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الغرض من ھذا الدلیل ھو ضمان أن تكون فرق البحث واإلنقاذ التي تنوي االشتراك في التصنیف الخارجي مستعدة للتحضیر 
یفترض بفرق البحث واإلنقاذ ومراقبیھا أن . الالزمة الجتیازهوالتخطیط لھذا التصنیف و على قدر من المعرفة بمتطلبات ھیئة التحكیم 

للتصنیف الخارجي لفرق البحث واإلنقاذ أن یكونوا ) المصنفین ( ویفترض بالمحكمین .یطلعوا عن كثب على محتویات ھذا الكتیب 
.أیضا مطلعین على ھذا الكتیب باعتباره مرجع أساسي لھم 

وھي تتطلب االلتزام الكامل . الخارجي لفرق البحث واإلنقاذ ھو عملیة مھمة ال یجب االستھانة بھا التصنیف الخارجي وإعادة التصنیف
في كل من الجوانب العملیات و اإلدارة  من قبل المنظمات الراعیة ، وفرق البحث واإلنقاذ ومراقبیھا وكذلك العدید من الجھات المعنیة 

.إلنجاح ھذه العملیة 

سئلة بخصوص ھذا الدلیل یفترض توجیھا مباشرة إلى سكرتیرا الھیئة االستشاریة لفرق البحث واإلنقاذ إذا اقتضت وفي حال وجود أي أ
الحاجة 

بسم هللا الرحمن الرحیم

)و قل اعملوا فسیرى هللا عملكم و رسولھ و المؤمنون(
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رئیس الھیئة االستشاریة لفرق البحث واإلنقاذ ش بقلم توني فر

ضمان لفاعلیة ومھنیة المساعدة الدولیة –االستشاریة لفرق والبحث واإلنقاذ ةللھیئالتصنیف الخارجي 

خرىأدولة ومنظمة بنجاح التصنیف الخارجي لفرق البحث واإلنقاذ  ، في حین منظمات ودول ٢٨من أكثراجتازت ٢٠٠٥منذ بدایة عام 
في بناء قدرات ھذه وقد سھلت ھذه العملیة  ، الخاصة بھا الجتیاز مثل ھذا التصنیف واإلنقاذاھتمامھا الشدید واستعدت بفرق البحث أبدت

الفرق  وضمان الحد األدنى من معاییر المطابقة للقدرات المطلوبة من اجل الوصول إلى القدرات المطلوبة في ھذا التصنیف من 
.لویات تخص فرق البحث واإلنقاذ احتیاجات وأو

الھیئة الدولیة االستشاریة لفرق البحث ( باإلمكان تمیز الفرق التي نجحت في التصنیف بالباجة التي یرتدونھا الممیزة باسم اإلنسراك 
ي الزالزل التي تعرضت لھا لكننا مؤخرا أمكننا إثبات مھنیة ھذه الفرق من خالل االطالع على ما قامت بھ ھذه الفرق مھنیا ف) واإلنقاذ 

.بكل سرعة )  وھایتي ااندونیسی( دول مثل 

الفرق ھذهلتستطیعضرورةمن المصداقیة وإیجاد مثل یحتذ بھ للفرقحتى یومنا ھذا ال تزال عملیة إیجاد معاییر مھنیة على درجة عالیة 
.االستجابةزمن مجال االستعداد لالستجابة وفي مجال الفرق المشابھة لھا من قیم ومعلومات فيأضافتھباستقاللیة مراجعة ما 
في الواقع حاجة والفرق التي تخضع لتصنیف الخارجي لیتعلمون من بعضھم البعض ، وھذا التفاعل ) المحكمین ( إن كل من المصنفین 

ى جنب في المساعدة في إنقاذ ثمینة جدا كما ھو الحال عند وقوع زالزل ، فھم سوف یكونون نفس األشخاص الذین یعملون جنبا إل
.األرواح 

إن على مما یدل اإلنسانينموذجا یستحق الثناء لبقیة المجتمع اإلنسراكاالستجابة للكوارث فیھ أكثر تعقیدا قدمت أصبحتوفي عالم 
اء فرق مؤھلة تأھیال في توفیر منھاج استراتیجي على الصعید العالمي من ضمان إنشالتصنیف الخارجي لفرق البحث واإلنقاذ مستمر 

جیدا ومھنیا في جمیع أنحاء العالم وفي كل منطقة خصوصا في المناطق األكثر قربا واألكثر عرضة للكوارث المحتملة لتكون ھذه الفرق 
.على استعداد لالستجابة والعمل بشكل مھني في أي لحظة وحسب معاییر مقبولة عالمیا 

المتوقعة التي یمكن تلقیھا ، وسوف تكون فرق البحث واإلنقاذ المساعدة لى معرفة نوع عاآلنسوف تكون الدول المتضررة قادرة 
المھنیة للكارثة والمعاییر االستجابةحیث تتالقى –ا إلى جنب قادرة على معرفة القدرات التي یمكن إن تقدمھا بالمصنفة والتي تعمل جن

تكلم لغة البحث واإلنقاذ في المناطق العمرانیة المشتركة العالمیة ھو یالذي فالفریق في دلیلھا الموجز ، اإلنسراكمن قبل موضوعةال
.الكارثة أثناءفریق سوف یحدث فارقا حقیقیا في مجال إنقاذ األرواح 

جعة من اعد  كتیب التصنیف وإعادة التصنیف الخارجي للھیئة االستشاریة الدولیة لفرق البحث واإلنقاذ استنادا إلى خبرات والتغذیة الرا
لتصنیف الخارجي وإعادة التصنیف الخارجي لفرق البحث واإلنقاذ واستنادا إلى الفرق المصنفة مسبقا ، ویقصد ) المحكمین ( المصنفین 

بھذا الكتیب إیجاد دلیل قیم لفرق البحث واإلنقاذ للمناطق العمرانیة بشكل دولي وكما ویحدد ھذا الكتب وبدقة حقوق واجبات ومتطلبات كل 
) محكمین ( وفرق البحث واإلنقاذ في المناطق العمرانیة ومراقبین تصنیف فرق ابحث واإلنقاذ الخارجي ومصنفین الحكوماتمن

وبھذا سیبقى ھذا الدلیل وثیقة حیة وسوف یتم تحدیثھ حسب ما تقتضیھ طبیعة عمل البحث . التصنیف الخارجي لفرق البحث واإلنقاذ 
.ةالعمرانیواإلنقاذ في المناطق 

السفیر توني فریش 

توني فریش 
رئیس الھیئة الدولیة االستشاریة لفرق البحث واإلنقاذ 

٢٠١٢/أیار / ١
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List of Abbreviations

BoO Base of Operations :العملیاتقاعدة 
CAP Corrective Action Plan : خطة عمل تصحیحیة 
EXCON Exercise Control التمرینمراقبة
FCSS Field Coordination Support Section دعم التمرین المیداني قسم
FIELDEX Field Exercise یداني التمرین الم
GA General Assembly الجمعیة العمومیة 
IEC INSARAG External Classification الخارجي التصنیف
IER INSARAG External Reclassification التصنیف الخارجي إعادة
INSARAG International Search and Rescue Advisory Group الھیئة االستشاریة الدولیة لفرق 

قاذ البحث واإلن
ISG INSARAG Steering Group لإلنسراجالمجموعة التوجیھیة
LEMA Local Emergency Management Authority الطوارئ المحلیة إدارةسلطة 
LO Liaison Officer االرتباط ضابط
MOU Memorandum of Understanding مذكرة تفاھم 
NGO Non-Government Organization یة منظمة غیر حكوم
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs اإلنسانیةمكتب تنسیق الشؤون 
OSOCC On-Site Operations Coordination Centre مركز تنسیق العملیات المیداني 
POA Point of Assembly نقطة التجمع 
POD Point of Departure نقطة االنطالق 
POE Portfolio of Evidence والمستندات األدلةمحفظة
RDC Reception Departure Centre مركز استقبال والمغادرة 
SAR Search and Rescue البحث واإلنقاذ 
SOP Standard Operating Procedures العمل القیاسیة اإلجراءات
TOR Terms of Reference االختصاصات 
TORPS Terms of Reference/Person Specification التفصیالت الشخصیة / االختصاصات 
UN United Nations ةالمتحداألمم
UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination المتحدة للتقییم األممفریق 
وتنسیق الكوارث
USAR Urban Search and Rescue واإلنقاذ في المناطق العمرانیة البحث
VO Virtual OSOCC  مركز تنسیق العملیات االفتراضي
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:واإلنقاذلمحة عامة عن التصنیف الخارجي حسب الھیئة االستشاریة لفرق البحث - ١

:مقدمة١.١

بخصوص ٢٠٠٢لعام أولكانون /١٦والصادر في / ٥٧/١٥٠المتحدة وفي قرارھا رقم لألممالجمعیة العامة 
للھیئة)ةالتوجیھیالخطوط ( تصادق على الدلیل الموجز "واإلنقاذ فرق البحث تنظیموالمساعدة في تعزیز فاعلیة" 

الدلیل الموجز .الدولیةUSARلتنظیم استجابة أساسياالستشاریة لفرق البحث واإلنقاذ كمرجع الدولیة
USARھ فرق یعمل على توجیالعالم،حول USARفي مجال المستجیبینوالمطور من قبل والمنفذINSARAGلـ

.USARمن الكوارث أثناء عملیات استجابة المتضررةوالدول الدولیة

أثناء الكوارث والتي تؤدي إلى وقوع ضحایا اثر USARالسریع والعملي لدعم اإلمدادبأھمیة اإلنسراكتقر منظمة 
IECمستقل ، وھما   انھیار المباني ومن اجل تحقیق ھذا الھدف طورت عملیتین تقییم متالزمات بشكل  طوعي و

.إعادة تصنیف الخارجي لإلنسراك IERالتصنیف الخارجي لإلنسراك 

الجمعیة التوجیھیة أقرتھنظام معاالخارجي لإلنسراكالتصنیفالخارجي لإلنسراك وإعادة التصنیفشكل عملیتي تو
.باإلجماعISGلإلنسراك 

:الخلفیة١.٢

. ثقیلةبھا كفرق خفیفة أو متوسطة  أوالذاتي فرق البحث واإلنقاذ تصنیفھا أتمتباإلنسراكقبل اعتماد نظام التصنیف 
.وسجل في دلیل فرق البحث واإلنقاذ الدولیة اإلنسراكوھذا التصنیف الذاتي كان قد اعتمد لسكرتاریا 

االستشاریة ةبالھیئالتصنیف الخارجي الخاص الموافقة على تاقترح٢٠٠٥لعام USARوفي اجتماع قادة فرق
وبذلك یجب self-classificationإلى التصنیف الذاتي التي كانت تقوم بھ الفرق باإلضافةIECلفرق البحث واإلنقاذ 

.لفرق البحث واإلنقاذ ولجاھزیتھا في االستجابة تصنیف مستقل للقدرات التقنیة إجراءUSARعلى فریق ممثل دولیا من خبراء 

التصنیف الخارجي الخاص بالھیئة االستشاریة بفرق البحث واإلنقاذ ، ومن IECمفھوم كمجموعات اإلقلیمیة باال نسراوقد أقرت باإلجماع ال
إلى ٢٠٠٩والتي أعیدت تسمیتھا في عام -INSARAG Steering Committeeلإلنسراج ةثم قدم ھذا المفھوم إلى اللجنة التوجیھی

renamed the INSARAG Steering Group)المجموعة التوجیھیة لإلنسراج  [ISG])-  للنظر فیھ.ISG ةالتوجیھیالمجموعة
. ٢٠٠٥نوفمبر فيIECعلى البدء في تطبیق باإلجماعوافقت بعد ذلك لإلنسراج

.التصنیفھذا من اجل الخضوع لUSAR teamوھناك تزاید من قبل العدید من البلدان عن طریق فرق البحث واإلنقاذ نجاحھIECاثبت 
العثور علیھا من خالل سكرتاریا باإلمكانالتصنیف إعادةقائمة الفرق التي صنفت بنجاح وكذلك الجدول الزمني للفرق التي الخضوع إلى 

Virtual OSOCCاالفتراضي األوسوكاالنسراك ومن خالل 

) : فریق البحث واإلنقاذ في المناطق العمرانیة ( USARقدرات فریق ١.٣

إنشاءGفي الفصل ( قدرات المشار إلیھا في دلیل منھجیة االنسراك الUSARفریق البحث واإلنقاذ في المناطق العمرانیة یلزم لتأسیس
المطلوبة والموارد الالزم تجھیزھا لتكوین فریق األساسیةالمعلومات المھمة عن العناصر Gحیث یوفر الفصل . USARفریق قدرات 

USAR٥٥الالزمین لفریق الثقیل األعضاءالحد من عضو في حین إن ٣٨وھو نویتضمن ذلك الحد األدنى من الالزمی.ثقیلو متوسط أ.
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وتشیر المبادئ . )١(إن تتكون من خمس عناصر رئیسیة في الجدول رقمINSARAGفرق البحث واإلنقاذ التابعة ل USARویطلب من 
التصنیف الدولي لفرق إلىوالن ھذه الوثیقة تشیر .وثقیلةیات لقدرات الفرق وھي خفیفة ومتوسطة ثالث مستوإلىINSARAGالتوجیھیة ل 

USAR الرجوع باإلمكانالبحث عن مواصفات فرق الخفیفة لالعنصر .فیھفان مواصفات الفرق المصنفة كثقیل ومتوسط ھي فقط الموجودة
ةالتوجیھیإلى دلیل المبادئ 

١جدول  

الوظیفة ردوالعنصر  

قیادة القائد الفریق 
تنسیق العملیات /السیطرة ضابط العملیات / مساعد قائد الفریق 

التخطیطضابط التخطیط 

مساعد ضابط االرتباط/ ضابط االرتباط 
/ تقاریر االجتماعات / وسائل اإلعالم /ارتباط 

خلیة عملیات البحث واإلنقاذ 
RDC/OSOCC/

تحلیل وتقییم المباني س أبنیة مھند

اإلدارة

السالمة / األمن ضابط األمن والسالمة 
تقنیات البحث اختصاصي تقنیات البحث 

البحث عن طریق الكالب قائد كالب البحث  البحث 
تقییم المواد الخطرة مواد خطرة 

عقد فنیة / تدعیم / قطع / اختراق / كسر ضابط فریق اإلنقاذ 
عقد فنیة/ تدعیم / قطع / اختراق / كسر منقذین  اإلنقاذ

إزالة/ رفع اختصاصیي التجھیزات الثقیلة 

األعضاء ، كالب ( العنایة الطبیة بالفریق طبیب / مدیر الفریق الطبي 
) البحث  طبي 

العنایة بالمرضى ممرضین / مسعفین 
قاعدة العملیات إدارةمدیر فریق الدعم اللوجستي 

عملیات مخیم / تزوید الفریق بالطعام والمیاه متخصصین في الدعم اللوجستي 
تزوید بالمحروقات / إمكانیة التنقل / القاعدة  الدعم اللوجستي 

االتصاالت متخصصین في االتصاالت 

.USARتأسیس قدرات فریق " بعنوان Gمقتبس عن المبادئ التوجیھیة لإلنسراك للفصل 

)USARتأسیس قدرات فریق Gالمبادئ التوجیھیة لإلنسراك الفصل : المرجع ( : المتوسطةUSARفرق ١.٣.١

. ة، البحث ، اإلنقاذ ، الطبیكاللوجستی، اإلدارة: المتوسط على خمس عناصر مطلوبة حسب المبادئ التوجیھیة لإلنسراك USARیضم فیق 
في المباني المنھارة أو المتھدمة واإلنقاذ الفنیةعملیات البحث إجراءفرق البحث واإلنقاذ لدیھ القدرة على 
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وعلى ھذه الفرق القیام بعملیات التحمیل . المدعمة بالھیاكل الحدیدیة األبنیةواالبنة المبنیة من الطوب والتي تشمل / والمتكونة من الخشب أو 
: ریق المتوسط فیتضمن ما یلي ما بین الفریق الثقیل والفاألساسیةق والفر. والتنزیل 
من فریق بالمطلوUSAR المتوسط إن تكون لیھ القدرة على العمل في مكان واحد
 المطلوب من فریقUSAR المتوسط إن یكون لدیھ القدرة على البحث بواسطة الكالب أو عن طریق البحث الفني ، و
 یجب إن یكون لدى فریقUSAR ولیس ( ساعة وفي موقع واحد ٢٤من إجراء عملیات لمدة المتوسط العدد الكافي لیتمكن

.أیام٧لمدة تصل ) مع إمكانیة تغییر الموقع الموقع،بالضرورة في نفس 

" ) USARتأسیس قدرات فرق " Gالمبادئ التوجیھیة الفصل :المصدر( الثقیلةUSARطرق ١.٣.٢

، اللوجستیك ، البحث ، اإلنقاذ ، اإلدارة: لمبادئ التوجیھیة لإلنسراك وھي الثقیل یضم العناصر الخمسة التي یتطلب اUSARفریق 
الثقیلة لدیھا القدرة العملیاتیة على القیام بالعملیات البحث واإلنقاذ الفنیة المعقدة في المباني المنھارة والمتھدمة ، ال USARفرق  . الطبیة 

: المھمة ما بین الفریق الثقیل والمتوسط یتضمن ما یلي األساسیةالفروق . یدیة أو المبنیة من ھیاكل حدةسیما تلك المباني المدعم

 المطلوب من الفریق الثقیل إن یكون لدیھا المعدات والید العاملة للعمل في بكفاءة فنیة ثقیلة في موقعي عمل منفصلین في وقت واحد
استبدال األعضاء والمعدات USARفریق منطلبتلعمل التي تمنطقة ا: یمكن تعریف موقع العمل المنفصل على انھ –A. معا 

ساعة ٢٤یكمن أن تستمر ھذه المھمة لمدة أكثر وبشكل عام  ،في موقع منفصل ب دعم لوجستي
 المطلوب من فریقUSAR الثقیل امتالك كالب بحث والقدرة على البحث الفني المتخصص
 مطلوب من فریقUSAR المتعددة لالھیاكوالتدعیم في البناءالمعدنیة التي تستخدم في لالھیاكعلى قطع التقنیة ةالقدرالثقیل

الطوابق 
 یجب على فرقUSARووالتنزیل،ن یكون قادر على إجراء عملیات الرفع الثقیل أ
 یجب إن یكون لدى  فریقUSARساعة في ٢٤دة الثقیل العدد الكافي من األعضاء والدعم اللوجستي لیتمكن من إجراء عملیات لم

.أیام االثنین ، یمكن إن تتغیر المواقع لمدة تصل عشرة الموقعینولیس بالضرورة في نفس ( موقعین مستقلین 

8G&7Gالتنظیمي للفرق المتوسطة والثقیلة  یمكن الرجوع إلى المبادئ التوجیھیة لإلنسراك فصل لللھیكأمثلةلالطالع على 

؟ IECتیاز من یستطیع التقدم لالج١.١.٣

وللتك الفرق التي تھدف . IECالراعیة لھم عند االنتشار دولیا ھم وحدھم المؤھلین لتقدیم طلب اجتیاز المنظمةوبتفویض من USARفرق 
"Gالفصل : لم یكن لدیھا تفویض رسمي لالنتشار دولیا فباإلمكان الرجوع إلى المبادئ التوجیھیة لإلنسراك USARإلى تطویر قدرات 

وطنیة في المناطق العمرانیة وإنقاذتأسیس قدرات بحث 
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IECالغرض من ١.٤

مصنفة USARمن الكارثة بقاعدة بیانات مؤكدة وبشكل مستقل بفرق المتضررةھو من اجل تزید حكومة البلد IECالغرض الرئیسي من 
: إن بإمكانھااالنسراك والتي حسبثقیلة ومتوسطة 

توجھ إلى موقع الكارثة بشكل سریع ال
 تامین االكتفاء الذاتي
 امنوبأسلوبالعمل باحترافیة
 لیما ( الكارثة إلدارةالمفروضة من قبل السلطات المحلیة األولویات استنادا إلىأنشطتھاتنسیقLEMA. (
 المتحدة في األمممساعدةRDC& OSOCCفي مجال اإلنقاذ األخرىولیة تنسیق جھودھا مع الجھات المستجیبة الد
 إن ال تصبح عبئ على البلد المتضرر بالكارثة
تغییر حقیقي في عملیات إنقاذ الحیاة إحداث
 في الموقع وإدامتھاجدیدة تنسیق مقبولة دولیا آلیاتاعتماد

:IECأھداف١.٥
ا في المبادئ التوجیھیة لإلنسراك المنصوص علیھللمنھجیةإن تعمل وفقا : المصنفة حسب االنسراك USARیلزم فرق 

االیجابي على المجتمعات أو الدول المتضررة تأثیرھاإن تكون قادرة على االنتشار السریع في مدة زمنیة ممكنة عقب الكارثة من اجل زیادة 
RDC &OSOCCمؤھلین لكل من أعضاءوإعدادوتشغیل بإنشاءفیما یتعلق والمسؤولیاتلألدوارإن تدرك وتفھم وتمتثل 

وان تكون قادرة على االندماج مع جھود ) LEMAلیما ( الكارثة بإدارةالمتعلقة بالسلطات المحلیة توالمسؤولیااألدوارإن تفھم وتدرك 
.االستجابة الدولیة بما یؤدي إلى تنسیق جھد اإلنقاذ وتوحیده 

: IECتقییم ١.٦
القدرة : الدولیة USARعنصرین رئیسین في عملیات IECستشاریة لفرق البحث واإلنقاذ یقیم ویصنف التصنیف الخارجي للھیئة الدولیة اال

على االستجابة والكفاءة التقنیة 

القدرة على االستجابة ١.٦.١
على رصد ومتابعة الكوارث USARتقییم القدرة على االستجابة یتضمن دور صنع القرار لوكالة أو الحكومة الراعیة وسوف یقیم فریق 

قدرة أیضاسیتم . والمعلومات للحاالت الطارئة وتحریك مصادر الفریق واالستجابة الدولیة في الوقت المناسب اإلخباریاتاجئة وتلقي المف
من اجل تمكین لیما الستقبال المساعدة الدولیة  USARفریق أولفي حالة كان الفریق RDCالفریق على تأسیس 

من اجل تنسیق جھود اإلنقاذ مع لیما )  UNDAC( المتحدة لتقییم وتنسیق حاالت الكارثة األمممساعدة فریقأیضاUSARویطلب من فرق 
عندما وأیضاافرق الواصلة أولوھذا یكون مطلوب من الفریق عندما یكون الفریق . OSOCCإنشاءعن طریق األخرىUSARوفرق 

أنشئتقد OSOCCالواصلین وعندما تكون أولUSARفریق روف حین ال یكونظلكن في بعض الUNDACیصل الفریق قبل فریق 
قبل وصولھ
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.USARمن خالل تزویدھم بضباط اتصال OSOCCیبقى مطلوبا من الفریق المساعدة في إنشاء خلیة عملیات بحث وإنقاذ في 

تدعو ISGالمسألة المجموعة التوجیھیة لإلنسراك ھذهعلىمن اجل التركیز .ال یمكن المبالغة فیھاRDCو OSOCCأھمیة دعم وظائف 
.في حال كان ذلك ممكنا USARوبشدة إلى إدراج أعضاء فریق التقییم والتنسیق للكوارث التابع لألمم المتحدة المدربین لالشتراك في فریق 

قل من غیر إن تصبح عالة على الدولة المنكوبة أو تحتاج إلى إن تكون قادرة على االكتفاء ذاتیا بشكل كامل أثناء مدة فترة التنUSARفرق 
فمن البدیھي للفرق معرفة أنھا سوف تحتاج إلى التزود بالوقود واألخشاب وحاجتھا أیضا إلى موقع . على منظمات االستجابة للكارثة الدولیة 

.الوصول إلى البلدان المتضررة من الكارثةأغلب الفرق سوف تكون أیضا بحاجة وسائل النقل من أجل . BOOامن إلنشاء قاعدة العملیات 
.كل ھذه التكالیف والمساعدات یجب إن یتحملھا فریق البحث واإلنقاذ 

ال یوجد ھنالك فارق في تقییم القدرة على االستجابة بین الفریق الثقیل والفریق المتوسط الن IECأثناء التصنیف الخارجي حسب االنسراك 
.ى كال مستویي التصنیف ھذا العنصر یجب إن یطبق عل

القدرة التقنیة ١.٦.٢

ھذا التقییم سوف یكون مختلفا باالعتماد على ما . عملیاتھ USARفي خالل ھذه المرحلة یتم تقییم قدرة الفریق الفنیة و بأي طریقھ ینفذ فریق 
. إذا كان الفریق یحاول التصنیف لمتوسط أو ثقیل 

خالل ) مھاراتھا ومعداتھا(USARدام كل طاقتھا في مجال البحث واإلنقاذ في المناطق العمرانیة إلظھار كفاءتھا استخUSARویلزم فرق 
للعمل بفاعلیة وبشكل یحاكي المھمة USARممارستھا بشكل متواصل في التمرین المصمم لمباني منھارة واقعیة بطریقة تتحدى قدرة فریق 

.التصنیف لھ للمستوى المنوي الواقعیة والجدول الزمني الالزم 

یجب إن یستخدموا IECمن أجل كل من عناصر الكفاءة التقنیة والقدرة على االستجابة ، المصنفین  الخاصین بالتصنیف الخارجي لإلنسراك 
)CHECK LIST (قائمة تدقیق(IEC) التصنیف الخارجي لإلنسراك في الملحق(A)التقییم إلجراء.

IECتكلفة ١.٧
و سیر مجریات ) نو غیرھم من الشركاء االستراتجییIECبما في ذلك مستشار ( طة بالتحضیر والتخطیط واإلعداد جمیع التكالیف المرتب

.یجب تحملھا من قبل البلد المضیف  ،فقطIECالتصنیف ، باستثناء فریق 

من قبل سكرتاریة االنسراك نفسھ كالعامة لإلنسرابینما یتم تغطیة تكلفة تمثیل السكرتاریة یتم تغطیت تكلفة المصنفین من قبل المنظمة الراعیة 
.

المصاریف والنفقات والخدمات . سوف یحدد ما إذا كان سوف یتم دعوة مراقبین لمراقبة التمرین IECمستضیف التمرین الخارجي لإلنسراك 
ضیف یجب إن یشرح ستالم.التصنیفبق و سیتم شرحھا تفصیلیا في اإلعالنات التي تس) إن وجدت(IECضیف ستسوف یتم تغطیتھا من قبل م

.مستشارھممع IECحضور التصنیف الخارجي للمراقبین ما سوف یكون ممكنا مراقبتھ أثناء التمرین وھؤالء المراقبین یتوقع منھم 
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الدولیة USARدلیل فرق ١.٨
حسب مستوى التصنیف ) Bالملحق (الدولیة USARفرق سوف یتم تسجیل الفریق في دلیلIECعند االنتھاء بنجاح من التصنیف الخارجي 

. الذي أنجزه الفریق وھذا الدلیل یدار من قبل سكرتاریة االنسراك 

الھیئة االستشاریة لفریق البحث واإلنقاذ ) االنسراك ( كیفیة االتصال بسكرتاریة ١.٩

OCHAني التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة قسم تنسیق الدعم المیداFCSSوظیفة سكرتاریة االنسراك مدعومة من قبل 
: ویمكن االتصال بالسكرتاریة االنسراك من خالل 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Field Coordination Support Section
Palais des Nations
CH 112 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 1234 (Office Hours)
Facsimile: +41(0)22 917 0023
Email: insarag@un.org

IEC/Rالجھات المعنیة بالتصنیف الخارجي . ٢
قادر على اجتیاز التصنیف بنجاح USARھنالك العدید من المعنیین بالتصنیف وكل منھم معني بان یكون فریق 

)١(الشكل 
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سكرتاریة االنسراك ٢.١

ممثل سكرتاریة االنسراك . IEC/Rسوف یعمل كمسھل النجاز الھدف من التصنیف أثناء سیر عملیة التصنیف ممثل من سكرتاریة االنسراك 
كممثل (FCSS)أو شخصا معینا من قبل رئیس مكتب دعم التنسیق المیداني (FCSS)المیداني سوف یكون إما موظفا في مكتب دعم التنسیق

.عن سكرتاریة االنسراك 

المنوي القیام بھ بـسنتین ، سكرتاریة االنسراك سوف تكون قد تشاركت مسبقا مع الفریق والمستشار في IECوقبل التصنیف الخارجي 
الطلب : نظام المراقبة سوف یتألف من ثالثة مراحل . اإلجراءات تجري في الوقت المناسب إن تكون كل نظام مراقبة صارم ، من اجل ضمان 

جمیعمن قبل إلیھااإلشارةھذه الثالث مراحل سوف یتم . الخاص بالتصنیف وتعیین مستشار خاص بالتصنیف ، المراجعة ، الصیغة النھائیة 
و وسیتم مراقبتھا من قبل سكرتاریة IECالمراقب ، فریق USARفریق على سبیل المثال)STAK EHOLEDRS(المعنیین 
.االنسراك 

: ھي كما یلي IEC/Rلممثل سكرتاریة االنسراك خالل التصنیف الخارجي األساسیةالمھام 
 ضمان إن یكون التصنیف مبنیا الحد األدنى من متطلبات كما حددھا دلیل المبادئ التوجیھیة لإلنسراك (INSARAG Guide

lines).
 التأكد من أن یتم إجراء التصنیف الخارجيIEC/R قائمة تدقیقلوفقا)CHECK LIST  ( التصنیف الخارجي

.(IEC)لإلنسراك
استخدام التصنیف الخارجي ) المحكمین ( ن ییحاول المصنفضمان إن الIEC/R كفرصة لتشجیع منھجیات بلدانھم األصلیة

.كطریقة مثلى للعمل
 فریق و) المحكمین(المصنفین المحكم بین/الوسیطدور أداءUSARأو المنظمة الراعیة للفریق إذا دعت الحاجة.

).C.1الملحق (مسجلة عند ممثل سكرتاریة االنسراك TORPSتفصیل االختصاصات والواجبات  

لإلنسراكنقطة االتصال المحلیة ٢.٢
INSARAG)لإلنسراكنقطة االتصال المحلیة COUNTRY FOCAL POINT) لسكرتاریة أساسیةعمل بمثابة نقطة اتصال یسوف

سیكون موظف بدرجة عالیة في الوزارة الحكومیة المسؤولة عن االستجابة الدولیةاالنسراك في بلد معین و عادة ما

وبناءا على ذلك .جابة الدولیة بالنسبة لسكرتاریة االنسراك الحكومة و نقطة االتصال المحلیة لإلنسراك تمثل نقطة وحیدة لالتصال من اجل االست
الجتیاز التصنیف  USARیلزمھا الموافقة على أي طلب فریق (COUNTRY FOCAL POINT)فإن نقطة االتصال المحلیة لإلنسراك 

.NGOسواء أكان الفریق تابع لمنظمة حكومیة أو منظمة غیر حكومیة 

مراجعة دلیل المبادئ التوجیھیة باإلمكان(COUNTRY FOCAL POINT)علق بنقطة االتصال المحلیة للمزید من التفصیل فیما یت
.B3.7الفصل (INSARAG Guide lines)لإلنسراك 

IEC/Rللتصنیف الخارجي لإلنسراك  ) المحكمون ( المصنفون ٢.٣
سكرتاریة االنسراك . والذین یكونون مدعومین من قبل منظماتھم الراعیة مناسبین ) محكمین ( تدیم سكرتاریة االنسراك قاعدة بیانات لمصنفین 

IEC/Rالختیار الفریق لغایة إجراء تصنیف خارجي ) المحكمین ( تستخدم ھذه المجموعة من المصنفین 
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من مناطق االنسراك IECرق تختارھم سكرتیرا االنسراك ویتم عرضھم من قبل فUSARمن خبراء ) محكمین (یتم تشكیل فریق مصنفین 
IECفریق التصنیف أعضاء. االقلیمیة /R لتقییم العناصر المختلفة لفریق األزمةیوفر الخبرة التقنیةUSAR) ٢الشكل . (

.من وظیفة واحدة ألكثرفي بعض الحاالت المحددة یمكن لعضو واحد من الفریق تقدیم الخبرة الفنیة 

)٢الشكل (

: كاألتيالتصنیف ھوالمطلوب لغایات ) المحكمین (الحد األدنى من عدد المصنفین 
 محكمین(مصنفین ٦:المتوسطالتصنیف(

o ١:قائد الفریق
o الدعم اللوجستي
o ١البحث
o ٢إنقاذ
o١الطبیة

.نائب قائد الفریق كمراقب لیصبح مستقبال قائدا للفریق إشراكوتشجع سكرتاریا االنسراك كل ما كان ممكنا على 
 محكمین (مصنفین ٨:الثقیلالتصنیف:(

o ١قائد فریق
o ١دعم لوجستي
o ١بحث
o ٤إنقاذ
o ١طبیة

.ریق كمراقب لیصبح مستقبال قائدا للفریق نائب قائد الفإشراكوتشجع سكرتاریا االنسراك كل ما كان ممكنا على 

IERللحصول على مزید من التفاصیل عن عملیة ١٠انظر القسم .للتقییمعلى المستوى المطلوب كثیراIERمحكمین (یعتمد عدد مصنفین 
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. خاضع للتصنیف الUSARما بطریقة موضوعیة وغیر متحیزة  لفریق  منظیكون التصنیف ضمان  إن IEC/Rتكون مھمة طاقم 
والمھارات المطلوبة في قائمة التحقق الخاصة الكفاءاتكاف كل بشكلواإلنقاذ البحث یوضح فریقملزمون بضمان إن مفھ, ذلكوعالوة على 

IEC(بالتصنیف  /R checklist(الفریقمستوى الذي یسعى لھ لل.

IEC) محكمین (یكون  مصنفین  /R االنسراك و على ھذا النحو یجب علیھم التمسك بالمبادئ والمعاییر لمجموعةكممثلینمعترف بھم
الفرد مجموعة االنسراك ولیس المنضمة أو ) المحكم (یمثل المصنف IEC/Rلذلك عند المشاركة في تصنیف . من قبل االنسراك ألموضوعھ

التوجیھیةحسب الحد األدنى المطلوب من المبادئ نیفولذلك یحتاج المصنفون إن یبقوا موضوعیین ویجروا التص. بھالخاصة األمالجھة 
.تشجیع  وفرض المنھجیة الخاصة لبلدانھم أالمإن یتجنبوا للمصنفینمن المھم )INSARAG Guidelines(لإلنسراك 

SOP  (Stander(ةالقیاسیالتشغیل إجراءاتمختلف تعمل مستخدمتاUSARتدرك وتحترم إن فرق ISGالمجموعة التوجیھیة لإلنسراك 
Operating Procedures محكمي(مصنفین ن ولذلك فا. المشتركة األھدافوالمذاھب والتقنیات والتي من شانا انجاز (IEC/R مغیر

التوقع منھم تقدیم أي تعلیق بخصوص معاییر تقنیة التي تتجاوز تلك المعاییر المنصوص علیھا في كتیب المبادئ التوجیھیة لإلنسراك 
INSARIG Guidelines.

على نقل قادریینراء یكونون بالخالءھؤمثل أفذاذبالوصول إلى خبراء دولیین فردیین من USARوان عملیة التصنیف لتزود فرق 
.وتعزیز العالقات األخروفي نفس الوقت التعلم  من القیمینواإلرشادالنصح 

وسالمة وبالتالي باألمانأجریتالبحث واإلنقاذ قد USARبضمان إن تكون عملیات ملزمیین) المحكمین (المصنفینوعلى كل حال فان 
ولذلك إذا وجد أي قلق على السالمة العامة فان . والمقبولة بشكل عام اآلمنةتأي انتھاك للممارسایتغاضواأو ایغفلوإن یستطیعونال فأنھم

إذا لزم األمر ووقف فعالیة معینة في معضلة تدخلبالمون وصال للبلد المضیف یقاالتضابطوعن طریق التشاور مع ) المحكمین (المصنفین 
.أمنةإلى الوقت الذي یمكن فیھ متابعتھا بطریة ) مسألة (

اختیار المصنفین٢.٣.١
C.4لحق الم( IEC/R) محكمي (لمصنفيTORPSاالختصاصات المحددة لألشخاص ISGالمجموعة التوجیھیة لإلنسراك أقرت وقد

8.C (لإلنسراك ھو يالموقع االلكترون, والتي تكون متوفرة في سكرتاریا االنسراكORG.INSARAG.WWW أو خبراءVO USAR
ألھلیة المحددة في ھذه أل یلزمھم إن یستوفوا معاییر ا) محكمین(التابعة لإلنسراك التي تكون مھتمة بان یصبحوا مصنفین USARمن فرق 

TORPS)االختصاصات الشخصیة.(

متوفرین لسكرتاریا االنسراك منظماتھم الراعیة لھم بان یكونواالذي تتوفر فبھم المواصفات للحصول على الموافقة من المرشحینویلزم 
تقع اوالتي تكون مسؤولیتھIEC/R)  محكمي (مصنفي ھذه الموافقة المسبقة  مھمة شانھا شان كل التكالیف المرتبطة ب. ) محكمین(كمصنفین 

.إذا ما طلب ولفترة مالیة محددةوألكثر من مره  ) محكمیھا(مصنفیھا بتتكفل المنظمة الراعیة سوف . على عاتق المنظمة  الراعیة 
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باإلمكانو , ) Dالملحق(كما في IEC/R)محكم(مصنف طلب إكمالینبغي على المرشح, الراعیةالمنظمةمن الموافقةعند وصول 
.االنسراكأو في سكرتاریا VOاالطالع علیھ في االوسوك االفتراضي 

المرشح سوف  یخطر كتابیا و یدخل في سجل المعلومات  المركزي , و إذا نجح الطلب . بمراجعة الطلب األنسراجتقوم سكرتاریا بعد ذلك 
:أساس ما یليمبني على اآلخرین یكونأقرانھاختیار المرشح من بین . األنسراجمن قبل سكرتاریا و التي تدار IEC/R) محكم(كمصنف

 تصنیف أدنىكحد (و مدى التوافرااللتزام السنويIEC/R إلى نقطة و سوف تكون ھنالك حاجھ). واحد سنویا
المجموعةوف یسجل في اجتماع و ھذا س) المحكم(توافر المصنفمحلیھ  نمن اجل االلتزام بدعم مدى اتصال 

ISG إلنسراجألتوجیھیھ ;
 في عملیة التصنیفالسنویةللمشاركةالراعیةالمنظمةإن یكون الدعم المالي  مؤكدا من قبل.
 لألشخاصالمحددةاالختصاصات (تحقیق النجاح في متطلبات(TORPS؛
ب الصلةذات التدریبیةفي األنشطةالمشاركةIEC.

:یات المصنفینمسؤول٢.٣.٢

. كمصنف دائمااالستعداد أھبةعلى بقىیأنیجب بأنھیكونوا على علم أنالمصنف یفترض بھ إلىباإلضافة)الجھات الراعیة(رعاة المصنفین 
.السنةلمرة واحدة في األقلعلى IEC/Rلتمرین األقلجاھزین و متوفرین على أنفسھمایجعلوأنو یجب علیھم 

IEC/Rد فریق قائ٢.٣.٢.١
و من بین الباقین یمتلك قائد ) . C.2الملحق (IEC/Rلدى قائد فریق TORPS)لألشخاصالمحددةاالختصاصات (یتم تسجیل تفاصیل عن 

:التالیةالرئیسیةالمسؤولیات IEC/Rفریق 

 في مرحلة ما قبل تمرین التصنیفIEC/R:
oالمحلیةنقطة االتصال التنسیق معCOUNTRY IEC/R FOCAL POINTللبلد المضیف.
o التنسیق مع مراقب التصنیفIEC/R MONITOR
o التي تطرأ على فریق المنتظمةبما في ذلك التحدیثات , األنسراجالتنسیق مع سكرتاریاUSARمن اجل للجاھزیة

.إلیھالتأھلفي المستوى المراد IEC/Rالتصنیف إكمال
oالتنسیق مع مصنفینIEC/Rالمختارین
oالمھمات على مصنفینتوزیعIEC/R
o تسھیل عملیة مراجعة)POE (PORTFOLIO OF EVIDENCEمصنفینمن قبلو المستندات ةمحفظة األدل

IEC/R
oتنسیق)POE (PORTFOLIO OF EVIDENCEمشاكل و أیةو مناقشة /أوو المستندات محفظة األدلة

و مع مراقب USARفریق COUNTRY FOCAL POINTالمراجعة مع نقطة اتصال أثناءصعوبات قد تظھر
IEC/R MONITORالتصنیف 

oبان مصنفي االنسراكسكرتاریا إبالغIEC/R لمتابعة ) مصادقھ(موافقةقد قدمواIEC/Rالمشاكل التي كلما تم حل
المفصلو المستندات األدلةمحفظة ) POE Portfolio of Evidence(تتعلق ب

o المحلیةنقطة اتصال إعالمو راكاالنسمن سكرتاریا اإلقرارمتابعةCOUNTRY FOCAL POINT
علیھ حسب ما ھو مقررالموافقةقد تم بان التصنیف IEC/Rل بلد المستضیف لل
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o تنسیق وصول مصنفيIEC/Rفي وقت مناسب من اجل البدء اقد وصلواألعضاءكل أنالبلد المضیف  لضمان إلى
IEC/Rفي عملیة 

ن التصنیف خالل تمریIEC/R
oالتمرین كقائد فریق أثناءبالمھام الفردیة اإللمامضمانIEC/R
o و تنسیق النشاطاتاالنسراكاالتصال بممثل سكرتاریا
oمحكمین(كل مصنفین أنمن التأكد (IEC/R إلیھمألموكلھیقومون بمھامھم
oمصنفي إیجازاجتماع عملIEC/Rفي بدایة التصنیفاألوليIEC
o دلیل المبادئ التوجیھیة حسب المطلوبةمن المعاییر األدنىبالحد ملتزمینموضوعیین و المصنفینبقى یأنضمان

INSARAG Guidelines لإلنسراك 
o یطبق مصنفي أنضمانIEC/R قائمة التحقق الخاصة بالتصنیف نموذج)IEC /R checklist(
o یراقب مصنفو أنتطویر برنامج عمل  لضمان IEC/R إلیھمأوكلتللعملیات التي الرئیسیةالمناطق.
oمتاحةتالسیناریوھاتكون ھذه أنلضمان ,التمرین التشبیھي تسیناریوھالموقع التمرین  و مراجعة معاینھ إجراء

IEC(قائمة التحقق الخاصة بالتصنیف حسب المطلوبةالفنیةمراقبتھ لجمیع المظاھر من اجل IEC/Rلمصنفي  /R
checklist(

oالتصنیفأثناءنقاشات  قد تكون الزمھ أواجتماعات أیةیق و تسھیل تنسIEC/R
o مصنفي إیجازتنسیقIEC/Rیومي
o تقریر إتمامتنسیقIEC/R , بعد األولعاألسبوو الذي یجب تكون مسودتھ مقدمھ قبل نھایةIEC مع توصیات

.االنسراكلسكرتاریا 

أن)IEC(التصنیف الخارجي لإلنسراك ) CHECK LIST(متطلبات قائمة تدقیقي تلبیة و فR/IECفي الفریقمن المفترض بعد الفشل
باإلجماعمتحیز و مبرر بشكل جید و ربقرار غیبالتوصیةاالنسراكو بعد مشاورات دقیقھ مع سكرتاریا , )فریق المصنفین(یقوم قائد الفریق

".اآلنإلى"الفریق الخاضع لتمرین التصنیف غیر جاھز نبا

COUNTRY FOCAL)نقطة االتصال المحلیة إلىسوف ترسل اإلرشادیةمع النتائج كاملة و مع المالحظات IEC/R لتقریر النھائي لا
POINT)فریق إلىو لإلنسراكUSAR ألیوم من ٣٠و خالل االنسراكمن قبل سكرتاریاIEC/R

:المصنفین٢.٣.٢.٢
ات الرئیسیة التالیةالواجب,اآلخرینمن بین ,و المصنفین علیھم 

قبل التصنیفIEC/R:
oالتصنیف التنسیق مع قائد فریقIEC/R
o و االستخدامات األدلةمراجعة محفظةPOE PORTFOLIO OF EVIDANCE تلك إلىالمحددة اإلشارةمع

.توزیع المھامإلىالمحددة و الفنیةالتي تقع ضمن اختصاصاتھم و خبراتھم األجزاء
oو االستخدامات األدلةبشأن محفظة قلقأوأي شكوك من حیث ایا أي قضإلىاإلشارةPOE PORTFOLIO OF

EVIDANCE قائد فریق إبالغمعIEC/R
o البلد المضیفإلىضمان الوصول حسب الوقت
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التصنیفإثناءIEC/R:

oتتم حسب ما یریده قائد فریق الفردیةالمھام أنمن التأكدIEC/R
oمصنفي جازإیفي المشاركةIEC/R
o دلیل المبادئ التوجیھیة لإلنسراك حسب المطلوبةمن المعاییر األدنىبالحد ملتزمینالبقاء موضوعیین و INSARAG

Guidelines
oقائمة التحقق الخاصة بالتصنیف من االلتزام بنموذج التأكد)IEC /R checklist(التصنیفأثناء
oتصنیف ینتمرأثناءفي برنامج العمل المشاركةIEC/Rالتشبیھي
oللمصنفین فیھا مراقبة كل باإلمكانسوف یكون تالسیناریوھاأنمن للتأكدفي مراجعة التمرین التشبیھي المشاركة

IEC(قائمة التحقق الخاصة بالتصنیف حسب نموذج المطلوبةالجوانب التقنیة  /R checklist(
o الیومي لمصنفي اإلیجازالمشاركة فيIEC/R
oألتقریر إتمامساھمة في المIEC/R

عملیة اعادة ) ١٠الفصل (في جزء الحق من ھذا الدلیل في IEC/Rو التي یتوجب على مصنفي المحددةو سیتم تغطیة بعض المناطق 
التصنیف

IEC/Rفریق مراقبة التصنیف /IEC/Rمراقب ٢.٤
ISG INSARAGكإلنسرالفان المجموعة التوجیھیة , للتصنیفالتأھلیكون الفریق غیر ناجح في محاولتھ أنةاحتمالیللتقلیل من 

Steering Group على فرقاإللزاميمن بأنھأقرتباإلجماعو USAR تصنیف اجتیازالتي تنتظرR/IECیشركوا مراقب أنR/IEC
.R/IECفریق مراقبة 

یقومون بدور االنسراكو سكرتاریا USARكال من فریق أنو , ة بالمسؤولیة الكبیردرایةیكونوا على أنIEC/Rو یجب على مراقبي 
و استثمار الوقت و في بعض الحاالت الكثیر من الطاقات و ,تتطلب الكثیر من االلتزام مھمةالعمل كمراقب ھو إن. IEC/Rمراقب 
تقع على .التعھد المطلوب قبل البدء في العمل كمراقبو ذلك من خالل عمللتدوین  قدراتھم  بشكل دقیق مدعوینالمراقبین المحتملین .الموارد

إذاما آویستمر كما ھو مخطط لھ أنكان تمرین التصنیف ینبغي  إذایشرحون فیھا ما االنسراكسكرتاریاتوجیھ توصیھ لالمراقبین مسؤولیة 
.تأجیلھكان ینبغي 

تكون TORPS التفصیالت الشخصیة/ االختصاصات Terms of Reference/Person Specificationتفاصیل 
IEC/Rنموذج طلب مراقب  إكمالیصبحوا مراقبین یلزمھم أنفي الرغبةالذین لدیھم األشخاص. ).C.3الملحق (,المراقب مسجلھ لدى 

IEC/Rراكإشمن اجل USARلفریق أساسیتینھنالك طریقتین  .للبحث في طلبھاالنسراكو یقول بتقدیمھ لدى سكرتاریا ) Eالملحق (
.ثنائیة و استشارة مھنیةالعن طریق دعم الفرق ,مراقب

الثنائیةUSARدعم فرق ٢.٤.٢١
أنشرط مسبق و ھو الحالةو لكن  یكون ھنالك في ھذه , آخرUSARمساعدة من فریق بإشراكUSARیقوم فریق و ھذا یحدث عندما 

.إلیھالفریق الخاضع للتصنیف الوصول یأملالذي IECس  مستوى التصنیف قد اجتاز بنجاح نفبالمراقبةالذي یقوم USARفریق 
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.باالتفاق بین المنظمتین المعنیتینسوف یتم تحدیدھا , على سبیل المثال في تقسیم الوقت و المصاریف ,المشاركةطبیعة ھذه 

Professional Consultantالمستشار المحترف٢.٤.٢
اقتراح مراقبین مناسبین و كاالنسراو یكون باستطاعة سكرتاریا .بمساعدة مستشار محترفباالستعانةUSARقوم فریق ھذا یحدث عندما ی

في تقدم اقتراحات للنظر فیھاسوفاالنسراكسكرتاریا و .ینكمراقبUSARیساعدوا فریق أنیمكن ,بناءا على ماضیھم من الخبرة,الذي 
.IEC نیفالتي تحضر للتصالدولةلحظة طلب 

.و المستشارUSARسوف یتم تحدیدھا باالتفاق بین فریق , على سبیل المثال في تقسیم الوقت و المصاریف ,المشاركةطبیعة ھذه 

.عمل مع مستشار محترفآلیةإلىباإلضافةعمل ثنائیة الفریق آلیة: لعمل لآلیتیناستخدام مزیج من USARیختار فریق أنمن الممكن 

مسؤولیات المراقب. ٢.٤.٣
فریق ) تكتیكیا(و عن استعداد ) إداریا(تأھبو یكون مسؤول عن تقییم IEC/Rمنسق مشروع تصنیف أوالمراقب ضابط مشروع یصبح 

USAR
ن ھذا التعھد ذا یكوأنبالتعھد الالزم حیث من الممكن االستھانةو ال ینبغي .یكون على عاتق المراقب مسؤولیة كبیرة عند تقدیم ھذه الخدمات 

.على درجة استعداد الفریق كبیرة و ھذا یتوقف أھمیھ

:التالیةالرئیسیةو یقع على عاتق المراقب المسؤولیات 

 قبل تمرین التصنیفIEC/R
o فریق إلنشاءالالزمةفیما یتعلق بالقدرة و الطاقة كاملةالمحافظة على كفاءةUSAR.
oفي مجالكبیرةیمتلك خبرةأنUSAR , و التقني الفنياإلداريفي كل من المجالین.
oتقییم مفصل عن حالة االستجابة الخاصة بفریق إجراءUSAR , و تفصیل ھذا كلھ في مقابل متطلبات التصنیفIEC/R و

تصحیحیھإجراءاتأیةتحدید أي ثغرات قد تتطلب 
o فریق إدارةجنب مع إلىجنبا , أعالهما سبق إلىاستناداUSAR, تمكن فریق إستراتیجیةوضعUSAR أیةمن معالجة

.ثغرات محددة ضمن الجدول الزمني  المطلوب
o العمل مع فریقUSARستعدادالمعدة لالأالستراتیجیھلتنفیذ الحاجةاقتضت إذا.
o التقني بشان اإلرشادتوفیر(SOP) Standard Operating Proceduresلموارد و توفیر ا,اإلجراءات العمل القیاسیة

.و التقنیات العملیاتیة كما ھو مطلوب, و متطلبات المعدات , اإلدارةو ,الالزمة
o االتصال مدام و محدث حسب التقدم المحرز و حسب حالة الفریق أن تكون ھذهو ضمان االنسراكسكرتاریا إلىتوفیر اتصال
oفریق إدارةإبالغؤولیة المراقب تقع على عاتقھ مس, الفریق قد یفشل في مسعاه أنما بدا إذاUSAR , الراعیة للفریق المنظمةو

تأجیلعلى سبیل المثال (آخرمسار عمل مناسب إلىبالتعدیل التوصیةو , في اقرب وقت ممكن بذلك االنسراكو سكرتاریا 
)IEC/Rالتصنیف 

o التنسیق مع قائد فریقIEC/R الحاجةحسب ما تقتضیھ.
o الحاجةللفریق حسب ما تقتضیھ یةالراعالمنظمةالتنسیق مع.
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o التنسیق مع رئیس فریقEXCON
o تقدیم اإلرشادات بشان تجمیعPOE  ABBREVIATED Portfolio of Evidence محفظة األدلة و المستندات المختصرة و

POE COMPREHENSIVE Portfolio of Evidence محفظة األدلة و المستندات المفصل.
oتقریر التقییم للمراقبینإكمال
o  مراجعة)POE Portfolio of Evidence( من انھ للتأكداالنسراكیتم تقدیمھ لسكرتاریا أنقبل و المستنداتاألدلةمحفظة

العمل مع )و المستندات األدلةمحفظة POE Portfolio of Evidence( كان ھنالك أي نقص في إذاو . یلبي كل المتطلبات 
.اجل حل أي قضایا قد یتم تحدیدھاالفریق من 

o تقدیم اإلرشادات من اجل تصمیم التمرین التشبیھي لIEC/R للتأكد من أن یكون مصمم بطریقة  یتطور باستمراریة و بحد أدنى
واقعیھ و تحاكي قدر اإلمكان ظروف العمل بشكل واقعي و التي تمكن تساعة  و التأكد من كون السیناریوھا٣٦یصل إلى 

, التقییمءلإلنسراك إلجرا(IEC)التصنیف الخارجي) CHECK LIST(مصنفین من مراقبة كل من متطلبات  قائمة تدقیقال
.تمرین التصنیفIEC EXERCISE. ٤.٢انظر الفصل 

oو قائد فریق التصنیف االنسراكمع سكرتاریا االعتیادیةفي االجتماعات المشاركةIEC/R و المصنفین حسب ما تقتضیھ
.الفریق أحرزهعن التقدم الذي الراجعةالتغذیةو تقدیم  , الحاجة

تمرین التصنیف أثناءIEC/R:
o التصنیف أثناءالحضورIEC/R الحاجةو حسب ما تقتضیھ المستشارمن قبل المقدمةلتقدیم أي توضیحات على المداخالت.

 بعد تمرین التصنیفIEC/R:
o في ختام تمرین التصنیفIEC/R,ور مراجعة تقریر  حضIEC/R بخصوص تنفیذ توصیات التقریر و تقدیم المشورة.

التعرف على مستشار یمتلك الخبرة لیكون قادرا بما یكفي لتقدیم النصح و المشورة  في مجل انھ لن یكون من السھل إلىاإلشارةو تجدر 
لذلك فانھ یوصى كل فریق یصنف  ینظر في تعلیقات و .ي الفریق فالطبیةالوحدةعنصر إلىخصوصا بالنظر ,كافھالخمسةمكونات الفریق 

خبراء مناسبین في المواضیع التي لھا عالقة في عناصر الفریق  من اجل إشراكو آخرIECفریق إشراكاألمرلزم إذانصائح المستشار  و 
.IEC/Rالتي تسبق التصنیفالتحضیریةالمرحلةالمساعدة خالل 

USARلفریق اعیةالرالمنظمة٢.٥

للكوارث الخاصة االستجابةمن معاییر األدنىعن تعیین الفریق لیصبح قادرا على تلبیھ الحد مسئولھتكون USARلفریق الراعیةالمنظمة
.یكون لدى الفریق القدرة على االنتشار الدوليأنو باالنسراك

. IEC/Rھزا الجتیاز یكون الفریق جاأنلضمان USARھذا جزء مھم و حیوي لفریق 
: كالتالیةعنھا مسئولةالراعیة للفریق المنظمةتكون الرئیسیةبعض المواضیع 
كان فریق إذاUSAR للفریق مضموناالمكونةیكون التوافق بین المنظمات أنتضمن فإنھایتكون من منظمات متعددة.
 الدعم المالي المطلوب لالنتشار الدوليإلىضمان الوصول.
و الذي یمكن الفریق من التحرك , عسكريأوعلى سبیل المثال نقل جوي مدني , وجود اتفاق مع المزودین للنقل الجوي ضمان

.بسرعةو السفر 
 أولم یكن ھنالك تسھیالت  إذااإلخالءالفریق  بما في ذلك التامین على إلفرادالمطلوبةضمان وجود كل بولیصات التامین

.األمرفي حال لزم بسرعةالفریق أفرادإخالءتضمن اتفاقات أوقدرات 
 القنصلیاتأوداخل البلد لدعم الفریق في البلد المنكوب على سبیل المثال السفارات إلىالدعم إلىتسھیل الوصول
 مھمةعندما یكون الفریق  في األسرةإلفرادو بشكل منتظم الصلةیقدم التحدیثات ذات.
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USAR Teamالعمرانیةفي المناطق نقاذاإلفریق البحث و ٢.٦

USAR TeamGOVERNMENTالحكوميالعمرانیةفي المناطق اإلنقاذفریق البحث و ٢.٦.١

و في الفرق التي .بشكل كامل من نظام سیطرة على المنظمات USAR Teamالعمرانیةفي المناطق اإلنقاذفریق البحث و بالتحكم تكون ی
في إنقاذبحث و استجابةھذه الفرق تكون قدرات . كاملةالمنظومةمنظمھ متعددة تحدد منظمھ معینھ في العادة لتقود منألكثرلدیھا تمثیل 

.خاصة ببلد معینإقلیمیھمحلیھ و USARالمناطق العمرانیة 

)یة نقطة االتصال المحلیتطلب موافقة USAR Teamالحكومي العمرانیةفي المناطق اإلنقاذفریق البحث و  INSARAG COUNTRY
FOCAL POINT)لخوض التصنیف لإلنسراكIEC/R

USAR TeamNON-GOVERNMENTيالغیر حكومالعمرانیةفي المناطق اإلنقاذفریق البحث و ٢.٦.٢

من منظمات غیر حكومیھUSAR TeamNON-GOVERNMENTيالغیر حكومالعمرانیةفي المناطق اإلنقاذفریق البحث و یتكون 
(NGO). يالغیر حكومالعمرانیةفي المناطق اإلنقاذفریق البحث و یمتلكUSAR TeamNGO القدرة على االستجابة بشكل مستقل ولیس

USARيالغیر حكومالعمرانیةفي المناطق اإلنقاذفریق البحث و فان بالرغم من ذلك .من حكومتھ لالنتشار الدولي موافقةإلىبحاجھ 
TeamNON-GOVERNMENT نقطة االتصال المحلیة یكون معتمدا من قبل أنإلىبحاجھ(INSARAG COUNTRY FOCAL

POINT)كان ذاك الفریق یخطط لخوض تصنیف إذالإلنسراكIEC/R.

Government/NGO USAR Teamsحكومیھ و غیر حكومیھ المختلطةاإلنقاذفرق البحث و ٢.٦.٣

.و الغیر حكومیھ الحكومیةمن كل من الفرق التي تشكل مزیجا USARو ھذه فرق 
نقطة االتصال من إذناأیضاGovernment/NGO USAR Teamsحكومیھ و غیر حكومیھ المختلطةاإلنقاذتتطلب فرق البحث و 

.IERخوض أوIECمن اجل خوض لإلنسراك(COUNTRY FOCAL POINT)المحلیة 

متعددةات من منظمالمكونةUSARفرق IECتصنیف ٢.٦.٤

USARكان فریق إذا.و یشمل كل مكونات الفریق و التي جرى تصنیفھاUSARفریق من قبل إالال یمكن استخدامھ التصنیف الممنوح 
و التي تستجیب م بعضھا البعض NGOحكومیھعلى سبیل المثال منظمات حكومیھ و منظمات غیر (من منظمھ مستقلة أكثریتكون من 

كان أي مكون واحد من الفریق إذاو ). ١الشكل (للمنظمات فقط المكونةن التصنیف الممنوح یمكن استخدامھ لھذه الوحدة فا) كفریق  واحد
.یصبح التصنیف الغیا و باطال,بقیة الفریق المصنف ال یستجیب مع

١ل الشك
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عندما تستجیب فھي , IECوترغب في تصنیف  للكارثةفریق تنوي االستجابة بشكل مستقلللمن مكونات المنظمة المشكلة أيكانت إذا
.تحتاج للتصنیف ككیان مستقل تمامافإنھابشكل مستقل 

٢الشكل  

لیس مسموحا لھا ترشیح فمنظمة حصلت على تصنیف كجزء من فریق مركب وبعد ذلك تركت الفریق أليال یمكن تحویل التصنیف 
.یفننفسھا كحاصلة على التص

السیطرة على التمرین٢.٧
من الدولة المضیفة EXCON یتم تكون.لتصنیفلمحاولتھفي USARفریقنجاحلتأكیدمھما لعب دوراتالسیطرة على التمرین  

ات مھممتوكل لھأنفقط وال یمكن ملوظیفتھEXCONأعضاء یتم تكریس أنیجب فریقعادة من نفس المنظمة التي تضم الفریق
.خارجة عن مسؤولیتھ خالل تمرین التصنیف

حیث بساعة على اقل حد  ٣٦بشكل ثابت لمدة یسیر التمرینأنعن تصمیم تمرین المحاكاة لضمان  مسئوالEXCONیكون فریق 
یحتاج تمرین . )IEC/R)IEC/R CHECK LISTEالتقنیة والطبیة لقائمة تحقق المتطلباتیمّكن السیناریو المصنفین من مراقبة 

.االنتشارإعادةحین إلىاإلنذارحدوثالمحاكاة ھذا لتعاون جمیع جوانب فرق االستجابة الدولي للكارثة من وقت 

یواجھھ الفریق ویمكن تطویره بشكل معین لیتحدى أنالوضع الحقیقي للكارثة الذي یمكن اإلمكانیعكس السیناریو بقدر أنمن المھم 
عرضاالتمرین لیس أنهتذكرأنمن المھم .یتناسب مع مستوى التصنیف المطلوببحیثدواتاألالخبراء الفنین والطبیین والمھارات و

.الثقیلة ال یعتبر مقبوالاألشیاءقطع الصلب  وكسر االسمنت ونقل : العرض الثابت مثل معنى ذلكرات وعة المھاملمج

و ذلكIEC/Rبناءفي عملیة لوالتطور المحتممن الحصول على تفاصیل السیناریو USARمنع فریق EXCONفریقیجب على
. ون الحالة في الوضع الحقیقيالمحافظة على عنصر الواقعیة والمفاجأة كما تكإلىیھدف 
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وان التمرین یتبع IEC/Rوجود جمیع متطلبات لتأكیدIEC/Rیكون على اتصال مع مستشار أنإلىEXCONفریقرئیسیحتاج
لتمرین  اكسكون٢.٤قسم إلىالمسار الزمني المحدد مسبقا انظر 

القیامفي حالة للطوارئوعمل خطة ,بحیث یكون سیر التمرین متاحاالكافيقاذاإلنمھام إتاحةضمانعن مسئوالEXCONیكون  
وصول الإلىبشكل كامل على ارض التمرین ویقود تمرین المحاكاة ھمسیطرا علیویكون ,تكرارإلىحتاج تحددة التيالماإلنقاذاتنشاطب

.نتیجة التمرین في النھایةإلى

IEC لمنظمة  المستضیفةال٢.٨

والفریق الذي یرعى المنظمة  واحد على كل حال ھذه لیست الحالة IEC/Rة ل المضیفالمنظمةكونتأنفي دول معینة من الممكن 
عدة مراعاةیجبو ,IEC/Rواللوجستیة لدعم  واالستضافةاإلداریةمسؤولیة لرعایة جمیع المتطلبات ةالمستضیفلدى المنظمة . دائما

:منھارئیسیةعوامل
ومراقب المجموعةاالنسراكسكرتاریاباالتصاالت مع فریق التقییم  ومع یقوماتصاالت ضابط/عیین منسقت
یكون ھناك منسق للمراقبینأنكان البلد المستضیف انتخب مراقبین فمن المفضل إذا
 یكون منسق أنیجب وIEC/Rعن الومسئ :

oدعوات ومساعدات الفیزا
o اتمعلومإجراءاتتجھیز سلسلة IEC/R
oدقينحجز السكن الف
oترتیبات النقل البري
o منطقة عمل لفریقIEC/R
oتنسیق وظیفي:

باستقبال ترحی
وظائف رسمیة كما ھو متطلب من البلد المستضیف

o باإلعالماالتصال

IEC/Rمراقب ٢.٩

سكرتاریا . IEC/Rخوض یتم تشجیعھا  لقبول  مراقبین من الفرق التي تحضر الجتیاز وIEC/Rالفرق التي تخوض تمارین 
كان الفریق سوف یقبل مراقبین في حاالت إذاتحتفظ بحق التفاوض مع الفریق الذي یخوض تمرین التصنیف بما یخص ما االنسراك

.خاصة

ناء التي تخضع للتصنیف بان یحددوا إذا ما كانوا سوف یدعموا مراقبي البرنامج أثالمنظمة الراعیة/من مسؤولیة الفریق و تكون
VOھذا سوف یتضمن مكونات عملیة التصنیف  التي سوف تصبح متاحة لبرنامج المراقب الذي یجب أن یكون معلن على .التمرین 

على الموقع  و ھكذا سوف یكون المراقبین المحتملین مدركین لمستوى IEC/Rوسوك االفتراضي عند العودة إلى تمرین  اال
.أن یتوقعوھاالمراقبة التي سیشاركون فیھا و یمكن

مشجعة USARفریق \ةراعیالمنظمة التكون .عدد المراقبین الذین سوف یتم دعمھم USARفریق\ةراعیالمنظمة السوف تحدد 
. IEC/Rحضر الجتیاز تمرین الفرق التي تألولئكةاألولویتعطي ودعوة معینةإلصدار
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.مسئول اتصاالت لإلشراف على المراقبین لفترة التصنیف/ تعیین مراقب منسقالدولة التي تنتخب الختیار مراقب برنامج بحاجة إلى

ھذا ھذا سوف.خالل البرنامجللمضیف والمراقبتواألدوار والمسئولیاإن یوضح ما یجب تزوید المراقبیجب على برنامج المراقبین
أثناءPPEمعدات سالمھ شخصیھوحاجة المراقبین ل,األماكنالتنقل من والى كل, التأقلم خالل العملیة, السفر إلى البلدسوف یتضمن

.البرنامج

یشجعون لمرافقة مستشاریھم الذین یكونون مسئولین لشرح  عملیة IEC/Rلخوض و الذین یحضرونUSARالمراقبین من فرق  
.للفریقIEC/Rتمرین 

USARتدخل مع فریق عن العملیة أو مخرجات العملیة و لعدم القاتء تعلیاقد تم دعوتھم للمراقبة ولیس إلبدأنھمإلىالمراقبینینبھ
.IEC/Rالذي یجري تصنیفھ أو مصنفین 

سكرتاریاوال, IEC/Rرئیس فریق , أي تداخل ما بیم المراقبین والمصنفین ومشاركین التمرین یجب إن ینسق من قبل منسق المراقبین
.EXCONلالنسراج والممثل

.IEC/Rباستشارة رئیس فریقEXCONالمراقبة التقنیة للتمرین مع ویجب إن ینسق عناصر 

یجب ان .العناصر المحددة التي یرغبوا في مراقبتھاةھیبمایجب على المراقبین إعالم المضیف عن توقعاتھم ومتطلباتھم فیما یتعلق 
.اقبین ملتزمین ببرنامج المراقبھلضمان ان یكون كل المرIEC/Rالمضیفین ایجازا للمراقبین مع بدایة تمرین یجري

.التمرینأثناءانھا مسؤولیة المنظمة المضیفة و لیس قائد الفریق بان یدیر مناقشات المراقبین 

IEC/Rعملیة تطبیق  .٣

USARیزود الخطوط العریضة لإلطار الزمني الذي یحتاجھ فریق )Fالملحق (IEC/Rإن مخطط المسار الزمني لمدى سنتین 
.IEC/Rد بھ بالنسبة لتجھیزاتھ في للتقی

( باستخدام طلب االنسراجیجب علیھم إن یقدموا طلب لسكرتاریا, IEC/Rالراعیة إلجراء ةعندما یتم الموافقة على خضوع المنظم
.)Gالملحق )(IEC/Rمرحلة تطبیق 

:المتطلبات لھذا الطلب ھي كما یلي
نقطة االتصال المحلیة یلزم(COUNTRY FOCAL POINT) سكرتاریامكتوب لبالسیاسیة تقدیم طللالنسراج

.IEC/Rل طوعایخضعیرغب في ان USARاالنسراج یوضح فیھ إن فریق 
سنتین على االقل من الوقت المنوي خوض االنسراج قبل سكرتاریالیجب إن یتم تقدیم ھذا الطلبIEC/Rعلى كل .فیھ

ھناك احتمالیة إن ینتظر الفریق مدة أطول من سنتین قبل , IEC/Rال اتحال انھ من المھم مالحظة انھ بسبب متطب
.IEC/Rإمكانیة جدولتھ في تقویم ال 

یجب إن یتم تقدیم الطلب باللغة االنجلیزیة.
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 بغض النظر عن إن فریقUSARغیر حكومیھ أو منظمة مركبة غیر أو منظمة , ھو فریق حكومي رسمي
لیكون لالنسراج (COUNTRY FOCAL POINT)نقطة االتصال المحلیة تبلیغیجب رسمیاحكومیة  /حكومیھ

.IEC/Rلخضوع ل الفریق مسموحا لھ ا
 نموذج الطلب الذي یتضمن المتطلباتPOE)POE Portfolio of Evidence (محفظة االدلة و المستندات

)٣.١(انظر القسم .یجب إن یقدم في نفس وقت الطلب)المختصرة(الملخصة
تقریر تقییم , یدي من المستشار یشھد إن الفریق مستعد اداریا وعملیاتیا للمتابعةھیتضمن نموذج الطلب تقریر تمف سو

.IECتقریر تقییم المستشارین .IEC/Rالمستشارین 

یحتاج ,لة جاھزیة الفریق واكمال تقریر التقییمااالنسراج عن حسكرتاریابالغ یكون المستشار قادرا بشكل دقیق على الكي 
.IEC/Rالمستشار إن یكمل تقییم مفصل عن جاھزیة الفریق اإلداریة والعملیاتیة للخضوع ل 

محفظة االدلة و المستندات) POE)POE Portfolio of Evidenceو بناء على استقبال الطلب المكتوب
كان سوف یحصل على إذافي ما USARاالنسراج بتقییم فریق سكرتاریاقوم وتقریر المستشار سوف ت)المختصرة(الملخصة
:تقوم بـقدرة الفریق فسوفباالنسراج سكرتاریاتاقتنعإذا. ضمن المسار الزمني المتاحiecلالمطلوبةالمعاییر 
 نقطة االتصال المحلیة ابالغ(COUNTRY FOCAL POINT)بأن الفریق نجح في طلبھفي البلد خطیالالنسراج.
موعد مؤقت لتمرینتخصیصIEC/R.
لاادخIEC/R في الجدول ووضعھ في اقرب دور متاح و نشره على الVO Virtual OSOCC.

COUNTRY)نقطة االتصال المحلیة تقوم السكرتاریا بأبالغ االنسراج باثباتات القدرة المبدئیة للفریق سكرتاریاتقتنعإذا لم 
FOCAL POINT)فریق ،ولالنسراجUSARیترتب على الفریق .عرف على النقاط التي سببت الرفضوالمستشار خطیا للت

:ما یليفي ھذه المرحلةIECة مكتوبة تقول إن الفریق لیس مقبوال لیدخل تقیم عند استقبال ملحوظ

ّر خطة استراتجیة للتعرف على العیوب التي تم التعرف علیھایطوت,المستشاربالتشاور مع.
سكرتاریا م مرة أخرى لالتقد,بشكل ناجح في الملحوظةقد تم تضمینھاب التي في حال تم تالفي المداخالت و العیو

.)Hالملحق (و تقریر تقییم المستشارین. )Gالملحق )(IEC/Rمرحلة تطبیق ( االنسراج بطلب 

٣.١POE)POE Portfolio of Evidence(Abbreviatedمحفظة االدلة و المستندات
) المختصرة(الملخصة

POE Portfolio of Evidence(Abbreviated(POEیتضمن محتویات ) IEC/Rمرحلة تطبیق ( طلب إن 
باللغة االنجلیزیة یحتاج لتزوید وثائق ادلة و الذ یكتبالملخصPOEإن . )المختصرة(الملخصةمحفظة االدلة و المستندات

.نسراجنھجیة االوقد تبنى منسراجطور فیما یتعلق بارشادات االقد تUSARالثبات إن فریق 

IECتحضیر .٤

إن . ل تقییم المستشارلتطویر خطة إستراتیجیة للتصدي ألي ثغرات إداریة أو عملیاتیة خالاستشارة المستشار إلىUSARیحتاج فریق 
یمّكن أصحاب ھذا سوف و. أخذھا في جدول زمني تنازلي مع تاریخ التصنیف تطلب إن یتمعملیة النجاح في ھذه الخطة اإلستراتیجیة ی

.IECفي محاولتھ في USARنجاح فریق تحقیق أقصى قدر منمنالشأن التابعین
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في ھذه الحالة،یمكن . مع االطار الزمني المتاحیمكن تطبیقھاالIECكانت متطلبات النجاح فيإذاتحدید ما عملیة التحضیر أثناءیمكن 
, نسراجاالسكرتاریامستشار و الو USARوف یتحدد تاریخ بدیل بالتشاور مع فریق وس.نسراجاالسكرتاریاالبحث عن التأجیل من 

لمصنفین المؤكدة على تقویم االنسراج ومدى امكانیة توافر و حضوراألحداثیتم االخذ بعین االعتبار عند تحدید الموعد الجدیدسوف و
IEC/R.

٤.١)POE Portfolio of Evidence(comprehensiveاالدلة و المستنداتمحفظة)المفصلة(

)المفصلة(محفظة االدلة و المستنداتcomprehensive)POE Portfolio of Evidence(تقدیم ٤.١.١

من قبل )المفصلة(الملخصةمحفظة االدلة و المستنداتcomprehensive)POE Portfolio of Evidence(تقدیم
إن . IECتمرین في تھیئة الفریق لخوضمھمةنقطھ ھوIECموعد قبلشھر على االقل ١٢قبل نسراجلسكرتاریة االUSARفریق

في )المفصلة(محفظة االدلة و المستنداتcomprehensive)POE Portfolio of Evidence(حاجة لليالسبب الرئیس
یجب . معالجتھا قد ینبغيIECھو العطاء وقت الي متطلبات تظھر من قبل سكرتاریة و مصنفین IECسنة قبل جدول ١٢موعد 
على طلب مرحلة الثانیة لـ محفظة االدلة و المستنداتPOE Portfolio of Evidence(comprehensive(تقدیم 

IEC/R) ١ملحق.(

محفظة االدلة و المستنداتPOE Portfolio of Evidence(comprehensive(المتطلبات التي تخص التقدیم لـ 
:ھي كالتالي )المفصلة (

فریق یجب علىUSAR تقدیم)POE Portfolio of Evidence(comprehensive محفظة االدلة و
.المجدول IECقبل سنة من موعد تمرین نسراجاالسكرتاریالةكامل)المفصلة (المستندات

م مراجعة یجب إن یتPOE قبل إن یوقع من قبل المستشار.
 ممكنا ، یجب ارفاق رسالة تغطیة باالنجلیزي الي وثیقة غیر انجلیزیة عندما یكون ذلك. یجب اكمال الطلب باللغة االنجلیزیة

.تشرح بشكل مختصر محتواھا 
 إذا لم یكن فریقUSAR تجھیز الـقادرا علىPOEنقطة االتصال المحلیة الموعد االخیر للتسلیم ، فیجب على في

(COUNTRY FOCAL POINT)یجھزھا یستطیع إن سراج لیبرر لماذا النإن یزود مبرر مكتوب لسكرتاریة االلالنسراج
.ھا لیتم اعتمادهالموعد االخیر ویقترح موعد بدیل للتقدیمقبل

 باالضافة إلى المستشار یحتاج فریقUSARبھ من قبل سكرتاریااالتصالنقطة اتصال مع الفریق الذي یمكنلیرشح
POE(المطلوبة الي طلبات تظھر في مایتعلق الذین سوف یسھلون التغذیة الراجعة IEC/Rومصنفین نسراجاال

Portfolio of Evidence(comprehensiveمحفظة االدلة و المستندات) المفصلة(.

)المفصلة(محفظة االدلة و المستنداتcomprehensive)POE Portfolio of Evidence(محتویات ٤.١.٢
على كل حال یجب مالحظة المفصلةPOEقائمة مفصلة لمحتویات على لحصولل)١ملحق (IEC/Rمرحلة الثانیة لـ الارجع إلى طلب 
.اضافیةممكن إن یطلبوا معلوماتIECأو قائد فریق / و نسراجأن سكرتاریة اال

.المفصلةPOEعینات عن لحصول على لنسراكباالسكرتاریااالتصال بUSARفریقإذا دعت الحاجة فبإمكان

لةالمفصPOEمراجعة لـ٤.١.٣
سوف ینسق قائد فریق حیث.المختار IECإلى قائد فریق المفصلةPOEوجھ نسراج تاالسكرتاریافأن المفصلةPOEعند استالم

IECمراجعة مفصلة
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سوف یعمل مقابالت مع األعضاء ذوي الصلة من فریق IECإذا دعت الحاجة فأن قائد فریق . مع أعضاء فریق التصنیف POEل
USAR االتصال المحلیة المستشار و ، و(COUNTRY FOCAL POINT)وثائق إضافیة او أیضا من الممكن إن یطلبو. لإلنسراج

.ترجمة بعض الوثائق إلى االنجلیزیةاأو یطلبوالمفصلةPOEلدعم 

المفصلة POEعلى وثائق لـ بناءا IEC سوف یتابعون كما ھو مخطط أو یؤجلون تمرین كانواالمصنفون توصیاتھم  فیما إذاسوف یبني
نحو اتخاذ قرارات واعیة للذھاب قدماو الھدف ھو المساعدة على صنع قرار . عنصر حرج لعملیة التحضیر المفصلةPOEلذا یشكل . 

IEC/Rإعطاء وقت كافي ھذا سوف یسمح ب. المجدول المؤقت أو التأجیل، ویجب إتمام ھذا على األقل قبل أربع أشھر من الموعد
. لتأجیل بدون تكبد أي تكالیف مالیة من قبل فریق التصنیف ل

IECتمرین التصنیف ٤.٢
ھناك عدة عناصر رئیسیة . IECللـ برنامجھيءالذي سوف یFIELDEX)(إلى تصمیم وتطویر تمرین میداني EXCONیحتاج 

: FIELDEXالخذھا بعین االعتبار في تطویر 
 مراقبة تمرینUSARیجب إن یتم عمل التمرین كالتالي ) . على االقل ( ساعة ٣٦كل ثابت لمدة المتطور بش :
 تستخدم أول ست ساعات لتقییم قدرة االستجابة والتي تتضمن :

o التنبیھ والتفعیل.ALERT AND ACTIVATION
oفریق استدعاءUSARRECALL.
oفحص طبي  قبل االنتشارPRE-DEPLOYMENT MEDICAL SECREEN.
oتي قبل االنتشار تحقق لوجس.Pre-deployment logistics check
o مسألة المعدات الشخصیة قبل االنتشار.Pre-deployment personal equipment issue
o ایجازات ما قبل االنتشارPre-deployment briefings
o الجمارك والھجرة للمغادرین.Departure customs and immigration
oلتي یكون فیھا فریق الوصول إلى النقطة اUSARكوب الطائرة جاھزا لرGetting to the point that the

USAR team is ready to “board the aircraft
 یتم اعادة تشغیل الساعة عند وصول فریقUSAR للنقطة المحاكیة لعبور الحدود ، حیث یجب على فریقUSAR إن یقوم

.بإكمال  نشاطات عبور الحدود
ساعة المتبقیة لتقییم القدرة التقنیة التي تتضمن ٢٩خدام یتم است :

o تجھیز و تشغیلRDC&OSOCCSet up and operation of the RDC and OSOCC . یكون الموظفین
RDCالمعینین لـ  & OSOCC"حتى یتم  إثبات كفاءتھم من حیث ما تتطلب وظائف " خارج اللعبةRDC &
OSOCC .القل بالنسبة لـ وھذا لساعتین على اRDC و بالنسبة لـOSOCC لتكون جاھزة للعمل والتنسیق مع استجابة

USAR ، ساعات على االقل ٣إلى إن یحدد المصنفون إن ذلك لم یعد ضروریا.
oالعملیات تجھیز وتشغیل قاعدة.Set up and operation of the BoO
o عملیات االستكشاف.Reconnaissance operations
oیاتعملUSAR.USAR operations
o عملیة تخطیط التسریح و تطویر خطة للتسریحDemobilisation planning processes and developing a

demobilisation plan..

.ساعة ٣٦تمرین یجب اضافتھ إلى الأي وقت تنقل لمكان 
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واقعي یتناسب مع مستوى مقترحیوفر مناسب موقعفيتمرینفي الةالتقنییجب إن یتم إجراء المرحلة
.نوي التأھل لھالتصنیف الم

 ممكن مواجھتھا خالل الطوارئ الفعلیة ظروف ییوفریجب على السیناریو التقني إن.
نوي التأھل لھیجب إن تكون درجة التعقید التقني تتناسب مع مستوى التصنیف الم.

ق یجب على السیناریو التقني تمكین فریUSAR لتطبیق جمیع المھارات التقنیة المطلوبة من قائمة تحقق
IEC/R.

 إذا كان فریقUSAR فإن التصنیف الثقیلیھدف إلى EXCON موقعي یجب عیھ إن یتأكد من وجود
موقع عمل یحتاج بانھ اي منفصلالعمل الموقععرف ی. المتطلبات التقنیةكم مناسب منمع عمل منفصلین

.جستي منفصلإلى دعم لو
  یحتاج فریقEXCONخالت تمكن اإلى تقدیم مد

لالفراد و عمل للدرجة قصوىخطة طبیقمن تUSARفریق
.          المعدات

لزم، یلفریق االكتفاء الذاتيللتأكد منEXCONمن انالتأكد
مخزون المعدات الذي ال یستخدم سوىUSARفریق 

ال یمكن IECل تمرین خال. یستخدمھ في االنتشار الدولي
إلظھار ماعدا رافعة ونشاستخدام مصادر خارجیة للمعدات 

.تجھیزات مناسبة و قدرة رفع ثقیلة
 یجب على فریقEXCON التحدث باللغة االنجلیزیة بحیث إن االتصال مابین الذین یمثلون الفریقإن یعلم

یجب استخدام اللغة ,IECمناسب من قبل بشكل الذین یمثلون الفریق كیفیة إن یتم تقییمھوUSARفریق 
الترجمة توفیرإذا لم یكن ھذا ممكنا یجب .LEMAوعند المداخلة مع RDC&OSOCCاالنجلیزیة في 

.دقیقدوارھم الفردیة بشكل أفي الموقع للمصنفین بحیث یمكنھم تأدیة 
لن یكون مقبوال أي عرض تقدیميو. مسیطر علیھاخالل التمرینإخالءأو عملیة یجب إن تكون أي عملیة إنذار 

power point presentationالستبدلھ مكان ھذا العرض.

توال یجب إن یكون تمرین یظھر المھارامطورة لھذا الغرضمباني واقعیة تركیبات منھاره منباستخدامیجب إن یصمم التمرین 
إن یضم ذلك یجبإلىباالضافة ) . ء مھارات مسبقة التحضیرو مستخدما محطات الدامراحل إلىیقسم التمرین (التقنیة الفردیة 

.للكارثة كل مراحل الرئیسیة لالستجابة الدولیة للكارثةالتشبیھيتمرین ال
لمكان االنعقاد سوف ینتقلUSARإن فریق التمرین المیداني فانھ من المالوف Field Exercise(FIELDEX(بالنسبة 

المفصلةPOEportfolioیقیم النقل الجوي للطائرة ،كما ھو ممثل في IECوف یبقى فریق سفعلى كل حال . بواسطة الطریق
لن یكون مقبوال IECالطریق في تمرین واسطة اظھار التنقل ب. وسائل التنقل المستخدمة لالنتشار الدولي، إذا كانت ھذه ھي
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اإلنذار و التفعیل ٤.٢.١
:ھذا یتضمن ولكن لیس محصورا على 

 ملحوظة للطوارئ المفاجئة.
 مراقبة الوضع و وضع فریقUSAR على أھبة االستعداد.
 طلب مساعدة دولیة.
موافقة على االنتشار الدولي.
 تفعیل فریقUSAR.

:  لیس محصورا في التعبئة ھذا یتضمن ولكن٤.٢.٢
وصول أعضاء الفریق إلى النقطة المحددة للتجمعpoint of assembly(POA):

oقبل االنتشار للموظفین وكالب البحث مافحص طبي.
oإیجاز قبل االنتشار.
oلوجستي قبل االنتشار فحص.
o تحمیل المعدات.

 وصول الفریق إلى نقطة المغادرة المحددةpoint of departure(POD):
o جمارك المغادرة.
o تحمیل المتطلبات للطائرة متضمنا تصریح شحن المواد الخطرة.
o المغادرة والھجرة.

الوصول للبلد ٤.٢.٣
:ھذا یتضمن ولیس محصورا في 

 البلد المنكوبإلىالوصةل
o وصول الھجرة.
o وصول الجمارك.
oمقابلة سلطات المطار.
o تأسیس وتشغیلRDC.
مع االلتقاءLEMA.

 تأسیس وتشغیلOSOCC.
 تجھیز قاعدة العملیات:

oقسم نسراجانظر إلى دلیل االF8.7 نظام تخطیط قاعدة العملیات على سبیل المثال كیفیة تأسیس قاعدة العملیات.
oسوف یقیسھا مصنفین أحد العناصر الرئیسیة التي : ة مالحظIECالتصال بین غرفةعلى اقدرة الفریق قیاسھي

لھذا بالنسبة . العملیات ومواقع العمل وكیفیة تقسیم مراحل تنسیقات المعدات بین غرفة العملیات ومواقع العمل
.، یجب تأسیس قاعدة عملیات في الموقع ال تكون ضمن مسافة یمكن قطعھا مشیا لمواقع العملfieldexل
o یجب على فریقUSAR رق حجم قاعدة عملیاتھم توقعا لوصول فتقدیرأیضاUSAR أخرى.
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USARعملیات ٤.٢.٤
: ھذا یتضمن ولیس محصورا في
 االستكشاف.
 تحدید اولویات موقع العمل.
للتأشیرنسراجاستخدام نظام اال.
البحث و اإلنقاذ والنشاطات الطبیة تتناسب مع مستوى التصنیف المرغوب.

التسریح ٤.٢.٥
: ھذا یتضمن ولیس محصورا في

 یعلنLEMA نھایة مرحلة اإلنقاذ.
 یتضمن التسریح عملیة التخطیط والتطویر لخطة التسریح.

.حسب الطلب نسراجفعلي متوفر من سكرتاریة االIECالحظ فیدیو لـ 

IECعملیة تقییم .٥
عند وملیة طوعیة، وھذه عIECتصنیفللـلالستجابة الدولیة في الكارثةUSARفرق نسراج تؤید اجراءاالبالرغم من أن ھیئة

.الدولیة وان یستجیب للكوارث الدولیھSARمن أن یسجل في إدارة فرق الفریقال یمنعفان ذلكعدم التصنیف
للتأكد من أن ھذا الفریق قد أنجز بنجاح جمیع USARفریق لIECیتم إجراء. لیس امتحانا وال مسابقة IECإن علىیجب التأكید

ثقیل انسراجفریق مستوىمتوسط أوانسراجفریق وصل إلى مستوىوان الفریق قد دنى المطلوبمتطلبات االنسراج بالحد األ
.بالحد األدنى المطلوب حسب ھذه المواصفات و حسب تصنیفھمواصفات قیاسیة آمنةذا بحیث یكون مقبوال و 

ستفادة مشتركة و التعلم تكون االوالمصنفین بحیث USARو فریق USARفي مجالمشاركینللھو مراجعةIECتمرین 
.من ھذه التجربة

نسراجاالرتاریاالذي تم تطویره بواسطة سكنسراجترتكز على دلیل اال)IEC/R)IEC/R CHECK LISTEقائمة تحقق إن 
دامھ ویتم استخالمجموعھ التوجیھیة ISG INSARAG Steering Groupوقد تم قبولھ بواسطة نسراجاالھیئةباالستشارة مع 

ل IEC/Rمنھ ھو التأكد بان التصنیف یؤدى بشكل ھادف و متناسب منو الغرض الرئیسيIEC/Rبواسطة المصنفین خالل 
IEC/Rواحدشكل قیاسيالتصنیف على، لھذا یحافظآخر.

، بواسطة سكرتاریاISGتطلب ذلك أي تعدیالت مقترحة تقدم للـ راجعتھا بشكل دوري وتعدیلھا إذا یتم مIEC/Rإن قائمة تحقق 
المتضمنة IEC/Rیتم تحدیث قائمة تحقق ISGفقط بعدما یتم الحصول على الموافقة من قبل .ألخذھا بعین االعتبارنسراجاال

.لالستخدام
م تصنیفھ إن یستخدم اللغة الذي یتUSARیمكن لفریق و IEC/Rسوف یؤدي المصنفون أعمالھم باللغة االنجلیزیة خالل تمرین 

.IEC/Rاالتصال الفعال مع فریق یكون ھناك مترجمین كافیین لضمانبحیث احھ لھالمت

٣٠
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ین في نالفریق المسؤولین المعیأعضاءباقي ھو أیضا لكماUSARعنصر اإلدارة لفریق تحدث اللغة االنجلیزیة سیكون متوقعا من
RDC & OSOCC .تكلم اللغة االنجلیزیة لیستطیع فریق یتقنواإن األقلق على یالفرأعضاءیلزمUSAR االتصال والعمل

. بشكل امن في البیئة الدولیة 

لعمل تقییم ، مدعوون بشدهIECم لـقبل التقدUSAR، فرق "USARبناء قدرة : " Gالفصلنسراجبالرجوع إلى دلیل اال
بما یخص جانب العمل التنظیمي و لإلنسراجھیة المبادئ التوجی: " 10G CHECKLISTذاتي باستخدام قائمة التحقق في 

".وطنیةUSARللقدرة على بناء فرق العملیاتي

IECبرنامج ٥.١
ض النظر عن مستوى التصنیف المنوي بغ. المفصلPOEكجزء نسراجاالإلى سكرتاریاھو ضروره الزامیھ للتقدمIECبرنامج 
: مقترحة التالیة IECبرامج فان،التقدم لھ

.المجدول للبدء IECقبل یوم من تمرین IEC/Rف یصل مصنفین سو

 یجب على قائد فریقICE/Rع المصنفین لالتفاق النھائي على ما یليتجمیوممثل السكرتاریة :
o تقدیم أعضاء المصنفینICE/R.
o مراجعة برنامجICE/R.
oمھمات العضاء إعطاءIEC/Rقائد فریق قبلمنIEC/R.
o تطویر جدول عملIEC/R.
o مراجعةPOEالمفصل.
o التجھیز للقاء فریقUSAR العالقةذات األخرىالمعنیة الجھات و.

:األولیوم لا
 تدقیق)POE (PORTFOLIO OF EVIDENCEو المستندات محفظة األدلةPOE)االجتماعوتوثیق )المفصل:

o یلتقي مصنفینIEC/R مع الممثلین من فریقUSARالمستشارالمنظمة الراعیة و و ممثلین من لإلدارة.
یطلب تمدید ھذا اللقاء إذا إن IECیمكن لقائد فریق . ویجب إن یكون الوقت المخصص كافي لمقابلة تفصیلیة

: التالیة األحداثیجب جدولة .ذلكاألمرطلبت
إیجازIEC/Rالمستضیفةالمنظمة بواسطة.
 بخصوصاجتماع نقاش مفتوحPOEالمفصل.
على سبیل المثال أسئلة حولتضمنتواإلجابةلسؤال جلسة  ل :

التعبئة إجراءات.
فریق بالتكرار الخاصةتضمین خطةUSAR.
دث تمرین تدریبي لفریقاحUSAR.
 احدث تقییم طبي العضاء فریقUSAR المشاركین.
  كان الفریق تحرك للمھمھإذا(بعد المھمةما)ایجاز(بیان معلومات تفاصیل عن(.
إلى الوطن العودةو/أوطبي اإلخالءت اجراءا .
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 مناسبا مثلالمصنفینحسب ما یراهمراجعة عشوائیة لوثائق  الفریق:SOP Standard Operating
Procedures وسجالت تدریب الموظفین وسجالت المطاعیم و المخزون اإلجراءات العمل القیاسیة

.اللوجستي 

 قسم زیارة المیدان:
oر مصنفین یزوIEC/R قاعدةUSAR طبیة ، الخ البحث ، الكالب ( اللوجستیة أو مناطق أخرى یھتم بھا. (
o یزور مصنفینIEC/R مكان انعقادFIELDEXالتمرین سوف یمكن ضمانان یكونو ویراجعون السیناریوھات ل

: من USARفریق 
ساعة ٣٦ثابت لمدة متطور بشكلمستمر وفي تمرینمل في بیئة محاكیة للواقعالع.
قائمة تحقق حسبالمطلوبةھارات التقنیة و المعدات جمیع الماستخدامIEC/R.
مستوى التصنیف المنوي التأھل الیھمعةمتانسبالالقدرة التقنیة تطبیق.

: الیوم الثاني 
 بدء تمرین المحاكاه.
طلوبةالمساعة ٣٦الطیلة لیكمل تمرین المحاكاه في الوقت المحدد ویستمر یبدأ.

: الیوم الثالث 
 خالصة تمرین المحاكاه.
داخلیة منتظمة وعمل مسودة لتقریر یقوم المصنفین بعمل لقاءاتIEC/R.

: الیوم الرابع 
عمل أي اجتماعات متابعة أو مقابالت ممكن إن تكون الزمة.
 نتائج و مسودة تقریر إنھاءIEC/R.
 استخالص معلومات إدارةUSARت فيظھرمع المناقشات والتوصیات التي , والفریقIEC/R.
 یغادر فریقIEC مجدولكما ھو.
ال تشجع  . الحكومة الرسمیة و اإلعالم المحلي و یحضرھافي البرنامج تضیفھا احتفالیة ختامیة عملUSARرغب معظم فرق ت

ال خصوصا انھ USARلكل من المصنفین وفریق بشكل قوي ھذه الممارسة النھا تضیف ضغط غیر واجبنسراجسكرتاریة اال
.IEC/Rلیجتاز تصنیفUSARلفریق ةضمانھناك ایةیوجد

بتقدیم النصح واخذ IECقائد فریق و سوف یقوم كل من ممثل السكرتاریا,IECأثناءن یقترح الحدث الختامي إمن المفضل
.القرار النھائي لذلك 

IECریر اتقعمل .٣

یة بالنتائج من قبل المصنفین و بخالصة معلومات شفھUSARبتزوید فریق IECسوف یقوم قائد فریق ,IECاكمال عملیة أثناء
النموذج الخاص ,IEC/Rسوف یتم تسجیل النتائج المفصلة في تقریر . علیھا الفریق أحرزھاعلن النتیجة النھائیة التي إن ییمكن

.IEC/Rنموذج تقریر ) Jملحق ( علیھ فيبتسجیل ھذه النتائج المفصلھ یمكن الحصول
و التي تطرح من قبل المصنفین حیث )الصنادیق الصفراء ( نھائیة الھاتعلیقاتتتطلب مناقشة على من الممكن وجود بعض القضایا

بالتقریر سراجنأسبوعان لتزوید سكرتاریة االIECقائد فریق دى ل.IECعلیھا قبل مغادرة فریق واالتفاقیجب ایجاد حل لھا
مستوى التصنیف الذي تم في IECفیما یتعلق بتسجیلھم كفریق معترف بھ من قبل USARفریق الخاصة بالنھائي والتوصیات

.   تصنیفھم علیھ
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النتھاء من یوم من تاریخ ا٣٠أقصاھالھ بالتقریر النھائي في مدة الراعیةو المنظمة USARستقوم سكرتاریا االنسراج بتزوید فریق 
IEC/R . سكرتاریا االنسراج بتحدیث ستقوم ,في حال نجح الفریق في التصنیفDirectory of International SAR Teams دلیل

.لھ الفریقتأھلو موقع االنسراج االلكتروني بحسب المستوى الذي الدولیةاإلنقاذفرق البحث و 

و USARفریق إلدارةا علیھ فان االنسراج سوف تجعل ھذه التقاریر  متاحة فقط و بناء."محدود": بدرجة سریھیعتبرIEC/Rتقریر 
فقط من ألفرصھھذه كونطرف ثالث فستلمشاركة ھذه التقاریر  مع أيفرصھكان ھنالك إذاو , الراعیةالمنظمةلمستشار الفریق و 

مناسباتالأثناءالمستفادةعلى تبادل الدروس USARفرق و بالرغم من ذلك فان سكرتاریا الفریق تشجع.المعنيخالل موافقة الفریق
للتعلم للفرق ثمینةھذه التدریبات الجیدة من الممكن أن توفر فرصة .و اجتماعات قادة الفرقتقیمھا االنسراج مثل اللقاءات اإلقلیمیةالتي 

.األخرى

ھذه الخبرات من الممكن . USARالدولیة في مجال بمدخل مھم و فرید من نوعھ للخبرات USARسوف یزود فریق IEC/Rتقریر 
المصنفین من قبلالمقدمةتوصیاتلالقتراحات و الآلیة مناسبةIEC/Rتقریر یوفر.الثمینین اإلرشادان تمكن الفریق من تلقي النصح و 

أالرشادیةالل قسم المالحظات و ھذا سیكون متوفرا من خ. في تحسین مستوى أدائھم USARو الذین یعملون من اجل مساعدة فریق 
the Advisory Notes section في تقریرIEC/R.

المناسبات التي تعقده االنسراج أثناءR/IECتبادل الدروس الرئیسیھ و المھمھ و الممارسات االفضل من قبل فریق یشجع بشدة 
.االقلیمیة و اجتماعات قادة الفرق كاالجتماعات 

IEC/Rقائمة تحقق ٦.١
ترجمة ھذا النظام من . مشار الیھ بترمیز و لون IEC/Rكل بند في قائمة تحقق )Aالملحق(في IEC/Rباالمكان التزود بقائمة تحقق 

:التصنیف یكون كالتالي

 المربع االخضر مع حرفY) یمثلYES( من المعاییر األدنىتجاوز المستوى أوان الفریق الخاضع للتقییم حقق إلىیشیر
.بةالمطلو

 المربع االصفر مع حرفY) یمثلYES ( غیر ان فریق ,من المعاییراألدنىان الفریق حقق الحد إلىیشیرIEC اقروا بان
سوف یتم شرحھ في المالحظات السبب وراء استخدام المربع االصفر للتقییم .تحسین اضافي ضروري لھذا البند

SECTION)(٤القسم (رشادیةاإل .IECمن تقریر ) 4
ع االحمر مع حرفي المربNY) یمثلNOT YET ( اللحظةمن المعاییر في ھذه األدنىالحد إلىیصل الفریق لم أنإلىیشیر

فریق منیطلبباألحمرإلیھأي شيء مشار " غیر ناجحا"الذي یحقق عددا من من المربعات الحمراء یعتبر USARفریق .
IECبھا لألخذلسكرتاریا االنسراج المقدمةو )اإلرشادیةالمالحظاتعن منفصلة( من خاللھ تطویر خطة عمل تصحیحیھ.

 تعلیقات ایجابیة وكذلك أي مجال للتحسن (حیث یسجل المصنف أي تعلیقات لھا صلھ بالموضوع مالحظةعمودأیضاھنالك
.)ممكن

نفین سوف یعطوا القرار النھائي و المطلقفان المص,التمرینأثناءالتقدم إلعادةفرصھ أيعلى الرغم من انھ سیتم بذل الجھد لعمل
.IECمن المعاییر الخاصة بمتطلبات األدنىلم یحقق بشكل كافي الحد أمكان الفریق حقق إذافیما 
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والمستشار USARفریقوIEC/Rمع قائد فریق نسراجیقوم كل من سكرتاریا اال,)NOT YET(إذا اعتبر الفریق لیس ناجحا بعد
وھذا سوف . التي تتطلب لفت النظر الیھا لتصحیحھاإلعادة تقییم  النقاط و المواضیعمالئمةلراعیة بتحدید أكثر الوسائلمة المنظوا

Corrective Action Plan(التصحیحي یتضمن تطبیق خطة العمل CAP (بناءا على اإلنجاز الكافي . مناسب زمني الوالمسار ال
Corrective Action Plan(للالمقنع CAP(نسراجسوف یتم تنسیق تاریخ مشترك لتصنیف جدید من قبل سكرتاریا اال.

IEC/Rطعونعملیة ٦.٢

یتم و بالرغم من انھ,IEC/Rالفریق في محاولتھ لخوضنجحیأنة للوصول إلى الحد األقصى من فرصIEC/Rتم تأسیس عملیة 
التيالمواقفیمكن وجود بعضIEC/Rعملیة إجراء أثناء.أحیانات الخالفقد تحدث بعض حاال,لتجنب الخالفاتبذل كل مجھود 

. USARحالة الجاھزیة للخضوع لتمرین في ما یتعلق بUSARوالمستشار وفریق نسراجتظھر فیھا الخالفات بین سكرتاریا اال
للخضوع لتمرین مستعدUSARفریق انب- المفصلPOEبناءا على - IEC/Rقائد فریق فیھایمكن إن یوجد خالف بحیث ال یؤید

IEC. خالل تمرینIEC/R الخالف بین فریق من الممكن إن یقعIEC/Rفریق أو /وUSARالمنظمةأو /ر والمستشاأو/و
.الراعیة 

لمستشار أو منظمتھا الراعیة في حالواUSAR وفریق IECوسیط بین مصنفین بدور النسراجممثل سكرتاریة االسوف یقوم
.للخالفأيدثح

والمصنفین IECقائد فریق : مع االطراف الرئیسیة بعد االنتھاء من التشاورR/IECسوف یتم تحدید النتیجة النھائیة من قبل 
) نسراجسكرتاریة اال( FCSSوالمستشار ورئیس USARفریق 

IECاالعتراف. ٧
ال یستطیع الفریق بینما.سط إذا كان ذلك مطلوبا تجیب كفریق متوناجح كفریق ثقیل یمكن إن یسبشكلUSARفریقإذا تم تصنیف

. المتوسط استخدام تصنیفھ باالستجابة كفریق ثقیل 

وورقة VOاالوسوك االفتراضيبشكل واضح عن ھذا علىاإلعالنإذا استجاب الفریق الثقیل كفریق متوسط یكون مطلوب منھ 
.ائق أخرى ذات عالقة أو اجتماعات و على أي وثUSARفریق بالخاصةالمعلومات 

IECشھادة ٧.١
توقع . نسراجاألبالخاصالسنويUSARققاء قادة فرفي لUSARلفریقشھادة سوف یتم إصدارIECاالنتھاء بنجاح منبعد 

٥فترة ت لستمرتة اشاركمو USARنشاطھ في االستجابة للـما دامسنوات٥ومدة صالحیتھا نسراجالشھادة من قبل سكرتاریة اال
.المصنفة USARالتزامات فرق)٨القسم (انظر إلى . إذا كان ذلك مناسبا وسنوات
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IECشارة ٧.٢

نسراجمن قبل سكرتاریة االباجھ/ شارة تصمیمبنسخة الكترونیة من USARیتم تزوید فریق سوف IECاالنتھاء بنجاح منبعد 
: IECفیما یتعلق بلبس شارة الشروط التالیةتطبق . 

 كتابة سوداء على خلفیة بیضاء و شعار األمم المتحدة ویحیط الشارة لیكونUNالفاتح باألزرق /pantone(pms279)
.مع تفاصیل االتصال للمزود USARبإمكانھا تزوید فریقنسراجفان سكرتاریة االاألمرإذا تطلب . 
وا شارة من الموصى بھ من الفرق إن یلبسSWEN على خلفیةvelcro إذا كانت شارة المنظمة . األیسرعلى الكتف

.األیسرجیب جانب الصدر أعلىشارة أو تلك الأعلىیمكن إن توضع IECفان شارة IECشارةجاھزة في موقعھا فان 
 ق مع دلیل التصمیم للشارةللخوذة تتوافباجھ/ الصق وضع باإلمكانو.
یم الشارة بأي حالة ال یجب تغییر تصم.
 ملم ٥٥* ملم ٧٥یجب إن یكون حجم الشارة.

: الدولیةSARدلیل فرق ٧.٣

سوف تقوم  سكرتاریا. نسراجااللسكرتاریا,) Bملحق ( الدولیةSARفرقلدلیل إن یقدم تحدیثUSARیطلب من فریق
.بناءا علیھ VOبتحدیث الدلیل ونسراجاال

RDC&OSOCC :یافطات ٧.٤
الخطوط ( الدلیل الموجز حسب النھ. RDC&OSOCCرسمیة لـ UNان یصدر یافطات USARیمكن أیضا لفریق 

، فیجب علیھم تأسیس UNDAC TEAMأول فریق یصل و وصل قبل USARإذا كان فریق :النسراج) ةالتوجیھی
RDC مؤقتة وOSOCCصول فریق وبدء نشاطات تنسیق االستجابة الدولیة حتى وUNDAC.

:المصنفة USARالتزامات فرق .٨
ما یليالتزامات معینة تتضمنإن تقدمUSARیتوقع لفرق ،سنین٥لمدة التصنیف إلدامة صالحیةو,نجاح في التصنیفالبعد

:)محصورة فیما یليتلیسھاولكن(
األقلعلى إلى حادث دولي واحد التحرك.
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فریق یجب علىUSARیختار الفریق و یكون ھنالك إستثناء عندما.أساسھاب للترتیبات التي صنف على إن یستجی
:استجاب الفریق بقدرة اقل من تصنیفھ فان یتم تطبیق التاليإذاو .متوسط كفریقالثقیل لالستجابة 

oإدارة فریقتقع علىUSAR قدرة استجابتھا علىعن بشكل واضح عالناإلمسؤولیة VO Virtual OSOCC
.بناء علیھUSARفریق الخاصة بfact sheetعدیل ورقة حقائقوت
oفریق یلزمUSARإن یزیل أو یغطي على شارة IEC في حال (یحدث في الدولة المنكوبھلتجنب االرتباك الذي

)متوسطةتعدادااستجاب الفریق الثقیل كفریق ذا إإذا
oبالبلد لكي یشرح لماذا لم یستجیب نسراجتقریر مكتوب من مركز تنسیق االنسراجسوف تطلب سكرتاریا اال

سوف یتم مراجعة ھذا .)متوسطةتعدادااستجاب الفریق الثقیل كفریق ذا إإذافي حال (الفریق حسب تصنیفھ 
.التاليISG التقریر في اجتماع

كد من إن فریق التأ, عند االستجابة لكوارث دولیةUSARنسراجیطبق منھجیة اال.
محاكاة استجابة عملUSAR FIELDEXسنویة;
فریقیلزمUSAR السنویةنسراجمشاركین نشیطین في نشاطات االاإن یكونوالراعیةمنظمتھ أو ممثلي:

o اجتماع قادة فرقUSAR
oاجتماع المجموعة االقلیمیة لالنسراج.
o تمارین استجابة)SIMEX (التشبیھیھ للزالزل.

 دعم  عملیة التصنیفIEC/R).ISG(جیھیة لإلنسراجالمجموعة التو INSARAG Steering Group توصي بقوة ان
:USARفریق 
o خبراء ٥-٣على االقل من تقدیمUSARمصنفيالیصبحوIEC/R سنویا
o مشاركة المعلومات مع فرق یكون لدیھ الرغبة فيUSARاألخرى التي تطور قدرة استجابة.
oینللفرق األخرى التي تطلب مستشارمتبادلةمساعدةترتیب.
oوال نسراجفي مشاركة المعلومات مع فرق االیكون لدیھ الرغبةUSAR التي تجھز للتصنیف األخرى
oلتمرین ارشح أعضاء فریق لیخضعویUNDAC

 لإلنسراجالسیاسیةیجب على نقطة االتصال(INSARAG POLITICAL FOCAL POINT)بشكل إن یعلم
یؤثر إنھیمكنبماالفریقلعمإطارمسانده في أي وUSARفریق عن أي تغیرات ضمن نسراجفوري سكرتاریا اال

ناءا على مراجعة التغیرات الھیكلیة بو .یھلوظیفتھ كفریق مصنف في المستوى الحاصل عببشكل أساسي على قدرتھ للقیام
.الأم تصنیفإلعادةایجب علیھم إن یخضعوتحدید فیما إذا كانتیمكن ISGفان,USARالتي حصلت لفریق

) INSARAGنسراكلإلنقطة االتصال المحلیة بطلبنسراجقوم سكرتاریا االفسوف ت, إذا لم یوافق الفریق التوقعات
)COUNTRY FOCAL POINTالمحیطةالظروفبناء على و .لعدم االلتزامالمؤدیةاألسبابلیشرح ةمكتوببوثیقةھملتزوید ,

.یمكن إن یتضمن ان یعتبر الفریق مصنفاالذي, قرار التخاذ الISGالقضیة إلى إرسالیمكن إن یتم 

.سلبا على محاولة اعادة تصنیفھسوف یؤثر ان عدم التقید بااللتزامات المفروضھ على الفریق المصنف 
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.ى الوطنيعلى المستوUSARالمصنفة بشكل قوي للمساعدة في تطویر قدرات USARیتم تشجیع فرق, فیما یتعلق بتطویر القدرات 

٩.IECs المشتركة

یتم . یلتمسون فیھ الموافقةنسراجفیطلب منھم تقدیم طلب مكتوب إلى سكرتاریا اال,ICE/Rلعمل تمرینUSARإذا تم انتخاب فریقین 
يقفریمن ھذه الجھود ھي فرصة لكل.مشتركIECتمرینإلىلالنضمام الدول المجاورة أو الفرق المتعددة ضمن بلد واحد تشجیع

USAR عمل یق وادماجتنسو,إن ممارسة عالقات ثنائیة . اإلقلیميلتقویة التعاون الوطني أو انھا توفر فرصھللتشارك في التكلفة كما
درجة اكبر من الواقعیة في تضیفقاعدة عملیات مشتركة و إیجاد اماكن مشتركة لتعیین مع بعضھما في عملیات إنقاذUSARفریقي 
.التمرین

و التي تتضمن مصاریف فریق , ذلك فھنالك العدید من المساوئ  قد تنتج جراء اجراء نشاطات تصنیف بھذه الطریقھكس من على الع
IEC,ھذا ایضا قد یزید العبء على سكرتاریا االنسراج النھا سوف یلزمھا . و تشتیت االنتباه بین الفریقین,و ظھور المنافسھ بین الفریقین

.كما لو كانوا فریقین منفصلین كاملین من المصنفینطاقم امم متحدة اضافي  

حیث إن كل فریق سوف یقیم USARالمشترك سوف لن تسوى لكل مرحلة  لفریق IECعلى كل حال یجب إن یتم مالحظة إن  تمرین 
.بشكل منفرد حسب جدارتة

:IERلالنسراجخارجيالتصنیف الاعادة .١٠

بشكل IERالتصنیف إلعادةیحتاج للخضوع مصنف مسبقا و فریق لھي عملیة تصنیف(IER)جانسراالتصنیف الخارجيإن اعادة 
.نسراجتصنیف االیتنازل عن فسوف ,ال یتصنفأنUSARر فریق ا اختاإذ. حالتھم التصنیفیةدامةدوري إل

.ستشارةاالأو فریق مستشارإن تشرك معھاIERلـالتي ترغب بالخضوعالفرقانھ من المفروض لكل 

ما لھ عالقة مع فیبھلیلتزمUSARفریق یحتاجھالزمني الذي اإلطاریحدد )Kملحق(IERسنتین ل مخطط المسار الزمني لمدةإن 
IERخاصتھ.

IERالفحص المسبق لـ١٠.١

ھذا. التصنیف إعادةاستحقاقمن ر على االقلشھ١٢التصنیف قبل إلعادةمبدئي للفرق يفحص تقییمنسراجعمل سكرتاریا االسوف ت
انظر لقسم  (تصنیف لھ آخرمصنف منذ انسراجفریق كمنھالمتوقعةااللتزامات كان الفریق قد حققفیما إذایوجد للتاكد الفحص 

:سوف یاخذ ھذا الفحص بعین االعتبار ما یلي)المصنفھUSARالتزامات فرق ,)٨
في مجالالزمھدولیةابةاستجأيإلىتحركقدالفریقكانإذافیماUSARلھتصنیفآخرمنذ.

نیتمارأيحضرقدالفریقكانإذافیماUSAR لھتصنیفآخرمنذالرئیسیھ.

علیھابناءتصنیفھتمالتيالتشكیلةبنفسانتشرقدالفریقكانإذافیما.

منتظمبشكلاالنسراجنشاطاتحضرقدالفریقكانإذافیما

oةاالقلیمیجاالنسرالقاءات.

oقفرادةلقالسنویةاللقاءاتUSAR
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oالنسراجالخاص باالزلزالمحاكاةتمارین

oاالشتراك بمجموعات عمل خاصھ باالنسراك

بمصنفینزودمالفریقكانإذافیماIEC/R

المشورةنشاطاتأوالقدراتبناءبصتیخفیماراكسنإبأنشطةقامقدالفریقكانإذافیما)MENTORIN(یقلفرUSAR
.IEC/Rـلاینوي اجتیازآخر

مصنفینتجمعفياإلسھامباإلضافة إلىسنةكلنسراجباالصلةذااألقلعلىواحدنشاطفيالفریقیشاركانالمتوقعمنانھ
IEC/R فمن الممكن أن یحصل احد التالییننسراجاالسكرتاریامعالمعاییرھذهتلتقيلمإذا.كل سنھ:

دة التصنیف حتى ترتفع نشاطات الفریق الخاصة باالنسراجتأجیل إعا
أو
 نقطة االتصال المحلیة لإلنسراكالحصول على بعض الضمانات الرسمیھ من (INSARAG COUNTRY FOCAL

POINT)بان الفریق سوف یرفع من درجة نشاطھ في المستقبل القریب.

التصنیفاعادةاسباب١٠.٢

نیفالتصمدةانتھاء١٠.٢.١

ألسباب٥ـالالسنةفيالتصنیفإعادةعلىقادراالفریقنیكو في حال لم.سنوات٥بعدالتصنیفالعادةاحاجتھISGتحددلقد
ISGیوافقانممكنفمن ال,(INSARAG COUNTRY FOCAL POINT) نقطة االتصال المحلیة لإلنسراكقبلمنتعلنمقبولة

.من ذلكأكثرتمدیدمنحیمكنوال.حدةعلىحالةكلاساسعلى, واحدةلسنةالتمدیدعلى

الفریقبنیةفيالتغییر١٠.٢.٢

تلقىالمسؤولیةفانللفریقالتشكیلةتغییرأوالبنیةفيتغییرايحصلإذا. المقیمUSARفریقبنیةعلىفعالالممنوحالتصنیفیكون 
إلبالغ(INSARAG COUNTRY FOCAL POINT) محلیة لإلنسراكنقطة االتصال الأوالراعیةمنظمتھو/أوالفریقعلى

.المناسبالوقتفينسراجاالسكرتاریا
قدالبنیةتغییرانتبینإذا. الفریقتصنیففي ذلكاثرقدكانإذافیمالتحددالبنیةتغییرمراجعةبتسھیلنسراجاالسكرتاریاتقومسوف

سكرتاریاقومتفسو.التصنیفاعادةبضرورة لھ الراعیةالمنظمةو USAR فریقسراكناالتعلمسوف. بالتصنیفسلبيتاثیرلھكان
.تصنیفھالعادةانتظاراالحاليبتصنیفةالفریقیحتفظانحول امكانیة USARفریقونصحISGرئیسمعبالتشاورنسراجاال

التصنیفمستوىتغییر١٠.٢.٣

فرقسعىتانیجبطبیعيبشكلو . متوسطإلىثقیلأوثقیلإلىمتوسطمثلصنیفاتالتداحمنالفریقینتقلعندمایحدثھذا 
USARلكتابةبحاجةفھمسنین٥الفترةضمنآخرلمستوىاالنتقالفيالفریقرغبإذابینما.الخامسةنةسالعندالتصنیفلمراجعة

.كثقیلیصنفبانرغبإذاكاملةIECعملیةیلزم الفریق المتوسط.نسراجااللسكرتاریاطلب

مناسبةغیردولیةاستجابةإجراء١٠.٢.٤

فينسراجاالمجموعةتمثلانھااالعتباربعینوتاخذوالمھنیةالتكاملیةعلىتحافظانحسب االنسراجالمصنفةالفرقجمیعمنیتوقع
انسراجالنتشارات الدولیھ أو تمارین اخالل حدثتتعلق بفریق مصنف تنسراجأي شكاوي تستقبل من قبل سكرتاریا اال.أفعالھاجمیع
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یار تأسیس فریق خبراء مخصص لمراجعة الحادث وتوصي باختISGمن الممكن إن تقوم , ISGالتدریبیة سوف یتم مراجھتھا من قبل 
.IECالفریق في إبطال وضعأو في بعض الحاالت الخطیرة یتم بإنذارحدد ذلك إن تISGیمكن لـ. باجراء الالزم 

IERجدولة تمرین١٠.٣

التاریخ بتأكیدنسراجسكرتاریا االسوف تقوم . IERسنوات الذي یتبع ال ٥ـبعض المراحل خالل تقویم الفي IERیجب إن یحدث 
یجب USARسنوات لفریق ٥یقع قبل أو بعد فترة ال IERأي طلب. بما یخص شوؤن الفریق IERتمرین التصنیفإلعادةالدقیق 

. لغایات التدقیقنسراجسكرتاریا االإن یتم تقدیمھ ل
فان سكرتاریا االنسراج سوف  ١٠.١.٤و ١٠.١.٣و ١٠.١.٢مجدوال و المكتوبھ في القسم IERتمرین ان یكونفیھافي الحاالت التي

.تناقش التاریخ مع الفریق صاحب العالقة

IERعملیة اعادة التصنیف ١٠.٤
محفظة POE COMPREHENSIVE Portfolio of Evidenceو نسخة من IERلتقدم العادة التصنیف سوف یتضمن دائما ا
وسیناریعناصرو بعض IER Checklistو تقییم ذاتي حسب قائمة التحقق الخاصة باعادة التصنیف , االدلھ و المستندات 

FIELDEX و المتضمن  عملیاتUSARالھدف من ذلك  ھو السماح لفریق .ساعة٣٦ل تقنیة مستمرة و التي تستمر على االق
USAR  بالتعبئھ المسبقھ لقائمة التحققIEC/Rتمت الموافقھ على إذا. باالدلة و المستندات و التي جمعھا الفریق خالل الخمس سنوات

فأن  حجم طاقم  اعادة IERصنیف من قبل سكرتاریا االنسراج و المستشار و قائد فریق اعادة التIEC/Rالتعبئھ المسبقة لقائمة التحقق  
االصلي سوف IECالمصنفین من التصنیف أوIERو حیث كان ممكنا فان قائد فریق اعادة التصنیف . ممكن ان یقلصIERالتصنیف 

.IERیدرجوا في فریق اعادة التصنیف

IERالتصنیف الخاص باعادةPOEPORTFOLIO OF EVIDENCEمحفظة االدلة و المستندات متطلبات١٠.٤.١

یجب نسراجاالاریإلى سكرتاUSARمن قبل فریق المفصلةPOE COMPREHENSIVE Portfolio of Evidenceإن تقدیم
.)١الملحق(IECالخاص٢طلبیتم عملة كما تم وصفة في مرحلة الإن 

:یلي ي كما ھالمفصلةPOE COMPREHENSIVE Portfolio of Evidenceتقدیم إن المتطلبات التي تتعلق ب

 یجب إن یقدمPOEشھر على األقل من موعد ١٢بموعد قبل نسراجاالاریبشكل كامل لسكرتاالمفصلةIER المجدول.

فریق إذا لم یستطعUSARوراء سباباألفیھشرحینسراجاالاریتبریر لسكرتاكتایة مني فالمطلوب منھبالمسار الزالمضي
اریبعد ذلك من الممكن لسكرتا.اضافي من اجل دراستھتقدیمح موعدمسار الزمني  و یقترعلى المضي قدما في العدم قدرتھ

IER٠االختیار لتأجیل تمرین نسراجاال

 یجب كتابةPOE  باللغة االنجلیزیة

 یكون مطلوبا من فریقUSAR ترشیح شخص منسق الذي باستطاعتھ االتصال

سوف یسھل التغذیة الراجعة المطلوبة من فریق الذي IERراك وقائد فریق األنساریمع سكرتا

USAR طلبات تظھر فیما یتعلق ب متوالمستشار أليPOE

 یجب أن یتضمن إلPoeایضا علىالمفصلة:

o نسخة من تقریرIEC األصلي

o نسخة من تقاریرIER ذلك ممكنإن كان(السابقة(
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o أدلة موثقة تثبت كیف تم معالجة القضایا من قبل فریقUSAR التي برزت خاللIEC أو تقاریرIER.

o نقطة االتصال المحلیة لإلنسراكتفاصیل االتصال المحدثة لكل من (INSARAG COUNTRY FOCAL
POINT) وفریقUSARفي حال تم تغییرھا ،.

o أدلة موثقة تثبت كیف عالج فریقUSARإلى عملیة متطلبات جدیدة أضیفتIEC/Rلھیفمنذ أخر تصن.

oفریق قة تثبت كیف اشتركأدلة موثUSARنسراجفي نشاطات اال

o الستجابة أدلة موثقةUSAR أو نشاطات تدریبیةدولیة

IEC/Rالتقییم الذاتي باستخدام قائمة تحقق١٠.٤.٢

POEبشكل كامل في عن طریق االدلھ المسبقھ و یجب إن تعبأیجب ان یتم شرحھا بشكل مرضل الفریقمن قبالبنود المقترحةكل
:أن تقبلاألدلة التي من الممكنمن. صور والتقاریر المتاحة إلثبات ذلكال:مع الوثائق ذات الصلة مثل IERالخاص بـالمفصلة

شكل مقنع خالل االنتشارات الحالیھأكملت ببنود

ت المستوى العاليرین ذااأكملت بشكل مقنع خالل التمبنود

ددة أكملت بشكل مقنع خالل تمارین محبنود

علیھا مثل أمثلة حدیثة ذات صلة من الممكن إثباتھا بطرق یمكن االعتماد اكونأعاله یحتاجان  إلى أن ی٣,٢ین النقطیینالرمز(
) ،الصور،فیدیو أو دلیل النجاحالشھادات

قائمة التحقق التي كانت مقنعھ في إلحافظ على تنافس بشكل كامل من بندللفریق الذي ةیلوثائقاألدلة اIEC األصلیة للفریق أو
٠مفصلةالتدریب المثل سجالت ,إعادة التصنیف

:یلي مایمكن قیاس األدلة وإثباتھا من خالل-:ةالحظم

٠نسراجاالاریسكرتا

 قائد فریقIER٠

المستشار.

 نقطة االتصال الخاصة بفریقUSAR.

FIELDEX٠خالل حیث یمكن إثبات البنود فان الموقع االفتراضي ھو المكان المناسبتم التوصل التفاقلم یإذا 

IERتمرین محاكاة١٠.٤.٣

سوف بانھاالفرقانھ من المتوقع مناال FIELDEXسیناریوھات من ھمعینمستویات یحتاج لIERبالرغم من أن كل 
لكل عنصر بات المادي بدال من اإلث.قائمة التحققبنودلعدد من )یمكن اثبات صحتھا(أدلة تكون قادرة على اعطاء

في التي توجز ما سوف یقوم بھ الفریقتم تعمیمھا مسبقا وIEC/Rیجب أن یقدم الفریق قائمة تحقق,مقبوللتحدید ماھو.
FIELDEX, أن یتضمنیجبعلى كل حالFIELDEX:-

رة باللون األصفر من التصنیف السابقالمؤشأوالمذكورة في المالحظة االستشاریةكل البنود.

یالت لكتیب أو تغیرات أو تعدأي إضافاتIEC/Rقائمة تحقق بما في ذلكIEC/Rبالمقارنة مع تصنیف الفریق السابق.

 منذ أخر تصنیفبشكل كبیرالمعدات أو الخطة أو اإلجراءاتیخصتغییراي ببند فیھ یكون الفریق قد قامأي.
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قبول یمكن فانھ ى كل حالعل٤.٢.انظر القسم IRE FIELDEX تفاصیل ذات صلة بـــلحصول على ل
FIELDEXاصحاب (على األدلة المزودة من قبل الفریق كما ھو متفق علیھ مع الفرقاءاملخص أو معدل اعتماد

.IERاألساسین في )العالقة

IERفریق ١٠.٥

ید سوف یتم تحدو ,نسراجاالاریر من أعاده التصنیف من قبل سكرتاشھ١٢قبل IERسوف یتم تعیین قائد فریق 
سوف IERبناء على متطلبات محددة من تمرین نسراجاالاریمن قبل سكرتاIERاألعضاء المتبقیین من فریق 

.لكل منطقةالموقع االفتراضي مصنفیكون

IERفریق منأوالسابق IECفریقمنIERفریق فيعلى األقل عضو واحد ھنالكسوف یكونأمكنإذا
.السابق

IERتقریر ١٠.٦

سوف یتم تسجیل النتائج .نتائج المصنفینبموجز عن USARفریق IERسوف یزود قائد فریقIERمال عند إك
بتركیب سوف تقوم السكرتاریا) Jملحق (IEC/Rتقریر الیمكن الحصول على نموذجIEC/Rالمفصلة في تقریر 

نسراجاالاجتماعفياقشتھالجمیع الممارسات الفضلى لمشاركتھا مع االخرین والتي سوف یتم منوإدامة قائمة
٠األخرىIEC/Rتدریب فعالیاتواإلقلیمي و إجتماعات قادة الفرق

من انتھاء یوم٣٠ضمن نسراجاالاریاعیة من خالل  سكرتاالرتھومنظمIERتقریربUSARیقفرسوف یزود
IER. یعتبر تقریرIER نسراج بارسال ھذه االاریوكنتیجة لذلك سوف تقوم سكرتا" دومحد"ضمن درجة سریة

فریق ادارة و(INSARAG COUNTRY FOCAL POINT) نقطة االتصال المحلیة لإلنسراكالتقاریر فقط 
USAR ٠ومستشاره

و USARفریقإلىتعود في ذلك حریة االختیارطرف ثالث ستكونعھذه التقریر ممشاركةو في حال ستتم
حیث سیوفر ھذا مع االخرینلمشاركة ھذه الوثائقUSARفرقبشدةنسراجاالاریبالرغم من ذلك تشجع سكرتا

.فرصة تعلیمیة قیمھ للفرق األخرى 

لیس ناجحا بعد ، اعتماد على المواضیع في (أي عدد من األلوان الحمراء یعتبر یحتصلالذي USARقیفر
Correctiveة مقترحیكتب خطة عمل تصحیحیةسوف IERإذا طلب ذلك فان فریق ,السؤال Action Plan

راك مع قائد فریق االنساریسوف تحدد كل من سكرتا. فیھاالخطة بحیث یمكن ان یتم تضمینمقترحومسار زمني
IERبناءا على التصحیح المقنع للموضوع و)في التقریر(أكثر الطرق المناسبة إلعادة تقییم الموضوع في السؤال

.ناجحاUSARفریق كما حدد خالل إعادة التصنیف سوف یتم اعتبار 

طعون ھ و عملی٦,٢المؤشر علیھا في قسم لقرار النھائي للمصنفین سوف یتبع اإلجراءاتبالنسبة للطعون في ا
IEC/R.

IERاالعتراف ب ١٠.٧

ناجح سوف یتم IECالذي تم إعادة تصنیفھ بشكل ناجح ھو نفسھ الذي یتبع USARلفریق االعتراف المعطى
<إلى احدث تصنیفIECسنوات وسوف یتم تعدیل شارة ٥لمدة USARلفریق إصدار شھادة صالحیة

VOالدولي SARسوف تكون نتیجة تحدیث التصنیف أیضا مسجلة على إدارة فریق 
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الخالصة :١١

یعترفون بااللتزام العظیم مادیا ومن ناحیة الوقت المحتاج من العدید من الشركات األساسیة  لتأكید IEC/Rأن
تصنیف الفریق وإعادة التصنیف لتكون ناجحة محاولة

للخضوع أن من USARیخدم كمرجع یقود إلى تجھیز فریق نسراجالذي تم تطویره من قبل االIEC/Rأن كتیب 
فرصة للنجاح ویخدم الكتیب أیضا للتعرف بأقل معیار USARالمتصور تطبیق المعلومات ھنا سوف یطور فریق 

لالنسیراك 

org.insarog.wwwالنشاطات متوفرة على موقع االنسیراك R/IECات عن أحداث أن أخر المعلوم

االنسیراك افمطلوب التواصل مع سكرتا ریIEC/Rإذا كان ھناك أي طلبات أو تعلیقات تظھر من ھذا الكتیب ل

Insarag@un.org


