
يقدمون الرعاية في األزمات 
تكرمي املتألقني من املمرضني ومساعديهم  

هل تعرف أحداً مثل هؤالء؟ 

ملا يبرزه املمرضون وعاملو التمريض  نح وسام "فلورانس نايتنغيل" تقديراً  يمُ
من صفات مميزة في التفاني والشجاعة والرأفة واإلبداع أثناء كارثة طبيعية 

أو نزاع مسلح. 
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املمرضني  تكرمي  في  ساعدونا 
وعاملي التمريض املتألقني 

الــــرأفـــــــة
يؤدي املمرضون أعماالً رائعة من أجل مساعدة اجلرحى 
واملرضى في النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية. 
دولي  وسام  أعلى  نايتنغيل"  "فلورانس  وسام  ويمُعد 
نح للممرضني املتألقني العاملني في األزمات تكرياً  يمُ
رعاية  في  الرائع  وتفانيهم  شجاعتهم  على  لهم 
املدنيني خالل  الضحايا  أو  واملعوقني  واملرضى  اجلرحى 
النزاعات أو الكوارث الطبيعية. يحمل الوسام اسم 
"فلورانس نايتنغيل"، التي قامت بدور القيادة وكانت 
ملن  تكرياً  نح  ويمُ التمريض  مجال  في  اإلصالح  رائدة 
في  ورائدة  خالقة  روحاً  يبرز  أو  مثالية  خدمات  يقدم 

مجالي الصحة العامة أو تدريس التمريض. 

فلورانس 
نايتنغيل

نح الوسام؟ ملَن يمُ
يجوز تسمية املرشحني من جميع أنحاء العالم من 
الهالل  أو  األحمر  للصليب  الوطنية  اجلمعيات  خالل 

األحمر. وينبغي أن يكون املرشحون: 
• ممرضني أو ممرضات مؤهلني؛	
• أعضاء 	 هم  ممن  التمريض،  ومساعدات  مساعدي 

جمعية  في  منتظمون  مساعدون  أو  نشطون 
في  أو  األحمر،  الهالل  أو  األحمر  للصليب  وطنية 

مؤسسة للطب أو التمريض منتسبة إليها.

ما هي املواصفات املطلوبة؟
ومساعدين  ممرضني  عن  الوطنية  اجلمعيات  تبحث 

لهم متيزوا في وقت السلم واحلرب مبا يلي:
• جودة 	 رفع  في  ساهمت  التي  اخلالقة  األنشطة 

الرعاية الصحية و/أو التدريب؛ 
• الشجاعة والرأفة الفاعلة؛ 	
• املرضى 	 أو  املصابني  ملصلحة  العملية  األنشطة 

غيرهم من األشخاص املستضعفني. أو

ي
الـــتـــفـــانـ



ي
الـــتـــفـــانـ

كيف يكن تقدمي الطلب لنيل الوسام؟
املرشحني  بأفضل  قائمة  الوطنية  اجلمعيات  تعرض 
للصليب  الدولية  اللجنة  جانب  من  فيها  للنظر 
األحمر. وتبدأ اجلمعيات الوطنية، في أيلول / سبتمبر 
لنيل  احملتملني  املرشحني  إلى  التعرف  في   ،  2010
الوسام، وهي ترحب بالتوصيات التي يكن أن يقدمها 

العاملون في مجال التمريض 

التي  الترشيح  استمارات  الوطنية  اجلمعيات  تقدم 
كممرضني  املرشحني  خبرات  بالتفصيل  تعرض 
في  ينظر  ولكي  التمريض.  مجال  في  مساعدين  أو
هذه االستمارات، يتعنينَّ ذكر أمثلة عن إبراز الشجاعة 
والرأفة الفاعلة، أو وصف أعمال محددة كان هدفها 
من  غيرهم  أو  واملرضى  اجلرحى  احتياجات  تلبية 
األنشطة  على  الضوء  تسليط  أو  املستضعفني، 
املبتكرة من ِقَبل املرشح لرفع جودة الرعاية أو تدريب 

املوظفني.

ع
إلبـــــــــدا

ا
من الذي يتخذ القرار؟ 

الدولية  اللجنة  عن  ممثلني  من  تتألف  جلنة  تقوم 
الصليب  جلمعيات  الدولي  واالحتاد  األحمر،  للصليب 
للممرضني  الدولي  واجمللس  األحمر،  والهالل  األحمر 
على  احلائزين  واختيار  املرشحني  قوائم  باستعراض 
الوسام. وسوف يجري اإلعالن عن أسمائهم في 12 

أيار/مايو 2011. 

ما الذي يكن أن تفعله؟ 
اجلمعية  في  العام  األمني  مبكتب  االتصال  يكنك 
الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر في بلدك 
لتزكية أحد املمرضني املتميزين املرشحني لنيل وسام 

"فلورانس نايتنغيل".
)جتدر اإلشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب األحمر 

ال تشارك في عملية الترشيح(.

األمني  مبكتب  االتصال  يمُرجى  املعلومات،  من  للمزيد 
العام في اجلمعية الوطنية للصليب األحمر أو الهالل 
األحمر في بلدك.  أو زيارة موقع اللجنة الدولية على 

www.icrc.org :شبكة االنترنت
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