
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 قيادة فريق البحث واإلنقاذ األردني الدولي

الخطة التنفيذية المقترحة لرفع قدرات فرق البحث واإلنقاذ 
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 اسةتقرير در
 

 عام

الدولية لفرق البحث  االستشاريةفي الهيئة على التصنيف الدولي للمستوى الثقيل فأن الدفاع المدني أصبح عضوا  األردني واإلنقاذرا لحصول فريق البحث نظ

المحلية انطالقا من حرص عطوفة المدير العام للدفاع المدني على تطوير  واإلنقاذفرق البحث  وإدامةتحضير  )االنسراك( مما يحتم علينا استمراريةواإلنقاذ

 ال قدر هللا. طارئوجه في حال حدوث  أكملم بالعمل المطلوب منها وعلى لتكون مستعدة وفي أي وقت للقيا األقاليمالمحلية في  واإلنقاذقدرات فرق البحث 

 

في الكارثة  األولىودورها يتركز في المراحل  األقاليمفي حالة الكوارث التي قد تحدث في  األولتعتبر المستجيب  األقاليمالمحلية في  واإلنقاذفرق البحث  إن

 على مما يلي :

 . تقييم طبيعة وحجم الكارثة 

 األولىفي المراحل  اإلصابات وإسعاف قاذإن . 

 .تقديم المعلومات حول طبيعة الحادث للسلطات 

 التي قد تسببها الكارثة. واألخطاروهذا بدوره يحد من النتائج السلبية 

 

 الهدف
لقيادة فريق البحث  اإلستراتيجيةيذا للخطة حسب توجيهات عطوفة المدير العام للدفاع المدني وتنف األقاليمالمحلية في  واإلنقاذتطوير قدرات فرق البحث 

 األردني واإلنقاذ

 

 المرجعيات

 . توجيهات عطوفة المدير العام للدفاع المدني 

  البحث واالنقاذلقيادة وحدة  اإلستراتيجيةالخطة. 

  االنسراك( . واإلنقاذالخطوط التوجيهية للهيئة االستشارية الدولية لفرق البحث( 

  ألقاليماالبيانات المحصلة من . 
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 الدراسة
 للمستويين الخفيف والمتوسط واإلنقاذمقارنة بين فرق البحث :  أوال

 

 المستوى الخفيف :

 

 واهم واجباته أيام 3ساعة متواصلة في موقع واحد لمدة  21لمدة  واإلنقاذله القدرة على عمليات البحث 

  تضرر .متقييم المنطقة ال 

 . تحديد المخاطر 

 طحي واإلنقاذ .البحث الس 

 . إسعاف اإلصابات 

 . مساعدة الفرق الدولية في التعامل مع السلطات المحلية 

  التي تحتوي على هياكل معدنية . أوله القدرة على تنفيذ عمليات اإلنقاذ في المباني ذات الطبيعة الخشبية 

 . استخدام معدات إنقاذ يدوية 

 . استخدام معدات البحث التقني 

 

 ط :المستوى المتوس

 أيام ومن أهم واجباته : 7ساعة متواصلة في موقع واحد لمدة  12له القدرة على إجراء عمليات البحث واإلنقاذ لمدة 

 . ) له القدرة على إجراء البحث التقني ) الكاميرات والسماعات ومجسات و كالب 

  له القدرة على إجراء عمليات اإلنقاذ في المباني المسلحة والهياكل المعدنية. 

 . له القدرة على عمليات استخدام الحبال 

 . باإلضافة إلى الواجبات المطلوبة من الفريق الخفيف 

 

 ثانيا :
 الهيكل التنظيمي المقترح للفرق المحلية وفقا للخطوط التوجيهية للهيئة االستشارية الدولية لفرق البحث واإلنقاذ )االنسراك( .

فان توحيد الهيكل التنظيمي لجميع الفرق يتيح  أخرىفي حال طلب المساعدة واستقبال فرق  أوستوى المحلي حتى تكون الفرق متجانسة في العمل على الم

 االستجابة للكوارث . أثناءالعمل كمنظومة واحدة 
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 2قائد الفريق 

 2مساعد 

 1وسالمة  ضباط امن

 

 الوحدة الطبية

6مسعفين   

 إنقاذ

1ضباط    

26منقذين   

1مهندسين   

1كيماوي   

 

 الدعم الوجستي

2ضباط   

1صيانة   

2خازن   

 

 

1البحث التقني عدد   

 

 العمليات

 

 اإلدارةوحدة 
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 ثالثا :
جيهية للهيئة االستشارية الدولية لفرق البحث مع المعدات المطلوبة في الخطوط التو األقاليمفي  واإلنقاذدراسة مقارنة للمعدات المتوفرة لدى فرق البحث 

للمستويين الخفيف والمتوسط . واإلنقاذ  

 

مصروفة على سيارات ولكن لم تصلنا هذه المعلومات المفصلة الن بعض المعدات قد تكون  باألقاليم لقد حاولنا حصر المعدات الموجودة لدى الفرق المحلية

 المتخصصة من قبل العهدة الرئيسية بالمديريات . اإلنقاذيارات الخفيفة ) تدخل سريع( أو على س اإلنقاذ

 

هي  بعد إجراء هذه المقارنة نجد إن جميع الفرق المتخصصة بحاجة بعض المعدات لكي تكون فرق بحث وإنقاذ محلية بمستوى متوسط , وهذه المعدات

, وإسناد العقبة ( ولكن قد تكون بحاجة إلى بعض معدات البحث التقنية مثل  باألصل متوفرة في مديريات اإلنقاذ واإلسناد ) الوسط , الشمال , الجنوب

 الكاميرات المرئية والمجسات الصوتية وبعض معدات الحفر اإلسمنتية مثل الكورمشين وغيره .
 

 الدولي والفرق المحلية بمستوى خفيف واإلنقاذكشف بمعدات فريق البحث 
  

 ت
المعدات الموجودة في كتيب 

 ك الخفيفاالنسرا
 32معدات فريق الشمال  24معدات فريق الوسط  العدد

معدات فريق الجنوب 

34 

 إسنادمعدات فريق 

 32العقبة 

 --- --- --- 2 3 كغم 2,3-2,3مطرقة  0

 --- --- --- --- 3 كغم 0,4-0,2مطرقة  3

 3 --- 2 --- 3 ملم 091*33أزميل  2

 3 منشار فيبر قص حديد 2
بر مختلف + فاي3ماتور فايبر 

2 
 0 2 3حديد  فيبر+  2حجر فيبر

 --- 2 --- 2 3 حديد فيبرمنشار  نسله 3

 --- --- 9 --- 3 مناشير يدوية 2

 --- --- 09خشب تدعيم  --- 0 خشب تدعيم + أسافين 1

 --- --- 29 --- 0 أولي إسعافحقيبة  4

 --- --- --- --- 0 عالجات جروح 9

 --- --- --- --- 3 بطانية 01

00 
جبيرة كسور خشبية مع أحزمة 

 تثبيت
0 --- --- --- --- 

 --- 0 قاطع القضبان 03
+ قاطع قضبان كهربائي  0

0 
3 3 

 0 مجرفة غرف 02
+ مجرفة 4مجرفة مع عصا 

31 
 --- --- 20مجرفة حديد 
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02 
 فأسذات رأس مسطح +  فأس

 ذات رأس مدبب
0+0 

+ فأس مع 3فأس بدون عصا

 2عصا 
 22 --- 32فأس حديد 

 --- ---- 22مختلفة  بأنواعحبال  --- 3 ملم02م  23قدم  031حبل  03

 --- --- --- --- 3 مقاوم لالحتكاك )واقي صدمات( 02

 21هوك مختلف  03 هوكات تثبيت 01
هوك مع القفل + هوك 

 9معدني 
 مختلفة 31

+  3هوك مع قفل 

 3هوك سحب 

 31حبال  01لقمة تثبيت  3حبال تثبيت كتان  2 مثبتات وحبال تثبيت 04

قاعدة تثبيت ثابتة 

+ قاعدة  03

 03تثبيت متحركة 

 --- 0نقالة نجاة  0 2 2 نقالة ميدان 09

 --- --- 2سكد نقالة انقاذ  0نقالة سكد  0 سكد إسعافنقالة  31

30 
كفوف بطانيات حماية من 

 الحواف الحادة
3 

كفوف قماش ضد الحريق 

00 

+ 24كفوف انقاذ بالزوج 

 21ف جلد كفو
--- 

كفوف انقاذ 

 20بالزوج 

 3 2 --- 2 3 تيفور للرفع والسحب 33

 3 الــــــحب 32
حبل تثبيت  31حبال انزال

 0حبل انزل مع بكرة  3كتان 
 009حبال مختلفة 

+ حبال 31حبال تثبيت 

 01+حبال هارتس 31

 1حبل بالستيك 

حبل ليف 

 0بالربطة

م 2حبل شخصي 

 32مع حقيبة 

 3قدم  03حبل 

 3م 01حبل انقاذ 

 --- --- --- --- 2 وتد تثبيت فوالذي 32

 --- --- --- 3 ملم 02م  23قدم  031حبل  33
طول  إنقاذحبل 

 03م 011

32 
 0,4-0,2مطرقة ثقيلة وقصيرة 

 كغم
3 --- --- --- --- 

 --- --- 0 --- 0 منشار يدوي 31

 --- --- --- --- 2 م4متر بالشريط  34

 --- --- --- 4 0 الطرفمجرفة مربعة  39

 --- --- --- --- 0 مجرفة دائرية الطرف 21

 --- --- --- 3 3 مطرقة صغيرة ) شاكوش( 20

 --- --- مختلفة 01 3 3 عاكسات مربعة لتأشير الموقع 23
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 --- --- --- --- 3 حزام نجار )حرجاية( 22

 مسامير 22
باك0

 يت
--- --- --- --- 

23 
)جك  طن 3رافعة ال تقل عن 

 رفع( مجموعة رفع هيدروليكية
3 --- --- --- --- 

 --- --- --- --- 3 شريط تحذيري ببكرة 22

 

 

 باألقاليمكشف بمعدات الفريق المتوسط حسب قائمة االنسراك ومقارنتها مع معدات الفرق المحلية 

 العدد اسم المعدة ت
الوسط العدد  إنقاذ

 24للفريق  اإلجمالي

الشمال العدد  إنقاذ

16للفريق  اإلجمالي  

الجنوب العدد  إنقاذ

14للفريق  اإلجمالي  

العقبة العدد  إسناد

16للفريق  اإلجمالي  

0 
مخدات رفع مع مخدات بأوزان متعددة 

 احتياطية
2 21 4 21 --- 

 6 1 2 1 2 ملم 01قاطع قضبان  3

 1 --- --- --- 2 كيلو وات 01مولد كهرباء  2

 21 2 0 2 إنارةكشاف  2
 7ثابت 

 70محمول 

 --- --- 3 --- 6 وصلة سلك كهرباء 3

 --- --- 3 --- 2 مخارج 2علبة توصيل مع بكرة  2

 --- --- --- --- 2 محول كهرباء 1

 2 2 2 2 2 دائري إنقاذمنشار  4

 2 3 21 --- 1 ملم 311دائري  إنقاذ نسله 9

 أزواج 2 --- 0 --- 21 دائري مع لقطع المعادن إنقاذمنشار  01

 0 --- 2 --- 1 ملم 311منشار دائري  نسله 00

 --- --- 2 2 2 طرمبة ضخ ماء لماتور المنشار 03

 --- --- 2 --- 2 ملم 43مطرقة دائرية  02

 --- --- 2 --- 2 لقم للمطرقة 02

 --- --- --- --- 2 مجموعة مخاطيف 03

02 
منشار كهربائي قاطع للمعادن ) صاروخ 

 كهربائي + نسالت(
1 --- 2 2 1 

01 
منشار ارتدادي قاطع للخشب + للمعادن 

 مع نسالت
21 --- 2 2 --- 
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 ؟؟ 1 --- 1 م01ملم*23مغلف  إنقاذحبل  04

 7بالستيك 

 2ليف بالربطة 

 20م 211حبل طول 

 مختلفة مجموعة حبال

 03 11 10 --- 1 م6ملم*23 إنقاذحبل  09

 ؟؟ 21 --- 3 م21ملم* 01 إنقاذبكرة  31
 21وك بكرة مع ه

 1بكرة بعجالت 

 --- --- 11 21 1 جهاز الحماية الشخصية 30

 27 01 22 31 21 ملم 22حلقات تثبيت معدنية نصف مغلقة  33

 --- 3 0 3 1 تيفور 32

 11 14 11 1 حبال بمختلف المواصفات 32

 7حبل احمر 

 3حبل ابيض 

 1م  61حبل طول 

 1حبل سلك مجدول 

 1حبل سحب كامل 

 2 30 --- 56 91 (SOS)  وحدة معول قصير 33

 6 --- --- 0 2 دلو للرفع 32

 26 --- --- ---_ 4 21*21*1,0خشب تدعيم  31

 --- --- 2 --- 6 ملم بالزوج 43جك رفع  34

 --- --- 2 --- 2 ملم 43قاطع مواسير  39

 --- --- ؟ --- 6 ملم 43×م 6×1انبوب  21

 --- --- 2 --- 1 جك رفع طويل مع وصالت 20

 --- --- 20 22 2 بالمجموعة أسافينخشب تدعيم مع  23

 20 --- 2 --- 2 مجموعة سالسل 22

22 
عمل مستلزمات السالمة العامة  أدوات

 بالمجموعة
2 2 2 2 2 

 --- --- 2 1 2 مطرقة هدم صغيرة 23

 --- --- 2 --- 2 مطرقة هدم كبيرة 22

 --- --- ؟ --- 2 جهاز رصد كهربائي 21

 --- --- ؟ --- 2 حة كهربائية للتبريدمرو 24

  --- --- --- 2 جهاز فحص الغازات 29
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 (( .0,1المحلي برنامج تدريبي مستمر على مهارات صيانة المعدات)الملحق)أ( البند رقم) واإلنقاذيكون لدى فريق البحث  أنيجب  

 التدريب لتفعيل الخطة التدريبية المقترحة. وإدارة نقاذواإلبين قيادة وحدة السيطرة وقيادة فريق البحث  مشتركةعقد ورش عمل 

 لسرعة االستجابة . األقاليموتجهيز سيارات خاصة بالفرق داخل   األقاليمبأول بالنسبة للمعدات الموجودة داخل  أوليتم تحديث المعلومات 

        . األقاليمتوفير خيم داخل 

 المالحق : 

 ( للفرق المحلية .  CHECLISTالملحق )ا( قائمة التحقق )  -

 الملحق )ب( الخطة التدريبية والدورات المنوي عقدها . -

 المحلية (. واإلنقاذ) البند والمشاريع المعنية بفرق البحث  اإلستراتيجيةالملحق )ج( الخطة  -

 الملحق )د( دراسة تطوير الميدان الفعاليات . -

 

 االستنتاجات:

 هذهفأن  األقاليمفي  واإلنقاذحسب الخطوط التوجيهية )االنسراك( مع المعدات المتوفرة لدى فرق البحث  لمطلوبةامن خالل دراسة المقارنة بين المعدات  -

 الفرق تقع بين المستوى الخفيف والمتوسط 

 .34 العدد عن ال يقل إنمن خالل قوائم الموارد البشرية للفرق فأنه يمكن تعويض النقص فيها للوصول إلى المستوى المتوسط على  -

 

 فريق العقبة فريق الوسط فريق الجنوب فريق الشمال الموضوع

 21 24 21 21 النقص في القوى البشرية للوصول للمستوى المتوسط 

 

 

 ( .2.2تتبع لالداره المسؤولة عن الكوارث كما هو وارد في الملحق )أ( البند رقم ) إنحسب توجيهات االنسراك فان هذه الفرق يجب  -

يكون لها المقدرة  إنالدولي وحسب توجيهات االنسراك فان هذه الفرق يجب  واإلنقاذمن استجابة فريق البحث  أسرعة الفرق المحلية للكارثة استجاب إن -

 ( .2.21ساعات من وقوع الكارثة وكما هو وارد في الملحق )أ( البند رقم )  2على االنتشار خالل 

تضم الوحدات التالية ) االداره ,اللوجستك , البحث , اإلنقاذ , الطبية ( في هيكلها التنظيمي وكما هو وارد في  يجب على جميع الفرق بمختلف مستوياتها إن -

 ( حيث إن هذا التنظيم الموحد يضمن تجانسها أثناء العمل واالستجابة محليا أو دوليا .2,6الملحق ) أ( البند رقم )

المحلية والتي بدورها تساعد في انجاز  واإلنقاذيمكن استخدامها من قبل فرق البحث  األقاليمفات ( المتوفرة في الثقيلة ) الرافعات , الجرا اآللياتوجود  إن -

 العمل المطلوب وفقا لالنسراك .
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 التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :

 ن خالل : المحلية لتكون جاهزة للمستوى المتوسط م واإلنقاذفرق البحث  تأهيل 

   34العدد بالفريق عن  ال يقلتعويض النقص بالقوى البشرية بحيث  -

 وجود تجانس في عمل الفرق المحلية  إلىالهيكل التنظيمي المقترح لكافة الفرق مما يؤدي  اعتماد -

 خاص بالمعدات التابعة للفريق في كل مديرية يتبع لها هذا الفريق  عمستود إيجاد -

 المستوى المتوسط . إلىللوصول تعويض النقص بالمعدات  -

 .التدريب  وإدارةالدولي  واإلنقاذاعتماد الخطة التدريبية المرفقة ) الملحق )ب(( ليتم تنفيذها بالتنسيق مع قيادة فريق البحث  -

 واإلنقاذللمرتبات والمعدات سنويا من قبل فريق البحث  كفاءةفحوص  إجراء  

  بدنية يومية وفحص لياقة بدنية مرتين سنويا  لياقةفرق من خالل برنامج ال أعضاءرفع مستوى اللياقة البدنية لدى 

 . رفع مستوى اللغة االنجليزية لدى مرتبات هذه الفرق من خالل اشتراكهم في دورات لغة انجليزية بالتنسيق لمخاطبة مركز التدريب 

 التمارين نظرا لكن الميادين التدريبية  وإجراءختبار قدرات الفرق الموافقة على تجهيز موقع واحد ضمن الميادين التدريبية حيث يتم من خالله ا

  األقاليموتهالكها بسرعة ) ملحق )د(( استحداث ميادين مصغره في  إضعافها إلىمعتمدة دوليا وكثرة تطبيق التمارين عليها يؤدي  أصبحتالحالية 

  ( ( تتضمن برنامج  عمل يومي للفرق وتشمل على 2,3)) الملحق) أ(( البند رقم ) المحلي  واإلنقاذلفريق البحث  شهريهوجود خطة عمل

  واإلنقاذمحاضرات وتدريبات على اعمل فريق البحث 

 الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق )ب( الخطة التدريـــــــــــبية والدورات المنوي عقدها:

  وأهدافهاات موضوعــــــــــــــــــــــــات الدور

 : واإلنقاذفريق البحث  إدارة -أ

  موضوعات الدورة 

 تحليل المشاكل  -2

 تقدير الموقف  -1

 اتخاذ القرار  -3

 تطوير الخطط  -2

  األوامر إصدار -0

  الدورةفي نهاية  اإلدارةوحدة  ألعضاءتمرين جزئي  -6

 الدورة  أهداف 

 دها كمنهجية للعمل .واعتما واإلنقاذالتعرف على الهيئة االستشارية الدولية لفرق البحث  -2

 وحدة االداره في الفرق  وكفاءةرفع مستوى  -1

 وبعد وقوع الكارثة  وأثناءقبل  اإلدارةوحدة  أعضاءمعرفة الواجبات لكل عضو من  -3

 معرفة كيفية تقدير الموقف واتخاذ القرارات المناسبة لها في مختلف الظروف -2

 معرفة كيفية التنسيق بين مختلف وحدات الفريق  -0

 والسالمة  األمن أمورعلى التعرف  -6

 في الموقع  األخرىمعرفة كيفية التعامل مع الفرق  -7

  اإلعالممعرفة كيفية التعامل مع وسائل  -4
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 الـبحـــــــــــــــــــــث : -ب

 * موضوعات الدورات 

 السمعية  واالجهزةكاميرات البحث  بواسطةدورة مبتدئة البحث التقني  -2

 السمعية واألجهزةالبحث  كاميراتبواسطة  دورة متوسطة البحث التقني -1

 السمعية واألجهزةالبحث  تكاميراالبحث التقني بواسطة دوره متقدمة  -3

 الدورات  أهداف* 

 دوره مبتدئة :  -2

 ل ؟, الصيانة ؟, التخزين ( تستخدم , المواصفات الفنية , الفك والتركيب والتشغي وأينالتكتيكية ) الوصف العام . لماذا استخدمت هذه المعدات  األمور -1

 التكتيكية ) لخطة العمل على هذه المعدة ( التطبيق العملي داخل الميادين  األموردورة متوسطة :  -3

 دورة متقدمة : -2

 عمل تمارين مشابهة لواقع الكارثة  -0

 

 اإلنقاذ  -ج 

  واإلنقاذمعدات البحث  واستخدامالتدريب على تدعيم المباني  2

 ب على استخدام تقنيات الحبال التدري -2

 والمعدات  األفرادوتجمع  اإلخالءالتدريب على كيفية اختيار مناطق  -0

 الطارئة  األخطارالتدريب على كيفية التعامل مع  -6

 .استالم وتسليم المواقع بين مجموعات العمل آليةالتدريب على  - 7

 لخطوط التوجيهية لالنسراك المتبع وفقا ل التأشيرنظام   التدريب على استخدام -4

 التدريب على االختراقات  -0

  الدورةفي نهاية  اإلنقاذوحدة  ألعضاءتمرين جزئي  -21

 الفريق على مراحل : أعضاءعقد تمارين شاملة لجميع  -22

 . مرحلة التعلم 

 .مرحلة التعزيز 

 . مرحلة التطبيق 

 : الدورة أهداف* 

 وكيفية استخدامها  اإلنقاذمليات التعرف على المعدات المستخدمة في ع -2

 االنسراكوفقا لمنهجية  التأشير أساسياتالتعرف على  -1

  أنواعهاتدعيم المباني بمختلف  أساسياتالتعرف على  -3

 اإلصابات إخالءالتعرف على كيفية  -2

 التعرف على مهارات استخدام الحبال . -0
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 ك :اللوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــستي

 , اتصاالت ( إداري, بحث ,  إنقاذوالمعدات )  األسماءتجهيز كشوفات  -2

 التدريب على المعدات اللوجستية  -1

 التدريب على صيانة المعدات  -3

 على تجهيز صناديق المعدات بشكل عام وكيفية فرزها  القدرة -2

 ومشرب , وقود ( مأكل)  الفريقعلى كيفية تزويد  القدرة -0

 على معالجة الحوادث الكبرى المحلية والقدرةالمعدات  وإدارةالزيت  على كيفية تزويددريب الت -6

 

 

 

 المحلية ( واإلنقاذ) المشاريع الخاصة بفرق البحث  فريق البحث واالنقاذلقيادة  اإلستراتيجيةالملحق )ج( الخطة 

 

 (1-2بطاقة وصف المشاريع للبرنامج ) 

 ة لمديريات الدفاع المدني والفرق المتخصصة تطوير نوعية الخدمات المقدم -الهدف االستراتيجي :*

 المحلية  واإلنقاذبرنامج رفع قدرات فرق البحث  -( :1-2* البرنامج رقم )

 المحلية  واإلنقاذمشروع البرامج التدريبية والمحاضرات لفرق البحث  -( :2-1-2* مشروع رقم ) 
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 أساسيةمعلومـــات 
 

 

 : المحلية من خالل المشاركة بوضع البرامج التدريبية لهذه الفرق من محاضرات وورش عمل . واإلنقاذث رفع قدرات فرق البح -هدف المشروع 

 : والمديريات التابعة لها  واإلنقاذقيادة فريق البحث  -موقع المشروع 

 : المحاضرات وورش العمل  إجراءكلفة  -التكلفة الكلية 

 : أعوامخمس  -مدة التنفيذ  

 : 6/1124 -تاريخ االنتهاء :                             6/1123 -تاريخ البدء  

 : المحلية وفق منهجية معتمده ومستندة على منهجية منظمة االنسراك  واإلنقاذتدريب فرق البحث  -مبررات المشروع 

 : كوادر مؤهلة / نظم اتصاالت / قاعات محاضرات / وسائل تدريبية  -مكونات المشروع 

 جديد  -: الوضع الحالي للمشروع   

 

 (1-2المشاريع للبرنامج ) بطاقة وصف  

 فريق البحث و االنقاذ تطوير  -*الهدف االستراتيجي :

 المحلية واإلنقاذفرق البحث  قدراتبرنامج رفع  -(:1-2*البرنامج رقم )

 المحلية  واإلنقاذمشروع عقد التمارين لفرق البحث  -(:1-1-2*مشروع رقم)

 

 معلومات أساسية  
 تمارين مختلفة المستويات وفق منهجية معتمدة وموثقة . إجراءالمحلية من خالل  واإلنقاذرفع قدرات فرق البحث  -لمشروع :هدف ا 

 : موقع المشروع- 

 اقليم الشمال  اقليم الوسط  اقليم الجنوب  العقبه  فريق البحث و اإلنقاذ  قيادة  -2 

 المديريات التابعة لها هذه الفرق -1 

 التمارين  إجراءكلفة  -كلية :التكلفة ال 

 : عامين  -مدة التنفيذ 

 : 6/1126تاريخ االنتهاء                                      6/1122  -تاريخ البدء . 

 : مبررات المشروع-  

 المحلية وفق منهجية االنسراك  واإلنقاذتمارين لفرق البحث  إجراء -2

 الطارئة والكوارث  تللحاالتأهيل الفرق المحلية لالستجابة  -1

 : كوادر مؤهلة /نظم اتصاالت /قاعات محاضرات /وسائل تدريبية . -مكونات المشروع 

 : جديد  -الوضع الحالي للمشروع 
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 (1-2بطاقة وصف المشاريع للبرنامج ) 

 : الدورات والتمارين التي سيتم عقده وحسب الخطهرفع كفائه الفريق من خالل  -الهدف االستراتيجي 

 المحلية . واإلنقاذبرنامج رفع قدرات فرق البحث  -( :1-2لبرنامج رقم )ا 

 ( 3-1-2مشروع رقم: )-  المحلية  واإلنقاذمرتبات فرق البحث  كفاءةمشروع فحص 

 

 

 

 

 معلومات أساسية 
 

 : المحلية . واإلنقاذرفع قدرات فرق البحث  -هدف المشروع 

 : موقع المشروع- 

  اذفريق البحث واالنققيادة  -2

 المديريات التابعة لها هذه الفرق -1

 : الكفاءةفحوصات  وأسئلةكلفة وضع النماذج  -التكلفة الكلية  

 : سنتين  -مدة التنفيذ 

 : 6/1126تاريخ االنتهاء                         6/1122 -تاريخ البدء  

 : مبررات المشروع-   

 خالل تحديد االحتياجات التدريبية ونقاط القوة والضعف  المحلية من واإلنقاذرفع قدرات مرتبات فرق البحث  -2

 فحوص دورية مبنية على منهجية معتمدة وموثقة إيجاد -1

  الكفاءةالدولي من خالل فحص  واإلنقاذلفريق البحث  اإلحاللتطبيق خطة  -3

 : كوادر مؤهلة / نظم اتصاالت / معدات /وسائل تدريبية  -مكونات المشروع 

 جديد  -لمشروع :الوضع الحالي ل 

 

 

 (1-2بطاقة وصف المشاريع للبرنامج )

 : رفع كفائه الفريق من خالل الدورات والتمارين التي سيتم عقده وحسب الخطه  -الهدف االستراتيجي 

 ( 1-2البرنامج رقم: )-  المحلية  واإلنقاذبرنامج رفع قدرات فرق البحث 

 ( 2-1-2مشروع رقم: )-  المحلية  واإلنقاذدات لفرق البحث ومع آليات كفاءةمشروع فحص 
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  أساسيةمعلومات 
  هدف المشروع:-  

 المحلية  واإلنقاذرفع قدرات فرق البحث  -2

 من المعدات والتجهيزات  تاالحتياجاتحديد  -1

 : موقع المشروع-  

 التمارين والميادين  وإعدادقيادة وحدة السيطرة  -2

 المديريات التابعة لها هذه الفرق  -1

 الفحص واستخدام المعدات والتجهيزات  وإجراءنماذج الفحص  أعدادكلفة  -لفة الكلية :التك 

 : سنتين  -مدة التنفيذ 

 : 6/1126تاريخ االنتهاء                          6/1122 -تاريخ البدء  

 : مبررات المشروع-  

 تجهيزات المعدات وال كفاءةفحوص دورية وفق منهجية موثقة ومعتمدة لفحص  إيجاد -2

 تحديد احتياجات الفريق من المعدات والتجهيزات وموصفات هذه المعدات والتجهيزات . -1

 للمعدات والتجهيزات وصيانتها  إحاللتطبيق خطة  -3

 : كوادر مؤهلة /نظم اتصاالت /معدات  -مكونات المشروع 

 : جديد -الوضع الحالي للمشروع 

 

 

 

 (: 1-2بطاقة وصف المشاريع للبرنامج ) 

 : رفع كفائه الفريق من خالل الدورات والتمارين التي سيتم عقده وحسب ألخطه  -الهدف االستراتيجي 

 ( 1-2البرنامج رقم: )-  المحلية واإلنقاذبرنامج رفع قدرات فرق البحث 

   ( 0-1-2مشروع رقم: )-  الدولي  واإلنقاذمرتبات فرق المحلية مع فريق البحث  وإدماج إحاللمشروع 
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 أساسيةلومات مع
 

 : الدولية  واإلنقاذالمحلية مكان مرتبات فريق البحث  واإلنقاذمرتبات من فرق البحث  إحالل -هدف المشروع 

 : موقع المشروع- 

 التمارين والميادين  وإعداد السيطرةقيادة وحدة  -2

 الدولي  واإلنقاذقيادة فريق البحث  -1

 المديريات التابعة لها هذه الفرق  -3

 اإلحاللكلفة تطبيق خطة  -فة الكلية :التكل  

 : سنتين  -مدة التنفيذ 

 6/1127تاريخ االنتهاء                         6/1120 -البدء : تاريخ 

 : واإلنقاذالتصنيف الدولي لفريق البحث  إعادةوفق منهجية واضحة قبل  الكفاءةوفق مخرجات فحوصات  اإلحاللتطبيق خطة  -مبررات المشروع 

 ي الدول

 : (6/1127-6/1122/ تقارير التقاييم السنوية )  الكفاءةكوادر مؤهلة / مخرجات فحوصات  -مكونات المشروع 

 : جديد  -الوضع الحالي للمشروع 

 

 

 

 الملحق)د( ميدان الفعاليات المقترح بتكلفه تقديريه 21111 دينار أردني داخل المدينة التدريبية.

 

 

  * فكرة أنشاء الميدان:

 

,, بحيث همية أنشاء هذا الميدان التدريبي للفرق المحلية والدولية , من أجل حصر الفعاليات المطلوبة ضمن قائمة التصنيف الدولي في موقع واحد تأتي أ

والمعدة تتمكن من تدريب المجموعات على فعاليات متخصصة جزئيه أو تدريبهم على فعاليات التصنيف بشكل كامل من خالل برامج التدريب المتسلسلة 

وأساليب البحث  لمثل هذه الغايات  والمختصة في جانب العمليات بحيث العمليات بحيث تم تضمين التصميم ليتوائم مع الفعاليات المطلوبة والمعدات الخاصة

د , مع األخذ بعين االعتبار ألمور المطلوبة بشكل كامل ,, وهذا الميدان تم أعداده ليكون سهل الترميم بعد عقد التمارين ,, ولحصر التدريب في موقع واح

 السالمة العامة للمنقذ المتدرب واإلصابات المختلفة.
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 * المواقع المقترحة:

 

تقريبا وهي  1م 211م = 11*11مساحه  إلىنستطيع تنفيذ الميدان الجديد فيهما فهو يحتاج  واإلنقاذضمن ميادين البحث  التدريبية المدينةهناك موقعان في 

.متوفرة  

 

 

 * آلية التنفيذ:

 

من مرتب أدارة أالبنيه بالمهن المطلوبة ,, يمكن تنفيذ الميدان بشكله  20من خالل إلحاق ويفضل تثبيت مجموعه معينه من المهنيين ال يتجاوز عددهم عن 

لتين ,, مرفق المرحلة األولى الرئيسية بالمخطط المطلوب ,, ومن خالل آلية الحفار الملحقة بالوحدة وإلحاق جرافه مع السائق وسيتم تنفيذ الموقع على مرح

ألف دينار فقط. 21المقترح للطابق األول , علما بان تقدير تكلفة المواد اإلنشائية بدون األيدي العاملة لهذه المرحلة ال يتجاوز   

 

 

  ٭الفعاليات والمهارات التي يمكن التدرب عليها في هذا الميدان:

 

 : البحث 

بواسطة الكاميرات . األنقاضالبحث عن المحاصرين تحت  تقنياتاستخدام  -  

 . السمعيةاستخدام تقنيات البحث  -

ميادين مهارات إيجاد  -  

 

  اإلنقاذ : 

(.اليدوية,الهوائية,الهيدروليكيةالتدريب على معدات الرفع ) -  

.الميكانيكيةالتدريب على استخدام معدات السحب اليدوي والونشات  -  

.واألثاثالقطع والقص للخشب والمعادن  أدواتتخدام التدريب على اس -  

.المختلفة وبإشكالها واألفقيالراسي  بأنواعهاالتدريب على االختراقات  -  

.متعددةفي مناطق وصعوبات  المختلفة اإلصابات إنقاذالتدريب على التعامل مع  -  
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 المشاركين الى من الدورة ت

اعضاء القيادة في  39/4/3102 04/4/3102 إدارة فريق البحث 0

 الفرق

31 

 31 اعضاء وحدة البحث 03/9/3102 0/9/3102 البحث 3

 21 اعضاء وحدة االنقاذ 2/01/3102 03/9/3102 االنقاذ 2

 21 اعضاء وحدة االنقاذ 1/00/3102 31/01/3102 االنقاذ 2

 03 وحدة اللوجستك 02/00/3102 01/00/3102 اللوجستك 3

 02 المسعفين 30/00/3102 01/00/3102 الطبية 2

اعضاء القيادة في  02/3/3102 3/3/3102 ادارة فريق البحث 1

 الفرق

31 

 31 اعضاء وحدة البحث 31/3/3102 02/3/3102 البحث 4

 21 اعضاء وحدة االنقاذ 32/2/3102 2/2/3102 االنقاذ 9

 21 اعضاء وحدة االنقاذ 03/3/3102 31/2/3102 االنقاذ 01

 03 وحدة اللوجستك 01/1/3102 2/1/3102 جستيكاللو 00

 02 المسعفين 01/2/3102 02/1/3102 الطبية 03

 جميع اعضاء فريق الوسط 3/9/3102 تمرين لكامل الوحدات 02

 جميع اعضاء فريق الشمال 32/9/3102 تمرين لكامل الوحدات 02

 جميع اعضاء فريق الجنوب 02/01/3102 تمرين لكامل الوحدات 03

  2/00/3102 تمرين لكامل الوحدات 02

 جميع الفرق 04/00/3102 تمرين مشترك لكافة الفرق 01

 جميع اعضاء فريق الوسط 3/03/3102 21/00/3102 فحص كفاءة للمرتب 04

 معدات الوسط 2/03/3102 2/03/3102 فحص كفاءة للمعدات 09

 يق الشمالجميع اعضاء فر 9/30/3102 1/03/3102 فحص كفاءة للمرتب 31

 معدات الشمال 00/03/3102 01/03/3102 فحص كفاءة للمعدات 30

 جميع اعضاء فريق الجنوب 02/03/3102 02/03/3102 فحص كفاءة للمرتب 33

 معدات الجنوب 04/03/3102 01/03/3102 فحص كفاءة للمعدات 32

 جميع اعضاء فريق العقبة 32/03/3102 30/03/3102 فحص كفاءة للمرتب 32

 معدات العقبة 32/03/3102 فحص كفاءة للمعدات 33

 


