
2021 \ 10 \26مسودة للمناقشة   

برنامج \ملّخص التقرير بالنسبة إلى كل إدارة فرعية  

برنامج تدريب اسم البرنامج:  
 

 :نيمن فئت بينظام التدر تكوني وصف البرنامج وإطاره:
 نيالمواطن بيتدر 1-
 والمدارس والفنادق والمصانع اتيالمعرفة للقطاع الخاص )المستشف ريإلى توف بيھذا التدر ھدفي

 قيمن الحرائق واستخدام مطافئ الحر ةي...( حول الوقا رھايوالكشافة و غ ةيالحكوم ريغ والمنظمات
 شخص لكل منھم عام( 20000من  قربيما  بيتدر تمي) ةيواإلخالء واإلسعافات األول ةيدويال
 :نيبيأول المستج بيتدر 2-

 األساسي بيالعامة للدفاع المدني متابعة دورات التدر ةيريفي المد نيالعامل عيعلى جم جبي -
 .اتيوالمھني على مدار السنة و حسب توفر االمكان والمتوسط

 ً  .متخصص في كل مھمة من المھام المذكورة سابق ا بيتدر وجدي -
 إلجراء دورات نيمن خالل إرسال المدرب ةيمن دعم من قبل الحكومة الفرنس بينظام التدر ديستفي -
 متخصصة ةيبيتدر
 بيمن المعدات وموقع للتدر ةينيھبات ع ميوتقد
 ةيمن المركز البولندي للمساعدات الدول رةيإطفاء صغ اتياستفاد من ھبات عبارة عن آل كما

 

 الھدف الوطني:
 
 

النتيجة المحلية 
 المرقبة:

 
 

مؤشرات النجاح 
في النتائج 
 واألھداف:

 
 

 أولويات الحكومة:
 
 

الھدف 
اإلستراتيجي 

المستدام 
العالمي)رقمه 

واإلنجاز 
 المرتقب(:

 
 
 

 ھدف البرنامج:

اإلنجاز 
 السنوي 

 الهدف السنوي
للمخرجات   

 مؤشرات
المخرجات   

 األنشطة الرئيسية الميزانية)ل.ل.( النفقات)%ل.ل.(

حرائق الغابات.1     5365  

حرائق المدنية .2     4569
 والصناعية

خدمات اإلسعاف.3     5184  

.اإلنقاذ4     341  

.السالمة العامة5     1271  

المجموع السنوي.6     16730  

.المتوسط اليومي7     45.836  



 ةيإطفاء وانقاذ واسعاف معظمھا بالمواصفات التال ةيال 750حوالي  وجدي
 اهيم تريل 10000إطفاء سعة  اتيآل -
 رةيل 3000إطفاء وإنقاذ سعة  اتيآل -

 اسعاف اراتيس  -
 الجرافات  -
 بوبكات - 

 ةيكيدروليساللم إنقاذ ھ  -
 عةيقوارب السر  -
 المعدات .4

USAR - معدات البحث و اإلنقاذ من تحت الردم 
 معدات اإلنقاذ بالحبال  -
 بدالت مكافحة الحرائق  -
 بدالت غطس  -
 اراتيمعدات قطع الس  -

 شرح اإلنجازات

 نياألوائل ھم من المتطوع نيبيالمستج ةيغالب  -
 مةيمعظم المعدات قد  -
 لإلصالحات ةيكاف ةيزانيال توجد م - 

 دةيلشراء معدات جد ةيكاف ةيزانيال توجد م  -

شرح التحّديات 
 والفوارق

 من عينية ھبات عبر تقدم تبرعات على األساسي االعتماد يكون الراھن االقتصادي الوضع ظل في  -

 (... إنقاذ ، إطفاء ، واقية مالبس) المالبس و المعدات أنواع كافة

الخطة لمعالجة 
الجدول  \التحديات

الزمني الجديد 
 لتحقيق األھداف

 

 مالحق

الحسابات المدققة -  

مالحق مختلفة -  


