتعلق بسیارة إسعاف للجمعیة الوطنیة، یمكن أن یعزز رفع استمارات الحادث والحالة إلى  •

 صلیب األحمر كطرف ثالث محاید حمایة المستجیبین والجمعیة الوطنیة.اللجنة الدولیة لل
 اذھا بعد رفع تقریر الحادث.خیتوّجب إعالم المتطوعین الذین یتضررون من حادث بالتدابیر التي سیتم ات •

 المبدأ:
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 مالحظات ختامیة
عاله من التجربة التشغیلیة إلثنتي عشر أالفضلى المذكورة  كما سبق وذكرنا في بدایة ھذا المنشور، استخلصنا الممارسات

الئحة یمكن للجمعیات  اسیاقًا مختلفًا، یجب فھمھا على أساس أنھ 12جمعیات وطنیة. وبما أنھا توحید للدروس المستفادة من 
ذھا السیاق الذي یتم تنفیلوثیقة بحسب وطنیة  أن تختار منھا. ومن المھم أن یتم تكییف أي ممارسة فضلى واردة في ھذه اال

 فیھ.

أھم درس مستفاد استخلصناه خالل ھذه العملیة ھو أّن ھناك قیمة في تشارك المعلومات وتحدیدًا عندما یتعلّق األمر بالتحدیات 
ضلى لذلك، تدعو الجمعیات الوطنیة المشاركة إلى إنشاء منتدًى حیث یتّم تشارك التجارب والممارسات الفالتشغیلیة المشتركة. 

 واألدوات المتصلة بخدمات اإلسعاف وما قبل المستشفى.

وباإلضافة إلى تشارك المعلومات، یتوّجب علینا أیًضا أن نعمل على أساس ما تعلّمناه. ویشمل ذلك مراجعة مدى تعّرض 
ى تطبیق أي الجمعیة الوطنیة إلى الخطر وتحسین اإلجراءات التشغیلیة الموحدة وإجراء التدریبات الضروریة للحرص عل

 إجراءات جدیدة. یأمل الفریق العمل أن تشكل مقارنة الممارسات المتوفرة باألمثلة الُمقدّمة أعاله نقطة البدایة. 
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