




:اضوالغاتػاضطتحدة
(57ػ)%طنػاضذطبػاألطرغصسػدبقػأنػتطورواػسسػأظذطظػخارجػطحغطػاضططل.
60.8طضغونػطنػاألطرغصانػتطورواػبدونػطقابلػسسػاضفترةػطاػبغنػدبتطبرػػ

.2007إضزػدبتطبرػػ2006
26ػػصانػطوظفغنػدوامػجزئس%ػ35طظكمػصاظواػطوظفغنػدوامػصاطلػوػ%ػ.
7مػربرواػرنػرزبتكمػ2005طنػاألطرغصانػاضذغنػتطورواػرامػ%(ػ68)ػ10طنػػ

.ػم2006سسػاضتطوعػبظفسػرددػاضداراتػأوػأصثرػسسػرامػ
44بادرواػ%ػ40طنػاضطتطورغنػادتجابواػضطضبػاضطظظطاتػضضتطوعػوػ%ػ

.باضخدطظػبأظفدكمػبدونػطضب
:ػصظدا
بضغونػدارظػتطوعػوعوػغصاسئػ(ػ2)غطادلػػ2004حجمػاضططلػاضتطورسػرامػػ

.وشتػطضغونػوظغفظػدوامػصاطل





:اضططضصظػاضطتحدة
(92ػ)%طنػاضطوظفغنػاضبرغطاظغونػغفضضونػاضططلػ

.طدػاضجططغاتػاضتطورغظ
(90ػ)%طنػاضطاطضغنػغذطرونػأنػاضططلػاضتطورسػػ

.غزغدػطنػاضروحػاضططظوغظ
(85ػ)%طنػاضذرصاتػأنػاضططلػاضتطورسػغدكمػسسػػ

.زغادةػاإلظتاجغظػضدغكم





درادظػشدطتػبوادطظػاالتحادػاضوطظسػضضحطاغظػاضطدظغظػباضوالغاتػ
رنػطرغقػ(ػصضغظ)طنػسرقػاضدساعػاضطدظسػتقدمػ%ػ73أنػ:ػاضطتحدة

.اضطتطورغن
ػ2400باضوالغظػأصثرػطنػ:ػػاحصائغاتػوزارةػاضصحظػبوالغظػػبظدضفاظغا

%(ػ90)ذخصػأزضبكمػػ70000طرصزػإطفاءػغططلػبكاػطاػغقاربػ
.ػطتطورون

دغارةػػ1000أطاػاضخدطاتػاضطبغظػاإلدطاسغظػباضوالغظػستقدمػطنػخاللػ
دغارةػادتجابظػطبغظػدرغطظػوػغوجدػباضوالغظػأصثرػػ500إدطافػوػ

سظسػخدطظػطبغظػطارئظػطدجلػضدىػطظظطاتػاضخدطاتػاضطبغظػػ50000طنػ
.ػػاضطارئظػاضربحغظػوزغرػاضربحغظ

طنػاضخدطاتػاالدطاسغظ%ػ25غقدمػاضطتطورونػباضوالغظػ.





غظظمػاضططلػاضتطورسػرنػطرغقػاضطؤدداتػاضتسػتطظزػباضططلػ
اضتطورسػبحقلػخدطاتػاإلدطافػوػاإلطفاء

((Volunteer Firefighter Relief Associations (VFRAs)ػ
رددػVFRAsطؤددظػسسػوالغظػبظدضفاظغاػوحدعاػ2000شرابظػػ.
ضطؤدداتػػػ2006حجمػاضدرمػسسػرامػVFRAsباضوالغظػإضزػأصثرػطنػ

.ػػطؤددظػ1973طضغونػدوالرػتوزعػػ66،3
شدرتػاضطباضذػاضتسػوسرتػرنػطرغقػإتاحظػسرصػاضخدطظػاضتطورغظػبحقلػ

.بضغونػدوالرػدظوغاػ6خدطاتػاإلدطافػوػاإلطفاءػطاػغطادلػ
سسػدرادظػأخرىػتوسرػاضخدطظػاضتطورغظػبذصلػرامػرضزػاضحصوطظػ

ػ.بضغونػدوالرػصلػدظظػ37األطرغصغظػطاػغقاربػ
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Emergency Medical Services (EMS)

 َشأ يثذأ إَمار انًصاتٍٍ يغ َشؤ انرصادياخ ٔ انذشٔب تٍٍ انشؼٕب اسرخذيد

.   خالنٓا انطشق انثذائٍح فً االسؼاف ٔ انُمم

 أٔل تذاٌاخ انخذيح انطثٍح االسؼافٍح انًُظًح انرً اسرخذيد  1766شٓذ ػاو

فٍٓا  سٍاساخ ٔ ػشتاخ إسؼاف ٔ كاٌ رنك تأيش يٍ َاتهٌٍٕ تُاتشخ نطثٍثّ 

.انخاص دٔيٍٍُك السي

 ٌاَرششخ ْزِ انفكشج ٔ ذؼذدخ اسرخذاياذٓا ٔ اصدادخ انذاجح نٓا فً انًذ

انصُاػٍح ٔ انرجًؼاخ انثششٌح فً انًجرًؼاخ انًذٍَح إنً جاَة ادرٍجٓا فً 

.انذشٔب

 انجٕٓد انرطٕػٍح ساًْد فً إَشاء ٔ ذشغٍم ػذد يٍ يشاكض ٔ فشق االسؼاف

St john ambulance))يثم ساٌ جٌٕ ايثٍٕنُس 

 ػذد يٍ جًؼٍاخ انٓالل ٔ انصهٍة األدًش انٕطٍُح ذأسسد ٔ لذيد خذياخ

.ذطٕػٍح اسؼافٍح ذرٍخ يٍ خالنٓا ساػاخ ػًم ذطٕػٍح كثٍش



Emergency Medical Services (EMS)

 ذمذو انخذيح انطثٍح انطاسئح فً انؼانى يٍ خالل يٕدٌهٍٍ األٔل ْٕ انًٕدٌم
كًا فً أغهة دٔل  France-German Model))انفشَسً –األنًاًَ 
ػذا تشٌطاٍَا –أٔسٔتا 

 ًتشٌطاًَ      –فً دٍٍ ٌسًى انثاًَ ْٕٔ انًٕدٌم األكثش دذاثح األيشٌك
((Anglo-American Model  ، كًا ْٕ انذال فً دٔل أيشٌكا

..تشٌطاٍَا ، اسرشانٍا ٔانٍاتاٌ ٔغٍشْى

 ًٌثم ْزاٌ أشٓش يٕدٌالخ أَظًح انخذيح انطثٍح انطاسئح فً انؼصش انذذٌث
(  األيشٌكً)، ٔانطشاص انذذٌث ( األٔسٔتً)ًْٔا أٌضا ًٌثالٌ انطشاص انمذٌى 

.  ألَظًح انخذيح انطثٍح انطاسئح 

 ْزاٌ انطشاصاٌ ٌفرشلاٌ دٕل كٍفٍح اإلفادج يٍ انطثٍة انًرخصض فً دمم
انخذيح انطثٍح انطاسئح ْٕٔ يا اشرٓش ب طثٍة انطٕاسئ 

                   (Emergency physician.)

ٕأيشٌكً فشص أكثش نهًرطٕػٍٍ-ٌٕفش انًٕدٌم األَجه  .



Emergency Medical Services (EMS)

غطظزػجكازػاضخدطظػاضطبغظػاضطارئظػبتطوغرػطصوظاترػاألدادغظػ
ضتقدغمػخدطظػطوثوشرػ،ػسطاضظ،ػطتظاولػاضجطغدػ،ػوطتصاطضظػطدػطاػتبقزػػ

.طنػاضظظامػاضصحسػوػتخضدػضتقغغمػطدتطر
تختضفػعذهػاضطصوظاتػطنػجكازػألخر.
تتغحػاألظظطظػاضطتقدطظػسرصػاإلدكامػاضتطورسػطنػاضصوادرػذاتػػ

.ػاضخبرةػوػاضرأيػضإلسادةػػطنػأطروحاتكمػضضرسدػطنػجودةػاضخدطظػاضطقدطظ






























ًأسثاب انرطٕع فً االسؼاف انطث :

ٌٍشؼٕس تاالسذٍاح نخذيح اَخش

ذهثٍح ادرٍاج انًجرًغ

دة نرمذٌى انخذيح االسؼافٍح

 دة انؼًم انًصذٕب تانًغايشج ٔ انرذذٌاخ يثم انطٕاسئ

ذًٍٓذ نجؼهّ ٔضٍفح انًسرمثم



أسثاب االَمطاع ػٍ انرطٕع فً اإلسؼاف:

ضٍك انٕلد

انؼًش

 (ٌؼًُ دجى انؼًم كثٍش)لهح انذػى انثششي

انصذح

خالف يغ اَخشٌٍ أثُاء انرطٕع

يرطهثاخ ذذسٌثٍح

انًسائهح انمإٍََح



تظظرػاضدوضظػإضزػاضططلػاضتطورسػصراسًدػطنػرواسدػاضتظطغظػاضبذرغظػتدرطرػوتذجطرػ
:وتظظطرػضغحققػػجطضظػأعدافػطثل

تظطغظػاضذطورػباضواجبػضدىػاضطواطظغنػ.
ػػطداردةػاضطتطورغنػرضزػتحقغقػواجبػدغظسػواجتطارسػوإظداظس.
تحقغقػاضتطاونػبغنػاضدوضظػواضطواطظغنػضرراغظػاضفئاتػاضطحتاجظػباضطجتطد.
إصدابػاضقائطغنػرضزػاضجططغاتػاضخغرغظػطكاراتػجدغدةػسسػإدارةػوتظظغمػاضططلػػاضتطورسػطنػ

خاللػاضططاردظػاضفطضغظػواضطرورػبتجاربػطتظورظػواصتدابػاضطكارةػوردمػخططػاضططلػواإلذرافػػ
.ػػرضزػاضتظفغذ

ػػػػػػ.اضطحاسظظػرضزػتطادكػاضطجتطدػوترابطرػووشاغظػاألسرادػطنػاضطزاضقػواالظحراسات
ػػػػ

صرارسػأدادسػضتظطغظػاضطجتطدػ،ػرظتػحصوطظػاضططضصظػاضطربغظػاضدطودغظػبتظظغمػػ
اضجكودػاضخغرغظػاضتطورغظػاضتسػغقومػبكاػاألسرادػوػاضطجطوراتػوجطضتػعذهػاضجكودػ

.عـ1380تظضويػتحتػطظضظػوزراةػاضذئونػاالجتطارغظػطظذػاظذاءعاػرامػ
ػ



أتاحتىحكومظىالمملكظىمجالىتنظومىالطملىالتطوريىمنىخاللىرددى
.منىالقطاراتىالحكوموظىمنكاىهوئظىالكاللىاألحمرىالدطودي

بدأتىهوئظىالكاللىاألحمرىالدطوديىبالمتطورونىككوئظىإدطافى
خوريىوىكانتىنواةىهوئظىالكاللىاألحمرىالدطوديىحونماىصدرى

هـىبإنذاءىهوئظىوطنوظىذاتىى16/1/1383فيىى1المردومىالملكيىرقمى
.ذخصوظىارتباروظىبكذاىالمدمى

وافقىمجلسىالوزراءىالدطوديىرلىىالنظامىاألداديىلكوئظىالكاللى
والذيىتضمنىأنىى6/4/1386فيىى262األحمرىالدطوديىبموجبىقرارى

وقومىنظامكاىاألداديىرلىىاتفاقواتىجنوفىوىالمبادئىالتيىى
ى.أقرتكاىمؤتمراتىالكاللىوىالصلوبىاألحمرىالدولي



توضسػاتفاشغاتػجظغفػاضططلػاضتطورسػباضجططغاتػاضوطظغظػ
.اعتطامػصبغر

ضكغئظػاضكاللػاألحطرػاضدطوديػتارغخػطوغلػسسػدرمػاضططلػػ
اضتطورسػوػاضتطاونػواضتظدغقػطدػاضطؤدداتػاضوطظغظػ
واضخغرغظػاألعضغظػسسػجكودػاإلدطافػاإلزاثظػاضداخضغظػوػ

.اضدوضغظ

برزػعذاػاضتطاونػوػاضتظدغقػسسػأزضبػجكودػاإلزاثظػاضتسػ
.تقدطكاػاضكغئظػسسػاضطدغدػطنػاضبالدػاضطظصوبظ



ػاإلزاثغظبظاءػرضزػعذاػاضتظدغقػبغنػاضكغئظػواضطظظطاتػ
األعضغظػ

رطضتػاضطظظطاتػتحتػطظضظػعغئظػاضكاللػاألحطرػاضدطوديػػ
وادتفادتػطنػاإلرفاءاتػواضطزاغاػاضتسػتحصلػرضغكاػ

.اضجططغاتػاضوطظغظػضضكاللػاألحطرػواضصضغبػاألحطر
اضفظغظػضدىػبطضػػواالدتفادةػطنػاإلطصاظاتػاضطادغظػ

.اضطظظطاتػاألخرى
طنػطختضفػػاإلزاثستمػادتقطابػاضطتطورغنػضضططلػػ

.اضجططغاتػاألرضاءػ



اطتداداػضجكودػاضكغئظػسسػدرمػاضططلػاضتطورسػأظذئتػ
.اإلدارةػاضطاطظػضضتطوعػباضطرصزػاضرئغدسػباضكغئظ

 هدف اإلدارة األساسي:   
تفطغلػرداضظػاضكغئظػاضراطغظػإضسػ

.تبظسػوػدرمػاضططلػاضتطورسأ-
.تردغخػطفكوطرػسسػاضطجتطدػػب-
.إتاحظػاضفرصظػضضطتطورغنػػت-
.درطكمػسسػاألرطالػاضتسػتالءمػرداضظػاضكغئظػث-



و سائل حتقيق اهلدف الألساسي  : 
تبغنػاضقواردػواألدسػاضتسػتظظمػاضططلػػالئحظػتظظغطظوضدػ

اضتطورسػوػاضبراطبػاضتطورغظػاإلظداظغظػواإلذرافػاضطباذرػرضغكاػ
طبظغظػرضزػاضظظامػاضوطظسػاضططتطدػضضتطوعػوتتضطنػاضضوائحػ)

واألحصامػاضتسػتحددػحقوقػاضكغئظػوواجباتكاػتجاهػاضطتطوعػ
(.وذروطػشبولػاضطتطوعػوحقوشرػوػواجباتر

وططضوطاتكمػػآضغاتػوطرقػالدتقطابػوتدجغلػاضطتطورغنوضدػ
.وتصظغفكمػوودائلػاالتصالػبكمػواضوصولػإضغكم

وػتحدغدػطدئوضغاتكاػوأعداسكاػوػطتابطظػبراطجكاػػتذصغلػاضضجان
.وأظذطتكاػوتقغغطكا



 و سائل حتقيق اهلدف الألساسي 
تظظغمػاضبراطبػاضتدرغبغظػضضطتطورغنػ.
وضدػخططػشصغرةػوبطغدةػاضطدىػطدبقظػضضطكامػواضبراطبػ

واألظذطظػغبظزػرضغكاػتظفغذػاضبراطبػوطتابطظػاضتقغدػبكاػ
.خاللػاضتظفغذ

إجراءػودرمػاضدراداتػاضبحثغظػواإلسادةػطنػاألطروحاتػاضطضطغظػى
.ضدرمػاضططلػاإلظداظسػاضتطورس

تفطغلػشظواتػاالتصاالتػطدػاضطدئوضغنػواضدارطغنػضضططلػ
.اضتطورس





باضطظاطقػرددػطنػاضبراطبػوػػاضتطوعػبفروعػاضكغئظتظفذػأشدامػ
تتغحػسرصػاإلدكامػألردادػصبغرةػطنػاضطتطورغنػزاضبغتكمػ

.غدكطونػسسػاضططلػاالدطاسسػاضطغداظس
ػ
تدكمػعذهػاضفرقػباضتطاونػطدػسرقػاإلدطافػبطالجػوػظقلػطئاتػ

.اضحاالتػخصوصاػسسػاضطوادمػاضحبػ،ػرطضانػوػاضصغف

عظاكػظذاطػتطورسػطحدوسػسسػطحغطػاضحرطغنػاضذرغفغنػػ
 .ضتقدغمػاضخدطظػاإلدطاسغظػبوادطظػطتطورغنػوػطتطورات





 بدأػاضتطوعػبفرعػاضكغئظػبطظطقظػطصظػشبلػدتػدظواتػػ
دارظػرطلػػ38000شدمػخالضكاػاضطتطورونػطاػغزغدػرنػ
طتطورظػوػذارصواػػ200طتطوعػوػ650شدطكاػحواضسػ
طاػغقاربػحاضظػإدطاسغظػطدػأسرادػاضكاللػ30000بإدطافػػػػػػ
األحطرػسسػطوادمػرطضانػواضحبػوػاضصغفػسسػاضحرطغنػػػػػػ
.اضطصسػوػاضطدظسػاضذرغفغنػػػػػ
اضتطوعػاضظدائسػأظكرػظذاطػتطورسػبارزػسسػطصضغاتػاضظداءػباضحرطغنػػ

طوشطًاػطوزرظػػ25اضطصسػواضطدظسػغططضنػسسػطواشدػسسػاضحرطغنػتصلػإضزػػ
(.طبغبظػوػأخصائغظػ150سرغقػرسغدةػحاضغاػ)رضزػاضطصضغاتػاضظدائغظػ





إغجادػظظامػرامػضضتطوعػ.
ػإدراجػاضتطوعػضطنػاألوضوغاتػ.
اضدرمػاضردطسػوػاضظظاطسػ.
ػػإرطاءػطزغدػطنػاضطروظظػسسػاالجراءاتػ.
تخصغصػطغزاظغاتػضدرطر.
تفطغلػاضتظدغقػوػاضتطاونػإداراتػداخلػاضجكازػوػخارجرػ.
إدراجػأشدامػػاضتطوعػضطنػاضكغاصلػاضتظظغطغظػضألجكزةػ.




