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:INSARAGو اإلنقـاذإفتتاحية رئيس الهيئة الدولية اإلستشارية للبحث  

المساعدة لدى /تطور ھام في مجال تحسین مقاییس اإلعانة ١٩٩١سنة INSARAGمنذ إنبعاث لقد حصل 
USAR ، و من ضمن إنجازات و تنسیق اإلستجابة الدولیة للكوارث الطارئةINSARAG بعث شبكة دولیة

و ال أدل على حرص البلدان األعضاء INSARAGلألطراف باإلستجابة للكوارث و إعداد الخطوط التوجیھیة 
الرفع من : "المتعلق بـ ٥٧/١٥٠قرار و المنظمات التابعة للھیئة من تبني الجمعیة العامة لألمم المتحدة باإلجماع ل

المؤرخ في " مستوى النجاعة و التنسیق لدى المساعدة الدولیة في مجال البحث    و اإلنقاذ بالمناطق العمرانیة 
USARعلى أن تستعمل كمرجع لفرق INSARAGو یتبنى ھذا القرار الخطوط التوجیھیة ٢٠٠٢ر دیسمب١٦

.الدولیة لإلستجابة للكوارث 

USARفي العالم سعیا لتوجیھ فرق USARلقد أعدت الخطوط التوجیھیة من طرف المتدخلین التابعین لفرق 
. ت االستجابة للكوارث في حالة حدوث كوارث كبرىالدولیة و البلدان المعرضة للكوارث أثناء آدائھا لعملیا

فبالخطوط التوجیھیة وثیقة حیة سیتم تعدیلھا نحو األفضل كلما استخلصت دروس جدیدة   و كلما حددت تراتیب 
.في مجال تقییم العملیات الدولیة لإلستجابة للكوارث

و على INSARAGلمشاركة في أنشطة إني أحث كافة البلدان المعرضة للكوارث و البلدان المتدخلة على ا
لجعلھا أكثر فعالیة في إعانة ضحایا الكوارث كما أشجع كافة INSARAGالمساھمة كذلك في بلورة منھجیة 

جزءا ال یتجزأ من إطار برنامجھم الوطني INSARAGعلى تبني الخطوط التوجیھیة INSARAGأعضاء 
.للتصرف في الكوراث

منذ انبعاثھا و في تطویر INSARAGان و المنظمات التي ساھمت في دعم و یسعدني أن أشكر كل البلد
.و تبینھ٥٧/١٥٠و كذلك في بلورة قرار الجمعیة العامة INSARAGالخطوط التوجیھیة 

طوني فریش سویسرا 
INSARAGرئیس الھیئة الدولیة اإلستشاریة للبحث و اإلنقاذ 
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:ة التوطئ. أ 
:مقدمة .  ١.أ

لـ و ھو مقر الكتابة القارة OCHAبمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة FCSSلقد ساھم قسم دعم التنسیق المیداني . ١
INSARAGفي تطویر الخطوط التوجیھیة INSARAGـباألعضاءالمنظمات البلدان وو منھجیتھا من طرف
INSARAGیصبح دلیال مرجعیا للعملیات الدولیة للبحث و اإلنقاذ بالمناطق و الغایة من الخطوط التوجیھیة ھي  أن

و من جھة أخرى فإن . الموجودة USAR، و كذلك لفرق USARالعمرانیة لدول ترغب في الحصول على قدرات 
صارمة ، بل ھي توصیات مفصلة تعتمد تراكمات لذاكرة مؤسساتیة و على طوط التوجیھیة لیست مجموعة تعلیمیةالخ
و قد تبنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة INSARAGفي حدود مرجعیة USARربة في مجال اإلستجابة الدولیة تج

ع من مستوى النجاعة و التنسیق لدى المساعدة الدولیة في مجال فالرّ "٢٠٠٢دیسمبر ١٦المؤرخ في٥٧/١٥٠قرار 
" .و اإلنقاذ بالمناطق العمرانیة البحث 

في واسعةبالتعاون بین متدخلین عدیدین ذوي خبرة INSARAGالخطوط التوجیھیة و منھجیة لقد تم إعداد. ٢
.دولیةالUSARلكوارثمجال تنسیق القدرات محلیا و كذلك من خالل استجابتھم لحوادث محلیة ھامة و 

التي INSARAGكما أسفرت الدروس المستخلصة من ھذه المجھودات عن انجاز الخطوط التوجیھیة و منھجیة 
.حسب التجربة الحاصلة من اإلستجابة للكوارث و التدریبات التحضیریةالحقاستواصل تطویرھا 

:لمحة تاریخیة .   ٢.أ

بلدان ھي عرضة سواء للزالزل أو الكوارث جماعي لنتیجة مجھود١٩٩١سنة INSARAGلقد تأسست .١
و األمم المتحدة : USARالدولیة للمساعدةمات مانحة و بلدان و منظأالطبیعیة التي ینجر عنھا انھیار مباني 

.و غیرھم من المستجیبین IFRCالھالل األحمر و الصلیب األحمرو
الدولیة و معاییر میدانیة، و وضع قرار USARبلورة آلیات فعالة لـ INSARAGیترتب عن وثیقة إعتماد .٢

" و التنسیق USARدعم و نجاعة و إعانة "حول ٢٠٠٢دیسمبر ٢٢لـ ٥٧/١٥٠الجمعیة العامة لآلمم المتحدة 
الدولیة على مواقع الكوارث و بعث USARحیز التنفیذ و كذلك تحسین مستوى التعاون و التنسیق بین فرق 

بالبلدان المعرضة للكوارثو إعداد خطوط توجیھیة و آلیات موحدة و تبادل USARنشاطات للرفع من جاھزیة 
و الدولیة و أخیرا إعداد معاییر ألدنى المتطلبات من فرق الوطنیةUSARفرق أفضل الطرق العملیة بین

USAR الدولیة.
و یتم ھذا ،USARمستوى الوعي عند إستجابة فرق  منالرفع INSARAGو في ما بین كارثة و أخرى تعتزم .٣

ارثة تتجاوز اإلمكانیات المحلیة التمارین الخاصة بتقییم قدرة بلد ما على التفاعل مع كتنفیذعن طریق التدریب و 
ستواصل ، بالتعاون مع شركائھا تطویر أفضل آلیات INSARAGو باإلضافة فإن ،و تتطلب حتما مساعدة دولیة

USAR الدولیة و العالقات الدولیة.
USARالتي تضمن فھم فرق INSARAGالدول المستجیبة منھجیة الدول المنكوبة وعند حدوث الكوارث تطبق .٤

.ناجعةحسنة التنسیق و و امكانیة اندماج فعال ، مما یؤدي إلى مجھودات في اإلنقاذ LEMAو مسؤولیات ألدوار
USAR إلى تحسین اإلستعداد لإلستجابة للكوارث مما یشمل التعاون بین فرق INSARAG ترمي نشاطات .٥

.و تبادل المعلومات حول اإلجراءات العملیة و الدروس المستخلصة
و كذلك المقترحات بخصوص INSARAGترسل مختلف التعلیقات حول الخطوط التوجیھیة و منھجیة .٦

بجنیفاألمميOCHAمكتب فرع الخدمات اإلستعجالیة و FCSSالتحسینات إلى 
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.٢٠٠٢دیسمبر ١٦المؤرخ في ٥٧/١٥٠قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة .٣.أ

لعامةقرار الجمعیة ا
،إن الجمعیة العامة

، الذي یتضمن مرفقھ ١٩٩١دیسمبر /كانون األول١٩المؤرخ ٤٦/١٨٢قرارھا إذ تعید تأكید 

٥٤/٢٣٣المبادئ التوجیھیة لتعزیز تنسیق المساعدة اإلنسانیة التي تقدمھا منظومة األمم المتحدة، وقراراتھا 

و ، ٢٠٠٠دیسمبر /كانون األول١٤خ المؤر٥٥/١٦٣، و ١٩٩٩دیسمبر /كانون األول٢٢المؤرخ 

، ٢٠٠١دیسمبر /كانون األول٢١المؤرخ ٥٦/١٩٥، و ٢٠٠١دیسمبر /كانون األول١٤المؤرخ ٥٦/١٠٣

، )٢(١٩٩٩/١و )١(١٩٩٨/١ق علیھا ـــالمجلس االقتصادي واالجتماعي المتفاتوإذ تشیر إلى استنتاج

،٢٠٠٢یولیھ /تموز٢٦المؤرخ٢٠٠٢/٣٢وإلى قرار المجلس 

بتقریر األمین العام عن التعاون الدولي بشأن تقدیم المساعدة اإلنسانیة في میدان وإذ تحیط علما 

،)٣(الكوارث الطبیعیة، االنتقال من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة التنمیة

فادحة في بسبب تزاید عدد الكوارث ونطاقھا، مما یفضي إلى حدوث خسائروإذ یساورھا بالغ القلق 

عواقب وخیمة بشكل ھي، وجلاألرواح والممتلكات على الصعید العالمي، إلى جانب عواقبھا الطویلة األ

لبلدان النامیة،لبالنسبةخاص 

ووحدتھا الوطنیة وفقا لمیثاق تھا اإلقلیمیةوجوب االحترام الكامل لسیادة الدول وسالموإذ تعید تأكید 

ینبغي تقدیم المساعدة اإلنسانیة بموافقة البلد المتضرر، ومن حیث المبدأ وفي ھذا السیاق،األمم المتحدة

استنادا إلى نداء منھ،

على أن كل دولة تقع علیھا، أوال وقبل كل شيء، مسؤولیة رعایة ضحایا وإذ تعید التأكید أیضا

ة المتضررة تؤدي وعلیھ، فإن الدول،الكوارث الطبیعیة وحاالت الطوارئ األخرى التي تحدث على أراضیھا

الدور الرئیسي في اتخاذ المبادرة في مجال المساعدة اإلنسانیة وتنظیمھا وتنسیقھا وتقدیمھا داخل أراضیھا،

.٥، الفصل السابع، الفقرة )Corr.1وA/53/3(والتصويب ٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم )١(
.٥، الفصل السادس، الفقرة )A/54/3/Rev.1(٣الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه، )٢(
)٣(A/57/578.
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بأھمیة توخي مبادئ الحیاد واإلنسانیة والنـزاھة في تقدیم المساعدة اإلنسانیة،وإذ تسلم

لمواجھة الكوارث والتخفیف من مسؤولیة جمیع الدول في االضطالع بجھود التأھبوإذ تؤكد 

أثر الكوارث الطبیعیة،إلى أدنى حد من تقلیل البغیة ،آثارھا

الدور الحاسم الذي یقوم بھ عمال اإلنقاذ المحلیون أثناء التصدي للكوارث الطبیعیة وكذلك وإذ تالحظ 

الموجودة داخل البلد،القدرات 

وسلیمة تقنیا لوقت المناسب وبصورة منسقة ھمیة تقدیم المساعدة الدولیة في اأعلىوإذ تشدد

نقاذ بالمناطق الحضریة في أعقاب الزالزل إلفي مجال البحث واوال سیماالوثیق مع الدولة المتلقیة، بالتنسیق 

وغیرھا من الكوارث التي تسفر عن انھیار المنشآت،

لبحث واإلنقاذ الدولیة ، في ھذا الصدد، أھمیة المساھمة التي تقدمھا فرق اوإذ تالحظ مع التقدیر

بالمناطق الحضریة عقب الكوارث، والتي ساعدت على التقلیل من عدد الخسائر البشریة وتخفیف معاناة 

البشر،

على العمل الذي تقوم بھ فرق األمم المتحدة للمساعدة والتنسیق في حاالت الكوارث من وإذ تثني 

ل األعضاء على تنظیم تنسیق العملیات الدولیة للبحث أجل تیسیر التعجیل بتقییم االحتیاجات ومساعدة الدو

نقاذ بالمناطق الحضریة في الموقع،إلوا

المقتضیات اإلجرائیة المطبقة على حركة المواطنین األجانب والمعدات إزاءوإذ یساورھا القلق 

اطق الحضریة، األجنبیة باتجاه أي بلد أو داخلھ والتي قد تعیق دخول فرق البحث واإلنقاذ الدولیة بالمن

وانتشارھا في موقع الكارثة واضطالعھا بأنشطتھا في الوقت المناسب،

على موارد البلدان المتضررة نتیجة یقعبسبب العبء اإلضافي الذي قد وإذ یساورھا القلق أیضا 

الفتقار فرق البحث واإلنقاذ الدولیة بالمناطق الحضریة للتدریب أو المعدات الكافیة،

التابع ھود التي تبذلھا الدول األعضاء، بتیسیر من مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیةالجوإذ تالحظ 

نقاذ بالمناطق إل، من أجل زیادة الكفایة والفعالیة أثناء تقدیم المساعدة الدولیة في مجال البحث والألمانة العامة

الحضریة،
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الل األحمر یقوم بتحدید الوضع أن االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھوإذ تالحظ أیضا 

الدول وجمعیات یقدم إلىالراھن للقانون الدولي في ما یتعلق بالتصدي للكوارث من أجل إعداد تقریر 

لصلیب األحمر والھالل األحمر في كانون الدولي لمؤتمر الالصلیب األحمر والھالل األحمر الوطنیة خالل 

ال سیما وارك الحكومات في اإلشراف على ھذه العملیة، ، وإذ تشدد على ضرورة تش٢٠٠٣دیسمبر /األول

في ما یتعلق بمبادئھا ونطاقھا وأھدافھا،

، في ھذا الشأن، بالمبادئ التوجیھیة التي وضعھا الفریق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ وإذ تسلم

لتصدي لھا،مرنة ومفیدة للجھود المبذولة من أجل التأھب لمواجھة الكوارث وامرجعیة كوسیلة 

نقاذ إلضرورة زیادة الكفایة والفعالیة أثناء تقدیم المساعدة الدولیة في مجال البحث واعلىتشدد . ١

؛البشریةبالمناطق الحضریة، وذلك بھدف المساھمة في سبیل إنقاذ مزید من األرواح

أفرقتھ اإلقلیمیة، الجھود الرامیة إلى تعزیز الفریق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ وتشجع. ٢

من خالل مشاركة ممثلین من عدد أكبر من البلدان في أنشطتھ؛وال سیما

جمیع الدول على أن تقوم، تماشیا مع التدابیر التي تطبقھا في مجال السالمة العامة واألمن تحث . ٣

نقاذ إلالوطني، بتبسیط أو تقلیص اإلجراءات الجمركیة واإلداریة المتعلقة بدخول فرق البحث وا

األمر، آخذة في اعتبارھا یقتضيحیثما الدولیة ومعداتھا ولوازمھا وعبورھا ومكوثھا وخروجھا،

ما یتعلق منھا وال سیماالمبادئ التوجیھیة التي وضعھا الفریق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ، 

م المجال على التأشیرات ووضع حیواناتھم في الحجر الصحي، واستخداعمال اإلنقاذبحصول 

الجوي، واستیراد معدات االتصاالت التقنیة للبحث واإلنقاذ، واألدویة الالزمة، وغیر ذلك من 

اللوازم ذات الصلة؛

جمیع الدول على اتخاذ التدابیر الكفیلة بضمان سالمة وأمن فرق البحث واإلنقاذ أیضا تحث. ٤

الدولیة بالمناطق الحضریة العاملة في أراضیھا؛

جمیع الدول التي لھا القدرة على تقدیم المساعدة الدولیة للبحث واإلنقاذ بالمناطق ك تحث كذل. ٥

الحضریة على اتخاذ التدابیر الالزمة للتأكد من أن ھذه الفرق التي تتحمل ھذه الدول مسؤولیتھا، 

ُتنشر وتعمل وفقا للمعاییر التي وضعت على الصعید الدولي على النحو المحدد في المبادئ 

بنشر ھذه الفرق في منھا یتعلق ماوال سیماجیھیة للفریق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ، التو

الوقت المناسب واكتفائھا الذاتي وتدریبھا وإجراءات عملھا ومعداتھا والتوعیة الثقافیة بعملھا؛
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الطوارئ في دعم الدور الرائد الذي یقوم بھ منسق األمم المتحدة لإلغاثة في حاالت تعید تأكید . ٦

سلطات الدول المتضررة، بناء على طلبھا، من أجل تنسیق المساعدة المتعددة األطراف في أعقاب 

الكوارث؛

على تعزیز التعاون بین الدول على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي في مجال التأھب تشجع . ٧

؛الصعددرات على جمیع لمواجھة الكوارث والتصدي لھا، مع إیالء اعتبار خاص لبناء الق

التابع الدول األعضاء على مواصلة جھودھا، بتیسیر من مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة تشجع . ٨

تعاون مع الفریق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ، من أجل زیادة الكفایة الوبلألمانة العامة 

اذ بالمناطق الحضریة، بما في ذلك نقإلوالفعالیة أثناء تقدیم المساعدة الدولیة في مجال البحث وا

زیادة تطویر المعاییر الموحدة؛ 

إلى األمین العام أن یقدم إلى الجمعیة العامة في دورتھا التاسعة والخمسین تقریرا شامال تطلب.٩

ومستكمال یضم توصیات بشأن التقدم المحرز في زیادة الكفایة والفعالیة أثناء تقدیم المساعدة الدولیة 

نقاذ بالمناطق الحضریة، آخذا في االعتبار مدى استخدام المبادئ التوجیھیة إلال البحث وافي مج

.التي وضعھا الفریق االستشاري الدولي للبحث واإلنقاذ

٧٥الجلسة العامة 
٢٠٠٢دیسمبر /كانون األول١٦

)UN-OCHA )FCSSكیفیة اإلتصال بـ  . ٤.أ
مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة 

قسم دعم التنسیق المیداني

Palais des Nationsقصر األمم المتحدة 
CH 112 Geneva 10 Switzerland

+٤١) ٠(٣٤١٢٩١٧٢٢: الھاتف 
+٤١) ٠(٢٣١٢٩١٧٢٢: الفاكس 
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: الھیئة الدولیة اإلستشاریة للبحث و اإلنقاذ .  ب
:INSARAGالغایة من الخطوط التوجیھیة.١.ب

إلى توفیر منھجیة للبلد المنكوب بكارثة مفاجئة تتسبب في انھیار بنایات INSARAGترمي الخطوط التوجیھیة .١
مناسبة لھ كما أنھا تحدد دور األمم المتحدة في USARالدولیةو كذلك تزویده بفرق البحث و اإلنقاذعلى نطاق واسع

.سیق المیداني مساعدة البلدان المتضررة في مجال التن
فإن ٢٠٠٢دیسمبر ١٦المؤرخ في٥٧/١٥٠العامة لألمم المتحدة الجمعيو كما تم التأكید علیھ ضمن قرار .٢

الكوارث للتصرف و مجابھةضمن برامجھا الوطنیة INSARAGالبلدان المعرضة للكوارث مدعوة إلدراج منھجیة 
البلدان : أيوعتین مختلفتین و لكنھما ذات نفس األھمیة موجھة إلى مجمINSARAGو الخطوط المنھجیة 

و تأتي المنھجیة الواردة في الخطوط التوجیھیة بآلیة .، و البلدان المتضررةUSARالمستجیبة و فرقھا الدولیة 
ھم أفضل لكیفیة فوھو ما سیفضي إلى ،محلیین كانوا أم دولیین–و التنسیق لفائدة كل المشاركین للتأھب و التعاون

و ذلك USAR لـصلب العملیات الطارئة، ضمانا إلستغالل أنجع للموارد المتوفرة التابعة المساعدة الدولیةإقحام 
.على جمیع األصعدة الحكومیة للبلد المتضرر

:INSARAGدور منھجیة .2.ب

:رة تضم المراحل التالیة على أنھا دوUSARتتعامل الخطوط التوجیھیة مع اإلستجابة الدولیة .١
الدروس رصة لمراجعةو ھي تصور المرحلة التي تتخلل االستجابات للكوارث و التي توفر ف: التأھب.١.١

على التراتیب اإلضافیة العامة التعدیالت و اإلضافاتالقیام بالمستخلصة من التجارب السابقة و 
 "SOP" حقةالالعداد التدخالت إلو إلجراء التمارین و.

الدولي USARا فریق ھیتأھب عند،صف العملیات المطلوبة مباشرة إثر حدوث كارثة وھي ت: التعبئة.١.٢
.لإلستجابة لتقدیم المساعدة للبلد المنكوب 

و دولي بمركز اإلستقبال USARو ھي تصف اإلجراءات المطلوبة عند حلول فریق :العملیات. ١.٣
السلط المحلیة للتصرف في الكوارثو OSOCCلدى ترسیمالو "RDC"المغادرة 

"LEMA" تصدر إلیھ األوامر و كذلك تنفیذه عملیات البحث و اإلنقاذ بمناطق العمران إلى أن
.بإنھاء المھمة

بإنھاء المھمة و الشروع USARالمطلوبة عند صدور تعلیمات لفرقاإلجراءاتتصور : التعبئةرفع. ١.٤
عن طریق المنكوبمن البلد مغادرتھاو OSOCCعبرتنسیق مغادرتھا في اإلنسحاب و

RDC
فھو .فریق البحث و اإلنقاذ الدولي إلى بلدهیعودماالمطلوبة عنداإلجراءاتتصف و ھي : ما بعد المھمة: ٥-١

حوصلة الدروس المستخلصة باإلضافة إلىتقریر ما بعد المھمة بإعداد و تقدیمطالب إذن م
.جابة للكوارث مستقباللمردود العام و النجاعة بالنسبة لإلستلتحسین ا
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:INSARAGھیكلیة الھیئة الدولیة اإلستشاریة للبحث و اإلنقاذ .٣.ب

:INSARAGاللجنة اإلداریة . ١.٣.ب
األمم OCHA ـلFCSSس الذي ھو في نفس الوقت رئی( یة تضم رئیسا و كاتبا رلجنة إداINSARAGتدیر 

و تجتمع ت اإلقلیمیة و فرق العمل الطارئة، ، و رؤساء المجموعات اإلقلیمیة و مساعدو رؤساء المجموعا) المتحدة 
.اإلستراتیجیة و سیاساتھا INSARAGالھیئة المدیرة سنویا لتحدید توجھات 

:INSARAGالكتابة القارة .٢.٣.ب
و األمم المتحدة بجنیف سویسرا OCHA التابع لـFCSSھو INSARAGھیئة إن قاعدة الكتابة القارة ل. ١

التصنیف الخارجي           لـھي تنظیم اجتماعات الھیئة و ورشات عمل و INSARAGمھمة الكتابة القارة 
INSARAG"IEC " و تظاھرات تدریبیة بالتعاون مع البلد المضیف.

على INSARAGاإلفتراضي و موقع OSOCCمسؤولیة تسییر وصیانة الـINSARAG و للكتابة القارة لـ
أي و باإلضافة فإن الكتابة القارة مسؤولة عن متابعة و تیسیر . INSARAG التابع لـUSARالشبكة و دلیل 

.INSARAGمشروع حصل اإلتفاق علیھ و بعثھ من طرف شبكة 

:INSARAGالمجموعات اإلقلیمیة لـ . ٣.٣.ب
و األمریكیتین الشرق األوسط/أوروبا/إفریقیامجموعة: اإلقلیمیة على النحو التاليINSARAGمجموعات . ١

و USARو تجتمع ھذه المجموعات اإلقلیمیة سنویا لتبني خطوات تدعم بھا اإلستجابة اإلقلیمیة لـ الھادي/ و آسیا
إلستیعاب المعلومات الھامة كذلكلھیئة اإلداریة یتم فعال تطبیقھا ولتتأكد من أن التوجھات و السیاسات الصادرة عن ا

.البلدان المشاركة حتى تعرض الحقا على الھیئة اإلداریةعنالصادرة 
ة كافة البلدان على التحرك النشیط في أقالیمھا و ھي تحرص على توفیر منبر لمناقشة تحث المجموعات اإلقلیمی. ٢

ھو إن واحدا من أھم نتائج ھذه اإلجتماعات . القدراتلك التعاون اإلقلیمي و بناء و كذUSARمسائل تتعلق بـ 
و التدریب و مسائل أخرى ذات صلة بتصورات مدمجة إلستجابة القدراتخطة عمل إقلمییة سنویة تخص بناء 

نة اإلداریة و على رأس كل مجموعة إقلیمیة رئیس و نائب رئیس، منتخبان سنویا و ھي عضو باللج. للكوارث
INSARAG.

ارةـابة القـالكت
UN-OCHA

FCSSجنیف

اللجنة  اإلداریة  
لھیئة

INSARAG

مجموعات العمل 
الفـوریـة

قـادة فـرق
USAR الدولیة 

المجموعة 
:اإلقلیمیة

الھادي/ آسیـا

المجموعة 
: اإلقلیمیة

األمریكیتان

ةالمجموع
:اإلقلیمیة

ال/أوروبـا/إفریقیـا
شرق األوسط

المكتب
الفرعي
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:خارطة المجموعات 

:بتونسINSARAGالمكتب الفرعي لھیئة . ٤.٣.ب

بلدان بنصتو INSARAGمن طرف اللجنة اإلداریة INSARAGیؤخذ قرار انشاء مكتب متقدم إقلیمي .١
طق معرضة للكوارث بھدف الرفع من یفھ بمناضو تستINSARAGمتقدم اإقلیمیامكتبINSARAGأعضاء بـ 

.INSARAGقدرات شبكة 
لیس بمكتب لألمم المتحدة بل أن كل مكتب منھا یتم تشكلیھ عن طریق INSARAGالفرعي لھیئةالمكتب .٢

تحت الفرعيویعمل المكتب . اتفاقیات ثنائیة یقوم بھا البلد المضیف بدعم من البلدان األخرى بالمجموعة اإلقلیمیة 
INSARAGلھا و تتم مراقبة نشاطاتھ من طرف الكتابة القارة التابعINSARAGلمجموعة اإلقلیمیة إشراف ا

.INSARAGضمانا لإللتزام بمنھجیة 
:ما یليINSARAGالمكتب اإلقلیمي المتقدم مةتضمن مھقد ت.٣

.المنطقةلغات / الشبكیة إلى لغة INSARAGترجمة وثائق و مواقع .١.٣
حضور ترسیمھا و كذلكباإلقلیم و INSARAGإتصال بعث نقاط في المجموعة اإلقلیمیةیس رئمساعدة . ٢.٣

.INSARAGعضاء بالندوات و االجتماعات و ورشات العملاأل
حسب اإلقلیمیة المقررة INSARAGتظاھرات و في تنظیم تدریبات INSARAGمساعدة الكتابة القارة . ٣.٣

.الشبكيINSARAGبموقع و نشره سنوي عملجدول

الشرق /أوروبا/منطقة إفریقیا
األوسط

منطقة
الھادي/ أسیا 

منطقة 
األمریكیتان
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:مجموعات العمل الطارئة . ٥.٣.ب

قد تشكل من وقت آلخر مجموعات عمل طارئة خاصة بمھام معینة عند طلب الھیئة اإلداریة أو المجموعات اإلقلیمیة 
المسائل و یتم تزوید ھذه المجموعات بموظفین لھم الخبرة و المؤھالت المالئمة للتفاعل مع . USARأو قادة فرق 

ایجاد حلول إلىھذه المجموعات تھدفINSARAGالتي یتم النظر فیھا، و من بینھم ممثل عن الكتابة القارة لـ 
و عند ..)و التدریبINSARAGمراجعة الخطوط التوجیھیة : مثال( لمسائل محددة یتم ضبطھا من طرف الجھة 

.اإلنتھاء من المھمة تتفرق المجموعات

:الدولیةUSARقادة فرق. ٦.٣.ب

و مباني، محلیا جبون ألحداث تنجم عنھا انھیارات ذوي خبرة و یستUSARشبكة من محترفین تابعین لـانھا . ١
و USAR بحیث أن إسھاماتھم و آدائھم و تجربتھم تساعد على تحسین القدرات العملیة لإلستجابة الدولیة لـ،دولیا

الدولیة المرسمین و USARیھم كافة قادة فرق USARجتماعا سنویا لقادة فرق اINSARAGتنضم الكتابة القارة 
یوفر مثل ھذه اإلجتماعات منبرا لمناقشة مسائل تقنیة تتعلق بالتدریب و بأحسن اإلجراءات، إعتمادا على الدروس 

.السابقة و تدریباتھا USARالمستخلصة من عملیات 

:INSARAGنقطة اإلتصال الوطنیة . ٧.٣.ب

البلد من المزودین لإلعانة كان ن إإذا كان البلد معرضا إلى كوارث لدرجة احتمال حدوث انھیارات للمباني ، أو .١
أن INSARAGو یجب على نقطة اإلتصال الوطنیة INSARAGالدولیة یتحتم إذاك تحدید نقطة اتصال وطنیة 

و . التصرف في اإلستجابة الوطنیة والدولیة للكوارث تكون ممثلة في موظف سامي بوزارة الدولة مسؤوال عن
و لیؤسس ذاكرة مؤسساتیة بھذا البلد ھذا المنصب سنوات عدیدةINSARAGیستحسن أن یشغل نقطة اتصال 

.INSARAGیتعھدھا ، ضمانا إللتزام الدولة نحو

:المسؤولیات التالیة INSARAGتتضمن مسؤولیات نقطة اإلتصال . ٢
لـ التصرف بصفتھ ھمزة الوصل الوحیدة للدولة تجاه المستجیبین الدولیین التابعین للكتابة القارة. ١.٢

INSARAG.
دیسمبر ١٦المؤرخ في٥٧/١٥٠العامة الجمعیةحسب ما ورد في قرار INSARAGدعم منھجیة . ٢.٢

و اإلنقاذ بالمناطق في مجال البحث دة الدولیة ع من مستوى النجاعة و التنسیق لدى المساعفالرّ "٢٠٠٢
.على كل األصعدة اإلداریة ھناكفي بلده و لدى المسؤولین عن التصرف في الكوارث"العمرانیة 

قبول المساعدات الدولیة ، كما أقر بالخطوط التوجیھیة عند INSARAGمنھجیة تطّبقالحرص على أن . ٣.٢
INSARAG ٢٠٠٢دیسمبر ١٦المؤرخ في ٥٧/١٥٠العامة الجمعیةو قرار.

.التي تھمھINSARAGتمثیل أو ضمان تمثیل بلده في اجتماعات المجموعة اإلقلیمیة . ٤.٢
، و خاصة منھا الدعوات إلى اجتماعات INSARAGنشر المعلومات الواردة عن الكتابة القارة . ٥.٢

INSARAG و ورشات عملھا و دورات تدریبھا و تمارینUSARین الجھات المسؤولة عن التصرف ب
.ببلدهUSARفي الكوارث و فرق 

و المھیأة ) حكومیةسواء تابعة للدولة أو لمنظمة غیر (الوطنیة USARالسھر على أن تمتثل فرق . ٦.٢
و في حالة التأكد من حصول ذلك فإنھ . لإلنتشار في عملیات استجابة للكوارث دولیة لمعاییر التصنیف الدولیة

.INSARAG-USARإدراج تفاصیل ھذه الموارد ضمن دلیل میتحت
.اإلفتراضي في حاالت الطوارئOSOCCالحرص على أن تنشر التحیینات بصفة منتظمة على الـ . ٧.٢

و الحرص ظمة حول األوضاع الراھنةتمنبصفة بلدھا ، ضمان تحیینات /كارثة في بلدهوقوعفي صورة. ٨.٢
.اإلفتراضيOSOCCالـ اإلحتیاجات الضروریة علىلمتعلقة باإلستجابة الوطنیة وعلى أن تتوفر األنشطة ا

.OSOCCبلدھا، إنشاء مركز لإلستقبال و المغادرة و كذلك /أن یسھل في حال حدوث كارثة ببلده . ٩.٢

ه مستعدا لدعم النشاطات ما إذا كان بلدیشترط في نقطة اإلتصال الوطنیة أن تتوفر فیھ القدرة على التأكد و القرار في.٣
.اآلتي ذكرھا 
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.ة اإلداریةدللمسؤولین عن مواجھة الكوارث على جمیع األصعINSARAGالدورات التدریبیة إستضافة. ١.٣
من بلدان مجاورة INSARAG على البلد المضیف أن یدعو المسؤولین عن التصرف في الكوارث.١.١.٣

فالھدف من ھذه الدورة ھو التعریف . INSARAGالتحسیسیة بالدورة للمشاركة أو بلدان من اإلقلیم 
.)Annexe A/الملحق أ(لدى المتصرفین في الكوارث INSARAGبمنھجیة 

مع تمرین محلي في اإلستجابة لزالزل أو اتزامنINSARAG-USARیستحسن أن یجرى تمرین . ٢.١.٣
و یتم UNDACالدولیة و فریق USARو یتحتم إدماج عنصر دولي یتمثل في فرق . كوارث مماثلة

/ الملحق ب (INSARAGاجراء الجزء الدولي من التمرین على نمط مركز قیادة بمساھمة من الھیئة القارة 
Annexe B. (

و بإحتضانالتي تخصھ، فھو مطالب INSARAGللمجموعة اإلقلیمیة اا رئیسمعندما یتم اختیار بلد. ٢.٣
. INSARAGباإلشتراك مع الكتابة القارة لھیئة INSARAGاإلقلیمي السنويتنظیم اإلجتماع

الذي تساھم في تنظیمھ و إعداده الكتابة القارة لھیئة السنويINSARAGإجتماع قادة فرق إستضافة.  ٣.٣
INSARAG

ة اإلداریة، حسب توصیات مجموعة إقلیمیة أو تعلیمات الھیئINSARAGإستضافة و تنظیم ورشات عمل . ٤.٣
.INSARAGبمساعدة الكتابة القارة لھیئة 

الوطني عن مھامھ یتحتم تعیین خلف لھ و إبالغ الكتابة القارة INSARAGوفي حالة تخلي نقطة اإلتصال .٤
INSARAG بذلك.
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تركت ھذه الصفحة بیضاء عمدا
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:الدولیة USARھیئات إستجابة . ج
: األممي OCHAمكتب . ١.ج

الدولیة خالل المساعدةو ھو مؤھل لتنسیق INSARAGاألممي بدور الكتابة القارة للھیئة اإلداریة OCHAیقوم . ١
و حكومات  أطراف عدیدة و تستجیب. الكوارث و األزمات اإلنسانیة التي تتجاوز قدرات البلد المتضرر
OCHAعمل ی. و األزمات للكوارث اإلنسانیة منظمات غیر حكومیة و وكاالت األمم المتحدة و أطراف أخرى 

إلستغالل األنجع للموارد األممي مع كل المشاركین و یستجیب للكوارث لمساعدة دولة البلد المتضرر سعیا لضمان ا
.الدولیة

:LEMAالسلطة المحلیة لمجابھة الكوارث .  ٢.ج
ھي LEMAو مجابھة الكوارثللداللة على السلطة المحلیة المسؤولة عن التصرف في LEMAتستعمل عبارة. ١

التوجھ إلى السلط LEMAالسلطة العلیا المسؤولة عن كامل التحكم و التنسیق و التصرف في عملیة اإلستجابة و بإمكان 
.ذات مسؤولیة جماعیة عن عملیة اإلستجابة للكوارث و اإلقلیمیة أو المحلیة أو أي تشكیلة منھا أالوطنیة 

:UNDACخبراء األمم المتحدة لتقییم و تنسیق الكوارث . ٣.ج
على UN-OCHAلألمم المتحدة لإلنتشار في حاالت الطوارئ المفاجئة و OCHAفي خدمة UNDAC فریق. ١

. بلد المنكوبررة أو المنسق األممي المقیم باللتماس ذلك من طرف الحكومة المتضإعند UNDACفریق داستعداد إلیفا
على أتم األھبة طیلة الیوم و قادرون على التدخل في آجال قصیرة جدا و یتم تزوید البلد المتضرر UNDACو موظفو 

.مجاناUNDACبفریق 
و ھم مسؤولون عن التصرف في الطوارئ مدربون، یأتون من بلدان و منظمات دولیة UNDACأعضاء فرق . ٢

OCHA و یدیر فریقUNDAC مكتبFCSSبمكتب OCHA لمنسق المقیم سلطة ااألممي بجنیف و ھو یعمل تحت
.و تعاون معھا LEMAلألمم المتحدة بجنیف و بدعم من 

ات یو تقییم الحاجUSARفي تنسیق اإلستجابة الدولیة بما في ذلك LEMAالسلطة المحلیةUNDACو یساعد فریق 
.OSOCCلـ من خالل تعیینھ التصرف في المعلومات و ذلك األولیة و 

:USARفرق البحث و اإلنقاذ بمناطق العمران الدولیة. ٤.ج
تمثل فرق البحث و اإلنقاذ الدولیة بالمناطق العمرانیة لدى البلد المتضرر أو المجموعة الدولیة التي تتدخل للقیام بعملیات .١

.بةأداة ثمینة لإلستجاارةبحث و إنقاذ في ھیاكل بنائیة منھ

:RD/Cمركز اإلستقبال و المغادرة . ٥.ج
) مطار مثال(، عند نقاط العبور إلى البلد المتضرر OSOCCو ھو امتداد لـ RD/Cینصب مركز استقبال و مغادرة . ١

لبلد المنكوب ، و یحل باUSARأو أول فریق UNDAC ب مركز اإلستقبال والمغادرة فریق و ینصّ . لإلستجابة الدولیة
بالتعاون الوثیق مع الجھات الساھرة على RD/Cو یعمل . ة الحقاتذلك بھدف تیسیر وصول فرق التدخل الدولیة ثم مغادر

یحال إلى فریق USARمن طرف فریق RD/Cو عندما یتم تنصیب . و المسؤولین المحلیینكالھجرة و الجمار
UNDAC بعید وصولھ.

و و تزویده بالموظفین و تشغیل جزءا من برامج اإلستعداد لمجابھة الكوارث، RD/Cتنصیب الدول مدعوة لجعل. ٢
.ھو ما یتحتم إختباره عملیا و خالل تمارین التأھب للكوارث المعتادة

:OSOCCمركز تنسیق العملیات على المیدان . ٦.ج
احساساثة من حیث السالمة و ھو یمثل مركزبا من موقع الكارو أكثر ما یمكن قرLEMA بجوارOSOCC ینصب . ١

أو فریق UNDACسواء من طرف فریق OSOCCو یتم تنصیب   LEMAللتنسیق بین المستجیبین الدولیین و 
USAR دولي یصل و تتم إذاك إحالتھ على فریقUNDAC إن الغایة األساسیة من . عند وصولھOSOCC ھي
وضع منظومات للتنسیق داخل الوحداتالدولیة و المحلیة و كذلك USARل فرق على تنسیق كیفیة تدخLEMAمساعدة 

...)ويآو صرفھا و المأكالصحة و المیاه (
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كوارث بعیدة، یتحتم على د حاجة للتنسیق الدولي بمواقع تي تجتاح فیھا مساحات شاسعة و حیث توجالعند الكوارث . ٢
فرعي، و في ھذه الصورة یكون OSOCCبالبلد إستعمال تصور دولي یحل USARأو أول فریق UNDACفریق 
عددة أخرى، حسب تفرعي أو أكثر بمواقع مOSOCCاألساسي بمركز تنسیق وطني ھام و یتم تنصیب OSOCCمقر 

.الضرورة 

:اإلفتراضي OSOCC الـ. ٧.ج

ت على العنوان األنترنااإلفتراضي أداة للتصرف في المعلومات تعتمد شبكةOSOCC إن الـ. ١
http/ocha.unorg.ch/virtuelosoccو الـOSOCC بین اإلفتراضي بوابة معلومات تیسر تبادل المعلومات

مسؤولین حكومیین في اإلفتراضي OSOCCینحصر إستعمالو . المستجبین و البلد المتضرر إثر اندالع مفاجئ للكوارث
أما الـ .و كل منھم یتطلب كلمة سرللكوارثمنظمات استجابة والكوارث فيعن التصرف

OSOCC اإلفتراضي فتدیرهFCSS وOCHA األممي.

:المنظومة العامة لإلنذار المبكر بالكوارث و التنسیق .٨.ج

ود المجموعة تزhttp://www.gdacs.orgعلى  (GDACS)المنظومة العامة لإلنذار المبكر بالكوارث و التنسیق .١
الدولیة لإلستجابة للكوارث بإنذارات شبھ مباشرة على الشبكة حول كوارث طبیعیة بالعالم و كذلك بأدوات تیسر تنسیق 

.اإلستجابة
لدى حدوث الكوارث الطبیعیة و التكنولوجیة و البیئة التي تفوق طاقة البلد المتضرر على GDACSو سیتم تنشیط .٢

.اعدة دولةاإلستجابة و التي تتطلب مس
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تركت ھذه الصفحة بیضاء عمدا
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: الدوليUSARتنسیق . د
:الدولیةUSARفرق في استجابة UN-OCHAمسؤولیات . ١.د

:التأھب .١.١.د
INSARAGالتصرف و كأنھ كتابة قارة لـ . ١
الدولي و تنمیتھUSARلتأھب الدعوة. ٢
.التي تم تبنیھا دولیا ، و تنسیقھاUSARالعمل على تنمیة منھجیة. ٣
ضمن األمم المتحدة INSARAGالتصرف و كأنھ نقطة اتصال بالنسبة للمسائل المتعلقة بـ . ٤
INSARAGالدولي علو موقع واب USARتحیین دلیل . ٥

:التعبئة . ٢.١.د
إلفتراضياOSOCCتشغیل . ١

و باألضرار الجسدیة و المادیة و نقاط الدخول و اآللیات ةعلقالمتبصفة مسترسلة التغییراتوفیر . ١.١
.الطلبات الخاصة في مجال المساعدة

إشعار كافة المشاركین الدولیین بأي تقالید ثقافیة و دینیة بالبلد المتضرر و بمناخھ و مسائل تتعلق .٢.١
.المةباألمن و الس

.العمل بالتنسیق التام مع البلد المتضرر لضمان صدور طلب مساعدة دولیة في اإلبان . ٢
التواصل مع ممثلي األمم المتحدة بالبلد المتضرر. ٣
عند الطلبUNDACنشر فریق . ٤
.حسب الطلب UNDACإسنادطلب وحدات . ٥

:العملیات . ٣.١.د
.التغییرات بصفة منتظمة عن األوضاع بالبلد المنكوباإلفتراضي و نشر OSOCCإدارة الـ . ١
.OSOCCوصیانتھ و كذلك األمر بالنسبة لـ ) إن لم یكن قد تم ذلك( RDCمطالب بإحداث UNDACفریق . ٢
.حسب الطلب UNDACتوفیر الدعم لفریق . ٣
.حسب الطلب" IHP"الشراكة اإلنسانیة الدولیةطلب مزید من وحدات. ٤

:ع التعبئة رف. ٤.١د
.لحالة الراھنةحول ااإلفتراضي و نشر تحیینات بانتظام OSOCCإدارة الـ .١
.حسب الطلبUNDACتوفیر الدعم لـ .٢

:ما بعد المھمة. ٥.١.د
USARباإلشارة إلى كل التقاریر المتعلقة بمرحلة ما بعد مھمة فریق USARالقیام بتحلیل كامل لعملیات فرق . ١

).Annexe E-" ه"الملحق (
.الدعوة إلى اجتماع حول الدروس المستخلصة بكامل األطراف المعنیة إن لزم األمر. ٢
تعمیم ملخص تقریر اإلجتماع المخصص للدروس المستخلصة على كافة األطراف المعنیة و نشره على الموقع . ٣

.INSARAGالشبكي 

:لیةالدوUSARمسؤولیات البلد المتضرر خالل إستجابة فرق . ٢.د

:اإلستجابة .١.٢.د

تعیین نقطة اتصال محلي . ١
INSARAGو منھجیة محلیة و صیانتھا، حسب الخطوط التوجیھیة الUSARفرق دعم. ٢

إیجاد صیغة إلطالق النداء للمساعدة الدولیة في الوقت المناسب و صیانتھا . ٣
في صورة حدوث كارثة، و ھو ما یضم المتضرربالبلدو صیانتھاالدولیةUSARتطبیق آلیات إلستقبال فرق .٤
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)مركز استقبال و مغادرة(RDCبعث . ١.٤
.الدولیة إلى البلد المنكوب بسرعةUSARالمساعدة في شأن التأشیرة بحیث یتم دخول فرق . ٢.٤
:رخصة الدخول بالنسبة إلى . ٣.٤

معدات اإلتصال المختصة. ١.٣.٤
و اإلنقاذمعدات طبیة و أخرى للبحث. ٢.٣.٤
كالب البحث . ٣.٣.٤
معدات صیدلیة لطب الطوارئ . ٤.٣.٤

.(BoO)و مرافق قاعدة العملیات OSOCCتوفیر األمن للموظفین و المعدات و .٤.٤
و الوقود و النقل و الماء و الدالوناللوجستیة بما في ذلك المترجمون وUSARاإلستعداد لدعم طلبات فرق .٦.٤

...الخ(BoO)یاتالخرائط و موقع قاعدة العمل
عند USARاإلفتراضي و كذلك تزوید فرق OSOCCتنمیة القدرة على نشر تحیینات و بالغات بانتظام على الـ . ٦.٤

.وصولھا 

:التعبئة . ٢.٢.د
عند الطلب ، إطالق طلب المساعدة الدولیة في اسرع وقت ممكن، و یمكن توجیھ نداءات اإلعانة عن طریق قنوات .١

.أو شبكات إقلیمیة أخرى أو بصفة ثنائیة UN-OCHAاسطة متعددة أي بو
.محلیة بالمخطط الوطني للتصرف في الكوارث الUSARو كذلك نشر فرق LEMAإدراج تأسیس .٢
(RDC) تنصیب مركز إستقبال و مغادرة.٣
ذلك تعمیم المعلومات ة و كیكما یتحتم ضبط الحاجیات األولیة لمساعدة الدولتقییم فوري للحاجیات و األوضاع، إعداد.٤

.اإلفتراضي OSOCCو الـ UN-OCHAعن طریق على المعلومات على المجموعة الدولیة في أقرب اآلجال
.اإلفتراضي OSOCCنشر تحیینات لألوضاع بانتظام على الـ .٥
.إضافیةUSARالحاجة إلى فرق إنتھاءعن اإلعالم.٦

:العملیات . .٢.3.د
لكوارث للتصرف في اLEMAتعیین . ١
.لضمان إستجابة منسقة و كذلك اإلستجابة لألولویات الوطنیةOSOCCو الـ RDCالحفاظ على ممثلین بالـ . ٢
.OSOCCو ھیاكل RDCالدولیة و UNDACآلیات التنسیق الدولیة التي توفرھا فرق إستعمال. ٣
.یةالدولیة ضمن العملیات الوطنیة الجارUSARإعداد آلیات إلدماج فرق . ٤

:رفع التعبئة . ٤.٢.د
USARاإلعالن عن نھایة مرحلة عملیات .١
.توفیر الدعم اللوجستي لمساعدة الفرق الدولیة في إنسحابھا.٢

:الدولیة USARمؤازرة بلد ما في مسؤولیاتھ أثناء إستجابة . ٣.د

:التأھب . ١.٣.د
.مع الحفاظ علیھا بوسائل النقل لإلنتشار السریعUSARتطبیق آلیات لتزوید فرق . ١
.ة عن اإلنتشار الدوليتحمل كل التكالیف المنجرّ . ٢
.جدھا بالخارج إن لزم األمر ذلكاأثناء توUSARتوفیر القدرة على إعادة تزوید فرق . ٣
.و منھجیتھاINSARAGو صیانتھا طبقا للخطوط التوجیھیة USARفرق دعم. ٤
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:التعبئة. ٢.٣.د
اإلفتراضي، OSOCCدولي یصبح البلد المساعد مطالبا باإلعالن على الـ USARاذ القرار بنشر فریق ما أن یتم إتخ.١

و تفاصیل حول اإلتصاالت "ETA"و بیانات السفر جوا الصادرة عن المعداتو وزنكموUSARعن حجم الفریق 
.بالفریق 

.تحدید نقطة إتصال القاعدة طیلة مدة المھمة و صیانتھا.٢
.اإلفتراضيOSOCCمن خالل الـ للمعلومات الخاصة بالعملیة طوال كامل مراحلھا و بصفة منتظمة یناتتحینشر.٣

:العملیات. ٣.٣.د
.الدعم اللوجستي و اإلداري الذي قد یحتاج إلیھ الفریق أثناء قیامھ بالمھمة كامل توفیر . ١

:رفع التعبئة. ٤.٣.د
)ھندسة و تقییم طبي(طلوب و متى أمكن ذلك مواصلة مساعدة البلد المتضرر حسب ماھو م.١
.اإلفتراضيOSOCCمواصلة تحیین المعلومات الھامة على الـ .٢
.األصلي، توفیر وسائل العودة إلى البلدUSARعند إنتھاء الحاجة إلى فرق .٣

:الدولیة USARمسؤولیات فرق . ٤.د
:التأھب . ١.٤.د

دولي سریع ،الحفاظ على حالة تأھب متواصلة إلنتشار . ١
دولیة،USARالحفاظ على القدرة على إنجاز عملیات . ٢
ضمان اإلكتفاء الذاتي للمتدخلین و ھم في حالة إنتشار لمدة المھمة، . ٣
البحث،الحفاط على التالقیح و الحصانة الالزمة ألفراد الفریق بما في ذلك كالب . ٤
في بلدھم،USARتشكیل الفریق من أعوان یقومون عادة بعملیات . ٥
ئق سفر صالحة لكامل أعضاء الفریق،الحفاظ على وثا. ٦
OSOCCو الـ RDCالحفاظ على القدرة على التزوید باألعوان و المعونة لدى مركز . ٧
.ساعة بالیوم٢٤عملیات بالنقطة إتصال تشغیل. ٨

:التعبئة . ٢.٤.د
اإلفتراضي OSOCC الـتحیینات ھامة علىنشرتسجیل تأھب الفریق لإلستجابة و . ١
ظ على نسخ مطبوعة جاھزة احفالو Annexe F)-ملحق و(USARإتمام استمارة اإلرشادات الخاصة بفریق . ٢

. حین وصولھمOSOCCو الـ RDCلتوزیعھا على 
.OSOCCو الـ RDCتحسبا لتنصیب أو دعم USARعنصر تنسیق و معھ فریقھ تعیین. ٣
.ساعة یومیا٢٤لعملیات تدوم الحفاظ على نقطة اتصال . ٤

:العملیات . ٣.٤.د
.حسب الضرورةOSOCCالـ أو/وRDCتنصیب أو دعم .١
.ضمان سلوك محترم من لدن أفراد الفریق.٢
.INSARAGإنجاز عملیات تكتیكیة تتماشى و الخطوط التوجیھیة .٣
.USARالخاصة بعملیات OSOCCالمشاركة في اجتماعات .٤
.یینات حول النشاطات، بصفة منتظمةتزوید البلد األصلي بتح.٥

:رفع التعبئة . ٤.٤.د
.مھمة الفریقبنھایة المانحإشعار البلد .١
.USARفي خصوص إنسحاب فریق OSOCCالتنسیق مع .٢
Annexe)-ملحق ز(التي تم تعمیرھا قبیل المغادرة بالوثائق RDCأو OSOCCتزوید .٣ G.
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:ما بعد المھمة . ٥.٤.د
من تاریخ یوما ٤٥خالل USARبفریق الخاصتقریر حول ما بعد المھمة من INSARAGبة القارة الكتاتمكین .١

.إلى بلده األصليعودتھ
.حسب الضرورة " SoP" ییم أدائھ خالل اإلنتشار و تعدیل التراتیب العملیة العامة تق.٢

:مؤقت" RDC" المسؤولیات عند تنصیب مركز استقبال و مغادرة . ٥.د
.LEMAالنشاطات مع المسؤولین بالمطار و تنسیق .١
.RDCتحدید موقع مناسب لـ .٢

أعالم، (رؤیتھ واضحة و أن عالمات التأشیر إلیھ جلیة بالنسبة للفرق القادمة RDCأن موقعالتأكد من. ١.٢
....)إشارات توجیھیة 

.RDCـ بالظاظتقلیال من اإلكتو ذلكفرق القادمةجعل منطقة لإلنتظار خاصة بال. ٢.٢
اإلفتراضي بأسرع ما یمكن OSOCCو الـ OSOCCإقامة قنوات إتصال مع .٣
.جمع المعلومات الالزمة للموارد القادمة، بما في ذلك.٤

في مجال التأشیرة و التحصینات الصحیة و األدوات الطبیة و معدات اإلتصال كمارجرة و الجمسائل تخص الھ. ١.٤
.و اإلنقاذ

.بالتعامل مع الشحن و مأوى الطائراتر و التي منھا ما یتعلق اللوجستیة بالمطا. ٢.٤
.و المعدات إلى موقع الكارثةاألفرادنقل . ٣.٤
إلى المنتوجات البترولیة و الغاز تحت الضغط المنفذ. ٤.٤
مستجدات الكارثةالمعلومات حول التزود ب. ٥.٤
(LEMA-OSOCC)إمكانیة  اإلتصال بـ ھیاكل التنسیق و . ٦.٤
مواضیع حول مسائل خاصة بالسالمة و األمن. ٧.٤
إمكانیة الحصول على خرائط و مترجمین و دالین . ٨.٤

ترسیم و إعالم الموارد القادمة .٥
، حسب الضرورةRDCطلب مزید من األعوان من الفرق القادمة لتقویة الـ .٦
UNDACالمؤقت إلى حین وصول فریق RDCتشغیل .٧
حال وصولھ UNDACإلى فریق RDCلیم ساإلستعداد لت.٨

:مؤقت OSOCCالمسؤولیات عند تنصیب . ٦.د
LEMAتنسیق العملیات مع .١

.في ما یتعلق بتنسیق المتدخلین الدولیین و المساعداتOSOCCتحدید دور .١.١
OSOCCو  LEMA إیجاد آلیة لتبادل المعلومات بین.٢.١

...)أعالم ، التأشیرات التوجیھیة (رد الوافدة یضمن الرؤیا الواضحة للمواOSOCCتحدید موقع مناسب لـ .٢
بأسرع ما یمكن OSOCCو RDCإحداث قنوات إتصال بین .٣
:جمع المعلومات اآلتیة .٤

.المعلومات الجاریة حول الكارثة و تعدیل التقاریر على ضوء ذلك. ١.٤
.بط حاجیات البلد المتضرر األولیةض. ٢.٤
.التابع للموارد الوافدةUSARارة المعلومات لفریق تسجیل البیانات الواردة في استم. ٣.٤
.BoOتحدید المواقع المحتملة لقاعدة العملیات . ٤.٤
.المنكوبةالحصول على خریطة للمنطقة . ٥.٤
.ضبط آلیة تسلیم الضحایا. ٦.٤
.المواردتحدید موقع للرافعات و الجرافات و الحامالت و الشاحنات و ضبط طریقة للحصول على كل ھذه. ٧.٤
.تنظیم النقل بالنسبة لألعوان و المعدات إلى و من مواقع العمل . ٨.٤

ھذه إلى كل للنفاذالغاز تحت الضغط و ضبط طریقة كذلكتحدید مواقع المنتجات البترولیة و الخشب و. ٩.٤
.الموارد 

.اتاإلجتماعحول إعداد ھیاكل للتنسیق و تفاصیل . ١٠.٤
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.بالسالمة و األمنلمواجھة المسائل الخاصةإعداد خطة. ١١.٤
.تحدید موقع للمترجمین و الدالین و تحدید صیغة للحصول على ھذه الموارد. ١٢.٤

.أعالهومن مصادر أخرى إعتمادا على المعلومات المذكورة USARفي تعیین موارد من LEMAمساعدة .٥
.ترسیم و إعالم الموارد الوافدة.٦
بما ھو مناسب OSOCCلدعممن الفرق الوافدة داألفراطلب مزید من .٧
UNDACوصول فریق حینالمؤقت إلى OSOCC تشغیل الـ.٨
.حین وصولھUNDACلفریق OSOCC اإلستعداد لتسلیم .٩

:OSOCCالمسؤولیات داخل . ٧.د
.المؤقت بالطریقة المناسبةOSOCC مھام لتنسیق المطلوبة أثناء العملیة بالـكامل تنفیذ .١
.Annexe C)-ملحق ج ( و توثیقھاللتخطیطOSOCCالبیانات من إستمارة جمع.٢

.دراسة الحاجیات األولیة للبلد المتضرر بالنسبة للموارد المتوفرة . ١.٢
.و متدخلین آخرین و تحلیلھاUSARرصد المعلومات الصادرة عن فریق . ٢.٢
.ت الالزمة البحث عن الثغرات في العملیات و تحدید التنقیحا. ٣.٢
.التفكیر في خطط طویلة المدي حول الموارد و المھام اإلضافیة . ٤.٢

.موقع الكارثة تثبیت المعلومات على  خریطة .٣
و العمل على تیسیرھا USARإجتماعات یومیة حول عملیات إعداد .٤
:یینھاو تحواردة للتخطیط و بیانات أخرى OSOCCمراجعة خطة العمل إعتمادا على نتائج إجتماع.٥

.الفترات التي یتطلبھا تنفیذ مھام العملیةطول . ١.٥
رزنامة اإلجتماعات اإلخباریة . ٢.٥

عن الوضع الراھن OSOCCضمن تقریر قصد إدراجھاUSARحول عملیات اإلعالمیة إعد اد المادة .٦
USARالمساعدة خالل مرحلة رفع تعبئة .٧

مرحلة اإلنسحاب. ١.٧
ة إعداد جدول المغادر. ٢.٧
نقل إلى البلد األصلي تتحدید حاجیات الفرق اللوجستیة بما في ذلك ال٣.٧
Annexe)-ملحق د ( .المغادرة USARفرق اإلجتماع ب. ٤.٧ D
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:USARتصنیف فرق . ھـ
ت الكوارث المنتشرة في العالم و المتسببة في أضرار لمناطق آھلة ذات كثافة سكانیة تعیش و تعمل بمساكن لقد زاد. ١

كما . متطورة خالل العشریة الماضیةUSARطاقات ى لإمن اإلسمنت و اإلسمنت المسلح متعددة الطوابق في الحاجة 
و . لھاالطبیةضحایا المحبوسة و إنقاذھا و توفیر العنایة ساھمت التطورات التكنولوجیة في الرفع من القدرة على تحدید ال

تدریب جید، عند الطلب، لمساعدة بلدان ويذUSARخبراء ھو ترسلوUSARقد اكتسبت بلدان عدیدة قدرات 
.أضرتھا كوارث تسببت في انھیارات بنائیة على نطاق واسع

لضحایا الجسیمة و كذلك البالد المنكوبة، فإن الدروس دولیة كان ذا نفع كبیر بالنسبة لUSARرغم أن نشر فرق . ٢
المستجیبة ضمن منظومة حسنة التنسیق ضمانا ألقصى جدوى USARالمستخلصة تشیر إلى الحاجة إلى إدماج فرق 

الدولیة حسب قدراتھا العملیة سعیا USARإن ھناك حاجة إلى تصنیف فرق . الموجودةUSARفي استعمال موارد 
.ذات كفاءة مالئمةUSARي حالة طوارئ إال موارد ألال تنشر ف

.أن تتظمن العناصر التالیة،، بقطع النظر عن تصنیف قدراتھا و اندماجھا المیدانيUSARیتحتم على كافة فرق . ٣
اإلدارة. ١.٣
اللوجستیة. ٢.٣
البحث. ٣.٣
اإلنقاذ . ٤.٣
الخدمات الطبیة. ٥.٣

وا جراء كارثة تسببت في انھیار ھیكل بنائي یتم إنقاذھم من طرف كیف أن معظم من تضرر١یوضح رسم .٤
تطلب معدات زھیدة إال أنھ عندما تحبس ضحایا داخل ھیاكل و ییتم ھذا البحث مباشرة إثر الكارثة و والمتساكنین

ة عالیة من خاصة منھا المباني الثقیلة من اإلسمنت المسلح ، فإنھ من الضروري إستعمال كفاءات و معدات ذات درج
.اإلختصاص لتحدید الضحایا و الوصول إلیھا و إنقاذھا 

لذا فإنھ من األھمیة القصوى یاة بالنسبة لضحیة حبیسة األنقاض، یتضاءل إحتمال البقاء على قید الحسرعان ما . ٥
لتصنیف فرق INSARAGمنظومة لقد تم إعدادال وأن توجھ الموارد المناسبة إلى المواقع المناسبة في أقصر اآلج

ثقیل

متوسط

خفیف

موارد محلیة

دفن 
عمیق

بعض الجیوب 
و الفضاءات 

المغلقة 

جروح طفیفة
حبس خفیف

١رسم 
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USAR ألال یرسل بلد مساعد إال الفریق الذي یتمتع بالكفاءات و المعدات المطلوبة و ھي كذلك تلعب دورا أساسا سعیا
.في توجیھ الموارد المناسبة إلى المواقع المناسبة في أقصر اآلجال

بخصوص مؤھالت USARق یفرموحدة لدى رؤیا توفر USARلتصنیف فرق INSARAGو تضمن منظومة . ٦
تضم نفس یقدر ما فالفرق تكون قادرة على إندماج فعال بقدر ما تكون لدیھا تركیبة أساسیة متشابھة، و . التصنیف المتعددة

ة مما ینجر عنھ إستجاب،USARالعناصر و كذلك بقدر ما تمتلك مؤھالت موحدة للنواحي األساسیة من إستجابة فریق 
.عملیة متعددة الجنسیات ناجعة و سلیمة

خفیفة: USARثالثة مستویات من التصنیف و ھي فرق USARلتصنیف فرق INSARAGلقد حددت منظومة . ٧
.ثقیلة ومتوسطة و

القدرة العملیة على المساعدة في البحث على سطح األرض و اإلغاثة مباشرة إثر الخفیفةUSARتمتلك فرق . ١.٧
و ال یحبذ أن تنتشر فرق . الخفیفة في الغالب من البالد المتضررة و البلدان المجاورة USARتأتي فرق . الكارثة

USAR الخفیفة دولیا في حاالت الطوارئ.

عملیات اإلغاثة في حوادث إنھیار ھیاكل على القدرة العملیة على البحث تقنیا و المتوسطةUSARتمتلك فرق . ٢.٧
و فرق . األحوازبالمتوسطة قادرة على كسر و اختراق و قطع اإلسمنت المتواجد خاصة USARوفرق .بنائیة

USAR و . المتوسطة غیر مطالبة بأن تكون لھا القدرة على كسر و اختراق اإلسمنت المقوى بھیاكل من فوالذ
لعملیات بالبلد المنكوب خالل إلى بلد متضرر أن تكون جاھزة لالموفدالمتوسطة الدولیة USARیتحتمم على فرق 

.اإلفتراضيOSOCCساعة من نشر الكارثة على الـ ٣٢

تقنیا و اإلغاثة في حوادث انھیار ھیاكل بنائیة، المتشعبالقدرة العملیة على البحث الثقیلةUSARتمتلك فرق . ٣.٧
ة بالنسبة لإلغاثة الدولیة لدى إندالع فجئي ویقع التفكیر في فرق ثقیل. مدعمة بھیاكل فوالذیةالمباني الخاصة منھا تلك 

ما تفوق المتواجدة خاصة بمناطق عمرانیة، عندلكوارث تنجر عنھا إنھیارات لھیاكل بنائیة عدیدة من اإلسمنت المقوى 
الثقیلة USARو یتحتم على فرق .ھذه األخیرة القدارت المطلوبةأو عندما تفتقرالحاجة الطاقة الوطنیة لإلستجابة 

OSOCCساعة من نشر الكارثة على الـ٤٨إلى بلد متضرر أن تكون على أتم اإلستعداد للتدخل في حدود موفدةال
.اإلفتراضي 

بق علیھا مواصفات منظومة تصنیف فرقطالتي تنUSARفرق إالINSARAG-USARو لن ترسم بدلیل . ٨
USAR . التي تبنتھابقائمة التثبت مذكورةھا التصنیف یحق للالفرق اإلمتثال إلیھا علىو تفاصیل الشروط التي

INSARAG الملحق ك( لھذا الغرض-H( .

الدولیة USARلفرق INSARAG(IEC)التصنیف الخارجي بترتیب عملیةINSARAGالكتابة القارة تقومو . ٩
).I–الملحق ل (اإلتصال الوطنیة من طرف نقطةعندما یطلب منھا ذلك
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.البحث و اإلنقاذ الدولي بالمناطق العمرانیة. و
.الدولیة USARاعتبارات أخالقیة تخص . ١.و

:مقدمة . ١.١.و
لبلدان و اINSARAGفي حالة انتشار لمن اإلھتمامات األساسیة لدىالتي ھي USARإن سلوك فرق . ١

.المساعدة و المسؤولین المحلیین بالبلد المتضرر
وي كفاءة عالیة ذأن تسعى دوما إلى أن تظھر على أنھا ممثلة لكتلة من المختصین USARیتحتم على فرق . ٢

مھمة الإنتھاء ي حاجة إلى مساعدة مختصة و عند شكلت لمساعدة مجموعات سكنیة ف،و تدریب محكم التنظیم
علیھمطالبة بالتأكد من أن أداءھا كان إیجابیا، و أنھا ستبقى راسخة في الذاكرة لما ظھرت USARتكون فرق 

.من سلوك ممتاز في محیط العمل و في المجتمع
و تتضمن اإلعتبارات األخالقیة حقوق اإلنسان و مسائل قانونیة و ثقافیة تخص العالقات بین أفراد فرق . ٣

USARو اھالي البالد المتضررة.
ال سفراء لفریقھم و بلدھم و یعتبر أي خرق للمبادئ أو أي سلوك منبوذ، ظاھرة USARیعد كل أفراد فرق . ٤

و سینعكس سلبا على USARو أي سلوك غیر مناسب سیحط من قیمة العمل الجید الذي یقوم بھ فریق مھنیة 
.كامل آداء الفریق و بلده األصلي

من األحوال، ذروا استغالل أو اإلنتفاع من أي وضعیة أو مناسبة بأیة حالةأن یحUSARو على أفراد فریق . ٥
.األوقاتفي كل المھنیةبكامل مسؤولیة التصرفكامل أفراد الفریق علىو 

:توجب النظر فیھا مسائل حساسة تس. ٢.١.و
.القیمة التي یعطیھا األھالي لألحداث . ١
ین و القومیة الحس الثقافي بما في ذلك العرق و الد. ٢
حواجز اإلتصال الناتجة عن فوارق لغوبة. ٣
الفوارق في األخالقیات و القیم المتعلقة بالشغل ٤
الفوارق في اللباس٥
العادات المحلیة المتعلقة بالمأكل و السلوك . ٦
طرق تطبیق القوانین المحلیة . ٧
السیاسة المحلیة المتعلقة بالسالح.٨
طرق العیش المحلیة . ٩

أسالیب السیاقة و عاداتھا. ١٠
المختلفةالسیاسة المحلیة في خصوص أسالیب المداواة . ١١
المحضورةالكحول و العقاقیر تناول. ١٢
التجاوب مع المعلومات الحساسة. ١٣
استعمال كالب البحث. ١٤
أو األموات و التعامل معھم / العنایة بالمرضى و. ١٥
نظام اللباس أو معاییره. ١٦
الذكر و األنثى : القیود المتعلقة بالجنسین .١٧
الحدود الخاصة بالترفیة. ١٨
المرخص فیھاالقیود على االتصاالت محلیا و اإلستعماالت . ١٩
و المباني و عرض صورھاالضحایاتصویر . ٢٠
)نواحي من المباني( جمع التذكارات . ٢١
لتأشیرمنظومة اتشویھ الممتلكات كما یحدث عند استعمال . ٢٢
)عسكریة ، دینیة (رة دخول مناطق محجّ . ٢٣
معاییر أخالقیة. ٢٤
اعتبار قدرات الفرق األخرى و أسالیب عملھا . ٢٥
.اللجوء إلى الحوافز المالیة لتنمیة التعاون. ٢٦
مسائل سیاسیة . ٢٧
أي تصرف أو سلوك من شأنھ تعقید أوضاع متوترة . ٢٨
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:USARالتخطیط لدى فرق . ٢.و

:مقدمة . ١.٢.و
و ھي تتضمن مھمة USAR بعد عودة فرقتمتد إلى ماالتخطیط عملیة متواصلة تسبق بكثیر أي استجابة و .١

.و توزیع المعلومات و تحدید كل الموارد و اإلضافات المطلوبة ألداء المھمة جمع 
بینة تامة من وظیفة التصرف في و الوظائف القیادیة أن تكون علىUSARیتحتم على الطاقم اإلداري لفریق . ٢

لتحقیقضمانا OSOCCاإلعالم و توكل في أغلب الحاالت مھمة التخطیط للعملیات و إسناد مواقع العمل إلى 
و OSOCCبحضور اإلجتماعات التي برمجھا USARو تطالب فرق .LEMAاألھداف التي حددھا 

.مھام أخرىقبولب مزید الدعم أو اإلعانة وإعداد تقریر حول سیرھا و طلبالمخصصة للتخطیط و ذلك 

:التأھب . ٢.٢.و
:بما یلي USARتتعھد إدارة فریق . ١

RDCبما في ذلك UNDACحسب منظومة مو أن یتم تدریبھUSARفرق ءأعضاأن تختار. ١.١
.مھام التنسیق المطلوبةینجزوا حتى OSOCC و

بكامل وثائق السفر المطلوبة ال فقط بجواز السفر و بطاقة الھویة مزودونمینشر أفراد الفریق وھ. ٢.١
فمثال یتوخى العدید من البلدان قوانین صارمة في خصوص أصناف العالج . أو وثیقة التحصین الصحي

كما أن أفراد . لذا یتحتم ضم وصفة طبیة إلى كامل األدویة الخاصة بالطوارئ التي ینقلھا الفریق. الطبي
طالبون بحمل إثباتات لمؤھالتھم المھنیة الطبیة و على كالب البحث أن تكون مزودة بالصفائح میق الفر

.و أن تكون كذلك مصحوبة بشھادات تلقیح صالحة .اإللكترونیة في أجسادھا
.رقمیا و على الورقOSOCCیجب أن تتوفر استمارات تخطیط عملیات . ٣.١

:التعبئة . ٣.٢.و
أخذ ا یمكن من معلومات حول البلد المتضرر و كذلك الوضع الراھن لتیسیر سیر عملیة یجب جمع أكثر م. ١

.القرار
.التنسیق مع مسؤولي الفریق للتأكد من إمكانیة نشر الفریق في المھمة. ٢
.یجب على إدارة الفریق تنظیم أولي للتخطیط لمعاینة مدى استعداد الفریق للنشر. ٣
.الحالة الراھنةیجب إعالم الفریق ب.  ٤
.وضع ھیكل تنظیمي حسب المھام و التأكد من أن كل الخطوط التنظیمیة المطلوبة غیر شاغرة . ٥
اإلفتراضي  بما في ذلك حاجیاتھ الخاصة حال OSOCCعلى الـUSARنشر تفاصیل السفر بالنسبة لفریق . ٦

. وصولھ البلد المتضرر
و ذلك عند OSOCCأو RDCن للقیام بمھام التنظیم و دعمھا ضمن إعداد طاقم من األعوان مدربین و مؤھلی. ٧

.الحاجة
.اإلفتراضي، عن اعتزامھ اإلستجابة للكارثةOSOCCالـاإلعالن على ھإنطالققبیل USARیتحتم على فریق . ٨
تصة، تشغیل الموظفین، عناصر مخ(إعداد برامج إحتیاطیة إعتمادا على المعلومات المتوفرة حول األوضاع . ٩

...) مخاطر خاصة، النقل
.بالھویة الكاملة للفریقإعالم نقظة اإلتصال الوطني . ١٠
تنظیم و تمویل النقل إلى البلد المتضرر. ١١

.حول المھام المیدانیة LEMAأو / و OSOCCو RDCتحدید موقع المعلومات و جمعھا من طرف . ١٢
عند فرقا لوجستیة و مختصة من إلى مواقع الكارثة و نقل إعداد مخطط عمل حول مسائل األمن و السالمة. ١٣

)تنسیق و فریق لتحدید قاعدة العملیات و منطقة العمل فریق استطالع و (الضرورة 
.تنظیم اجتماع إخباري مفصل حول خطة العمل و تسییره . ١٤
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:العملیات. ٤.٢.و
LEMAالمتضرر المتعلقة بالعملیات الطارئة و یمثل مطالبة باإلمتثال لسیاسة و إجراءات البلدUSARفرق .١

.للكارثةاإلستجابةة عن المتضرر السلطة المطلقة المسؤولالبلدالتابعة 
:بما في ذلكLEMAأو/وOSOCCجمع و توثیق المعلومات من عند .٢

تسلسل القیادة . ١.٢
نقطة اإلتصال. ٢.٢
اليحالوضع المستجدات في . ٣.٢
لدى الفریق و إعادة توزیعھاتوزیع المھام. ٤.٢
اعتبارات األمن و السالمة . ٥.٢
برنامج اإلتصاالت . ٦.٢

.بقدرات الفریق معتمدین استمارة اإلرشادات التابعة للفریق LEMAأو/وOSOCCإشعار . ٣
ن المعنیین و تحیینھ ثم إعالم الموظفیOSOCCمراجعة خطة العمل بإعتبار نتائج اإلجتماع التخطیطي التابع لـ . ٤

.حول ذلك
.بخصوصOSOCCإن المسؤولین عن الفریق في حاجة إلى معلومات من . ٥

.طول المدة الزمنیة للعملیات الالزمة لتنفیذ الخطط المقررة. ١.٥
الضحایا إلى المنظومة الطبیة المحلیة و كذلك العالج الطبي و خطط USARم فریق یاإلرشاد حول تسل. ٢.٥

.USARنسبة لعضو جریح من فریق اإلجالء الطبي بال
مسائل األمن و السالمة بخصوص إخالء الموقع . ٣.٥
جداول اإلعالم المحلي . ٤.٥
متطلبات الخرائط . ٥.٥

OSOCCإعداد تقاریر حول األوضاع و توزیعھا على .٦
دراسة برامج طویلة المدى إستعدادا إلعادة التزوید و تجدید المھام . ٧
:ثیق أن یتضمنیتحتم على التو. ٨

التسلسل الزمني لألحداث . ١.٨
عملخطة . ٢.٨
الوثائق الطبیة للضحایا و ألفراد الفریق . ٣.٨

:التعبئة. ٥.٢.و
:رفع التعبئة لمواجھةمطالبة بإعداد خطة USARفرق . ١

مراحل اإلنسحاب . ١.١
برنامج زمني لإلنسحاب. ٢.١
في ذلك النقل إلى البلد األصلي و تفاصیل حول أي ھبة من صنف بالمتطلبات اللوجستیة، بما OSOCCمد . ٣.١

.المعدات یتم الحصول علیھا 
).و مسائل تخص وسائل اإلعالمالنقل: مثال(تحدید أي حاجة للدعم و إعالم القاعدة األصلیة بھا . ٤.١
مسائل األمن و السالمة . ٥.١

بخصوص عملیة فك التعبئةUSARإعالم فریق .٢
:العودة إلى خطة التأھب بحیث تتضمن إعداد. ٣

مسائل تخص تأھیل المعدات و العاملین . ١.٣

إعادة تزوید مخازن المعدات و المستھلكات. ٢.٣
وثائق و تقاریر. ٤

.تجمیع المعلومات و ترتیبھا و إعداد تقریر لما بعد المھمة. ١.٤
.یوما ٤٥ون في غضINSARAGإحالة التقریر إلى الكتابة القارة لـ . ٢.٤
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:USARمسؤولیات إدارة فرق . ٣.و
: مقدمة . ١.٣.و

التفاعل الناجع لكل عناصر الفریق ضمانا لنجاح و سالمة العملیات و یمثل قائد فریق USARتتطلب عملیات . ١
USAR إال أن العملیات المیدانیة یدیرھا . القطب المحوري للتنسیقLEMA بالتعاون معOSOCC.

مؤقتین و تشغیلھا إلى حین یتم تسلیمھما إلى OSOCCأو RDCالدولیة قبل أن تصبح USARتصل فرق وقد. ٢
.UNDACفریق 

أو مساعدتھا     و OSOCCو RDCفقد تطالب الفرق التي تصل بتعیین شخص أو أشخاص لتفعیل و وظائ. ٣
.بمستویات كافة من األعوانیتحتم قدر اإلمكان إشعار الفریق بھذا قبیل المغادرة لضمان انتشاره

على ثقافة و دین و عادات و قوانین البلد المتضرر   قبل USARمسؤول عن إطالع فریق USARقائد فریق . ٤
.اإلنتشار

مسؤول عن العمل حسب اعتبارات أخالقیة أثناء كافة حصص البرمجة، و اإلجتماعات     و USARقائد فریق . ٥
عن اإلنضباط في ھذا الشأن بحیث یتم تسجیل أي تجاوزات في ھذا المجال تتلوه أعمال اللقاءات اإلخباریة و كذلك 

.و البلد المساعد USARمتابعة من طرف رئیس فریق 

:التأھب . ٢.٣و

:الدوليUSARتركیبة فریق . ١.٢.٣.و
رة وظائف عضویا من عنصرین  وضیفین ھما العملیات و اإلدارة و تدعم عنصر اإلدا(USAR یتكون فریق.١

.األمن   و اإلعالم و التخطیط و التنسیق و اإلعالم للعموم 
و أما إدارة الفریق فھي مسؤولة عن التصرف في كل مظاھر عملیات الفریق و ضمان كل الجوانب الوظائفیة .٢

خرى، وھي كذلك مسؤولة عن تقییم سیر العملیات و السھر على التنسیق مع جھات أ. ضمن العملیات المنسقة للفریق
.ھؤالء المسؤولون مطالبون بضمان دوام التنسیق و التواصل بین جھات أخرى معنیة باالستجابة

تساعد وظیفة التخطیط إدارة الفریق في تیسیر اإلجتماعات و توثیق التظاھرات و إعداد برامج عمل طویلة         .٣
.و قصیرة المدى، و یتم التخطیط لألمن و السالمة خالل المھمة

RDCعبر مركز اإلستقبال و المغادرة LEMAوظیفة التنسیق تبادل المعلومات و التنسیق مع تضمن .٤
في حال وصولھ األول مؤقتOSOCCأو RDCو على الفریق امتالك قدرات تمكنھ من تنصیب OSOCCو 

.أو موقع الكارثة إلى البلد المتضرر 
یة مثل التقییم و البحث و اإلغاثة و الرعایة الطبیة و قد تضم ھذه العملیات التكتیكفيالعملیات تتصرف وحدة.٥

و تنسیق التقییم الھیلكي من طرف المھندسین HAZMATمراقبة ب=لالوحدة خدمات الدعم التقني التي تعنى 
.عملیات الرفع الثقیل لتشمل إستعمال الرافعات و معدات ثقیلة أخرى 

و المعدات و تعني بصیانتھا و ھي مكلفة بالتعامل مع مسائل التاإلتصااللوجستیة مخططات و تعد وحدة .٦
."BoO" قاعدة العملیاتالتزوید اللوجسیتي و إعادة التزوید و كذلك

:عالقات الفریق عند إعداد التقاریر . ٢.٢.٣.و
قع األمر یلة المھمة ، إال أنھ في واضرر لإلستجابة في حالة الطوارئ طمكسبا للبلد المتUSARیمثل فریق .١

،ة المضیفةھي مسؤولیة الدولفمسؤولیة كافة العملیات ضمن منطقة الطوارئ .خاضع لسلطة بلده األصلي 
.OSOCCوینسقھا LEMAالدولیة USARو تدیر فرق 

و RDCو سینظم OSOCCو RDCبالمثول أمام حال وصولھ البلد المتضررمطالبUSARفریق قائد.٢
.إلى منطقة العمل المعینةالنقلحاجیات الفریق األكیدة و تیبات الخاصة بالترOSOCCأو / 
ثم إلى قائد الفریق OSOCCإلى LEMAو أثناء إقامتھ على الموقع ستوجھ مسالك السلطة الرسمیة من .٣

اللجنة المحلیة للتصرف الدولیة إال أنUSARق یفرلیمثل نقطة التنسیق بالنسبة OSOCCفـ OSOCCعبر 
.العلیا حیث أنھا تمثل الحكومیة المضیفةھي السلطة "LEMA"مجابھة الكوارث و
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.الوصول إلى المنطقة المنكوبة. ٣.٢.٣.و
بـ حضور اجتماع إخباري USARفریق قائدإبان وصول الفریق إلى المنطقة المتضررة، یتحتم على . ١

OSOCC)أو / و ) إذا نصب بعدLEMA و إذا لم یتم تنصیب . عن مستجدات الوضع الجاريمعلوماتلتلقي
OSOCC تطالب الفرق األولى التي تصل بتركیرOSOCC مؤقت و تشغیلھ إلى أن یصل فریقUNDAC.

تقاریره، ضمانا USARیبعث قائد فریق كیفو من/ إلىیتحتم تفعیل السلسلة القیادیة الحالیة بسرعة، و خاصة . ٢
.اتإلستمراریة خالل العملیل

یجب تفسیر كل الممارسات الثقافیة التي قد تشكل إشكالیة خالل عملیات الفریق، تفسیرا محكما . ١.٢
.للفریق

USARالحالیة و السابقة، إن وجدنا من طرف قائد فریق OSOCCیتحتم تصفح خطة عمل . ٢.٢
.و ذلك إلستعاب تسلسل األحداث

.LEMAو OSOCCو USAR نیة العالقة بین فریقیجب أن توضح لكل األطراف المع. ٣.٢
٤.٢ .OSOCCمطالب بتوفیر التفاصیل حول كیفیة اإلتصال بھ على المیدان.

:USARمطلعین على قدرات فریق LEMAو OSOCCھام جدا أن یكون . ٣
.البد من تحدید المتطلبات الدقیقة للدعم بالنسبة للفریق. ١.٣
.لمرخص لھ في طلب مثل ذلك الدعمیتحتم تحدید الشخص ا. ٢.٣

:حول USARإرشاد قائد فریق OSOCCمطلوب من .٤
طرق اإلتصال المتوفرة و المستعملة . ١.٤
جدول التقاریر بما في ذلك التقاریر حول األوضاع و األخبار المتعلقة بالعملیات، إلخ . ٢.٤
OSOCCكیفیة إرسال التقاریر و المطالب من و إلى . ٣.٤
الدعم المتوفر للفریق محلیا . ٤.٤
و موقعھا BoOتوفر . ٥.٤
توفر معدات مختص. ٦.٤

:و على أن تتضمن ھذه النقاشات ما یلي LEMAو OSOCCیتحتم تدارس مھمة الفریق الخاصة مع .٥
موفع المكان جغرافیا و المعلومات الخاصة بھ  . ١.٥
المعلومات حول المنطقة المتضررة قبیل الحادثة. ٢.٥
بیانات عامة حول الوضع البشري للمجموعة السكنیة و لغاتھا و تقدیرات عدد الضحایا المتوقعة ٣.٥
األھداف المحددة للمھمة . ٤.٥
معلومات حول األمن و السالمة . ٥.٥
.معلومات حول تقییم البنیة األساسیة. ٦.٥
خرائط موقع الكارثة . ٧.٥
جستي المتوفر للفریقوالدعم الل. ٨.٥
النقل الطبي / إعتبارات حول العالج. ٩.٥

آلیات تسلیم الضحایا إلى الساھرین على العالج الطبي المحلیین . ١٠.٥
خطة اإلجالء الطبي بالنسبة ألعضاء الفریق . ١١.٥
تحدید النشاطات الجاریة على الموقع LEMAیتحتم على . ١٢.٥

العملیات السابقة و الجاریة بالموقع . ١.١٢.٥

الموارد األخرى العاملة بالمنطقة المحددة للفریق . ٢.١٢.٥
أطراف عاملة بالموقع و كیفیة اإلتصال بھم . ١٣.٥
األشغال العامةأھمیة شركات الخدمات العمومیة و . ١٤.٥
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:(BoO)قاعدة العملیات . ٤.٢.٣و

.OSOCCلمحتملة التي حددھا ا"BoO"قاعدة العملیاتمسؤول عن تقییم مواقعUSARقائد فریق .١
.الوافدةUSARفرق فائدة ل"BoO"محتملة حدید مواقع تبUSARتكلیف فریق OSOCCإمكان ب.٢

:برنامج العمل للعملیات . ٣.٣.و
إعداد خطة عمل USARفي البدایة ، یتحتم على إدارة فریق OSOCCتطبیقا لإلعالم و المھمة التي عینھا .١

:ا بما في ذلك لفترة العملیات و تطبیقھ
تقییم األوضاع .١.١
LEMA إعداد استراتیجیات لتحقیق أھداف.٢.١
اإلعالم و الموارد الخاصة بالمھمة . ٣.١
التصرف في العملیات الجاریة .٤.١
تقییم نجاعة العملیات . ٥.١
تحدید اإلنجازات المحققة . ٦.١
مراجعة خطة العمل.٧.١
طلب موارد إضافیة حسب الحاجة. ٨.١
.بصفة منتظمة حول سیر العملیة و نواقصھاOSOCCع إطال. ٩.١

:مع الھیكل القیادي المحلي التعامل. ١.٣.٣و
.LEMAو یعمل دوما لتحقیق األولویات المحددة من طرف LEMAسلطةالدولي تحت USARفریق .١
.جاري المحليعملیات ضمن مجھود اإلنقاذ الالالقیام بكل المحاوالت إلدماج USARیتحتم على قائد فریق .٢
مطالب بتحدید الحاجیات المحلیة من اإلسناد التي یحتاج إلیھا الفریق ثم إحالتھا                  USARقائد فریق.٣

في ما یخص توفیر الدعم المحلي المطلوب          LEMAو سیتولى ھذا األخیر التنیق مع مسؤولي . OSOCCإلى 
:و الذي یتضّمن 

أو /ت المضغوطة و الخشب و معّدات الرفع الثقیل و معدات ذات اختصاصات أخرى والوقود و الغازا. ١.٣
).أي مستجبین محلیین لحاالت الطوارئ و منظمات غیر حكومیة ودعم بشري عسكري ، إلخ (أعوانا للدعم 

أن یكون حساسا للمشاكل المحتملة التي قد تنجر عن احتمال وجود شعور بأن USARیجب على قائد فریق .٤
.ما تسحب الضوء عن مجھودات اإلغاثة المحلیةبالدولیة رUSARوارد م
یتحتم تقییم المنظومة الطبیة المحلیة للتمكن من معرفة ما إذ كانت المنظومة الطبیة قادرة فعال على مجابھة .٥

:أن المنظومة استنھكت طاقاتھا أومخلفات الوضع الراھن
ة ھذه األخیرة من طرف الكارثة، یتحتم العرض على في صورة إنھاك طاقة المنظومة أو إعاق. ١.٥

LEMA إن لم یحصل ذلك بعد(أن تفكر في طلب مزید من الدعم.(
)و میتة حیة (آلیات تسلیم الضحیة تحدید . ٢.٥
ضبط طریقة إلجالء عضو فریق جریح أو مریض . ٣.٥

.عالمخالل اإلجتماع اإلخباري األول بجب تحدید آلیات التعامل مع وسائل اإل.٦
.مع وسائل اإلعالمللتفاعلLEMAللتزوید بالمعلومات حول متطلبات OSOCCطلب یوجھ إلى . ١.٦
.آلیات التفاعل مع وسائل اإلعالمبموظفي الفریق إعالمUSARیتحتم على قائد فریق . ٢.٦

:النظام الدائري / برمجة فترات العمل . ٢.٣.٣.و

بأنجع السبل و یتحتم USARفي بدایة العملیات كیفیة تعیین موظفي فریق من أھم اإلعتبارات اإلستراتیجیة.١
:على قائد الفریق التفكیر في الخیارات التالیة

ستعمال األنجع لموظفي الفریق،إلإعداد مخطط ل.١.١
إعداد دورة عمل التي توفر استراحة مناسبة مع الحفاظ على المرونة الالزمة لمواجھة المستلزمات .٢.١

.ر القارةالغیالعملیة 
.جاھزینالتأكد من توفر موظفین احتیاطیین.٣.١
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:إدارة الفریق . ٣.٣.٣.و

المسؤولیة الشاملة في خصوص الموظفین و المعدات و العملیات من حین تشغیل USARعلى قائد فریق . ١
.بلده األصليالفریق إلى غایة عودتھ إلى 

.األحداث و النشاطات في ترتیبھا الزمني خالل المھمةیتحتم الحفاظ على دفتر للعملیات مفصل حیث تسجل . ٢
:لكل موقع عمل یتحتم إكمال تقریر خاص بالموقع یتضمن. ٣

عدد اإلسعافات و الجثث المنتشلة . ١.٣
النشاطات األخرى المنجزة . ٢.٣
تفاصیل حول مواقع اإلغاثة المحتملة . ٣.٣
إعتبارات خاصة باألمن و السالمة . ٤.٣
لموقع العمل رسم . ٥.٣
...النواقص العملیة من حیث المعدات و التزوید و الموظفین إلخ . ٦.٣

: على التقاریر الخاصة بالمواقع أن تستعمل في .٤
و متدخلین آخرین USARإعالم أعضاء فریق . ١.٤
على النواقص من حیث الموظفین و الموارد OSOCCإطالع . ٢.٤
ألھدافھLEMAمدى تحقیق تقییم. ٣.٤
تزوید القاعدة األم بالمعلومات. ٤.٤

:یجب كذلك إضافة أي حادثة ھامة أو غیر مألوفة، مثال .٥
أو حاالت وفایات/ و USARإصابات أعضاء فریق . ١.٥
أعمال أخرى لإلنجاز. ٢.٥
أو مسائل تحدید المسؤولیات/ونزاعات ممكنة . ٣.٥

:و ھي تتضمن USARمسؤولیة أمن و سالمة الفریق على كاھل قائد فریق .٦
أن یبرھن عن إلتزام قوي تجاه األمن . ١.٦
أن یحدد بصفة واضحة أعوان األمن و السالمة . ٢.٦
.أن یضمن أن آلیات األمن و السالمة مدرجة ضمن خطة العمل و أنھا تراجع و تنفذ بصفة متواصلة . ٣.٦
لوضائفیة للفریق واضحة للعیان و سھلة التأكد من أن النظام القیادي و الرتب اUSARعلى قائد فریق . ٤.٦

التمییز 

:إعتبارات طبیة وصحیة . ٤.٣.٣.و

:ـ بعلى ضوء ارشادات من مسؤولین صحیین مطالب،USARإن قائد فریق .١
مراقبة األعوان تحسبا لظواھر مشاكل صحیة لھا عالقة بالتوتر العصبي و بتطبیق تقنیات التصرف .١.١

.في التوتر المناسبة 
ائل اقبة حاجیات الفریق من غذاء و سورم. ٢.١
.التأكد من أن اإلجراءات البدنیة و الصحیة تطبق بصرامة . ٣.١

.أن یرجح كفة حاجیات المتساكنین المتضررین و كفة حاجیات أعوان الفریق USARعلى قائد .٢
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:التخطیط للعملیات. ٥.٣.٣.و
و االنطالق إلى نھایة تقریر یق من حین تلقي إشعارا في اإلرشاد و اإلنذارالتخطیط جزء ال یتجزأ من عملیات الفر. ١

ما بعد المھمة
:قصیر المدى و طویل المدى.یتحتم على قائد الفریق تطبیق مخططین معا. ٢

القصیر المدى یعنى بفترة العملیات الحالیة و المقبلة . ١.٢
ة زمنیا الطویل المدى یتضمن اعتبارات تخص كامل المھم. ٢.٢
OSOCCیجب أن ینجز التخطیط لدى الفرق باإلشتراك مع . ٣.٢

.USARاإلجتماعات اإلخباریة لفرق . ٦.٣.٣.و
اإلخباریة حرصا على أن یبقى الفریق مطلعا على OSOCCبحضور إجتماعات USARیطالب قائد فریق .١

.المستجدات المسائل الجاریة و آخر 
.وعین من اإلجتماعات اإلخباریة للفریق یتحتم على قائد الفریق تنظیم ن.٢

.بالنسبة لھااجتماع عام حیث توزع معلومات حول مسائل عامة تتعلق بأفراد الفریق أو مھمة .١.٢
.ائفیةظإجتماعات تقنیة ذات عالقة بمسائل و.٢.٢

رفع التعبئة . ٤.٣.و
لذا یتحتم أخذ . الدولیةUSAR فرق تعبئة لرفععن التنسیق OSOCCمسؤولة بمساعدة من  LEMAإن .١

:مایلي في اإلعتبار
راحة أفراد الفریق البدنیة.١.١
التعبئةرفعاإلشعار من البلد المساعد في خصوص . ٢.١
متطلبات النقل.٣.١
التفكیر في إحتمال التبرع بمعدات.٤.١
مسائل تخص األمن والسالمة .٥.١
(BoO)تفكیك قاعدة العملیات .٦.١
القیام بعملیة تنظیف شاملة لمناطق عملیات اإلنقاذ.٧.١
و الذي یجب علیھ تزوید الفریق بتاریخ OSOCCالفرق مطالبة بملئ إستمارة رفع التعبئة و تسلیمھا ل .٨.١

بناء على طلب من الفریقالمحددین،توقیت اإلنسحاب 
OSOCC و تسلیمھا لUSAR الفرق مطالبة بملئ إستمارة التقریر المختصر عن مھمة فرق.٩.١

و LEMAو OSOCCاإلجتماع بـ USARیتحتم على قائد فریق ،حسب الظروفوو قبل مغادرة المنطقة.٢
.قصد إتمام مساھمة الفریق, ,القادة السیاسیین للمتساكنین

:عند العودة إلى القاعدة األصلیة. ٥.٣.و
ھو مكلف باألضرار الجسدیة و المسائل المتعلقة بالتعامل التأكد من أن ھناك من USARیجب على قائد فریق .١

مع التوتر العصبي الطویلة و القصیرة المدى
المسائل اإلداریة و المشاغل العملیة  قُ ثّ وَ تتضمن عملیة ما بعد المھمة إعدادا تقریر عما بعد المھمة حیث تُ .٢

.األصليمن العودة إلى البلدیوما ٤٥في غضون  OCHAو التي بدورھا ترسل إلى 

:USARآلیات اإلقحام و اإلنسحاب لدى فرق .  ٤.و

:المقدمة. ١.٤.و
تطبیق الترتیبات المنصوص علیھا و التي تحدد الخطوات USARیتحتم على فرق ,لضمان مھمة دولیة ناجعة.١

المتضررالحرجة التي تدعم اإلندماج الناجح ضمن عملیات اإلستجابة للكوارث بالبلد 
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:التأھب. ٢.٤.و

:USARالبلد أو المنظمة المساندین لفریق على.١
USARإعداد إستمارات إرشاد خاصة بفریق .١.١
بتأھیل و تدریبات في مجال التعاون الدولي و التنسیق و الوعى الثقافيUSARتزوید فریق . ٢.١
UNDACتوفیر التدریبات ألعضائھ على منظومة . ٣.١
لتحقیق إستیعاب لإلجراءات العملیة الموضوعة OSOCCو RDCتوفیر التدریببات على . ٤.١

.و اإلمتثال لھا

:التعبئة . ٣.٤.و
:مطالب بUSAR إن قائد فریق. ١

. في ربط العالقات بمتدخلین آخریناإلفتراضي للحصول على معلومات دقیقة و الشروعOSOCCإستعمال ١.١
. تصالاالنقاط أساسیة تخصالمنبر رابطا مباشرا نحو إستراتجیات عملیة دولیة تتضمن تفاصیلو یوفر ھذا

.على حساسیات البلد المتضرر ثقافیا و سیاسیاUSAR إطالع فریق٢.١
.التأكید على اإلعتبارات األخالقیة٣.١
, شھادة طبیة,أى جواز سفر(المنتشرین لكل الوثائق الالزمة USARضمان إمتالك كافة أعضاء فرق ٤.١

.)إلخ...إثباتات في خصوص صحة كالب البحث,وثائق تخص المناعة
اإلفتراضي ینبھ المسؤولین بالبلد المتضرر إلى خصوصیات الفریق OSOCCضمان نشر بالغ على ٥.١

:دفعا لعملیة الدخول بما في ذلك
.متطلبات التأشیرة .١.٥.١
.جستیةلوالمتطلبات ال.٢.٥.١
.المعدات الخاصة بالمواصالت. ٣.٥.١
.معدات البحث و اإلغاثة و الخاصة بالطب. ٤.٥.١
.كالب البحث. ٥.٥.١

الكارثةمكانمطالبة أثناء مرحلة العبور نحوUSARفرق .٦.١
و ذلك في ما یخص كل من الفریق          التعرف على نقاط اإلتصال الالزمة و ترتیب أولویاتھا . ١.٦.١
.ة اإلتصال الوطنيو نقط

و معداتھUSARضمان أمن موظفي فریق .٢.٦.١
LEMAأو من / و OSOCCتلقي تعلیمات من . ٣.٦.١
أخرىUSARالتنسیق مع فرق . ٤.٦.١
تحدید تسلسلھ القیادي و متطلباتھ الخاصة بإعداد التقریر . ٥.٦.١
ا البلد المتضرر الموافقة على اإلندماج في العملیات الجاریة التي یطلقھ. ٦.٦.١
خطة خاصة بالعالقات بوسائل اإلعالم . ٧.٦.١
و أولویاتھLEMAالسعى الحثیث لتحقیق أھداف . ٨.٦.١

:عملیات . ٤.٤.و
وLEMAالتعرف على تركیبة USARیجب على قادة فرق ,قبیل الشروع في عملیات بمنطقة متضررة. ١

قادة LEMA و OSOCCو سیزود كل من .علیھا بالنسبة لفرقھمتحدید كیفیة توسیع العملیات أو تحسین العمل
.إن وجدتداث المحلیة بمواقع العمل الخاصة،بھویة و تفاصیل اإلتصال بقیادات األحUSARفرق 

:ـ مطالب بUSARإن قائد فریق .٢
و إمكانیاتھUSARاألحداث المحلیة بخصوص قدرات فریق قائدإبالغ . ١.٢
LEMA عمل أولیة لتحقیق أھدافإعداد خطة . ٢.٢
إعداد إستراتیجیات للتواصل مع السكان المنكوبین. ٣.٢
تحدید آلیات وسائل اإلعالم المحلیة . ٤.٢
تحدید موارد محلیة إلدماج موقع العمل و مزید التزوید. ٥.٢

بما في ذلك,ضمن عملیات محلیةUSARإدماج فریق . ٦.٢
أمن الموقع١.٦.٢
عامل مع الضحایا و إجراءات النقلالت٢.٦.٢
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التعامل مع الضحایا األموات٣.٦.٢
..)أي الھویة، معلومات إضافیة حول موقع الضحایا إلخ (حول الضحایاستنشر المعلومات التي ٤.٦.٢

األخرىUSARالتنسیق مع فرق . ٧.٢
.یة ھناك أسالیب عدیدة إلنھاء العملاإلقحام و اإلنسحاب وعملیة لھا نفس أھمیة عملیة . ٨.٢

كل المھام المقررة تم إنجازھا.١.٨.٢
یسحب البلد المساعد الفریق أن .٢.٨.٢
.على مواصلة العملةغیر قادرأنھاالفریق أن تعلن إدارة .٣.٨.٢
USARفریق LEMAیسرح أن . ٤.٨.٢

OSOCCواھا مع اإلبالغ عن نھایة العملیة و مناقشة جدUSARیتحتم على قائد فریق .٩.٢
:كذلك دراسة مایلي قبل اإلنسحابUSARیجب على قائد فریق . ١٠.٢

الموقع على بینة بعلى أن تكون كل وسیلة إعالم LEMAو OSOCCالحرص بالتعاون مع .١.١٠.٢
.من سبب مغادرة الفریق

بصفة ,المغادرمھام من الفریقللالمتلقیةUSARالحرص على أن تتم عملیة التسلیم لفرق . ٢.١٠.٢
محكمة

:رفع التعبئة . ٥.٤.و
مواصلة اإلھتمام باإلعتبارات األخالقیة. ١
USAR الحرص على معرفة مصیر كامل أفراد فریق. ٢
بأكملھا الحفاظ على متطلبات األمن و السالمة . ٣
التعامل مع ما تتطلبھ و سائل اإلعالم. ٤
OSOCCددھا اإلستجابة لكل متطلبات الخروج كما یح. ٥

: USARأمن و سالمة فریق . ٥.و
:مقدمة. ١.٥.و

وھذه .ما بینھاتعمل بتعاون وطید في) بقدرات و إمكانیات مختلفة(عملیات البحث و اإلنقاذ رھینة موارد متعددة . ١
مھمتھ كلما أخفق طرف ما في تحقیق .العملیات تدور في أماكن  محیطھا قد یكون في آن واحد خطیرا و غیر آمن

و رغم أن أخطار .الخاصة بصفة آمنھ و سلیمة إزدادت مخاوف حصول أضرار أو الموت لھ و ألفراد الفریق
فإنھا دوما موجودة ال محالة ,األضرار أو الموت أكبر خالل عملیات على الكوارث

تتحمل USAR فإن قیادة فریق,و رغم ان حكومة البلد المضیف مسؤولة عن سالمة المستجیبین الدولیین. ٢
الخاصة السالمةغیر أن كافة أفراد الفریق مسؤولون شخصیا و .المسؤولیة القصوى عن سالمة و أمن أفراد الفریق

و حصرھا و اإلبالغ ة  إلى التعرف على الحاالت الغیر آمنة أو سلیمو بأفراد الفریق اآلخرین بما في ذلك الحاجة
.عنھا و التخفیف منھا

: التأھب .٢.٥.و
:یتحتم على إدارة الفریق التأكد من :األعوان. ١

.أن كامل افراد الفریق قادرون على اإلضطالع بمھامھم . ١.١
.یھ الكفایة للعمل بالبلد المتضررن بما فأنھم محصنی. ٢.١
تفاصیل اإلتصال في حالة الطوارئ،شھادة تالقیح,تأشیرة,جواز سفر مثال(أن لدیھم الوثائق الالزمة . ٣.١

....)بأقرب شخص في العائلة
.المناسب لمحیط الكارثة" PPE"جھاز وقایةالعمل في. ٤.١
.أن لدیھم اللباس المالئم للطقس. ٥.١

:منیتحتم على مسؤولي الفریق التأكد: معدات و مّدخرات. ٢
.داتو خزن و تحریك كل من األعوان و المعو تسمیة أن إجراءات أمنیة أدمجت ضمن تجمیع .١.٢
.أن تكون المعدات المختصة مصحوبة بدلیل إستعمالھا. ٢.٢
و تحدید "PPE"جھاز وقایة شخصي البد أن یكون أفراد الفریق قد تدربوا على إستعمال معداتھم و.٣.٢

.المخاطر و إجراءات التخفیف
.األفراد و أدائھم أن كمیات مناسبة من الغذاء متوفرة لدخول البلد المنكوب و أنھا لن تضر بصحة.٤.٢
.توفر الماء الكافي لمرحلة اإلنطالق و من وجود معدات تطھیر ماء كافیة لمواجھة حاجیات الفریق.٥.٢
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.توفر إمكانیات الصحة و النظافة الكافیة لإلنتشار.٦.٢

:على المسؤولین عن الفریق ضمان : األمن٣
و االمتثال ، ألمن كما حددھا قسم األمن و السالمة األمميإجراءات ااستیعابتدریب أفراد الفریق على ١.٣
:و لألمم المتحدة خمس مراحل أمنیة.لھا

احتیاطیة:١المرحلة .١.٣
تحرك محدود:٢المرحلة .٢.٣
تغییر الموقع:٣المرحلة .٣.٣
البرنامجتعلیق:٤المرحلة .٤.٣
اإلخالء:٥المرحلة .٥.٣

:اإلنطالق . ٣.٥.و

:مسائل تتعلق بالسالمة .١.٣.٥.و
:على مسؤولي الفریق التأكد من أن. ١

.مھمة األمن والسالمة مسندة إلى عضو من الفریق .١.١
.مسائل السالمة العامة و المحصورة في الكوارث یدھا وإدماجھا ضمن اإلعالم األولي للفریقتحدید .٢.١
.دیدھاظروف المحیط بمنطقة الكارثة قد تم تح.٣.١
و ھم مرتدون البدالت المناسبة " PPE"جھاز وقایة شخصي لھم عند دخولھم كل أعوان الفریق أّن ل.٤.١

.للمحیط عند دخولھم
.وا وضعھم الطبي قبیل االنتشاركل األعوان قد سوّ .٥.١

:مسائل أمنیة .٢.٣.٥.و
:یتحتم على مسؤولي الفریق ضمان .١

الفریق بمھّمة األمن  و السالمة تكلیف   أحد أفراد . ١.١
.تحدید  المسائل العامة التي تتعلق باألمن و التطّرق إلیھا عند أول اجتماع إخباري. ٢.١
.توفر اإلجراءات األمنیة بصفة عملیة بالنسبة لألعوان و كالب البحث و المعدات. ٣.١

:المغادرة.٤.٥.و
ع إستعمالھا للسفر إلى البلد المتضرر و إطالع الفریق علیھا و تحدید المخاطر المتعلقة بطرق التنقل المزم.١

.كذلك المخاطر التي یحتمل كثیرا أن تحصل خالل التنقل داخل البلد المنكوب

:أثناء العبور . ٥.٥.و
.و اإلشراف على تطبیقھاالمعمول بھامراقبة مدى اإلمتثال إلجراءات األمن و السالمة. ١

:وقع الكارثةالتنقل إلى م. ١.٥.٥
:حول مسائل تخص األمن والسالمة بما في ذلك OSOCCو RDCتلقي تقاریر من . ١

نوع و حالة معدات النقل١.١
عادات السیاقة المحلیة ٢.١

تحركات المعدات٣.١
,ھبالن,الطقس,البنیة التحتیة ,حیوانات,األلغام المزروعة ,حالة الطرق(علق بخطر خاص تتاتإعتبار٤.١

إجراءات ,اإلجراءات عند نقاط التفتیش ,المناطق المحضورة,التصرفات اإلجرامیة,اإلضطرابات االجتماعیة
....)المصاحبة إلخ

.تحدید القدرات الطبیة المحلیة المتوفرة خالل التنقل إلى موقع الكارثة في حالة طوارئ٥.١
:تطبیق إجراءات أمنیة مناسبة. ٢

.مركباتبرنامج تفقد لل١.٢
الوقود منحتیاطياإلضمان تزوید ٢.٢
....مثال التحرك إلخ:إجراءات التحرك ٣.٢
ضبط مسالك لإلخالء ٤.٢
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إعداد موقع آمن٥.٢
تطبیق نظام المناداة٦.٢
ضبط بروتوكوالت لإلتصاالت٧.٢

:خالل العملیات . ٦.٥.و
سالمةحول مسائل األمن و الLEMAأو / وOSOCCالتنسیق مع .١
و و خط سیر السفر (BoO)قاعدة العملیاتالمخاطر بخصوص/لألخطاربتقییم القیام بصفة متواصلة .٢

.منطقة العمل المحددة ثم إتخاذ إجراءات التخفیف المناسبة
.(BoO)قاعدة العملیاتضبط سبل مراقبة حدود كل من موقع العمل و.٣
.ن والسالمة وقع إدماجھا ضمن خطة العمل و الحصص اإلخباریةالتأكد من أن إعتبارات من نوع األم. ٤
.التأكد من إحداث منظومة إنذار و برنامج لإلجالء و أنھ تم اإلعالم عنھما و التدریب علیھما. ٥
.إلزام تطبیق نظام المناداة على كافة أعوان الفریق خالل المھمة. ٦
.داقة المھنیةیطبقون مبدأ الصالتأكد من أن أعوان الفریق . ٧
.و مواقع العمل(BoO)توفیر إنارة مناسبة ألمن  .٨
.متابعة متواصلة للرصد الجوى. ٩

مثال إستالم الجثث و التعامل مع المرضى و المستلزمات ( طبیةالتأكد من تطبیق اإلجراءات البیو.١٠
.....)الصحیة و البدنیة إلخ

.البحث عن كل الحوادث و توثیقھا. ١١
التأكد من أن كل إجراءات التطھیر في خصوص األعوان و المعدات قد تمت قبیل مغادرة مقر العمل و . ١٢

.(BoO)قاعدة العملیات دخول
.التأكد من إمتالك كامل أعوان الفریق لوسائل إتصال موثوق بھا. ١٣
.ضمان راحة و تداول و شراب و مأكل ألفراد الفریق بصفة كافیة. ١٤

:اإلنسحاب/ زیع المھام خالل ھذه المرحلةإعادة تو. ٧.٥.و
:تتضمن اإلعتبارات الخاصة باألعوان ما یلي.١

.التخفیف من حالة اإلرھاق١.١
.مراقبة أفراد الفریق بخصوص التوتر العصبي٢.١
.منع حالة فقدان التركیز و الواعز٣.١
.المحافظة على النظام داخل الفریق٤.١
.)جتماعات إخباریةإ(ل المعلومات المتوصل ضمان تباد٥.١
.(BoO)التأھب للمغادرةضمان تطبیق غجراءات األمن و السالمة عند التفرق و ٦.١

:  العودة إلى القاعدة األصلیة.  ٨.٥.و
:البد من النظر في قضایا األمن والسالمة اآلتیة األصلیةلدى العودة إلى القاعدة .١

من األھمیة القصوى ان یقع التركیز .ا بعد المھمة من والسالمة ضمن تقریرممسائل االتدرج.١.١
ضمن الحصص ھذه األخیرة على المستجدات في السالمة و الدروس المستخلصة و أن تقحم 

التدریبیة و التمارین المیدانیة و الخطوط التوجیھیة العملیة 
یجب إعادة تزوید المدخرات و معدات السالمة.٢.١
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: اإلتصاالت. ٦.و
:المقدمة. ١.٦.و

كل . فاعلة وآمنةمنسقة،USARالتواصل المستمر ضروري لتبادل المعلومات الذي یفضي إلى عملیات ١
مطالبة بأن تكون لھا القدرة على التواصل ضمن الفریق و مع متدخلین آخرین و داخل مسرح USARفرق 

.البلد األصليدولیا بینھا و بین كذلكالعملیات 
:و سائل اإلتصال. ٢.٦.و

الھاتف القمري
 رادیوVHF/UHF
إستعمال األنترنات
الھواتف الخلویة

:األھبة. ٣.٦.و
إستعمال رموز التخاطب المقررة.١
)الملحق ن( إستعمال األحرف األبجدیة الصوتیة. ٢
مكانیة التواصل مع الفریقإ. ٣
أخرى داخل البلد المتضرر إمكانیة التواصل مع أطراف. ٤
إمكانیة التواصل دولیا أى من البلد المتضرر إلى البلد األصلي. ٥
"Field Internet""فیلد إنترنت"إمكانیة إستعمال . ٦
VHF التمكن من برمجة ذبذبات الرادیو. ٧
و التدرب علیھاGPSالتمكن من إستعمال منظومة . ٨

:التعبئة.٤.٦.و
اإلفتراضيOSOCC و تسلیمھا لـUSARتمارة إرشادات فریق إكمال إس. ١
اإلفتراضي بما یمكن من التكرار قصد تجدید المعلوماتOSOCCمراقبة . ٢
و كذلك نقطة الدخول و احتیاجات ETAاإلفتراضي بالتوازي مع OSOCCلدى الوصول تحیین الـ . ٣

الدعم اللوجستي 
، ثم تسلیمھا إلى مركز الوصول و المغادرة            و USARإكمال إستمارة البیانات الخاصة بفریق. ٤

، إبان الوصول إلى البلد المتضرر OSOCCالـ 
و األنظمة المحلیة VHF و UHFالتأكد من مالئمة أجھزة الـ . ٥
أوLEMAإستعمال ذبذبات الرادیو المحلیة إلى حین الحصول على ذبذبات رادیو من . ٦

OSOCC ضبط أجھزة رادیو ،VHF على الذبذبات المرخص فیھا .

: العملیات. ٥.٦.و
) M12.7الرجوع إلى قسم (إقرار آلیات تنبیھ للطوارئ . ١
الحرص على أن یكون التواصل مع قاعدة العملیات مستمرا كامل الوقت . ٢
بالعملیات فقط حصر المكالمات بالرادیو في أھم اإلتصاالت الخاصة بالطوارئ أو . ٣
إثر كل فترة عملیات و تسلیمھا OSOCCإكمال إستمارة التخطیط التابعة لـ . ٤
اإلتصال بالبلد األم یومیا . ٥

:رفع التعبئة .  ٦.٦.و
.التأكد من تأمین اآللیات الالزمة لإلتصال خالل مرحلة رفع التعبئة. ١
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:الخطوط التوجیھیة لوسائل اإلعالم . ٧.و

:الھدف . ١.٧.و
العامة المعلقة بوسائل اإلعالم أو تضمن توافق المعلومات الموزعة USAR یتحتم على السیاسة العامة لفرق. ١

، كما یفترض أن تكون على درجة عالیة من الدقة LEMAعلى الصحافة مع الخطوط التوجیھیة الصادرة عن 
" .k"مع وسائل اإلعالم ضمن ملحق ھناك قائمة في الخطوط التوجیھیة التي یتحتم إتباعھا

:التأھب. ٢.٧.و
لدى USARیصبح الناطق باسم USARفي صورة عدم توفر من یتصل بوسائل اإلعالم فإن قائد فریق . ١

.وسائل اإلعالم
أعوانا مختصین دوي تدریب یؤھلھم للعب دور ھمزة الوصل األولى لدى USAR یفترض أن ُیعین فرق.  ٢

.وسائل اإلعالم
إعداد منشور إعالمي حول قدرات الفریق وتركیبتھ، یتم توزیعھا على            USARیتحتم على فریق . ٣

.و مندوب وسائل اإلعالم على الموقع ، إن أقتضى األمر ذلك LEMAو OSOCCالـ 
إحاطة الصحافة علما باألوضاع بالمناطق المتضررة بأكثر ما یمكنLEMAو OSOCCالمطلوب من . ٤

.من الشمولیة حتى تتمكن الصحافة من نشر تقاریرھا بموضوعیھ

:التعبئة. ٣.٧.و
:USARعند إنطالقھ بتحتم على فریق . ١

إعداد بالغ صحفي . ١.١
إطالع كافة الموظفین بآخر المعلومات و المسائل الحساسة المتعلقة وسائل اإلعالم. ٢.١

:USARإیان الوصول یتحتم على من عین لتمثیل فریق. ٢
LEMAو OSOCC أن یربط الصلة بـ. ١.٢
تحدید بروتوكوالت العالقة بالصحافة و كذلك الضوابط األساسیة . ٢.٢
للتعامل مع وسائل اإلعالم LEMA على نسخة من خطة OSOCCالحصول من لدن . ٣.٢

:العملیات . ٤.٧.و
:مطالب بإعداد خطة خاصة بوسائل اإلعالم تتضمنUSARفریق . ١

إعداد بالغات صحفیة تغطیة لمواضیع خاصة . ١.١
التصرف مع وسائل اإلعالم على المیدان . ٢.١
المشاركة في الندوات الصحفیة . ٣.١
و القاعدة األمLEMAو OSOCCالتنسیق مع . ٤.١

:رفع التعبئة .  ٥.٧.و
:USARعلى فریق ١

LEMAو OSOCCالتنسیق مع ١.١
فة إعداد تقریر للصحا٢.١
المساھمة في ندوات صحفیة أو في إستجوابات عند المغادرة٣.١
تنسیق اإلعالم مع القاعدة األم في مسائل تتعلق بوسائل اإلعالم٤.١
تحدید أي المعلومات و الوثائق التي یمكن تسریحھا٥.١
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:قاعدة العملیات . ٨.و
:المقدمة . ١.٨.و

OSOCCالمحتملة التي یحددھا (BoO)قاعدة العملیاتیم مواقعمسؤولیة تقیUSAR على قائد فریق.١
الدولیة USARمحتملة لفرق (B.O)قاعدة العملیاتمواقع لبتحدید USARفریق OSOCCقد یكلف .٢

القادمة 
و لنوم قیادة و محور اإلتصاالت و فظاءات لمقر ال:یأويUSARكموقع لفریق (BoO)ستعمل ت.٣

.متضررلعملیات في بلد أثناء سیر او ساحة لخزن المعدات و ملجئ ضد العوامل المناخیة ة و المأكلالراح

:ة األھب. ٢.٨.و
(BoO)مطالب بأن یتوفر لھ دعم لوجستي و معدات و موظفین بما فیھ الكفایة لتركیزUSARفریق .١

:و صیانتھ لمدة المھمة بما في ذلك 
بالنسبة للطقس السائدملجأ مناسب.١.١
الكھرباء و اإلنارة توفیر.٢.١
مرافق صحیة و بدنیة لفائدة الفریق طیلة مدة المھمة.٣.١
المشرب و المأكل بالقدر الكافي  .٤.١
من الدواء المناسب بالقدر الكافي إحتیاطي. ٥.١
مستودع للمعدات و مرافق الصیانة. ٦.١
أجھزة المواصالت. ٧.١
لتدریب اراحة كالب البحث و ضاءات لف. ٨.١
النقل . ٩.١

یكون قد تم التدریب و ) BoO(العملیاتأن یمتلك منھجیة سبق التخطیط لھا تخص قاعدةUSARعلى فریق .٢
:و ھي تضم ما یلي علیھا 

المتطلبات من حیث المساحة .١.٢
المتطلبات من حیث المثال الھندسي و التصمیم . ٢.٢

:ئة التعب. ٣.٨.و
.بسھولة للنقلأن یكون أخف ما یمكن و أن یكون مشكال بكیفیة تسمح بتجمیعھBoOیتحتم على محتوى الـ . ١
.لتیسیر عملیة النقل و دخول البلد المتضررBoO یتحتم توفیر قائمة مدققة في كامل محتوى. ٢

:العملیات . ٤.٨و 

:BoOوقع أن ینظر في ما یلي عند انتقاء مUSARال بد لفریق .١
LEMAو OSOCCمواقع یوفرھا كل من .١.١
)٢م٥٠(مساعدات ذات أحجام مناسبة.٢.١
المحیط باعتبارتوفر ظروف األمن و السالمة . ٣.١
و مواقع العملOSOCCمجاورة . ٤.١
إمكانیة الوصول إلى وسائل النقل بسھولة . ٥.١
...)سیر للمیاه إلخ السطح الصلب و الصرف الی(إعتبارات ذات عالقة بالمحیط . ٦.١
جستیة و الدعم والجوار القریب من موارد الل. ٧.١
..)األقمار الصناعیة (تشوش المواصالت ال قة ضرورة أن یوجد في منط. ٨.١
:إختیار و تركیز الموقع حسب أولویات المھام و الموارد المتوفرة و منھا . ٩.١

مساحة اإلدارة . ١.٩.١
اء للصیانة مخزن للمعدات و فض. ٢.٩.١
مساحة للعالج الطبي . ٣.٩.١
مركز للمواصالت . ٤.٩.١
إعداد األكل و مكان تناولھ . ٥.٩.١
منطقة السكن لألعوان.٦.٩.١
منطقة صرف المیاه و النظافة الجسدیة . ٧.٩.١
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مناطق كالب البحث. ٨.٩.١
مناطق ركوب وسائل النقل . ٩.٩.١

المركباتمأوى. ١٠.٩.١
اإلجتماعات اإلخباریة منطقة . ١١.٩.١
.دات الكھربائیة و اإلنارة بكیفیة استراتیجیة تضمن محیطا آمنا و سلیما للموایتحتم إیداع . ١٢.٩.١

:رفع التعبئة . ٥.٨.و

.إلى حالتھ األصلیة قدر المستطاع)BoO(قاعدة العملیاتیجب إعادة موقع. ١
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:متطلبات قاعدة العملیات .٦.٨.و

فسحة الكالب 

ماھي حاجیات و متطلبات 
و طلبات القاعدة 

اه توفر الماء و الكھرباء و صرف المی
 دخول السیارات و الشاحنات
 على مقربة من الموقع
 ٥٠(٢م٤٠٠٠مساحةX١١٠× ١٥٠)(م٣٦

جاف و مسطح و حدوده واضحة و –) قدم
مرتفع للمراقبة

ƼƯƯƯƹǝǚ

التثبت من سالمة 
المباني في مأمن من 

السرقة

أماكن العمل

اإلدارة و اللوجستیة
لصحافةا/اإلعالم 

Info

اإلتصاالت

مطبخ
خزن الطعام

اجتماعات+مشرب+مأكل

نظافة

حمام/ استراحة 

دوش

نـوم إسعاف أولي

مكان خاص 

فضاء للخزن + مأوى السیارات 

سیارات و شاحنات

معدات لإلنقاذ 
أدوات
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:قاعدة العملیات مثال. ٧.٨.و
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:USARعملیات  . ٩.و

:التأھب . ١.٩.و

: إدارة الفریق مطالبة بـ .١
.تنصیب نقاط إتصال وطنیة و عملیة.١.١
.INSARAGالتابع لـ USARبدلیل USARترسیم فریق . ٢.١
.ضمان اإلكتفاء الذاتي طیلة اإلنتشار. ٣.١
.الطاقة المحلیةخشیة استنفاذن للمعدات المختصة الجاھزة وضمان مخز. ٤.١
و حضور اجتماعات INSARAGضمان تدریب األعوان طبقا للخطوط التوجیھیة المعمول بھا لدى . ٥.١

.INSARAGتدریبات ورشات وو
: ضمان توفر الوثائق بالنسبة لـ . ٦.١

.التالقیح حسب توصیات السلط الصحیة الوطنیة إلى البلد المتضرر/ الحقن. ١.٦.١
.للسفریجب توفر الرخص الطبیة لكامل أفراد الفریق. ٢.٦.١
أشھر٦جوازات السفر ال تقل عن صالحیة . ٣.٦.١
الصفائح اإللكترونیة بالنسبة لكالب البحث/الرخص البیطریة . ٤.٦.١

: التعبئة. ٢.٩.و

:مطالبة بـ إدارة الفریق . ١
.اإلفتراضيOSOCCتوفیر و تحیین تفاصیل حول اإلنتشار و قدرات الفریق على الـ . ١.١
جمع و تحلیل المعلومات حول الكارثة. ٢.١
.متضررالتبادل المعلومات حول الكارثة مع السلط بالبلد . ٣.١
.اإلفتراضيOSOCCتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي عبر الـ . ٤.١
.إلى حكومتھ USARالتقدم بتوصیات حول انتشار فریق . ٥.١
.)داخل البلد/جوا أو برا إلى (ضمان توفر خطة للنقل . ٦.١
.اإلتصاالت داخلیا ضمن الفریق . ٧.١
.طلب المساعدة ساعات من ١٠ضمان اإلنطالق في حدود . ٨.١
.توفیر قائمات الراكبین و جرد المعدات. ٩.١

:العملیات . ٣.٩.و

:مطالبة بـ USARفرق . ١
تطبیق سیاسات البلد المتضرر و تراتیبھ في ما یخص العملیات المتعلقة باألحداث . ١.١
INSARAGتنفیذ عملیات البحث و اإلنقاذ كما تنص علیھ الخطوط التوجیھیة . ٢.١
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:رفع التعبئة . ٤.٩.و

LEMAو OSOCCالتعبئة مع رفعتنسیق .١
..)إعداد الجرد و التجمیع و الشحن ألخ (جستیة أثناء رفع التعبئة لولاتوفیر الموارد للمتطلبات .٢

: كالب البحث . ١٠.و

:مقدمة . ١.١٠.و
و یلعب كالب البحث و ،دید عملیات البحث و اإلنقاذلقد استعمل كالب البحث بصفة مكثفة و بنجاح في ع. ١

و من أھم فوائد فرق كالب البحث . مدربوھا دورا أساسیا في التحدید السریع لموقع الضحایا إثر إنھیار بنائي
في العثور على USARقدرتھا على التفتیش في مساحات شاسعة في وقت قصیر نسبیا و مساعدة فرق 

.ألنقاض الضحایا حبیسة ا
یجب الحرص على أن تظل كالب البحث تحت رقابة مدربیھا طیلة الوقت وأال یسمح لھا بالتفاعل مع الكالب . ٢

.المحلیة 

:لمدربما یشترط في ا. ٢.١٠.و
، كما USARعلى المدربین أن تتوفر فیھم نفس المعاییر البدنیة و الصحیة المطلوبة من سائر أعضاء فرق . ١

:ة و المھارات التالیةیتحتم امتالكھم للمعرف
.درایة بالرعایة الطبیة األساسیة لكالب البحث. ١.١
التدریبات األساسیة على اإلسعاف األولي . ٢.١
المبادئ األولیة للتصرف في الحوادث . ٣.١
.أقفاص مناسبة لكالب البحث للنقل الدولي في حاالت التعبئة و رفع التعبئة. ٤.١
.لیة لدى رقابة الحدود و المتعلقة بكالب البحثدرایة باإلجراءات الدو. ٥.١

:ما یشترط في كالب البحث . ٣.١٠.و
إجتماعیة . ١
مھارات االنصیاع األساسیة. ٢
الركوع عند الطوارئ . ٣
التنبیھ عند العثور على ضحیة . ٤
الحركات المنسقة المالئمة لطبیعة محیط الكارثة . ٥

:ل یشھادات التأھ. ٤.١٠.و
توخي المقاییس المعمول بھا بلده األصلي في ما یخص شھادات INSARAG-USARلى كل فریق ع. ١

.البحث التي ال تمتثل لمقاییس بلدھا األصليكالبفرقیمنع نشروتأھیل كالب البحث 

:إعتبارات بیطریة . ٥.١٠.و
تعداد لإلنتشار دولیا، بما في یتحتم على كالب البحث الخضوع للمراقبة البیطریة بإنتظام إلبقائھا على اس.١

.ذلك تخلیصھا من الدیدان
.یتحتم الحفاظ على وثائق بیطریة في كل األوقات إلثبات صحة كالب البحث خالل اإلنتشار.٢
.یتحتم على كالب البحث أن تكون ملقحة حسب ما یشترطھ البلد األصلي و كذلك البلد المتضرر.٣

:إثبات الھویة . ٦.١٠.و
.للتراسل المناسب ISOالب البحث بصفائح الكترونیة باطنیة مع استعمال جھاز یتحتم تزوید ك.١
یتحتم على كالب البحث أن تظل تحت رقابة مدربیھا المباشرة، طلیلة المدة التي ال تعمل فیھا بموقع .٢

و أن تكون من السھل التعرف علیھا ككالب بحث عن طریق صدریة أو أي وسیلة أخرى واضحة الكارثة، 
.لرؤیةا
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:ترتیب أولویات مواقع العمل و التقییم الھیكلي. ١١.و
:مقدمة. ١.١١.و

ھي عملیة تصنیف مواقع العمل حسب األولویات حرصا على إنقاذ أقصى عدد ممكن  من :موقع العمل.١
و في بعض الحاالت یكون ترتیب األولویات واضحا من عدد األشخاص المفقودین بكل بنایة و. األرواح

عندما یكون ترتیب األولویات غیر جلي یمكن اللجوء إلى آلیة دقیقة لترتیب مواقع العمل تعتمد تقدیرا 
و المعلومات المتوفرة حول األشخاص المفقودین و ذلك ) ثبات البنایات(للفراغات و تقییما لدرجة الثبات

.حرصا على تیسیر عملیة أخذ القرار
إجراء تقییم حالة الھیكل من حیث الخطوات USARنھا یجدر بفریق قبل إقتحام ھیكل م:تقییم الھیاكل.٢

.العملیة و ظروف السالمة
إن تطبیق طرق موحدة لتبادل البیانات الھیكلیة حول الھیاكل المنھارة ییسر التعامل المیداني بین فرق .٣

USAR.
:األھبة . ٢.١١.و

:علىق المختارین و تدریبھمإن المسؤولین على الفریق مطالبون بتثقیف أفراد الفری. ١

أسباب إنھیار المبنى مع التركیز على الزالزل . ١.١
إنھیار البنایاتالبنایات و نمط.٢.١
تجمیع المعلومات. ٣.١
إجراءات ترتیب األولویات . ٤.١
التقییم الھیكلي لفائدة التخطیط التكتیكي . ٥.١
التقییم الھیكلي یضبطھایة كما اإلبالغ عن اإلجراءات المتعلقة بمسائل ھیكل. ٦.١

:التعبئة .  ٣.١١.و
:تأكد من أن معلومات تم تجمیعھا بخصوصعلى إدارة الفریق أن ت.١

سبب إنھیار المبنى . ١.١
نمط البناء محلیا، بما في ذلك . ٢.١

مواد البناء و المعاییر المتبعة . ١.٢.١
الھندسة الشائعة . ٢.٢.١

.في المنطقة و اإلنجازات البنائیة في تلك الظروف) خطار ملفتة للنظرأو أ(زالزل سابقة . ٣.١

:العملیات . ٤.١١.و
:ترتیب أولویات مواقع العمل یرتكز على الخطوات الخمس التالیة.١

تحدید المنطقة التي یتحتم أن تشملھا عملیة ضبط األولویة و تعد سرعة تنقل فریق التقییم : المنطقة .١.١
.الترتیب عنصرا رئیسیا الذي ینفذ عملیة 

.إعتبار كل الھیاكل المنھارة تماما أو جزئیا ضمن المنطقة المعینة، مواقع عملیات ممكنة : اإلنھیار. ٢.١

جمع المعلومات من األھالي التي قد تمكن من حذف مواقع عمل محتملة أو تؤثر بصفة ما : المعلومة . ٣.١
و منھا اإلستعمال و (ألشخاص المفقودین و حالة الھیاكل مثال المعلومات حول ا: في عملیة الترتیب 

.و كذلك المحاوالت السابقة للبحث و اإلنقاذ) الرسم البیاني، و الحجم، و مواد البناء و نوع البنایة
ضبط صنف كل موقع عمل ممكن و لقد ألحقت أسفلھ قائمة في أصناف ترتیب األولویات و : التصنیف . ٤.١

.ھاالعوامل المتعلقة ب
إنطالقا من البیانات حول المفقودین فإن ترتیب األولویات بخصوص مواقع العمل : ضبط األولویات. ٥.١

.إعتمادا على صنف األولویة و خصائص إقتحام الفراغات ذات األولویة

:ھناك عوامل عدیدة أخرى قد تؤثر في الترتیب النھائي لألولویات مثل .٢

روریة أو في إمكانیات اإلقتحامنقص في وسائل النقل الض. ١.٢
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نقص في المعدات المختصة للتخفیف من المخاطر . ٢.٢
عوامل أمنیة و ثقافیة . ٣.٢
)مثال مدرسة مقابل مأوى للمسنین (سن الضحایا . ٤.٢
LEMAأولویات حددتھا . ٥.٢
الرجات اإلرتدادیة. ٦.٢

التقاریر.٣

عن أي معلومة یحصل علیھا حول الضحایا التي على قید الحیاة یبلغ فریق التقییم مباشرة إدارة الفریق. ١.٣
.الثابتة حتى یتم إرسال فرق البحث و اإلنقاذ إلى الموقع بأقصى سرعة ممكنة

.یبلغ فریق التقییم نتائج ترتیبھ إلدارة الفریق. ٢.٣
حوبة بمعلومات مصOSOCCتضبط قائمة الترتیب النھائیة من طرف إدارة الفریق ثم تحال إلى الـ . ٣.٣

.حول األصناف و األفراد المفقودین و بیانات أخرى حول كل موقع عمل

:(H)إلى ذ (A)أصناف األولویات من أ .٤

درجة اإلستقرارحجم الفراغصنف الضحایا
قارة أو غیر قارة*ضحایا على قید الحیاةAأ 

قارةفراغات كبیرة**ضحایا مجھولةBب 
غیر قارةفراغات كبیرةةضحایا مجھولCج 
غیر قارةفراغات صغیرةضحایا مجھولةDد 
غیر قارةفراغات صغیرةضحایا مجھولةEھـ 
عدم اإلستقرارأقصى***ضحایا على قید الحیاةFو 
عدم اإلستقرارأقصىضحایا مجھولةGز 
ال ضحایا حیة قطHذ 

ییم على علم بوجود أحیاء ضمن الھیكل المنھارأن فریق التق" ضحایا حیة"تعني  .  * ١.٤
أن ھناك أناسا مفقودین، ولكن فریق التقییم ال یعلم إن كان ھؤالء أحیاء أو " ضحایا مجھولة"تعني . ** ٢.٤

.إذا ھم داخل الھیاكل أساسا
طلوبة تفوق إال إذا تأكد فریق التقییم من أن إجراءات التثبیت الم" Category F"تعني ال تستعمل .*** ٣.٤

حتى تدفع بتعزیز من LEMA/OSOCCو ھو ما یتحتم على الفریق أن یبلغھ إلى . قدرات الفریق
.الموارد إلى المنطقة

:جدول تصنیف األولویات.٥

وأأضحایا على قید الحیاة 
زجبضحایا مجھولة و فراغات كبیرة 

زھـدضحایا مجھولة و فراغات صغیر 
إنعدام تام لإلستقرارغیر قارة قارة

:عوامل خاصة بترتیب األولویات.٦

التعریف عامل الترتیب

و حضوض البقاء حیا . فراغا متسعا بما یخول لشخص ما الزحف فیھيفراغ كبیر یعن فراغ كبیر
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نسبیة أي أن " كبیر"و صفة .بالنسبة للضحیة أوفر في فراغات كبیرة من فراغات صغیرة 

.أصغر بكثیر من فراغ كبیر عند شخص بالغفراغا كبیرا لدى الطفل سیكون 

الفراغ الصغیر ھو الذي یصعب كثیرا على شخص ما التحرك فیھ حیث یمكث قابعا بمكانھ 

و حضوض اإلصابات الجسدیة بالفراغات الصغیرة مرتفعة إذ أن . في إنتظار المساعدة

و إلنھیار عناصر ھیكلیة األشخاص المحبوسین بالداخل معرضون لتساقط مختلف األشیاء  

یعسر تجنبھا لضیق الفضاء

فراغ صغیر 

في ھذا اإلطار ھیكال منھارا حیث لیست ھناك حاجة إلسناد إحتیاطي قبل " ثابت"تعني 

؛ فالعملیات تركز مباشرة على البحث و )أو أن ذلك غیر ممكن(الشروع في عملیات اإلنقاذ 

اإلنقاذ

ثابت

ا سواء عن طریق اإلسناد أو وسائل أخرى مباشرة قبل الشروع یتطلب ھیكل غیر ثابت تتبیت

.في عملیات البحث و اإلنقاذ و ھي ما یؤخر العملیة 

غیر ثابت

أال یقوم بأي عمل نظرا لفقدان الفریق USARتستعمل ھذه العبارة عندما یقرر فریق 

.الموقعلقدرات تثبیت الھیكل ، فتأجل العملیات إلى حین وصول موارد إضافیة إلى

عدم إستقرار تام

و . یقدر اإلقتحام إلى الفضاءات بالزمن المتوقع لبلوغ الضحایا أو الفراغات ذات األولویة

مواد البناء و اآللیات المستعملة و حجم الفریق : یقیم ھذا الزمن بإعتماد صعوبة العملیات، أي

...و الجھود المطلوبة إلقتحام المبنى إلخ

اإلقتحام

الھدف من عملیة ترتیب األولویات ھو تقییم عوامل الترتیب بما یمكن من مقارنة الھیاكل : حوظة مل. ١.٦

إن األساس في الترتیب ھذا ھو اإلستعمال المنضبط . لألولویاتبالمنھارة في ما بینھا ثم إقرار ترتی

و لیس ) أقصرأكبر أو أصغر و أقل أو أكثر إستقرارا و وقت أطول أو(عند مقارنة عوامل الترتیب 

.الحجم الدقیق لفراغات و مستوى اإلسناد و طول الزمن
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:شجرة ترتیب األولویات . ٧
: ترمز شجرة ترتیب األولویات إلى عملیة أخذ القرار تمكن من تحدید صنف ما من األولویات. ١.٧

:یتضمن أي تقییم ھیكلي لبنایة منھارة تقدیرا للعوامل العشر التالیة. ٨

:البنایة األصلیة ) ١
.اإلستعمال و كیفیة اإلقامة بھا. ١.١
المساحة و العلو. ٢.١
الھندسة و التصمیم الداخلي. ٣.١
مواد البناء و نمط البناء. ٤.١

:اإلنھیار ) ٢
لماذا سقط الھیكل؟. ١.٢
كیف سقط؟. ٢.٢
ما الذي أوقف اإلنھیار؟. ٣.٢
تركیبة األنقاض. ٤.٢

:داعیات المحلیةالت) ٣
أضرار باألعمدة. ١.٣
أضرار بالجدران الرافعة. ٢.٣
أضرار بالعوارض. ٣.٣
أضرار بأرضیة الطوابق. ٤.٣
أضرار بألیات اإلتصال. ٥.٣

استقرارعدم
؟تام

فراغات؟
صغرىأوكبرى

إنھیار؟
نعم

نعم؟ضحایا
الأومفقودون

أوثابتة
ثابتةغیر

نعمضحایا؟
الصنفمجھولةأو

قارة

غیر 
قارة               

قارة

غیر 
قارة

فراغات 
كبرى

فراغات
صغرى

ضحایا على 
قید الحیاة

ضحایا 
مجھولة

ضحایا على 
قید الحیاة

ضحایا 
مجھولة

عدم 
االستقرار 

التام 

أقصى عدم 
االستقرار 

إنعدام ضحایا 
على قید الحیاة

ھیاكل 
منھارة 
كلیا   
أو جزئیا

أ
ب

ج

و

د

ھـ

ز

ذ

ضحایا مجھولة 
على قید الحیاة 
أو حالة فقدان 

واضحة
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:فراغات محتملة ) ٤
فراغات السبب فیھا عناصر ھیكلیة و نمط اإلنھیار. ١.٤
فراغات ناتجة عن محتوى البنایة. ٢.٤
قییم حجم الفراغات لحصر حضوض البقاء على قید الحیاة ت. ٣.٤

:عوامل ھیكلیة تؤثر في األولویات العملیة ) ٥
خط السر المحتمل إلى الفراغات ذات األولویة . ١.٥
(HAZARD)التخفیض من المخاطر الھیكلیة . ٢.٥
إمكانیات الدخول و الخروج. ٣.٥

)مثال(عوامل ھیكلیة تؤثر في أعمال البحث) ٦
من أین الدخول و الخروج. ١.٦
منافذ البحث و اإلنقاذ. ٢.٦

)مثال(عوامل ھیكلیة تؤثر في أعمال اإلنقاذ ) ٧
من أین الدخول و الخروج. ١.٧
منافذ اإلنقاذ و اإلنسحاب. ٢.٧

:اإلسناد) ٨
إلقتحام الھیكل بأمان. ١.٨
للتقلیل من مخاطر التكدس و اإلنھیار. ٢.٨

منظومات المراقبة و اإلنذار) ٩
لمراقبة أكداس األنقاض في تحركھا البطيء. ١.٩
إلكتساب فكرة أعمق عن مزید إنھیارات ھیكلیة محتملة . ٢.٩

خطة إلجالء الضحایا) ١٠
تراتیب التأشیر. ١.١٠
منافذ اإلجالء. ٢.١٠
مواقع آمنة. ٣.١٠
أماكن آمنة للتجمع. ٤.١٠

:ة رفع التعبئ. ٥.١١و

بمسائل تخص اإلستقرار و بالتقدم بتوصیات تتعلق بالھدم للحد من LEMAمطالب بإشعار USARفریق .١
.LEMAإلى المتعلقة بالھیاكلمارات التقاریرحتما كل إستالمخاطر التي تواجھ الناجین و تحال

:USARالتأشیر و عالمات التوجیھ لدى فریق . ١٢.و

:مقدمة . ١.١٢.و
إلى توفیر معلومات محددة في ما یتعلق بالتقییم و نتائج العملیات ، عالمات التوجیھظومة التأشیر و ترمي من. ١

ضمانا ألفضل تنسیق على موقع العمل 

:في ما یلي تعریف لبعض اإلجراءات . ٢
تعریف بوضائف الفریق. ١.٢
تأشیر المنطقة بصفة عامة كامل . ٢.٢
اتجاه الھیكل البنائي . ٣.٢
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التأشیر عن طریق األحزمة . ٤.٢
كل اتقییم الھی. ٥.٢
التوجیھاجراءات . ٦.٢
قع على الخرائطارموز المو. ٧.٢

:ائف الفریقالتعریف بوظ. ٢.١٢.و 

...من خالل الزي و الشارة إلى األخ) اسم البلد و الفریق(ھویة فریق االستجابة .١
السترة، (ظومة األلوان و النص اإلنجلیزي المبسط   األعوان یتحتم التعریف بالوظائف التالیة عن طریق من.٢

.. )الشارة على الذراع لون الخوذة إلخ
باألبیض–وظیفة إداریة .١.١
الصلیب األحمر/ الھالل–وظیفة صحیة .٢.٢
برتقالي –وظیفة أمن و سالمة .٣.٢

..)الزمز المغنطیسي إلخ–الرایة (سیشار للسیارات عن طریق إسم الفریق . ٣

:یر موقع العمل بصفة عامة تأش: ٣.١٢. و

إستعمال الطالء البخاري برتقالي اللون بكل عملیات التأشیر .١
تحدید المناطق المخصصة أو مواقع العمل بالتدقیق .٢

العنوان أو الموقع الطبیعي .١.٢
)١مثال مبنى مصنع السكر(عالمة أو إسم رمزي . ٢.٢
)GPS(ة العامة لتحدید المواقع العالمات الموقعیة على الخریطة أوالمنظوم. ٣.٢
LEMA/OSOCCـ یتحتم إعداد خرائط مبسطة و عرضھا على ال. ٤.٢
في حالة عدم توفر خرائط وعند إعداد الخرائط ال بد من اعتماد أسماء األنھج الموجودة كعالمات . ٥.٢

نة بمالمح طبیعیة على الموقع جغرافیة أولیة و أرقام البنایات في حالة توفرھا و إن تّعذر ذلك فیتحتم االستعا
.و استعمالھا كمرجع بصفة جماعیة من طرف كافة المتدخلین

Alpha Street

800       900 902 904 906 908     000

901 903 905 907 909

التعریف بواسطة الطرقات و األرقام
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: إتجاه البنایات : ٤.١٢. و

.عالمات خارجیة و عالمات داخلیة : یتضمن تحدید وجھة البنایة تعریفین .١
:العالمات الخارجیة . ١.١

، أما النواحي األخرى فتمنح تباعا أرقاما حسب ١رقم تعرف الناحیة المطلة على الطریق ب١.١.١
:انظر المثال التالي " (١"نظام دوران عقارب الساعة إنطالقا من 

٣الخلف 

٤٢

١الواجھة 

:العالمات الداخلیة . ٢.١
األبجدیة حرفباألو یرمز إلى األرباع (quadrants)یقسم داخل البنایة الى أرباع .١.١.١

و تطلق تسمیة " ٢"و ضلع " ١"حسب نظام دوران عقارب الساعة إنطالقا من زاویة تقاطع ضلع 
على بنایات ذات طوابق متعددة   ...) الرواق المركزي و المصاعد و المدارج" ( E"الربع 

)أنظر الرسم أعاله (
بق منھا بصفة جلیة ودون     أي البنایات ذات الطوابق المتعددة یجب اإلشارة إلى كل طا٢.٢.١

یعرف الطابق الكائن على مستوى و غموض و تتحتم اإلشارة إلى الطوابق كما تشاھد من الخارج 
و من ثمة یشار صعودا إلى الطابق فوقھ بالطابق األول (G.floor)الطریق بالطابق األرضي 

(floor.1)طابق األرضي على    أنھ و  بالمقابل یشار إلى المستوى دون ال. و ھكذا دوالیك
):أنظر المثال التالي (إلخ (Basement.2)و الثاني (Basement.1)الطابق 

Floor 3 3طابق 

Floor 2 2طابق 

Floor 1 1طابق 

Ground Floor الطابق األرضي

Basement -1 -١تحت الطابق األرضي 

Basement -2 -٢تحت الطابق األرضي 

Bربـع  Cربـع 

Aربـع Dربـع 

Eربـع 
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) : السیور( التأشیر عن طریق األحزمة : ٥.١٢. و

تستعمل أحزمة التأشیر كعالمات لمناطق عمل میداني و كذلك لمواقع ذات أخطار كي تحد من دخول الناس .١
.إلیھا و  كذلك للتحذیر من أإلخطار 

منطقـة عمـل میـدانــي

منطقة ذات خطر

: نایاتتأشیر الب: ٦.١٢. و

وضع التأشیر خارج یستوجبو USARالبنایات المتھدمة التي تم تقییمھا من طرف فرق تأشیریتحتم .١
فورا بكامل نتائج OSOCCالبنایة المنھارة حذو نقطة الدخول التي توفر أفضل فرص الرؤیا و یجب إعالم 

.التقییم 
م١یتمثل التأشیر في رسم مربع الشكل ضلعھ .٢
:بداخل المربع .٣

١.٣ .Go في عدم وجود خطر
٢.٣ .No Go )عند إحتمال وجود خطر ) ال دخول
إسم الفریق . ٣.٣
تاریخ و ساعة الوصول . ٤.٣
تاریخ و ساعة النھایة . ٥.٣

:خارج المربع .٤
)أعلى المربع(معلومات حول طبیعة الخطر . ١.٤
)أسفل المربع( األشخاص المفقودین . ٢.٤
)یسار المربع( انتشالھمتمالذینالمصابین . ٣.٤
)یمین المربع (الذین تم إخراجھماألموات. ٤.٤

:معلومات إضافیة .٥

ــرخطــ خطــــرخطــــر

   Danger                          Danger Danger
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رسم دائرة حول USARعند اإلنتھاء من عملھ على بنایة ما، حسب قدراتھ، یتحتم على فریق . ١.٥
.كامل التأشیر 

ي ضحایا أخرى، یتحتم رسم سطر عند نھایة األشغال على البنایة و بعد التأكد من عدم تواجد أ. ٢.٥
.عبر كامل الرسم أفقي 

: إستعمال العالمات : ٧.١٢. و

.لسالمة العملیة على موقع الكارثة یتحتم استعمال دقیق لعالمات خاصة بالطوارئ. ١
.بعالمات الطوارئUSARكامل عناصر فریق إصالحیجب . ٢
.یةمالبد لعالمات الطوارئ أن تكون عال. ٣
. البد للعالمات أن تكون واضحة و مختصرة. ٤
.أعضاء الفرق مطالبون باإلستجابة الفوریة لكامل عالمات الطوارئ. ٥
على مكن من إطالق األصوات یتحتم استعمال المنبھات الھوائیة أو وسائل انذار أخرى مناسبة بكیفیة ت. ٦

:يالنحو التال

إخالء:

ثانیة بصفة متكررة ١ثالث أصوات قصیرة طول الواحدة منھا ( 
)المواقع كاملحتى إخالء 

توقیف العملیات بھدوء:
)ثوان ٣صوت واحد طویل مدتھ ( 

الرجوع إلى العملیات :
)صوت واحد طویل مع صوت قصیر( 

: رمـــــوز : ٨.١٢. و

)یجب أن یظھر اسم الرمز بصفة واضحة بجانب الرمز ( 

الدخول أو عدم الدخول     
“Go or No Go”

ھویة الفریق

Time/Date of Start

Time/Date of End

مخاطر

مصابون على قید 
الحیاة تم انتشالھم

و األشخاص المفقودون
بقیة الضحایامواقع

أموات

تم إخراجھم
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مناطق أشكال مختلفة

مستطیل/مربع –وظائف 

دائرة-مرافع 

مثلث -نقطة مرجعیة  

یشیر السھم إلى موقع النشاط و إلى التوقیت المحلي( الوقت المشار إلیھ 

ن الرمــوز عینــات م* 

مركز القیادة 

USARقاعدة عملیات تابعة لـ 

OSOCC

مركز اإلستقبال و المغادرة

موقع العمل  

22/11-0700 hrs

23/11-1900 hrs

CP

BoO

OSOCC

R/D C

میدان العمل
Web Site
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المطار

مستشفى

-GASES غازات) كتابة أصناف األخطار و تحدید المنطقة(مخاطر

وقـــود 

)حمرو الھالل األحمرالصلیب األ( عنایة طبیة 

)   بما في ذلك إشارة وصفیة( عالمة مجسدة / مرجعیة عالمة

: مواد خطرة عملیات تتضمن . ١٣.و
: المقدمة : ١.١٣. و

الدولیة المواقع و تستخرج و توفر العالج الطبي في حالة الطوارئ لمتضررین USARبطبیعتھا تحدد فرق . ١
و في بعض الحاالت تنتج ھذه االنھیارات عن أسباب من فعل اإلنسان مثل صرف . حبسوا إثر انھیار المباني

USARو فرق . مواد نوویة ملوثة أو بیولوجیة أو كیمائیة إما بمفردھا أو باستعمال جھاز متفجر أو حارق
.المتوسطة و الثقیلة مطالبة بالتفتیش عن المواد الخطرة و عزلھا

: ة إعتبارات استراتیجی: ٢.١٣.و

الدولیة المتوسطة و الثقیلة في حاجة إلى امتالك مھارات التعرف على أي محیط ذي USARإن فرق . ١
.أخطار حمایة ألفرادھا و المجموعة السكنیة المتضررة من أي أذى إصابة أو الموت

LEMAوھي كذلك مطالبة بالقدرة على تبلیغ النتائج التي توصلت إلیھا في خصوص التلوث إلى كل من 
:USARو كما سبقت اإلشارة إلیھ فإن على فریق . و متدخلین آخرینOSOCCو 

.إمتالك قدرات التعرف على الحاالت التي یشتبھ وجود ملوثات بھا . ١.١
.و متدخلین  آخرین OSOCCو LEMAإمتالك مھارات تمكنھا من تقدیم النصح لـ  . ٢.١
.مایة ألعضاء الفریق من خالل آداء البحث في المحیط  و الرقابةإمتالك القدرة على توفیر الح. ٣.١
.تنفیذ عملیات ضروریة في مجال إزالة التلوث. ٤.١

المطار
Airport

وقــود
Fuel

مستشفى
Hospital

    X
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:استراتیجیات و اعتبارات عملیة : ٣.١٣. و
إال بعد تقییم محكم و كذلك العزل عند یمنع منعا باتا القیام بأي عملیة، في حالة التأكد من وجود تلوث. ١
.لضرورةا

: اعتبارات حول عملیة أخذ القرار : ٤.١٣. و
.تحلیل ایجابي للمخاطر اعتمادا على تقییم لألخطار و دراسة للموقع . ١
.على الفریق تقییم المخاطر الكامنة في إنقاذ ضحایا منأكد منھا مقابل انتشال الجثث. ٢
.إعتبارات عملیة في مواقع العمل. ٣

.ن مستویات األكسیجی. ١.٣
إلتھاب المواد او الھواء المحیط . ٢.٣
درجات اإلختناق . ٣.٣
حدود المتفجرات . ٤.٣
الرقابة باألشعة . ٥.٣

: اعتبارات أخرى : ٥.١٣. و
ھل یمكن عزل الخطر أو التحدید منھ؟ ، ھل باإلمكان التحكم في الوقع؟        و . في حالة انعدام الھواء . ١

ت؟ ھل ممكن مواصلة العملیا
الوقت الالزم لبلوغ الضحایا یعني ھذا في الوقاع تقییم الزمن الالزم للوصول إلى أول ضحیة وھو    ما . ٢

و ...      یتضمن حتما الوقت الالزم للحد من الخطر و النفاذ إلى الطوابق و عبر الجدران و األسقف إلخ 
.ة الضروریة إن لزم األمرالوقت المطلوب لدعم و تقویة المسالك و كذلك المباني المجاور

البد من توفیر عنایة و رقابة متزایدتین لبعض أنواع المخاطر المحتملة       و : معلومات خاصة باإلقامة. ٣
خاصة منھا التي تتضمن الطاقة النوویة و عناصر اشعاعیة و مرافق عسكریة مختصة و معامل كیمیاویة   و 

.اإلنتاج البیلوجي أو تخزینھ 
ال بد من تخطیط محكم لضمان آلیة تمكن الفریق من إزالة التلوث لدى األعضاء بما    في : التلوثإزالة. ٤

.ذلك كالب التفتیش 
:رھینة(No Go)إن حاالت منع الدخول . ٥

.المدة الزمنیة الضروریة إلنھاء المھمة . ١.٥
."PPE" حمایة و ضبط الحدود الموجودة بجھاز الحمایة الشخصي. ٢.٥
.منافع / نتیجة الدراسة مخاطر.٣.٥
.نوعیة الموارد. ٤.٥
.ظروف  األمن و السالمة . ٥.٥

: اإلستطالع و المراقبة : ٦.١٣. و
.BoOالمطلوب اإلستطالع و المراقبة في كل من مواقع العمل المیداني و قاعدة العملیات . ١
(HAZMAT)رف خبیر في المواد الخطریجب استكشاف و تحدید مواقع العمل المیداني و الرقایة من ط. ٢

:المكلف لدى الفریق بما في ذلك 
. فضاءات آمنة لكل ھیكل معین. ١.٢
.نقاط دخول لكل ھیكل معین . ٢.٢
.فجوات اضافیة أو فضاءات محتملة یقع التعرض لھا خالل العملیات . ٣.٢
.مواقع إزالة التلوث. ٤.٢
.األدوات و المعدات المخصصة. ٥.٢
.مركبات النقل المخصصة. ٦.٢
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تركت ھذه الصفحة بیضاء عمدا
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:تأمین القدرة على البحث و اإلنقاذ بمناطق العمران . ز
:مقدمة.١.ز

، ھي العملیاتINSARAG، حسب تعریف الخطوط التوجیھیة (USAR)المقصود بالبحث و اإلنقاذ .١
المتوخات إلخالء ضحایا محبوسة من تحت ھیاكل بنائیة منھارة بطریقة آمنة فالعملیات من حیث تصمیمھا، تصف 

و كیفیة البحث عن الضحایا و ) بما في ذلك المتطلبات اللوجستیة(المراحل المقترحة للتعامل مع الفریق المستجیب 
ھذه الخطوات باألخص إثر األحداث الناجمة عن إنھیار و تتخذ . آسالیب إنقاذھم و العالج الطبي لھؤالء الناجین

ھیاكل بنائیة نتیجة الزالزل و األعاصیر و نشاطات اإلرھابیین و أحداث من ھذا القبیل توصف على أنھا نتیجة 
ھي إدارة الفریق       و اللوجستیة و USARو ھناك المكونات األساسیة الخمس لفریق . حدث ذي إندالع مفاجئ

.اإلنقاذ و الرعایة الطبیةالبحث و 
نتیجة لعملیات تخطیط و موازنة و تدریب مركزة، تنجز محلیا لمواجھة حاجة محلیة یتحتم USARیعتبر فریق .٢

. تحدید القدرة التي تتطلبھا اإلستجابة بمنطقتھ الجغرافیة) أكان حكومیا أم غیر حكومي(في بدایتھا على راعیھ 
و أما النتاج النھائي فیجب . كاملUSARوع عنصرا أو عناصر من فریق وفي بدایتھ یكون مورد من ھذا الن

بالتأكید أن تتحكم فیھ الحاجیات المحلیة، التي یتم حصرھا محلیا أكثر مما ھو تصورا دولیا و ھو ما سیضمن 
.للمورد المذكور التنمیة و التدریب و التجھیز المالئمة للحاجیات المحلیة، قبل أي إعتبار آخر

فالمنطق INSARAG ن أن یتوخى كل مورد في حالة نمو المبادئ المنصوص علیھا بالخطوط التوجیھیةیستحس.٣
نجاعة مؤكدة في ما یخص المقاربة المنسقة تجاه INSARAGأوال أن للخطوط التوجیھیة : خلف ھذا ذو وجھین 

قرار الجمعیة العامة لألمم تم إعتمادھا من طرف INSARAGاإلستجابة للكوارث و ثانیا إن الخطوط التوجیھیة 
حول دعم نجاعة و تنسیق المساعة الدولیة في مجال البحث و اإلنقاذ ) ٢٠٠٢دیسمبر ١٦(٥٧/١٥٠المتحدة 

و تمثل ھاتان الوثیقتان معا إطار عمل متین لضمان إستعداد المورد المتنامي لتوفیر و تلقي . بالمناطق العمرانیة
.و شفافةالمساعدة الدولیة بكیفیة مندمجة 

:اإلطار الوطني لالستجابة للطوارئ.٢.ز

التواجد بمفردھا بل یتحتم علیھا أن تشكل جزءا مدمجا ضمن إطار إستجابة USARلیس بإمكان منظومة إستجابة .١
و إال واحدا من عدید عناصر اإلستجابة للكوارث USARو ما فریق ) ١رسم (للتصرف في الكوارث 
شرطة و إطفاء وسیارات (الحكومیة و التصرف في الكوارث و الخدمات الطارئة الطوارئ أي الوكاالت 

و نعتبر أحداث من قبیل حوادث الطرقات و الحرائق أحداثا عادیة في حین أن الزالزل و الفیضانات و ). إسعاف
حول أحداث لذا یتحتم تصور القدرات على اإلستجابة الطارئة). ٢رسم(اإلنزالقت األرضیة تحدث بتواتر أقل  

، )إلى فوق أو إلى أسفل(إال أن تصورھا یجب أن یتم بصفة تمكن من تحجیمھا . تطرأ بصفة عادیة بمنطقة ما
.حسب الطلب

١رسم 

USARمنظومة استجابة

المنظومة الوطنیة آلیة اإلستجابة السریعة
للتصرف في الكوارث
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٢رسم 

ھذا و إنھ من المستحیل التكھن .مكانیات القبلیةیجب أن تتوافق القدرات المرجوة و اإلUSARعند تكوین فریق .٢
وھذا مرتبط بضمان مورد تمویل متواصل . بالمدة الزمنیة المطلوبة لتحقیق طاقة اإلستجابة على أي مستوى كانت

فالمستلزم األول عند اإلنطالق ھو تحدید . و انتداب أفراد الفریق و تدریب الموظفین و إعداد إحتیاطي للمعدات
و أثناء تطویر ھذه العناصر ستظھر . ھل ھو البحث أم اإلنقاذ أم مزیج من اإلثنین. لضروریة محلیاالحاجة ا

، و سیحتاج الفریق إلى دعم لوجستي و عناصر ) أطباء و أعوان شبھ طبیة و ممرضون(الحاجة إلى وظیفة طبیة 
أن الفریق قد یكون على أھبة و لكن تجدر اإلشارة إلى). مھندسون و خبراء في المواد الخطرة(أخرى مختصة 

.خالل فترة النمو. التدخل كیف و متى یطلب منھ ذلك

كافة مستویات اإلستجابة، أكانت إستجابة فوریة جماعیة محلیة تملیھا الحاجة      أم USARیضم إطار إستجابة .٣
تتغیر USARن قدرات و إنھ من األھمیة بمكان التذكیر بأ) ٣رسم ( فائق التطورUSARإستجابة دولیة لفریق 

رسمیة في حین أن البعض اآلخر قد تكون لھ USARمن بلد إلى آخر حیث أن ھناك من البلدان من ال یملك فرق 
لذا، و حتى تتوفر لفریق . تخضع لتصنیف الخطوط التوجیھیة إلى خفیفة و متوسطة و ثقیلةUSAR فرق ٍ

USARلمواجھة أحداث محلیة ) أو إقلیمھ( مرار داخل منطقتھ نجاعة كافیة في أي مجال ، یتحتم إستعمالھ باست
على USARللتأكد من أن آلیة التشغیل و األستجابة بحالة اختبار و تطویر منتظمة و كذلك لضمان إبقاء فریق 

.توضح ھذه المقارنة ٣و المعلومات الواردة بالرسم . مستوى رفیع من الخبرة التقنیة

إحتمال

النتـائـج

حوادث الطرقات  
أو الحرائق 

إنھیار مباني

زالزل عاتیة جدا تسببت في 
إنھیار مباني عدیدة

فیاضانات، 
إنزالقات أرضیة

حوادث قطار أو حافلة       
أو طائرة 

یومیا

عام١٠٠كل 

سنویا

أحیانا
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٣مرسـ

و في . إن مدى األضرار و الھدم ھو الذي سیحدد مستوى المساعدة المطلوبة من طرف حكومة البلد المتضرر.٤
و یوضح قرار . غالب الحاالت لن تتقدم الحكومة بالطلب الرسمي للمساعدة الدولیة إال بعد ما یتم تجاوز قدراتھا

INSARAGكذلك ما ورد بالخطوط التوجیھیة و ) ٢٠٠٢دیسمبر ١٢(٥٧/١٥٠الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
و إرسالھا و إدماجھا ضمن أمر محلي بإنجاز العملیات في USARكیف یتم طلب مثل تلك المساعدة الدولیة 

.حوادث محلیة
بأكملھ USARو أخیرا فریق USARو مكونات فریق USARأسفلھ یبین كیفیة إستعمال أفراد فریق ٤رسم .٥

.ث متنوعة من أحداث ذات تواتر منتظم إلى زلزال كبیربطریقة مجدیة في أحدا

٤رسم 

مناطق العمرانإطار اإلستجابة البحث و اإلنقاذ  ب

دولــي

USARفرق 

تحسیس

ثقیل-
متوسط-
خفیف -

القدرة الدولیة

القدرة الوطنیة

إستجابة األھالي ، الحمایة المدنیة ، خدمات 
(LES)الطوارئ المحلیة 

إحتمـال

نتائج

زالزل عاتیة تتبعھا انھیارت مباني 
متعددة 

عنصر من عناصر 
USAR

USAR فریق 

USARعنصر 
بصفتھ خبیرا

حوادث سیارات،
حرائق 

حوادث قطار ، حافلة، 
طائرة 

فیضانات انزالقات 
أرضیة

بنایات منھارة

یومیا

سنویا

أحیانا
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:USARھیكلیة فریق.٣.ز

:، مھما كان تصنیف قدراتھ و طاقاتھ العملیة أن تحتوي على العناصر التالیةUSARیتحتم على كل فریق .١

إدارة .١.١
لوجستیة. ٢.١
بحث. ٣.١
إنقاذ . ٤.١
رعایة طبیة . ٥.١

إتباع ھیكلة تنظیمیة متفق علیھا و مطابقة لمفاھیم تستعملھا فرق USARأثناء نموه یجب على فریق .٢
INSARAG-USAR . الذي یشخص التوصیات التي تنص علیھا الخطوط ٥و مخطط ھذه الھیكلة وارد في الرسم

.INSARAGالتوجیھیة 

٥رسم 

إال INSARAG تفرضھ الخطوط التوجیھیةUSARالموظفین ضمن فریق لیس ھناك من حد أدنى لعدد . ٣
فالعدد بالمستوى . یليالقیام بھا، أدرجت بصفة واضحة فیماUSARأن مستویات أعداد الموظفین المقترحة بفرق 

ة آمنة و ھي    ما ساعة بموقعین إثنین بصف٢٤من القیام بعملیات مدة USARسیمكن فریق ) ١(المشار إلیھ بالجدول 
ساعة، و سیضمن بالتالي لكفة الموظفین فترات استراحة كافیة لجعل ١٢یمكن طاقما إداریا من العمل بنظام حصة 

الفریق یعمل بنجاعة و بصفة مستمرة لفترة أطول 

إتصاالت

ھندسة 

استعمال الحبال 

مواد خطرة 

إنقاذ 

مسائل طبیة 

بحث 

اإلدارة

أمن/ سالمة تخطیط

إتصاالت إعالم العموم 

إتصاالت إختصاصات عملیات
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:١جدول 

ساعة بعملیات بموقعین إثنین ٢٤لتمكینھ من العمل USARالتركیبة المقترحة لفریق 

ساعة بموقع عمل واحد وھو ما سییسر على ٢٤من إنجاز عملیة تدوم USARفریق ٢سیمكن عدد الموظفین بالجدول 
تحول للفریق العمل بنجاعة و سالمة           ساعة بالتداول و بذلك یضمن لكافة األعوان فترات استراحة١٢فریق اإلنقاذ العمل 

.و بدون إنقطاع لعدة أیام 

العدد 
المقترح المواقع المقترحة للموظفین المھام USAR عنصر

١ قائد فریق قیادة 
١ مساعد قائد فریق تنسیق
١ ضابط في التخطیط تخطیط
١ ضابط إتصاالت متابعة/إتصاالت
١ مساعد ضابط إتصاالت تغطیة األحداث/وسائل اإلعالم
١ مھندس معماري تحلیل/تقییم 
١ ابط في السالمةض أمن/سالمة 

اإلدارة

٢ التقنيالبحث اختصاصي في  التقنيالبحث 
٤ كالبمدرب بالكالبعن طریقالبحث
٢ )Hazmat ( أخصائي مواد خطرة  )Hazmat ( تقییم الخطر

البحث

٢٤و ٤ مسؤول عن فریق اإلنقاذ
فنیون في اإلنقاذ

و قطع ھدم و اختراق
رفع حبل تقني 

٢ أخصائي في حبال رفع الثقیل  رفع و نقل 
اإلنقاذ

١ طبیب )موظفون و كالب( العنایة بالفریق
٣ ممرض/ مساعد طبیب بالمرضى العنایة 

الطبيالرعایة

١ جستیةوقائد فریق الل قاعدة العملیات
١ أخصائي في النقل  التزوید بالماء
١ لوجستي بالمؤونةالتزوید 
٢ القاعدةعنمسؤول القدرة على النقل و التزوید بالوقود
١ في المواصالتأخصائي المواصالت

اللوجستیة
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:٢جدول 

:ساعة بموقع واحد ٢٤مقترحة تمكن من عملیات طیلة USARتركیبة فریق 

:و تسییرهUSAR إدارة . ٤.ز

و ھي مسؤولة عن التصرف USARأولھا ھي إدارة فریق : USARران في التصرف في قدرات ھناك عنص.١
.و ھم جزء ال یتجزء منھUSARو ھؤالء األشخاص المعینون یتنقلون مع فریق . العملیاتي و التكتیكي للفریق

ال یمكن تنمیة فریق بالقاعدة المحلیة و التي بدونھا USARو على نفس الدرجة من األھمیة، ھناك إدارة قدرات .٢
USARو حتى یعمل فریق . و صیانتھ أو تشغیلھUSAR بنجاعة ال بد من دعم من لدن ھیئة إدارة محكمة

التنظیم في صلب جھازھا اإلداري، أي السلطة الرسمیة المسؤولة عن التطویر المتواصل و الصیانة لقدرات 
USAR . ھؤالء الموظفون ھم مسؤولون عن حصول فریقUSARى الدعم الحكومي المطلوب       و كذلك عل

ھم المسؤولون عن إنتداب و تدریب األعوان و اإلحتفاظ بھ و اقتناء المعدات    و توفیر . على المیزانیة الالزمة
. USARالتدریب و التزوید باإلعتمادات المالیة الضروریة لمواجھة حاجیات فریق 

العدد 
المقترح المواقع المقترحة للموظفین المھام USAR عنصر

١ قائد فریق قیادة 
١ ئد فریقمساعد قا تنسیق
١ ضابط في التخطیط متابعة/ تخطیط
١ ضابط اتصاالت تغطیة األحداث/وسائل اإلعالم/إتصاالت
١ مھندس معماري تحلیل/تقییم 
١ ضابط في السالمة أمن/سالمة 

اإلدارة

٢ التقنيالبحث أخصائي في  التقنيالبحث 
٢ كالبمدرب بالكالبعن طریقالبحث
٢ )Hazmat ( ي مواد خطرةأخصائي ف )Hazmat ( تقییم الخطر

البحث

١٢و ٤ مسؤول عن فریق اإلنقاذ
فنیون في اإلنقاذ

و قطع ھدم و اختراق
رفع حبل تقني 

٢ إختصاصي في حبال رفع الثقیل  رفع و نقل 
اإلنقاذ

١ طبیب )موظفون و كالب( العنایة بالفریق
٣ ممرض/ مساعد طبیب بالمرضى نایة الع

الطبيالرعایة

١ جستیةوقائد فریق الل قاعدة العملیات
١ أخصائي في النقل  التزوید بالماء
١ لوجستي بالمؤونةالتزوید 
٢ عن القاعدةمسؤول القدرة على النقل و التزوید بالوقود
١ في المواصالتأخصائي المواصالت

اللوجستیة
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:USARإدارة القاعدة المحلیة لـ . ١.٤.ز

یتحتم علیھا أوال إعداد سیاسة تتماشى و الھیئة المكلفة       USARقبل أن تركز مجموعة إدارة القاعدة المحلیة فریق 
أن معترفا بھ USARو یجب على فریق . محلیا و جھویا و وطنیا. بھما فتكون جزءا من مخططاتھا لمواجھة الكوارث 

و ). ٤رسم (مالئم مستعمل في كل من الحوادث الیومیة و األحداث الھامة من طرف المسؤولین المحلیین على أنھ مورد
تدریب و (و صیانتھ أن یضمنوا مستوى رفیع و متواصل من التأھب USARعلى األشخاص المطالبین بتنمیة فریق 

لمیزانیة السنویة و و باإلضافة فھم مطالبون بإعداد ا. و كذلك تعبئة سریعة عند الطلب) إعادة التدریب و توفیر اآللیات
التّصرف فیھا ، و تطبیق اإلجراءات الداخلیة و جمع كافة البیانات الالزمة و خزنھا خاصة منھا ما یھم السفر دولیا و 

. USARكذلك صیانة المرافق المطلوبة لدعم فریق 

:مسؤولیات تقنیة . ٢.٤.ز

الفریق و خزنھا، و ھذا ما یقوم بھ خاصة المسؤول إن الوظیفة األساسیة لطاقم الدعم التقني ھي صیانة تجھیزات.١
و تظم ھذه المسؤولیة البحث المتواصل عن تكنولوجیات جدیدة و . اللوجستي عن مجموعة إدارة القاعدة المحلیة

ھذا ولقد تم إقتراح     أن یقرر . اختبار معدات جدیدة و شرائھا و كذلك إستبدال التجھیزات التي لم تعد وظیفیة
، أثناء تعویض التجھیزات القدیمة، ما إذا كانت ھذه األخیرة صالحة كھدیة لفریق آخر بصدد النمو أو أن الفریق

.لھا من القیمة ما یجعلھا تحفظ كجزء من إحتیاطي التجھیزات المعدة للتدریب

:موظفو اإلدارة و االنتداب. ٣.٤.ز
و االحتفاظ (ن كامل عملیة إنتداب أعضاء الفریق إنھم، و تحت إشراف فریق إدارة القاعدة المحلیة، مسؤولون ع.١

جوازات و (كما أن من مسؤولیاتھم العملة و وثائق السفر . و كذلك اإلمساك بملفات إداریة لكل عضو فریق ) بھم
و التدریب و التالقیح و الحصانة الصحیة لكافة أفراد الفریق و ھم مطالبون بالحرص على       أن ) تأشیرات

و باإلضافة إلى وثائق السفر العادیة، فإن أفراد الطاقم الطبي . فراد الفریق قادرین صحیا على اإلنتشاریكون كافة أ
و إذا كان .      أو رخصة في مباشرة المھنة صادرة عن جھات الترسیم ببلدھم/ مطالبون بحمل إثباتات الترسیم و 

بي لكل كالب البحث التابعة للفریق إثباتات عن الفریق سیستعمل كالب البحث ، فالمطلوب أن تتوفر بالسجل الط
.التالقیح و الحصانة و اللیاقة البدنیة و التدریبات و وثائق السفر

:USARإدارة فریق . ٤.٤.ز
فإن ھناك وصفا مدققا لھذه المسؤولیات                       USARباإلشارة إلى المسؤولیات اإلداریة لفریق .١

USAR         ((USARالمسؤولیات اإلداریة لفریق (" F٣، الفصلINSARAGضمن الخطوط التوجیھیة
Team Management responsibilities)) النص اإلنجلیزي٤٠صفحة(.

:كالب البحث.٥.ز
إنھا قادرة على . تستعمل كالب البحث بصفة شائعة و بنجاح في أصناف عدیدة من عملیات البحث و اإلنقاذ.١

و تنادي الخطوط . USARطق متسعة و في وقت قصیر نسبیا وھي جزأ ال یتجزأ من أي فریق التفتیش في منا
إمكانیات إستعمال كالب USARبإستعمال كالب البحث و تشترط أن تكون لدى فرق INSARAGالتوجیھیة 

'     كالب البحث'F١٠فصل INSARAGإن بالخطوط التوجیھیة ". فریقا ثقیال"البحث لیتسنى تصنیفھ ا
.معلومات إضافیة خاصة بكالب البحث و مدربي كالب البحث و أخرى ھامة ) النص اإلنجلیزي٦٤صفحة (

:USARمعدات .٦.ز

إلى مخازن خاصة باآللیات تمكن من مواجھة كل حاجیاتھ أثناء التدریب و كذلك طیلة USARیحتاج فریق .١
و كذلك معدات أخرى . إلحداث قاعدة للعملیات و صیانتھاو یتضمن ھذا اإلحتیاطي وجوبا معدات كافیة . إنتشاره

و في ما یتعلق بدلیل لقائمة المعدات اإلحتیاطیة، الرجوع إلى . كافیة لتشغیلھا بصفة سلیمة حسب مستوى تصنیفھا
١٢٥بالصفحة ’ANNEXE ‘M... الملحق(USAR قائمة معدات فریق "INSARAGالخطوط التوجیھیة 
).في النص اإلنجلیزي
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:التدریب.٧.ز
، و یجب   أن USARإن للتدریب سواء عند البدایة أو أثناء سیره ، تأثیرا كبیرا في ما یخص نجاح تشكیل فریق .١

.الفریقأفرادیكون موجھا لكامل 
:التدریب . ١.٧.ز

ي تم ضبطھا، و لقد       إن مجموعة إدارة القاعدة المحلیة مسؤولة عن إعداد میزانیة للتدریب تعتمد الحاجیات الت.١
كما تم إقتراح برمجة تمارین تشمل . تم إقتراح صیغة لتشكیل برنامج تدریب یضمن اإلستجابة للحاجیات المحددة

و تحاكي ظروف الحیاة الطبیعیة؛ و أثناء نمو الفریق سیركز التدریب على مزید تنمیة USARكامل أفراد فریق 
و مع مزید تطور الفریق فإن التدریب سیتفرع          إلى . د الفریقمجموعات الكفاءات الفردیة لدى أفرا

و USARیمكن إستعمالھا لتطویر تصور إنتشار فریق ) سواء نظریا أم على المیدان(تدریبات محاكاة 
.كذلك لتوفیر تمارین إختباریة و تمارین للرفع من مستوى مھارات الفرد

:USAR تدریب فریق. ٢.٧.ز
یشخص التدریب األمثل لھؤالء ٣من ھو منتدب؛ و الجدول USARتطلبات تدریب أفراد فریق یحدد م.١

.أما التدریبات اإلضافیة فسیتم اللجوء إلیھا أثناء نمو الفریق. المرشحین
:٣جدول 

الحد األدنى من التدریب المقترحUSARفریق 

إدارة 

مساعد / فریققائد 
مساعد /ضابط إتصاالت

طالتخطی
أمن/ سالمة 

إعالم العموم

یفترض أن یكون قائد الفریق مدربا على التصرف في كامل جوانب العملیات التي یقوم -
و .بھا الفریق و على حسن التنسیق بین كافة النواحي الوظائفیة حتى تتعاون في ما بینھا

.یقوم القائد بتقییم مدى تقدم العملیات و بالتنسیق بین الھیآت األخرى
یتحتم على قائد الفریق أن یكون مدربا على مساعدة إدراة الفرق في ما یخص تنشیط -

.القصیرة و الطویلة المدى: اإلجتماعات و توثیق األحداث و بلورة أھداف البرمجة
یفترض في عون السالمة و األمن أن یحصل على تدریب یمكنھ من تأمین برمجة -

.السالمة   و األمن خالل العملیات
بحیث یحقق OSOCC ابط اإلتصال مطالب بأن یكون قد تدرب على وظائف الـض-

.OSOCCو الـ USARالتنسیق و التواصل بین فریق 
یتحتم على ضابط إعالم العموم أو یكون قد تدرب على كیفیة التعامل مع وسائل اإلعالم -

ھا من طرف ،   و أن یضمن دقة البالغات الموجھة إلى وسائل اإلعالم و كذلك تنسیق
LEMA عن طریقOSOCC

البحث

مدرب كالب 
فنیون في البحث

التعامل مع الكالب -
إجراءات تأشیر الھیاكل البنائیة و اإلشارة إلى الطوارئ-
التحسیس بالمواد الخطرة -
التوعیة الثقافیة -
المعرفة األساسیة بھندسة الھیاكل البنائیة-
مباشرالقیام بالبحث الفردي و ال-
تشخیص المخاطر و السالمة -

إستعمال أجھزة الوقایة الفردیة
إنقاذ

فریق اإلنقاذ 
قائد

عون إنقاذ
مھندس معماري
أخصائي مواد 

HAZMATخطرة

كفاءات تقنیة خاصة باآلدوات-
عملیات إنقاذ بالفضاءات المعلقة و بالھیاكل الخرسانیة المنھارة-
؟)متسعة (ا عالیة إنقاذ عن طریق حبال من زوای-
عملیات الدعم-
تقنیات البحث األساسیة-
تشخیس مخاطر السالمة-
استعمال أجھزة الوقایة الفردیة-

و لألعوان اآلخرین ) بما في ذلك الكالب(القدرة على توفیر اإلنعاش المتقدم للفریق -وظائف طبیة
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طبیب
شبھ طبیب

الملحقین و الضحابا الموجودة
الطبیة في الفضاءات المغلقة العملیات -
الرعایة البیطریة األساسیة-
الوقایة الصحیة بالمخیم-

اللوجستیة 
قائد فریق 
إتصاالت 
لوجستیون

یتحتم على المسؤول عن اللوجستیة أن یكون مدربا بما یمكنھ من ضمان معالجة كافة -
المسائل الخاصة بنقل الفریق من و إلى القاعدة األم 

و صیانة األدوات األساسیة إصالح-
إحداث قاعدة للعملیات و إدارة المخیم -
تدریب خاص على آلیات اإلتصال-
أبجدیة الرموز الصوتیة-

:الخضوع لبرنامج تدریب یشمل ما یلي USARیتحتم على كافة أفراد فریق .٢

اللیاقة البدنیة .١.٢
تدریبات على اإلسعافات األولیة. ٢.٢
األساسیةاإلتصاالت. ٣.٢
INSARAGدورة تحسیسیة . ٤.٢
لصالح إدارة الفریق حسب الطلب(لغة إنجلیزیة خاصة باإلنقاذ . ٥.٢
سالمة و أمن. ٦.٢
USARأخالقیات . ٧.٢
INSARAG-USARدورة تدریبیة أساسیة .٨.٢
INSARAG-USARدورة تدریبیة أساسیة موجھة للمدربین . ٩.٢
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تركت ھذه الصفحة بیضاء عمدا
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:قائمة الرموز.ذ

ALS إنعاش متقدم

BLS إنعاش أساسي

BoOقاعدة العملیات
E ساعة الوصول المتوقعة (تقدیر ساعة الوصول(

FCSS قسم دعم التنسیق المیداني

FPمحور إتصال

GAالجمعیة العامة

GPSة التموقع العالمیةمنظوم

HAZMATمواد خطیرة

IEC التصنیف الخارجي لـINSARAG

IFRCالفدرالیة الدولیة لجمعیتي الصلیب األحمر و الھالل األحمر

IHPالشراكة اإلنسانیة الدولیة

INSARAGالھیئة الدولیة اإلستشاریة للبحث و اإلنقاذ

ISO المنظمة الدولیة للمعاییر

LEMA السلط المحلیة للتصرف في الكوارث

NGOالمنظمات الغیر حكومیة

OCHAمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة
OSOCC على المیدانمركز تنسیق العملیات

PPEجھاز وقایة شخصي

RDCمركز اإلستقبال و المغادرة
SOPتراتیب عملیة عامة
TORعبارات مرجعیة

UHFذبذبات فائقة اإلرتفاع

UN األمم المتحدة

UNDACتنسیق و تقییم الكوارث باألمم المتحدة

USARالبحث و اإلنقاذ بالمناطق العمرانیة

VHFذبذبات عالیة

كامل أیام األسبوعساعة٢٤على مدارمتوفر 24/7
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تركت ھذه الصفحة بیضاء عمدا
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:مالحق قائمة ال. ل

INSARAGدورة تدریبیة : (A)الملحق أ 
:اإلطار العام. ١

في المؤرخ ٥٧/١٥٠في إطار تطبیق قرار الجمعیة العامة INSARAGلقد قررت مجموعة . ١
تم تحدید الحاجة إلى برنامج تدریب موحد للرفع من مستوى التوعیة و تحسین األھبة لدى ٢٠٠٢دیسمبر١٦

الرفع منو تحسین القدرة المحلیة بالبلدان المعرضة للكوارث و كذلك المستجیبة دولیا و محلیا   USARفرق 
.كارثة تعرض لو استعمال الفرق الدولیة المستجیبة لبلد مستوى من التنسیق

: الھدف . ٢
إلستجابةةكأداINSARAGھو عرض الخطوط التوجیھیة INSARAGإن ھدف الدورة التحسیسیة . ١

USARالدولیة و منھجیة التنسیق على المسؤولین عن التصرف في الكوارث و منظمات اإلستجابة الدولیة.

:المشاركون المستھدفون .١
أن و یتحتم ،مشاركا من كل من البلد المضیف و البلدان المجاورة٣٠یجب أال یتجاوز عدد الحاضرین .١

.یكون ضمن الحاضرین 
:البلد المضیف .١.١

ولون عن الكوارث على كل األصعدة اإلداریةالمسؤ.١.١.١
)الجمارك و الھجرة( سلط الحدود . ٢.١.١
إدارة الصحة.١.١.١
إلستجابة للكوارثفرق وطنیة ل. ٤.١.١
ممثلون عن األمم المتحدة حسب ما تقتضیھ الظروف . ٥.١.١

:المنظمات الدولیة لإلستجابة للكوارث .١.٢
ق لفران و لالتابعة للبلدINSARAGنقاط اإلتصال .١.٢.١
المسؤولون عن الكوارث.٢.٢.١
USARقادة فرق .٣.٢.١
USARن لفریق أعوان اإلتصال التابعو. ٤.٢.١
IHPموظفو دعم . ٥.٢.١

نقاط و مسائل حساسة خاصة بالتدریب .٤
)البلد المضیف(یستحسن أن تترجم مادة العرض قبیل الدورة .١
(UN-OCHA)یتحتم أن تتضمن مادة العرض رسوما إضاحیة باألماكن المالئمة .٢
توفر اإلتصال باألنترنات في قاعة المحاضرات األساسي.٣
RDCإحداث مركز إستقبال و مغادرة .٤
OSOCCإحداث مركز تنسیق العملیات على المیدان .٥
OSOCCإجتماع تحضیري للتخطیط للعملیات بـ .٦
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لإلستجابة إبان زلزالUSARتمرین محاكاة : (B)الملحق ب 
: اإلطار العام . ١

الرفع من نجاعة و تنسیق اإلعانة على البحث و اإلنقاذ بالمناطق "حول ٥٧/١٥٠إثر تبني قرار الجلسة العامة . ١
إفریقیا /من أوروباINSARAGوطنیة و دولیة تدیرھا فرق إقلیمیة USARالعمرانیة أصبحت تستعمل تمارین 

أھداف .و التمرین علیھاINSARAGجیة الھادي و األمریكیتین و ذلك للتدرب على منھ/و الشرق األوسط و آسیا
:التمرین

لیة و حرصا على التقلیص من التكالیف بالنسبة وتدریب كل العناصر المساھمة في تنسیق االستجابة الد. ٢
و البلد المضیف، تم إقتراح إجراء ھذه التمارین في صیغة تدریبات مراكز قیادة للمشاركین .للمنظمات المساھمة

بعدد أقصاه (األجنبیة USARء بالعناصر اإلداریة لفرق كتفامضیق و االUNDACفریق الدولیین بمساھمة
).أشخاص بكل فریق٥
لإلستجابة INSARAGاإلقلیمیة إلى مزید التحسیس بمنھجیة INSARAG-USARتھدف تمارین . ٣

ن دولیا لتنسیق و التعاون بین المتدخلیللكوارث لدى السلط المحلیة و الوطنیة بالبلد المضیف، و إلى التدریب على ا
.نجر عنھا انھیار ھیاكل بنائیةو وطنیا لدى كوارث ضخمة ی

USARیعتمد السیناریو على كارثة تتجاوز طاقة اإلستجابة المحلیة و الوطنیة، وھو ما ینجر عنھ طلب إعانة . ٤
.UNDACرف البلد المتضرر و إیفاد فریق طالدولیة من 

: األھداف .٢

و لإلستجابة للكوارثINSARAGھو إقحام منھجیة INSARAG-USARإن الھدف من تمرین .١
:تطبیقھا، و ھي تضم ما یلي

إستجابة البلد المضیف للزلزال. ١.١
اإلفتراضي OSOCCنذار على الـ اإلجراءات الدولیة لإلعالم و اإل. ٢.١
الدولیةUSARفرق تجنید. ٣.١
UNDACق إیفاد فری. ٤.١
التعریف بتقنیات التقییم و التصرف في المعلومات . ٥.١
دولیة، و فرق وطنیة و السلطة USARإستعراض إلنجاز تخطیط مشترك للعملیات من طرف فرق . ٦.١

.OSOCCبالـ (LEMA)المحلیة للتصرف في الطوارئ 
بة للوصول و التنسیق و استعمال لبلد المضیف بالنسالتابعة لالكوارث فيالتعریف بألیات التصرف. ٧.١

.الدولیةUSARإعانة 
(UNCT)إستعراض لدور ممثلي و شركاء فریق األمم المتحدة بالبلد . ٨.١

: المشاركون المستھدفون .٣

:البلد المضیف . ١

المسؤولون عن الكوارث على جمیع األصعدة اإلداریة. ١.١
)الجمارق و الھجرة( مصالح الحدود . ٢.١
دارة الصحة إ. ٣.١
الفرق الوطنیة لإلستجابة للكوارث. ٤.١
وكاالت األمم المتحدة وممثلو البلد حسب الظروف . ٥.١
المحلیةوسائل اإلعالم . ٦.١

:المنظمات الدولیة لإلستجابة للكوارث. ٢
لفرقللبلدان و االتابعة INSARAGنقاط اإلتصال . ١.٢
عن العملیات و أعوان اإلتصالالدولیة و المسؤولونUSARقادة فرق . ٢.٢
USARأعوان اإلتصال لفرق . ٣.٢
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IHPموظفو إسناد . ٤.٢
UNDACفریق . ٥.٢
و ”ONU“ األمم المتحدة (حسب الظروف او وطنیامنظمات أخرى لإلستجابة للكوارث دولی. ٦.٢

)..و وسائل اإلعالم و السلط العسكریة إلخ”NGos“الغیر الحكومیة المنظمات

: مح عامة حول التمرین مال.٤

یتضمن التمرین قسمین

:اإلستعداد : الجزء األول
INSARAGتمرین تمھیدي و تحضیري في التخطیط یدوم یوما و نصف الیوم لتعریف المشاریكین بإجراءات .١

اجع تیسیرا لتنفیذ نINSARAGفي التنسیق و اإلنتشار المتفق علیھا دولیا و التي أساسھا الخطوط التوجیھیة 
و الغایة من ھذا الجزء من التمرین ھي لیست فقط جعل المشاركین یسرعون أكثر في استعمال . للتمرین

و لكن توفیر أرضیة لتفاعل تعلیمي ذي جدوى بین الحكومة و الخبراء الوطنیین و INSARAGمنھجیات 
.و الوكاالت ذات عالقة بالموضوعUSARاإلقلیمیین 

تمرین : الجزء الثاني

. على محاكاة اإلستجابة لزالزل یوما و نصف الیوم و ھو یتضمن عنصرا دولیاINSARAGتغرق تمرین یس.٢
فریق األمم المتحدة بالبلد LEMA، (UN CT)و سیتم آداء التمرین بالتنسیق التام مع السلط المحلیة للكوارث 

المعنیة بالھجرة و أطراف و السلط) الجمارك(بالبلد المضیف و الدیوانة USARو متى أمكن ذلك و فرق 
.أخرى 

یتحتم على المشاركین كما الحال عند اإلستجابة العادیة مصارعة الزمن للتقییم و ضبط األولویات و إعداد .٣
" الساعة الرملیة"خطة إلسعاف حیاة أشخاص تحت األنقاض و لقد أدرج ضمن السناریوھات العدیدة عنصر 

.ت و آجال مناسبة و مالئمة زمنیابحیث لن تسعف حیاة إال عن طریق إجراءا
سینظم في آخر كل یوم إجتماع إخباري یھم كل الناشطین في التمرین للنظر في الوضع الحالي للتمرین للتأكید .٤

. على النواحي التي في تطور جید و اقتراح توجھات لمزید التحسین في المواقع التي لم تطبق فیھا المنھجیة
بمزید من (EXCON)ن بالتمرین فرصة المساھمة في تزوید منشطي التمرین فھذا اإلجتماع یوفر للمشاركی

.المعلومات حول التمرین    و طلب مزید اإلیضاحات منھم إن إقتضى الحال
:المحقنات .٥

ستسعى المحقنات إلى محاكاة الحالة الطبیعیة بقدر اإلمكان ولقد إعتمدت المبادئ التالیة في تیسیر ھذا .١
.لى المحقناتالتمرین المرتكز ع

یجب على المحقنات أن تكون مثیرة و ذات عالقة بالتمرین و أن تعكس عملیات إنقاذ سابقة . ١.١
.حقیقیة

من المتوقع أن توجد نواحي مصطنعة و قیود في ھذا المجال كأن یتم العمل تحت ضغط زمني . ٢.١
.شدید
ا و مجابھة التحدیات و المشاركون مدعوون للتصرف بمرونة و بشيء من الخیال أحیان. ٣.١

.المستجدات عند حدوثھا
.سیعد منظمو التمارین جدوال زمنیا أولیا إلقحام المحقنات. ٤.١
ستدعم المحقنات أھداف التمرین المعلن عنھا. ٥.١

نتائج المحقنات اآلتیة ستقیم حسب اإلستجابات الصادرة عن المشاركة و كذلك حسب أوجھ أخرى . ٦.١
الضغوط اإلعالمیة و التعقیم اإلعالمي حول العملیات ألسباب تخص سالمة الموقع خارجیة للكارثة ك

.مثال

:رزنامة إعداد التمرین .٦
INSARAG(FCSS/OCHA)إستعدادات ما قبل التمرین من طرف الكتابة القارة . ١

.قبل التمرین، و العبو األدوار و قدوم المشاركین یوم واحد EXCON و مجموعة المنشطین
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:التمرین التحضیري : الجزء األول 
وھو یضم ) ١.٥(یوم و نصف الیوم –INSARAGوحدة .٢

)وطنیا و دولیا(المشاركین في التمرین . ١.٢
)وطنیا و دولیا(المنظمین للتمرین . ٢.٢
المحاور التالیة مدرجة . ٣.٢

.لمضیفصورة الخطر و منظومة اإلستجابة للكوارث بالبلد ا. ١.٣.٢
INSARAGمشھد عام عن . ٢.٣.٢
آلیات األمم المتحدة لإلستجابة للكوارث. ٣.٣.٢
INSARAGمسؤولیات أعضاء . ٤.٣.٢

:تمرین : الجزء الثاني 

:على محاكاة اإلستجابة للزالزل یوم و نصف الیوم و یتضمن USARتمرین .٣
)وطنیین و دولیین(المشاركین في التمرین . ١.٣
)وطنیین و دولیین(منظمي التمرین . ٢.٣

:یشمل التمرین على مركز القیادة المراحل التالیة من عملیة اإلستجابة.٤
إثر الزلزالLEMAتنشیط . ١.٤
LEMAالتقییمات األولیة من طرف . ٢.٤
الوطنیة لإلغاثةUSAR تعیین فرق. ٣.٤
المطارو فرق اإلستجابة الدولیة إلىUNDACوصول فریق . ٤.٤
إجراءات خاصة بالجمارك و الھجرة . ٥.٤
(RDC)مغادرة أممي /تنصیب مركز استقبال . ٦.٤
OSOCCتنصیب مركز أممي لتنسیق العملیات على المیداني . ٧.٤
دولیة إلى مواقع الخاصة الكوارث الخاصة بھاUSAR تعیین فرق. ٨.٤
الماء و (WASMضاءات الھامة كفضاء الغذاء و وضع آلیات للتنسیق داخل المجموعات في الف. ٩.٤

.و الصحة و المآوي التابعة الطوارئ و اللوجستیة و اإلسعافات األولیة و األمن ألخ ) الصرف الصحي
إجتماعات للتخطیط المشترك للعملیات. ١٠.٤
التصرف مع وسائل اإلعالم و تنظیم ندوة صحفیة . ١١.٤
إلى مرحلة اإلعانة و تنسیق USARلة البحث و اإلنقاذ بالمناطق العمرانیة التخطیط لإلنتقال من مرح. ١٢.٤

.الدولیة USARمغادرة فرق 

:إعداد التمرین .٧
)أشھر مسبقا٦(تأكید تواریخ التمرین و المكان النھائیة .١
)أشھر مسبقا٣(تمرین تمھیدي لمنظمي التمرین بالبلد المضیف .٢
)مسبقا) ٢(شھران(INSARAGاإلعالن عن التمرین لمجموعة .٣

)مسبقا) ٢(شھران (دعوة للمشاركین .٤
)یوم واحد مسبقا(اإلجتماع التمھیدي النھائي و التدریب .٥

:الموارد البشریة من البلد المضیف .٨
مدیر تمارین.١
كاتبة/كاتب.٢
منشط تمارین بالمطار.٣
LEMAمنشط تمارین .٤
)بقاعات التدریباتUSARنشاطات -(منشطي تمارین .٥
)USARلنشاطات غیر (ن منشط تمری.٦
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و دولیة و العبي أدوار لتمثیل المتساكنین المتضررین  و منظمات إستجابة وطنیة ) ١٠إلى ٦(.٧
وسائل اإلعالم و مسؤولین عن الدولة و المانحین إلخ 

.مترجمین حسب الظروف .٨

:FCSSموارد بشریة من .٩
مدیر تمارین .١
)RDCالمغادرة / بمركز اإلستقبال (منشط تمارین .٢
OSOCCمنشط تمارین بالـ  .٣
للتنشیط بقاعة التمارین USARخبراء ) ٤(.٤
أن یقوموا بأدوار حسب ) وطنیة و دولیة(قد یطلب من مراقبین من بلدان مشاركة و منظمات .٥

.الضرورة 
بتزویدھا EXCOMقد یطلب من مشاركین ذوي خبرة عملیة واسعة مساعدة : منشطون و مدربون.٦

ناریو التمرین و بتوفیر اإلرشاد و اإلیضاحات كل ما إقتضت الحاجة إلى بمحقنات تتماشى و سی
.ذلك

:اللوجستیة .١٠
:موارد على البلد المضیف توفیرھا .١

فضاء مكتبي لمنظمي التمرین١.١
شخص ١٠٠إلى ٨٠سعتھا (قاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض اإللكتروني للحصص الموسعة٢.١

ترنیت، و یّحبذ توفر اإلتصال باإلن)تقریبا
.إستعدادا للتمرین مع توفر الربط باإلنترنیت بواحدة منھا) ٢لیلة الیوم (أربعة غرف للبث ٣.١
. فضاء مكتبي بالمطار إلیواء مركز اإلستقبال ٤.١
)للعملیات الطارئةLEMAمن األفضل أن یكون مركز (، LEMAفضاء مكتبي لغرفة عملیات ٥.١
.OSOCCترنیت وكذلك بالكھرباء لتركیز مزود بالربط باإلن) غرفة أو خیمة(فضاء مكتبي ٦.١
٧.١---------
.لمحاكاة التقییم و العملیات المیدانیة) أو مساحات مغطاة( أربعة غرف ٨.١
٩.١---------

یدفع المشاركون الدولیون (اإلقامة بالنزل مع توفیر أسعار خاصة للمشاركین الدولیین : اإلقامة ١٠.١
)معالیم اإلقامة بالنزل كل على حدة

دمات مكوكیة بین النزل و الموقع و المطار، أما الحاجة إلى مزید السیارات                  خ: النقل ١١.١
. و السائقین فھذا مرتبط باتساع رقعة التمرین

:تنسیقھا FCSS:موارد على  .٢
الدولیة و مشاركین آخرین من منظمات إنسانیةUSARدعوات لـ. ١.٢

.VOالـ اإلعالن و الترسیم للتمرین عبر . ٢.٢

معلومات حول تنقل المشاركین الدولیین من و إلى البلد المضیف. ٣.٢

OSOCCلـ APHPنشر وحدة دعم . ٤.٢

UNDACنشر فریق . ٥.٢
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للتخطیطOSOCCإستمارة :  (C)ملحق ج 

معلومات خاصة بالكارثة
: ................................ساعة /تاریخ :   .............................   USARفریق 

:  ................................................................................................. LEMAالحالة الراھنة من خالل تقاریر 
...........................................................................................................................................

: اإلنجازات خالل فترة العملیات الماضیة
.................: ......................................................................................................مكان موقع العمل 

: .......................................................................................................................عدد الذین تم إنقاذھم 
..............................................: ..........................................................................عدد الجثث المنتشلة 

) : ........................................................................................التي تم تقییمھا(عدد المباني 
: .............................سلیمة .........  : ...........................جزئیا : ....................................  منھارة تماما 

: المھام لفترة العملیات المقبلة 
: ............................................................................................................................مھمة بحث 
......................................................................................................: ........................مھمة إنقاذ 
: ..............................................................................................................................مھمة طبیة 

..........................................................................................................................: مھمة ھندسیة 
..........................................................................................................................................

: USAR متطلبات فریق 
) : ......................................................................................................مترجمون، سواق، دالون(أفراد 

.........................................) : .....................................................................سیارة ، شاحنة(عربات 
: ..................................................................................................................................غذاء 
............................................................: ......................................................................ماء 

) : .................................................................................................مقاسات و كمیة( أخشاب التدعیم 
...................................................................: ..................................لمولدي الكھرباء) بنزین(وقود 
.............................................................: .................................................للعربات ) بنزین(وقود 

................................................................................) : ........................رافعة ، جرافة(آلیات ثقیلة 
:.........................................................عدد المتساكنین بالمنطقة المتضررة : متطلبات المتساكنین المتضررین

(  ) أو   ال (  )   نعم :    طعــــام  
(  ) أو   ال (  )   نعم : مـــــاء  

(  ) أو    ال (  )   نعم :   مــــأوى  
(  ) أو    ال (  )   نعم :   صرف صحي  
(  ) أو    ال (  )   نعم :   عنایة طبیة     

.............................: .................................................................................................أخرى 

): ............................................GPSالطریق و المنظومة العامة لتحدید المواقع (BoOموقع قاعدة العملیات
: وسائل اإلتصال

.........................................: ..................................................................رقم ھاتف القمر الصناعي 
: ...................................................................................................................رقم الھاتف الخلوي  

..............................................................: ............................................................ذبذبات الرادیو 
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USARإستمارة رفع تجنید فریق : (D)ملحق د 

.تیسیرا للتنقل من البلد المتضررOSOCCوتسلیمھا لـ USARیتحتم ملئ استمارة رفع تجنید 

:معلومات حول رفع التجنید 
........................................................................: .........................إسم الفریق 

: ..................................................................................تاریخ المغادرة المحبذ 

................................: ...................................................ساعة المغادرة المحبذة 

: .................................................................................نقطة اإلنطالق المحبذة 

: ........................................................................معلومات حول الرحلة الجویة 

:لفریق معلومات خاصة با
: .................................................................................................عدد الألشخاص 

: .......................................................................................................عدد الكالب 

: .............................................................................TM3)كعبطن متر م(المعدات 

:متطلبات خاصة 
(    ) أو   ال (    )   نعم :         الحاجة إلى النقل برا 

(    )أو   ال (    )   نعم :التنزیل /الحاجة إلى المساعدة في التحمیل

(    )أو   ال (    )   نعم : مة بنقطة المغادرة الحاجة إلى اإلقا

:...................................................................................................متطلبات أخرى

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................

.....................................................................................................................
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ما بعد المھمةUSARتقریر فریق :(E)ھـ الملحق 

حلیا و دولیا     و م. USARأیام من نھایة عملیة نشر ٤یفترض أن یعد تقریر لما بعد المھمة و أن خالل .١
.تضاف وثائق مصورة إلى التقریر المعد كلما أمكن ذلك

:في ما یلي لمحة عن المحتویات التي یجب أن یتضمنھا التقریر .٢

إسم الفریق . ١.٢

المھمة . ٢.٢

لمحة عامة. ٣.٢

اإلستعداد. ٤.٢

التجنید . ٥.٢

العملیات . ٦.٢

LEMAالتنسیق مع . ١.٦.٢

OSOCCسیق مع التن. ٢.٦.٢

التعاون مع فرق أخرى. ٣.٦.٢

قاعدة العملیات . ٤.٦.٢

إدارة الفریق. ٥.٦.٢

التراتیب اللوجستیة. ٦.٦.٢

البحث. ٧.٦.٢

اإلنقاذ . ٨.٦.٢

العنایة الطبیة. ٩.٦.٢

رفع التجنید. ٧.٢

الدروس المستخلصة. ٨.٢

التوصیات. ٩.٢

مصدر المعلومات. ١٠.٢

.تصال بیانات اإل. ١١.٢
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USARإستمارة البیانات الخاصة بفریق : (F)والملحق 

OSOCCو تسلم إلى مركز اإلستقبال و الـ USARتمأل إستمارة البیانات 

................................................................................................: إسم الفریق 

)في الفراغات المتوفرةX علم برمز / أل إم: ( التركیبة 

كالب......................................... أشخاص ....................................

خفیف      متوسط      ثقیلINSARAGتصنیف : USARفریق 

منظمات متعددة اإلختصاصات
عنصر قیادة اذ عنصر بحث            عنصر إنق

عنصر إسناد تقنيعنصر طبي  

النعم     :      اإلكتفاء الذاتي 

ال نعم       :  أیام ١٠االنتشار لعملیة مدتھا 

مخزون المعدات كاف لدعم عملیات الفریق   تعم        ال 

:متطلبات اإلسناد 
)نات ضمن الفراغات المعدةأتمم البیا(

اللجستیة / النقل 

أفراد و كالب ......................نقل 

أطنان من المعدات .....................نقبل 

.لتر....... لتر ، دیزیل ........ عبوة ، بنزین .......... أستلین / عبوة ، أكسجین........ توفر األكسجین الطبي 

.للمنطقة وأمثلة ھندسیة أو للبنایات و معلومات أخرى . توفر الخرائط الالزمة

مستقبلیة إن أمكن ذلك /حالیة /قدیمة OSOCCالحصول على نسخ من وثائق تخطیط 

:منطقة العملیات المعینة 

:اإلتصال 

) : .....................................عون اإلتصال / قائد الفریق ( نقطة إتصال الفریق 

:    ............................................................النقــال
................................:(Sat Phone) ھاتف القمر الصناعي

: ........................................................ذبذبات الرادیو 
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ملخص تقریر المھمة : (G)زالملحق 

أو إلى مركز OSOCCوتسلم التقاریر الكاملة إما إلى . قبل مغادرة البلد المتضررUSARھ من طرف فریق یتحتم إكمال

المغادرة/اإلستقبال

: ......................................................................................................................إسم الفریق 

)بالبلد األصلي(اإلتصال معلومات تخص

: ......................................................الھاتف :   ................................................االسم

: ......................................الفاكس : ...........................................البرید اإللكتروني 

: .................................................................تاریخ وساعة الوصول 

: .................................................................تاریخ و ساعة المغادرة 

: المناطق المعینة للعملیة  / المنطقة 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

:النتائـــج 

العددالحالـــة

المتضررون اإلحیاء المنتشلون 

جثث الضحایا الذي وقع العثور علیھا

:INSARAGمقترحات حول تغییرات تدخل على الخطوط التوجیھیة  

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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للقدرات الدنیا من حیث القابلیةINSARAGدلیل تصنیف : (H)الملحق ذ 
خفیفمتوسطثقیلUSARإستعداد فریق 

:إعداد ترتیب لـ 
إختیار و تعیین نقاط إتصال وطنیة و میدانیة -١
ارثتطبیق منظومة لجمع و تحلیل المعلومات حول الكو-٢
تبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث مع السلط بوطنكم-٣
اإلفتراضي OSOCCتبادل المعلومات مع المجتمع الدولي عبر الـ -٤
USARاقتراح اإلنتشار على الجھة المدعمة  للفریق -٥
ساعات من طلب المساعدة١٠تأمین اإلنطالق في حدود -٦
للبیانات و تسلیمھا USARإكمال استمارة-٧
ال شيء س٣٢س٤٨أن تكونوا فاعلین في البلد المتضرر في غضون-٨
توفیر اإلكتفاء الذاتي لكامل مدة انتشاركم -٩

أیام٣أیام٧أیام١٠تنفیذ العملیات في البلد المتضرر لمدة -١٠
لیات  إعداد مخطط عمل دقیق و تطبیقھ طیلة مراحل العم-١١
اإلفتراضيOSOCCنشر التقاریر و التغییرات على -١٢
أیام٣/س١٢أیام٧/س٢٤أیام١٠/س٢٤ضمان عدد مناسب من أعضاء الفرق مدربین للعمل بصفة متواصلة-١٣
INSARAGضمان تدریب األعوان اإلداریین حسب الخطوط التوجیھیة لـ-١٤
غیر متوقعالمغادرة المؤقتة بما في ذلك المعدات الضروریة / ركز اإلستقبالو مOSOCCتفعیل عملیات -١٥
: ضمان وثائق محینة لـ -١٦

التطعیمات و التالقیح المطلوبة من اإلدارة الصحیة عند السفر الدولي . ١.١٦
التراخیص الطبیة للسفریات الدولیة . ٢.١٦
)أشھر ٦تقل عن جوازات ذات صلوحیة ال(وثائق السفر . ٣.١٦
)كالب البحث/ الصفائح اإللكترونیة/ الرخص البیطریة .  ٤.١٦
)ركاب و معدات(قائمات . ٥.١٦



خفیفمتوسطثقیلUSARتأھب فرق 
إعداد مخزن معد و مجھز باألدوات بحیث ال یتعرض إحتیاطي البلد للنفاذ-١
غیر متوقع)داخل البلد المتضررجوا أو برا إلى و(إعداد مخطط للنقل -٢
:البد أن تتوفر للفریق طاقة التواصل -٣

)ضمن الفریق( داخلیا -
)خارج الفریق و لكن في حدود البلد المتضرر( خارجیا -
)مع البلد األصلي : ( دولیا -



غیر متوقعالربط باألنترنات خالل اإلنتشار -٤
GPSان استعمال منظومة ضم-٥

:القدرات المطلوبة
قائد فریق. ١

غیر متوقعمھندسون في المباني/مھندس . ٢
غیر متوقع)المواد الخطرة( HAZMATالقدرة على التعرف على . ٣
ملقاة على موظفي الفریق مسؤولیة السالمة و األمان. ٤
LEMAو OSOCCو المغادرة و الـ مركز اإلستقبال . ٥
اللوجستیة. ٦
اإلتصاالت . ٧
غیر متوقعكالھما/أحدھماكالب التفتیش. ٨
غیر متوقعكالھما/أحدھماالبحث الفني. ٩

اإلنقاذ. ١٠
غیر متوقعرفع األشیاء الثقیلة. ١١
الرعایة الطبیة. ١٢

فیفخمتوسطثقیل:USARعملیات 
یومیا بتقاریر تقییمیة و أخرى حول نتائج البحث LEMAو OSOCCمد -١
INSARAGإستعمال كل وثائق -٢
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إستكشاف المنطقة -٣
القیام بتقییم المباني -٤
أخطار من الصنف الثاني الخ / أمن / كھرباء ( المخاطر / إعداد تقییم لألخطار -٥

(..

غیر متوقعHAZMAT المواد الخطرةإستكشاف -٦
غیر متوقعHAZMATعزل المواد الخطرة -٧
غیر متوقعغیر متوقعتنفیذ عملیات متزامنة بمواقع مختلفة -٨
غیر متوقعتنفیذ عملیات بفضاءات مختلفة وعند انعدام الھواء-٩

للتأشیر و العالماتINSARAGإستعمال منظومة -١٠

)مرحلة اإلستكشاف(فیذ عملیات البحث باستعمال كالب البحث تن-١١
/ أحدھما
غیر متوقعكالھما

مرحلة تحدید ( حراریة /سمعیة/القیام بعملیات بحث باستعمال وسائل بصریة -١٢
)الموقع

أحدھما 
غیر متوقعكالھما/

)مرحلة اإلنتشال(تنفیذ عملیات إنقاذ -١٣
كسر و اختراق-١٤

النفاذ من األعلى إلى فضاء خال من الھواء. ١.١٤
النفاذ من األسفل إلى فضاء خال من الھواء. ٢.١٤
النفاذ من الجانب عبر حائط حامل نحو فضاء خال من الھواء. ٣.١٤

غیر متوقع

عملیات القطع-١٥

غیر متوقعإسمنت مسلح . ١.١٥

غیر متوقعوقعغیر متھیاكل فوالذیة. ٢.١٥

غیر متوقعغیر متوقعقضبان حدیدیة للتقویة. ٣.١٥
خشب. ٤.١٥

رفع و تحریر-١٦
غیر متوقع٣طن٥٠حجم ٣طن٢٤٥حجم ال بد أن تكون لمعدات الرفع طاقة رفع شاملة   . ١.١٦

٣طنمعدات رفع حموالت . ٢.١٦ ٣طن2.5 غیر متوقع1

و خبرة تمكن من رفع الحموالت ..) السل و أحزمة ألخ س(معدات . ٣.١٦
٣طن)مثال الرافعات(التالیة بإستعمال معدات ثقیلة محلیة  ٣طن12 غیر متوقع20

دعم و تثبیت و تقویة عناصر ھیكلیة بإستعمال -١٧
١.١٧ .
غیر متوقعأعمدة دعم للنوافذ و األبواب عمودیة. ٢.١٧

غیر متوقعأعمدة دعم أمشطة و . ٣.١٧

حبل تقني -١٨

تركیب و استعمال نظام رفع و إنزال عمودیین . ١.١٨
تركیب و استعمال نظام للعبور. ٢.١٨

عنایة طبیة -١٩
إنعاش أساسيإنعاش منقذإنعاش منقذفریق و كالب البحث . ١.١٩

ALSALSBLSالعنایة بالمصابین منذ الوصول إلیھم  . ٢.١٩

BoOقاعدة العملیات - 20
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تصفیة الماء/خزن . ١.٢٠
اإلعاشة. ٢.٢٠
مأوى للموظفین و المعدات. ٣.٢٠
مسائل صحیة.٤.٢٠
أمن . ٥.٢٠
صیانة. ٦.٢٠



خفیفمتوسطثقیلUSARرفع التعبیة 

LEMAو OSOCCرفع التعبیة  بمعیة -

خفیفمتوسطثقیلUSARما بعد مھمة 

یوما٤٥في غضون INSARAGتقریر ما بعد المھمة إلدارة تسلیم -
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لإلستعداد للتصنیف الخارجيINSARAGدلیل : (I)ملحق ل
: مقدمة .١
ة دعم نجاعة و تنسیق  المساعد"الخاص بـ ٢٠٠٢دیسمبر ١٦بتاریخ ٥٧/١٥٠یقر قرار الجلسة العامة لألمم المتحدة . ١.١

ھي المرجع INSARAGبأن الخطوط التوجیھیة التابعة للمجموعة الدولیة اإلستشاریة في البحث و اإلنقاذ " USARالدولیة 
من كافة أنحاء العالم USARمستجیبون INSARAGالدولیة و یعد الخطوط التوجیھیة USARفي ما یخص تنسیق إستجابة 

الدولیة إلى طریقة إجراء عملیات إستجابة للكوارث أثناء الكوارث USARو كذلك البلدان المعرضة للكوارث لتوجیھ فرق 
لذا فإنھا توصي باال تصنف فرق USARبأھمیة إسداء الخدمة المناسبة في عملیات INSARAGالكبرى  و تقر مجموعة 

USAR حسب الخطوط التوجیھیة" مستوى ثقیل"أو "   مستوى متوسط"التي تستجیب دولیا إال INSARAG.

آلیة مستقلة و قابلة للتثبت و تطوعیة الغرض منھا ٢٠٠٥سنة IECمنذ نشأة INSARAGلقد أعدت الكتابة القارة . ٢.١
الدولیة، و بعد أن حضیت المنظومة بالمساندة التامة و بتكلیف من المجموعة USARتحدید القدرات المیدانیة و مؤھالت فرق 

لمعرضة للكوارث على ضبط أولویات لقبول الدعم لإلستجابة الدولیة من لدن فرق فإنھا ستساعد البلدان اUSARالدولیة 
USARالتي بإمكانھا إضافة قیمة مؤكدة لقدراتھا الوطنیة.

و IECعلى اإلستعداد الجید آللیة USARمساعدة فرق IECلإلعداد للتصنیف الخارجي INSARAGلقد أعد دلیل . ٣.١
یف المرغوب فیھ و ذلك عن طریق إستعمال نموذج لتمرین دائم التطور و صیغة السیناریو الترشح لھا حسب مستوى التصن

.USARبحث یحاكي بأكثر قدر من الواقعیة األوضاع التي یحتمل أن تحدث خالل حادثة دولیة 

.اإلطار العام .٢
جموعة ممثلة تضم خبراء على أن تجري م٢٠٠٥، سنة USARلقد حصل اتفاق باإلجماع خالل إجتماع قادة فرق .١.٢

USAR تصنیفا خارجیا لقدرات و كفاءات فرقUSAR.
IECلتصور INSARAG اإلقلیمیة و الھیئة اإلداریة لـINSARAGكما حصل التبني التام من طرف مجموعات . ٢.٢

IEC ما و أن الـعل،USAR الذي یوفر مراجعة مستقلة و محایدة من طرف عناصر من داخل المھمة لعملیة تصنیف فرق
و باإلمكان اإلطالع على قائمة البلدان التي تم تصنیفھا بنجاح و كذلك جدول فعالیات ٢٠٠٥اإلفتتاحي سیجرى في نوفمبر 

IECالقادمة بالـV.O.

.الھدف .٣
رقالتي تحقق تفھم فINSARAGفي زمن الكوارث تطبق كل من البلدان المتضررة و البلدان المستجیبة منھجیة . ١.٣

USAR و البلدان المنتفعة دور كل منھما و مسؤولیاتھا و استعدادھا الحقیقي لإلندماج مما تنجم عنھ مساعي منسقة و فعالة
.لإلنقاذ

میدانیة في / الدولیة في محیط بھ كوارث مساعدة للبلد المتضرر الذي یواجھ قرارات عملیة USARیضمن إقحام فرق . ٢.٣
.موارد محدودة أو منھكة یفترض أن تفید كثیرا البلد و مجموعاتھ البشریة المتضررةما یتعلق بترتیب أولویات

الدولیة المصنفة بحیث یمكن نشرھا بالبلد USARمن نوعیة اإلنتشار السریع و المناسب لفرق IECیتوقع أن ترفع آلیة . ٣.٣
الفرق مستخدمة منھجیات مشتركة متوفرة كذلك أن تعمل ھذه IECتضمن آلیة . المتضرر ضمن أقصر حدود زمنیة ممكنة

.INSARAG بالخطوط التوجیھیة
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" .USARقدرات فریق"التعریف بـ .٤

و . خفیف القدرات المیدانیة للمساعدة في البحث و اإلنقاذ على سطح األرض مباشرة إثر حدوث كوارثUSARلفریق . ١.٤
الخفیفة لیست مدعوة لإلنتشار دولیا USARو فرق . لبلدان المجاورةالخفیفة ھو غالبا البلد المتضرر أو اUSARمصدر فرق

FCSS؛ و لیست IECالخفیفة ضمن آلیة التصنیف الخارجي USARفي حالة الطوارئ لذا لیس من المتوقع أن تصنف فرق 
.بالنسبة للفرق الخفیفةIECبصدد إجراء تصنیفات 

ز عملیات البحث التقني و اإلنقاذ أثناء حوادث إنھیار ھیاكل بنائیة و فرق متوسط القدرات المیدانیة إلنجاUSARلفریق . ٢.٤
USAR المتوسطة قادرة على كسر و اختراق و قطع الخرسان المتواجد خاصة بالمناطق العمرانیة و ھي لیست كذلك مطالبة

توسطة  المتوجھة إلى البلد الدولیة المUSARبامتالك قدرات كسر و اختراق و قطع الخرسان المسلح بالحدید على فرق 
اإلفتراضي   OSOCCساعة من نشر الكارثة على الـ٣٦المتضرر أن تكون عملیة میدانیا بالبلد المتضرر ذاتھ في غضون 

.V.Oأي 

ثقیل القدرات المیدانیة لتنفیذ العملیات الصعبة في مجال البحث التقني و اإلنقاذ إثر أحداث إنھیارات USARلفریق . ٣.٤
و الفرق الثقیلة معدة لإلعانة الدولیة لدى كوارث فجئیة الحدوث . یكلیة ، خاصة تلك التي تتضمن ھیاكل مدعمة بھیاكل حدیدیةھ

و التي تتسبب في إنھیار ھیاكل متعددة من اإلسمنت المسلح و خاصة منھا ماھو في المواقع العمرانیة و في حین تم إستنفاذ 
الدولیة الثقیلة المتجھة إلى البلد USARو یتحتم على فرق . و أنھا ال تملك الطاقة المطلوبةالقدرة الوظیفیة على اإلجابة أ

.V.Oساعة من نشر أخبار الكارثة على الـ٤٨المتضرر أن تكون فاعلة على المیدان بالبلد المتضرر في غضون 

:IECلجنة خبراء .٥

بطریقة موضوعیة و IECالذي یخوض عملیة USARفریق الرسمیة ھي السھر على أن یتم تقییمIECمھمة لجنة . ١.٥
و لیس فقد منظمتھم الوطنیة؛ لذا ھم مطالبون بمالزمة الموضوعیة INSARAGیمثلون كافة عائلة IECإن أفراد لجنة . محایدة

.INSARAGو مالئمة خبرتھم المیدانیة و ما جاءت بھ الخطوط التوجیھیة 
علیھم إتباع آلیة IECلعملیة FCSSن بلجنة الخبراء اإلنظمام إلى اللجنة المعدة من طرف لكي یتسنى لألعضاء المحتملی. ٢.٥

الضروریة بالنسبة ألعضاء لجنة خبراء(TOR)و كذلك اإلمتثال إلى المصطلحات المرجعیة VOاإلنخراط المعلنة عنھا بالـ 
IECف الكتابة القارة و سیتم إنتقاءھم ھؤالء األعضاء من بین قائمة المرشحین من طرINSARAG عند الحاجة إلى

.IECمشاركتھم بـ 

إدارة (خبراء مختارین من بین األقالیم و سیوفرون الخبرة التقنیة المطلوبة لتقدیر المكونات المختلفة IECستتضمن لجنة . ٣.٥
حد الخبراء  الخبرة في في بعض الحاالت قد یعطي أINSARAG-USARلفریق )و لوجستیة و بحث و إنقاذ و رعایة طبیة 

.INSARAGو سیكون حاضرا لذلك ممثل عن الكتابة القارة . أكثر من عنصر واحد
تستعمل مختلف اآللیات العملیة INSARAG-USARو تحترمھ ھو أن فرق INSARAGإن ما تقر بھ الكتابة القارة . ٥.٥

المختار أن یعلق على المعاییر التقنیة IECیس على الـ و النظریات و التقنیات لبلوغ أھداف مشتركة لذا فل(SoP)المرجعیة 
إال أن على اللجنة أن تدرس كل طلب بنیة إعداد أفضل لطرق سلیمة . INSARAG التي تتجاوز ما تتطلبھ الخطوط التوجیھیة

.INSARAGو ناجعة یمكن اإلشتراك في اإلنتفاع بھا مع كامل عائلة 

بق اإلجراءات العملیة بطریقة سلیمة و عند حدوث مسألة تتعلق بالسالمة تتدخل لجنة الحرص على أن تطIEC على خبراء. ٦.٥
إلى أن تتوفر ضروف ) إذا إقتضى األمر ذلك(بالتشاور مع نقطة اإلتصال بالبلد المضیف لوضع حد للنشاط المحدد IECخبراء 

.مواصلتھ بأكثر سالمة
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٦ .IEC لفرقUSARتضم منظمات مختلفة

USARالمرشح للتقییم في صورة وجود عدة منظمات ضمن فریق USARال ینطبق التصنیف الممنوح إال على فریق . ١.٦
و كلھا تستجیب على أنھا فریق مركب، ال یكون التصنیف الممنوح صالحا إال ) مصالح حكومیة و منظمات غیر حكومیة مثال(

حدى تلك المنظمات القدرات المطلوبة و ھي ترغب في اإلستجابة و إذا ما كانت إل) ١رسم (لتلك التشكیلة من المنظمات 
بمطلب خاص بفریقھا و لكن على أنھا IECللحوادث الدولیة بصفة مستقلة فعلیھا أن تصنف بمفردھا أي أنھا مطالبة بالتقدم لـ 

)٢رسم(كیان مستقل 

)١رسم (

)٢الرسم(

تصنیفھا ضمن فریق مركب ثم تنفصل عن ذلك الفریق لیس لھا حق التعریف بنفسھا على أنھا أي منظمة تحصلت على. ٢.٦
.INSARAGحاصلة على تصنیف 

IECالبلدان المجاورة أو الفرق المركبة ضمن البلد الواحد على التفكیر في إجراء INSARAGتشجع الكتابة القارة . ٣.٦
. ل مشارك نتیجة تقاسم التكلفة و كذلك یمكن من تقویة اإلستجابة الوطنیة و اإلقلیمیةمشترك و ھو ما یمثل ربحا مالیا بالنسبة لك

ناشطین معا بعملیات إنقاذ USARیحقن المزید من الواقعیة بالتمرین بفضل ربط العالقات الثنائیة و التنسیق بین فریقي 
. مشترك(BoO)المشترك لقاعدة العملیات مشترك، وفي بعض الحاالت تجمیع المعدات األكثر كلفة و كذلك اإلستغالل 

حیث سیتم تقییم كل فریق على انفراد حسب كیفیة تأدیتھ لكافة USAR مشترك لن یحرج أیا من فرقIECو مع ھذا فإن 
.عناصر التقییم المطلوبة

خدمات 
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كالب البحث

خدمات 
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IECعملیة .٧

USARافة فرق على كIECمتفقة على أن تجرى عملیة INSARAGإنھا عملیة اختیاریة رغم أن مجموعة .١.٧
.المشاركة في اإلستجابة الدولیة للكوارث

و ھذه الوثیقة موجودة INSARAGالمتوفرة لدى الكتابة القارة IEC حسب قائمة التثبت لـUSARتصنیف فرق . ٢.٧
و كذلك مراجعتھا كما ھو مطلوب لضمانINSARAGو لقد تم إعداد ھذه القائمة من طرف الكتابة القارة . VOكذلك بالـ

على استعمالھا و ھي تخضع سنویا للمراجعة خالل INSARAGو لقد وافقت الھیئة اإلداریة . اإللتزام بمعاییر موحدة
.INSARAG-USARإجتماع قادة فرق 

للمساعدة على البرمجة IECالذي یرغب في إجراءUSARبأن یستعین فریق FCSSھناك إقتراح ملح من طرف . ٣.٧
وھي مستعدة ، عند طلب صادر من IECاإلعتماد على شخص كھذا من INSARAGابة القارة و اإلستعداد و تلح الكت
تجربة عضو سابق IECو ستكون لدلیل . أن تزكي أفرادا قادرین على االضطالع بمھمة الدلیلIECالبلد القادم على عملیة 

سبق لھ أن خاض بنجاح USARن فریق أو تجربة مشارك بفریق البرمجة وھو قادر على إدارة أعوا/وIECبھیئة خبراء 
و بالتالي توفیر أعلى IECالفریق في مجال اإلستعداد إلختبار " تدریب"و یتمثل دور الدلیل في IECعملیة تصنیف 

.كل التكالیف المنجرة عن استعمال خدمات الدلیلIECو سیتحمل الفریق الذي یأھل نفسھ إلختبارات . حظوظ النجاح
إلكتساب مزید IECمدعوة إلیفاد مندوبین بصفة مالحظین لدى إختبارات أخرى IEC اغبة في التقدم لـإن الفرق الر. ٤.٧

.IECمن اإلستعاب لعملیة 

IECتطبیق .٨

ھو أنھ فریق متبني من طرف بلد ما أو منظمة غیر حكومیة USARلفرق INSARAGتعریف الخطوط التوجیھیة . ١.٨
.التابعة للحكومةINSARAGعلى تزكیة من نقطة االتصال الوطنیة أو تشكلیھ منھما یكون قد حصل 

مطالب بالحصول على تزكیة حكومتھ IEC یرغب في الحصول علىUSAR و بقطع النظر عن أي تبني فأي فریق. ٢.٨
.INSARAG وھو مدعو كذلك لتقدیم طلب في ھذا الشأن إلى الكتابة القارة

.IEC الوطنیة التابعة للحكومة بتقدیم مكتوب دعم إلى الكتابة بالتقدم لـINSARAGو تطالب كذلك نقطة اإلتصال . ٣.٨
و عند . IEC سنة كاملة على األقل قبل الـINSARAGمع الكتابة القارة IEC جدولة تاریخ لـUSARو على فریق . ٤.٨

بالمعونة و التوجیھات في و كذلك تزوید الفریقV.Oاإلعالن عنھ بالـINSARAGقبول الطلب تتولى الكتابة القارة 
.IECمسائل تخص 

:تتضمنUSAR ، بمحفظة فریقIEC ثالثة أشھر قبل الـINSARAGالفریق مطالب بأن یمد الكتابة القارة . ٥.٨
تفاصیل عن نقاط اإلتصال الوطنیة . ١.٥.٨
،)بما في ذلك أحداث وطنیة و دولیة( USARتفاصیل عن التجربة في عملیات . ٢.٥.٨
تفاصیل عن التجنید الدولي و إجراءات التنقل . ٣.٥.٨
على اإلنتشار في مھمات اإلعانة اإلنسانیة دولیا، في USARبین الحكومة و فریق (MOU)مذكرة إتفاق . ٤.٥.٨

MOUأو منظمات غیر حكومة موافقة فعلى الـ /مكونة من عدید المنظمات الحكومیة وUSARحالة وجود فرق 
.وھي تتمتع بكامل موافقة الحكومةUSAR ذه المنظمات تنطوي تحت فریقالتنصیص على أن ھ

٥.٥.٨ .MOU بین فریقUSARأو المعدات/أو منظمات تزود بالموظفین و /و.
USARالھیكل التنظیمي لفریق . ٦.٥.٨
على التدریب على اإلنتشار دولیاUSAR برنامج فریق. ٧.٥.٨
ة باإلجراء الطبي لفرد من الفریق في حالة  إنتشار دولیاتفاصیل حول التراتیب الخاص. ٨.٥.٨
تفاصیل عن نقاط القوة اللوجستیة و الطبیة و برنامج الصیانة المطلوب . ٩.٥.٨

أي معلومات قد یتھیأ للفریق أنھا مفیدة للغرض . ١٠.٥.٨
. لبقیة المعلوماتINSARAG قارةمن الكتابة الUSARباإلمكان طلب نماذج من نسخ الكترونیة لحقائب فرق : مالحظة

IECتمرین .٩
ساعة إنطالقا من حین ٣٦، و التي تستغرق تنفیذھا ما ال یقل عن IECیتحتم على الصیغة التي صمم علیھا تمرین . ١.٩

لكارثة دولیة على خلفیة تداعیات و انھیارات بمواقع عدیدة مما یستوجب USARتنشیطھ، محاكاة إستجابة فریق 
.إنقاذ متنوعة التعقیداتتوھاسیناری
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كما یتحتم إجراء مرحلة العملیات من التمارین بمكان یوفر دیكوارت واقعیة تعكس إنھیار عدید الھیاكل المضاھیة لما . ٢.٩
.یشاھد باألوساط العمرانیة 

یكون تمرینا إلبراز یجب أن یصمم التمرین باستعمال سیناریوھات انھیارات ھیكلیة واقعیة متطورة باستمرار و آال. ٣.٩
و المطلوب من كامل تمرین ) ستستعمل في مرحلة التنفیذ محطات محددة مسبقا لتأدیة الكفاءات (القدرات التقنیة الفردیة 

.ساعة٣٦التصنیف أن یستغرق على األقل 
نید التي بدورھا تتلوھا تمرین شامل فھو ینطلق بالمرحلة اإلعدادیة التي تؤدي إلى مرحلة التنشیط و التجIEC تمرین. ٤.٩

وفي ما یلي نصائح . آللیات اإلنتشار التي لدیھاUSARفرق  /مرحلة العملیات المتواصلة وصوال ختاما إلى عرض فریف
:IEC وتوجیھات لتلك الفرق التي تستعد لخوض عملیة

للجرد اللوجستكي إلى تدقیق مكثف و ھو ما یشمل مسحUSARستتعرض حقیبة فریق : المرحلة التمھیدیة . ١.٤.٩
.المدرج و كذلك التثبت عشوائیا من ملفات األعوان المعنیین بما في ذلك المدونات حول التدریب و المسائل الصحیة 

و كذلك نقطة اإلتصال USARباستجوابات مناسبة للمسؤولین اإلداریین و المیدانیین لفریق IECكما سیقوم طاقم 
موقع التمرین للتأكد IECت إلى قواعد التجنید و اللوجستیة و سیزور أفراد طاقم الوطنیة و ھو ما یتضمن كذلك زیارا

.IECمن أن محاكاة مرحلة عملیات البحث و اإلنقاذ ستجرى بالتوافق مع قائمة التثبت  
إلى أثناء إعداد نفسھ و اإلستعداد لإلنتقال USARیراقب فریق IECسیظل طاقم :  مرحلة التنشیط و التجنید . ٢.٤.٩

".البلد المتضرر"
وضمانا لتوفر محقنات لوجستیة (BoO)الوصول إلى البلد المتضرر و تنصیب قاعدة عملیات : مرحلة التعبئة. ٣.٤.٩

حسب ما (على مسافة مشي على األقدام من مواقع العمل و تعرف مواقع العمل المنفصلة BoOواقعیة یجب أال تكون 
، مما یفرض أن یعمل USARا أي موقع عمل یحتاج إلى أن یعین إلیھ فریق على أنھ) الثقیلةUSARتقتضیھ فرق 

و ھذا یتطلب دعما لوجستیا من . اإلداریون و كذلك المعدات بمكان آخر مع اإلشتغال بالتوازي بموقع عمل آخر منفصل
.ساعة ٢٤و تستغرق عادة مأموریة من ھذا القبیل تستغرق أكثر    من " المنعزلین"صنف 
اإلستظھار بالقدرة على تنصیب مركز USARیتحتم على فریق INSARAGتمشیا مع الخطوط التوجیھیة .٤.٤.٩

و تشغیلھما قبل وصول فریق (OSOCC)و مركز تنسیق العملیات على المیدان (RDC)إستقبال و مغادرة أولي 
UNDAC.

و ال تستعمل معداة من . لدیھ عند اإلنتشارباستعمال غیر األدوات و المعدات المتوفرةUSARال یسمح لفریق . ٥.٤.٩
.موارد خارجیة سوى رافعة، إلظھار القدرات على التحزیم و الرفع

و استمارات VOإثبات قدرتھ على الشغل في إطار كارثة دولیة بما في ذلك استعمال الـUSARعلى فریق . ٦.٤.٩
INSARAG المناسبة كما ھو وارد في الخطوط التوجیھیةINSARAG

القیام بعملیة إستطالعیة بالمنطقة العملیة المعینة لھUSARمرحلة العملیات على فریق . ٧.٤.٩
بإنجاز عملیات بحث مستعمال فیھا كالب USARبناءا على مستوى التصنیف المرغوب بھ، یطالب فریق . ٨.٤.٩

).الرجیة(المرئیة و السمعیة (أو تقنیات البحث التقني /البحث و
.بكفاءة INSARAGتقنیات تأشیر و إشارات USARعمل فریق سیست. ٩.٤.٩

و باستعمال ) بما في ذلك فضاءات معلقة(عملیات إنقاذ بمحیطات بھا ھیاكل منھارة USARو سیقود فریق . ١٠.٤.٩
.ضحایا حیة في محاكاة ألوضاع الحیاة الحقیقیة 

.ت اإلنقاذ بما في ذلك على األقل إسنادا بفریق إداريتوفیر اإلعانة اللوجستیة دعما لعملیاUSARعلى فریق . ١١.٤.٩
مطالب بإجراء عملیات رفع و نقل و قطع و كسر و إسناد یستعمل فیھا الخشب و الخرسان و USARفریق . ١٢.٤.٩

المعدن و الھیاكل الحدیدیة حسب ما یقتضیھ التصنیف المطلوب
فریقھ و كالب البحث و الضحایا الذین یعترضون لطریقھ إثبات القدرة على تزوید أعضاء USARعلى فریق . ١٣.٤.٩

.بالرعایة الطبیة
عرض نھایة إنتشار منسقة مع تسلیم موقع العملیات التي بحوزتھ إلى USARعلى فریق : مرحلة رفع التعبئة . ١٤.٤.٩
LEMA.
لسات اإلخباریة النھائیة مع عرض اآللیات التي یستعملھا في الجUSARسیتولى فریق : مرحلة ما بعد المھمة . ١٥.٤.٩
.موظفیھ

الراغب في التصنیف العمل بأي لغة USARإال أنھ بإمكان فریق . أعمالھ باللغة اإلنجلیزیةIECسینجز فریق . ١٦.٤.٩
.IECمن إختیارة، طالما أن المترجمین متوفرین للتعامل مع فریق 

:ليیدوم خمسة أیام مع ترتیب النشاطات كما یIEC برنامج  . ٥.٩
.البلد و تعقد جلسة عادیة مع مضیفیھاIECتصل ھیئة خبراء : الیوم األول . ١.٥.٩
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إجتماعا داخلیا یضم كذلك متسعا من الوقت لبرنامج توجیھي لألعضاء IECتجرى لجنة خبراء : الیوم الثاني . ٢.٥.٩
مكاتب اإلداریة و القاعدة اللوجستیة و مناقشتھ و زیارة میدانیة للUSARیلي ذلك عرض لحقیبة فریق IECالجدد بلجنة

.و موقع التمرین
أولي RDCالقاعدة اللوجستیة معاینة تنصیب / تبدأ دورة التمرین بتنشیطھا ثم زیارة لنقطة التجمع: الیوم الثالث . ٣.٥.٩

.و تشغلیھ في الصباح و عملیات اإلنقاذ بموقع الكارثة من منتصف النھار فصاعدا و خالل اللیل
المؤقت ، و ستنھي ھیئة OSOCCو الـ BoO بما في ذلك عملیات بالـUSARتواصل عملیات : الیوم الرابع.٤.٥.٩

IEC بالتدقیق) ٣٦س(مالحظاتھا عند الساعة السادسة و الثالثین
.و تحریر التقاریر حسب ماھو مطلوب" المغادرة"سیستعمل ھذا الیوم إلستجوابات : الیوم الخامس . ٥.٥.٩
.في أقرب اآلجالUSARالرسمیة على فریق IECستعرض نتائج تمرین و . ٦.٥.٩

و البلدان المتضررة جراء INSARAGلیس بمناظرة أو إختبار بل الغایة منھ ھو إعالم مجموعة IEC تمرین . ٦.٩
مستجیبا بنجاح لكافة المعاییر المدرجة IEC أجرى بكفاءة ھذا التمرینINSARAG-USARالكوارث بأن فریق 

متوسط INSARAG-USARو ھو ممتثل ألدنى مقاییس السالمة المقبولة من فریق INSARAGالخطوط التوجیھیة  ب
.أو ثقیل 

IECنتائج .١٠
حتى یتم IECمطالبة بإثبات قدرتھا على اإلمتثال بكفاءة إلى كل المعاییر الواردة بقائمة التثبت USARفرق . ١.١٠

.تصنیفھا بنجاح
من استنتاجات، بدعمھ تقریر كتابي IECق على ملخص تقریر حول ما توصل إلیھ رئیس لجنة خبراء ستحصل الفر. ٢.١٠

و كذلك نقطة اإلتصال الوطنیة و إضافة إلى ھذا ھناك USARو سیكون كال التقریرین جاھزین لفریق . IECحول نتائج 
و بھا مقترحات USARتحسین من آداء فریق لإلرشاد و معھا تقریر رسمي، أما المذكرة فھي تتضمن آلیة للIECمذكرة 

.من أدائھ بأكثر نجاعةUSARغیر رسمیة مستوحاة من تجربة طریفة و كذلك كیفیة مزید رفع فریق 

IECالتعرف على  .١١
شھادة ینص بھا على التاریخ الذي تم فیھ تصنیفھ الخارجي و القدرات USAR سیعطي كفیل فریقIECعلى إثر . ١.١١

INSARAGمن طرف الكتابة القارة USARالتي توصل إلیھا و ستلحق ھذه المعلومات كذلك بدلیل ) و ثقیلمتوسط أ(
.التوجیھیة و دروس التأھیل UNDACبذلك خالل دورات UNDACالتي بدورھا ستشعر أعضاء 

رتبة و علیھا بكل وضوح IEC-INSARAGالناجح بعدد محدد من شارات USARو سیتم تزوید فریق . ٢.١١
و باإلمكان الحصول على التعلیمات الخاصة بحمل الشارة على الزي و كیفیة إنجاز ذلك . التصنیف و السنة التي أجري فیھا

.INSARAGلدى الكتابة القارة 

IECإعادة تصنیف . ١٢

، خالل USARریق سنوات و یتحتم على ف٥على شھادة مدة صلوحیتھا INSARAGلقد صادقت الھیئة اإلداریة . ١.١٢
IEC إحراء تمرینUSARو ال یطلب من فریق . INSARAGأربع سنوات، طلب تجدید ترتیبھ رسمیا من الكتابة القارة 

صعب آخر إال إذا لم یجري عملیة إستجابة لكارثة دولیة خالل الخمس سنوات المشار إلیھا و یتحتم مد الكتابة القارة 
INSARAGإستجابة على المستوى الدوليبإثباتات مدونة حول عملیات.

مجموعة مصغرة عن ھیئة خبراء USARأن تحضر التمرین السنوي لفریق INSARAGقد تطلب الكتابة القارة . ٢.١٢
IECللمراقبة و التأكد التام من أن الفریق حافظ على القدرات و الكفاءات التي استظھر بھا لدى مستوى التصنیف األول.
و USARتوا بأي تغییر یطرأ على فریق INSARAGقطة اإلتصال الوطنیة إشعار الكتابة القارة و یتحتم على ن. ٣.١٢

.إطار دعمھ مما قد یبدل بصفة ملحوظة قدراتھ على العمل بالرتبة التي صنف بھا
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IECمالحظون من . ١٣

الء المراقبین حضور مالحظین لحضور تمرین التصنیف، فعلى ھؤIEC المتقدم لـUSARفي صورة دعى فریق . ١.١٣
و كذلك IECجلسة إخباریة منفصلة یقودھا البلد المضیف و خالل ھذه الجلسة یفترض أن یتم إخبار لمالحظین حول عملیة 

إن على المنظمة المضیفة مسؤولیة . و بالتالي ال دخل لھ في وظیفتھاIECإشعارھم بأن وفد المالحظین ال یشكل جزءا من 
.ین خالل التمرینالتصرف مع وفد المالحظ

IECقائمة تثبت لعناصر تصنیف . ١٤

التي تعتزم إجراء USARو كذلك فریق IECالتابعة للجنة خبراء IECتزود قائمة التثبت لعناصر تصنیف . ١.٧
و أن تطبق INSARAGالتصنیف بآلیة مدققة للتثبت و إعادة التثبت حرصا على أن یتم اإلمتثال للخطوط التوجیھیة 

حین الحصول على معلومات جدیدة و مفیدة IECیا طوال عملیة التصنیف و ستجرى التعدیالت الالزمة على قائمة میدان
INSARAGلدى الكتابة القارة IECالجاریة و یمكن الحصول على النسخة المنقحة لقائمة التثبت IECعن عملیات 

org.un@changwأوorg.un@petertلى عINSARAGلمزید اإلرشادات الرجاء اإلتصال بالكتابة القارة 

:USARتستعمل من طرف مصنفي فرق IECقائمة تثبت للتصنیف الخارجي 

: الجاھزیة 
INSARAGنقاط اتصال .١

وظائفیة؟INSARAG تصالنقطة إUSARھل لدى فریق.١.١
نشیطة؟INSARAGنقطة إتصال USARھل لدى فریق . ٢.١

إتخاذ القرارات.٢
USARھل ھناك منظومة إتصاالت فعالة بین فریق.١.٢

و الطرف الذي یرعاه مما یضمن اتخاذ القرار في الحین في ما یخص 
اإلنتشار؟
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USAR إلنتشار إدارة فریقھل تشمل منظومة أخذ القرار حول ا. ٢.٢
؟

في ما یتعلق باألوضاع الطبیة USARھل یستشار قائد فریق . ٣.٢
أو الكالب؟/ألعضاء الفریق

حق النقض في مسائل تخص الفریق؟USARھل لقائد فریق . ٤.٢
: اإلفتراضي OSOCCالـ. ٣

OSOCCالـمرسمون على أنھم مستعملو الـUSARھل قادة فرق ١.٣
؟(vo)اضي اإلفتر
OSOCCالـھل من أشخاص معنیین لتلقى و نشر المعلومات على.٢.٣

(vo)اإلفتراضي 
ھل من أشخاص معنیین لملئ إستمارات البیانات الخاصة بفریق . ٣.٣

USAR  بصیغتھا علىvoالمغادرة/و على الورق قبیل اإلنطالق
ھ إلى البلد خالل إنتقالvoالدخول إلى USARھل بإمكان فریق . ٤.٣

المتضرر؟
.تراتیب دعم اإلنتشار باألعوان. ٤

لغایة USARھل ھناك من منظومة مختبرة إلنتقاء أعضاء فریق ١.٤
اإلنتشار؟

لعملیة فرز طبیة مباشرة قبل USARھل یخضع أفراد فریق . ٢.٤
المغادرة؟

لعملیة فرز USARھل یخضع كالب البحث التابعة لفریق . ٣.٤
ل المغادرة؟بیطریة قبی

خطة إحتیاطیة لسد الثغرات في USARھل تملك إدارة فریق . ٤.٤
عدد أعوانھا في الوقت المناسب؟

.USAR تركیبة فریق. ٥

حسب مقتضیات الخطوط التوجیھیة USARھل تم تشكیل فریق . ١.٥
INSARAGفي ما یتعلق بـ:

اإلدارة . ١.١.٥
اللوجستیة. ٢.١.٥
لبحثا. ٣.١.٥
اإلنقاذ . ٤.١.٥
العنایة الطبیة. ٥.١.٥
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ما یكفي من األفراد و المعدات للعمل بصفة مسترسلة USARھل لفریق . ٢.٥
ثقیلة لعملیة USAR فرق(INSARAGحسب مقتضیات الخطوط التوجیھیة 

٢٤متوسطة لعملیات تستغرق USARأیام و فرق ١٠ساعة مدة ٢٤تستغرق 
)أیام٧ساعة لمدة 

ما یجعلھ مكتفیا ذاتیا خالل عملیة االنتشار؟USARھل لفریق . ٣.٥

.التدریب. ٦

برنامج یمكن من إعداد و تجھیز األعوان للعمل USARھل لدى فریق . ١.٦
؟INSARAGبمحیط دولي حسب متطلبات الخطوط التوجیھیة 

و OSOCCالـفأفرادا تم تدریبھم إلنجاز وظائUSARھل یملك فریق . ٢.٦
؟RDCالـ 

و مستوى ھل ھنالك من برنامج متواصل لصیانة المھارات یتماشى. ٣.٦
تصنیف الفریق؟

و موظفیھ لعملیة تحیین و USARھل تخضع بیانات تدریب فریق . ٤.٦
صیانة؟

.إتصاالت و تكنولوجیات.٧
القیام بعملیات إتصال؟USARھل باستطاعة فریق . ١.٧

داخلیا. ١.١.٧
خارجیا. ٢.١.٧
دولیا. ٣.١.٧

و ھو على المیدان؟VOدخول موقع USARھل باستطاعة فریق . ٢.٧
الدولي إقتحام المعطیات الكائنة USARھل باستطاعة فریق . ١.٢.٧

؟ UNOSATبـ
القدرة على استعمال تكنولوجیا منظومة تحدید المواقع USAR ھل لفریق. ٣.٧

GPSو ضبط الخرائط ؟
التوثیق؟. ٨

:وثائق السفر الشخصیة التالیةUSARھل یملك أفراد فریق . ١.٨
.صفحات شاغرة٢أشھر و بھ ٦جواز سفر ال تقل صالحیتھ عن . ١.١.٨
عند اإلقتضاء، على آال یطلب الحصول علیھا عند (تأشیرة . ٢.١.٨

)الوصول
X٦صور شمسیة للجواز . ٣.١.٨
X٤نسخا من جواز السفر . ٤.١.٨
تحصینات ضروریة للسفر دولیا/ائق تالقیح وث. ٥.١.٨
شھائد صحیة لكالب البحث. ٦.١.٨
جرد لألغراض الشخصیة. ٧.١.٨

الوثائق التالیة الخاصة بالفریق ؟USARھل تملك إدارة فریق . ٢.٨
USARقائمة في اإلداریین التابعین لفریق . ١.٢.٨
USARإستمارة اإلرشادات الخاصة بفریق . ٢.٢.٨
تفاصیل حول بیانات االتصال اإلستعجالي الخاصة بأعضاء فریق . ٣.٢.٨

USAR
جرد في المعدات. ٤.٢.٨
تصریحات عن السلع ذات الخطر المحتمل من لدن مجھزي السفن . ٥.٢.٨
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تأمین المعدات/وثائق حول تراخیص. ٦.٢.٨
: تتعلق بـ " خطة عمل " ھل ھناك وثائق خاصة بـ. ٣.٨

اإلتصاالت . ١.٣.٨
اإلجالء في حالة طوارئ. ٢.٣.٨
عملیات . ٣.٣.٨
األمن و األمان . ٤.٣.٨
اللجستیة. ٥.٣.٨
النقل . ٦.٣.٨

التخطیط للطوارئ . ٩
USARخطط إحتیاطیة للعودة بأعضاء فریق USARھل لدى فریق . ١.٩

)ألسباب طبیة أو خاصة(إلى بلدھم في حالة حدوث طارئ 
طة اإلحتیاطیة بانتظام و ھل كامل أفراد فریق ھل یتم التدریب على الخ. ٢.٩

USARمطلعون علیھا؟
التجنید و الوصول إلى البلد المتضرر؟. ٣.٩

التجنید و الوصول إلى البلد المتضرر
التفعیل و التجنید. ١٠

٨بلوغ النقطة المحددة للمغادرة في غضون USARھل بإمكان فریق . ١.١٠
ساعات من التفعیل؟ 

USARعند التفعیل ھل ھناك من خطة إحتیاطیة لتعویض أفراد فریق . ٢.١٠
الغائبین؟

و نشرھا على USARھل تم إكمال إستمارة البیانات الخاصة بفریق . ٣.١٠
؟VOالـ 

البیانات المتعلقة بحالة الطوارئ و USARھل جمعت إدارة فریق . ٤.١٠
:حول USARأخطرت أعضاء فریق 

سائد آن ذاكالوضع ال. ١.٤.١٠
الثقافة . ٢.٤.١٠
الطقس. ٣.٤.١٠
(HAZMAT)األمن و األمان بما في ذلك المخاطر المحتملة . ٤.٤.١٠
اإلجالء العاجل .  ٥.٤.١٠
إعتبارات خاصة و غیر مألوفة. ٦.٤.١٠

التدابیر الالزمة لإلتصال بالممثلین الدولیین و USARھل اتخذ فریق . ٥.١٠
؟)إن وجدت(و بالسلط القنصلیة بالمستجبین الدولیین 

:(RDC)الوصول و المغادرة . ١١
RDCالدرایة الكافیة و المعدات لتنصیب USARھل یملك فریق . ١.١١

؟INSARAGبمقتضى متطلبات الخطوط التوجیھیة 
:(BoO)قاعدة العملیات . ١٢

ط بالتشاور مع السل(BoO)قاعدة العملیات USARھل یختار فریق . ١.١٢
؟LEMAالمحلیة 

العناصر التالیة؟USARالتابعة لفریق BoO ھل توفر الـ. ٢.١٢
BoOإدارة لـ . ١.٢.١٢
مأوى للموظفین و المعدات. ٢.٢.١٢
األمن و األمان. ٣.٢.١٢
إتصاالت . ٤.٢.١٢
عنایة طبیة. ٥.٢.١٢
المأكل و المشرب . ٦.٢.١٢
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الصرف الصحي و النظافة الصحیة. ٧.٢.١٢
فضاء لكالب البحث. ٨.٢.١٢
فضاء لصیانة المعدات وإصالحھا. ٩.٢.١٢

فضاء لجمع الفضالت. ١٠.٢.١٢
USARعملیات 

و تنسیقھOSOCCبرمجة . ١٣
أولي حسب الخطوط OSOCCمركز  USARھل یقیم فریق . ١.١٣

؟INSARAG التوجیھیة
تقییما للوضع الراھن ثم ینشر البیانات USARھل یجري فریق .٢.١٣
؟OSOCC الـعلى 
بتقریر یومي حول LEMAو / USAROSOCCھل یزود فریق . ٣.١٣

نتائج األبحاث؟
أن یحضر مندوب عنھ اجتماعات ینظمھا USARھل یحرص فریق . ٤.١٣

OSOCC؟
؟INSARAGكامل وثائق USARھل یستعمل فریق . ٥.١٣
مواقع العملیات إمكانیة تسییر كامل ) القائد(USARھل إلدارة فریق . ٦.١٣

التي بحوزتھا و تسلیط الرقابة علیھا ؟

:الطاقة المیدانیة. ١٤
عملیات بموقعین لألشغال منفصلین على األقل USARھل یسیر فریق . ١.١٤

و بصفة متزامنة؟
القدرة على حسن استعمال منظومة التصرف USARھل لفریق . ٢.١٤

لمراقبة درجة مسؤولیة اإلدارة ؟فیالطاقم
؟BoOثانیة من موقع بعیدا عن الـ USARھل یتزود فریق . ٣.١٤

فرق(أیام١٠القدرة على مواصلة العمل طیلة USARھل لفریق . ٤.١٤
USARفرق(أیام ٧و ) الثقیلة USAR؟)المتوسطة

إستطالع المنطقة. ١٥
السكان المحلیین لجمع المعلومات؟USARھل یستجوب فریق. ١.١٥
بدراسة تقییمیة للھیاكل البنائیة؟USARل یقوم فریق ھ. ٢.١٥
كھرباء و أمن و (المخاطر /دراسة للخطرUSARھل یجري فریق . ٣.١٥

)أخطار ثانویة؟
عن وجود مواد تمثل خطرا و ینبھ المستجیبین USARھل یعلن فریق . ٤.١٥

و الجمھور عامة إلیھا؟
یر بكفاءة؟منظومة التأشUSARھل یستعمل فریق . ٥.١٥

:عملیات البحث. ١٦
المتوسطةUSARھل باإلمكان إستعمال أي من تقنیات البحث المتوفرة بالنسبة لفرق * 

ھل یستعین فریق البحث بالمعلومات المتوفرة لإلختیار أداة البحث . ١.١٦
إلى موقع العملیات؟BoOالمطلوبة حین تنقلھ من الـ 

ت بحث بفضاءات مغلقة؟عملیاUSAR ھل یجري فریق. ٢.١٦
خالل ) إنساط(آالت تصویر و أدوات USARھل یستعمل فریق . ٣.١٦

مرحلة تحدید مواقع الضحایا؟
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:عملیات اإلنقاذ. ١٧
بحیث یشغل اإلداریین و USARموقع أشغال منفصل ھو أي موقع لألشغال یعین إلیھ فریق * 

موقع منفصل آخر، مما یستوجب إسنادا المعدات بمكان خاص مع مواصلة العمل بالتوازي على
ساعة٢٤لجستیا خاصا بحاالت اإلنفراد ھذه وغالبا ما تستغرق مھمة من ھذا القبیل أكثر من 

و ال . الثقیلة ، تتطلب مواقع اشغال منفصلة دعما لجستیا على حدةUSARبالنسبة لفرق * 
المتوسطة أشغاال مستمرة بموقعین منفصلین USARتستوجب فرق 

بعملیات إنقاذ بفضاءات مغلقة و ھل USARھل یقوم فریق . ١.١٧
باستطاعتھ إنجاز عملیات بموقعین لإلشتغال منفصلین على األقل و بصفة 

متوازیة؟
بالمعلومات المتوفرة عند إختیاره  للمعدات USARھل یستعین فریق . ٢.١٧

لیات؟إلى میدان العمBoO الالزمة لإلنقاذ قبیل اإلنطالق من الـ
إنجاز عملیات USARھل من أجل إنقاذ ضحایا محبوسة بإمكان فریق . ١٧

قطع و كسر و اختراق خالل المراحل المتتالیة بما في ذلك الركام العمراني، 
جدران خرسانیة، طوابق ، أعمدة و عوارض، الھیاكل الفوالذیة، أعمدة إسناد، 

؟)في ما یتعلق بالمقاییس١أنظر اللوحھ (و خشب؟ 

متوسطUSARفریق ثقیلUSARفریق األوصاف

مم١٥٠مم٣٠٠جدران و حیطان خرسانیة

مم٣٠٠مم٤٥٠أعمدة و عوارض

غیر ضروریةمم٦ھیاكل فوالذیة 

غیر ضروریةمم٢٠أعمدة دعامة

مم٤٥٠مم٦٠٠خشب 

النفاذ عمودیا من األعلى إلى فضاء مفرغ. ١.٣.١٧
نبیا إلى فضاء مفرغالنفاذ جا. ٢.٣.١٧
النفاذ عمودیا من األسفل إلى فضاء مفرغ عن طریق تقنیة . ٣.٣.١٧

)سامحین للحطام بالسقوط داخل الفضاء المفرغ" (وسخة"
قدرتھ على إحكام شد أعمدة ھیكلیة خرسانة و USARھل أثبت فریق . ٤.١٧

:ال ما یليباستعم) للمقاییس٢أنظر اللوحة ( عوارض و كذلك رفعھا و نقلھا؟ 
معدات للرفع بالضغط الھوائي. ١.٤.١٧
معدات للرفع بالضغط المائي. ٢.٤.١٧
)ساحبات كابلیة(ونشات . ٣.٤.١٧
أدوات أخرى یدویة. ٤.٤.١٧
)األوصاف٢أنظر جدول (أو آالت أخرى ثقیلة /رافعة و. ٥.٤.١٧

USARفریق ثقیلUSARفریق األوصاف
متوسط
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MT     طن   MT١٢  طن٢٠آلي

قدرتھ على دعم و تثبیت عناصر ھیكلیة جانبیا USARھل أثبت فریق . ٥.١٧
:و عمودیا باستعمال

أخشاب دعامة و أسافین . ١.٥.١٧
اسنادات عمودیة لألبواب و النوافذ. ٢.٥.١٧
إسنادات عمودیة . ٣.٥.١٧
إسنادات عمودیة. ٤.٥.١٧

:؟ قدرتھ على استعمال الحبل التقني فيUSARأثبت فریق ھل. ٦.١٧
تصمیم جھاز للرفع و التنزیل عمودیا و كذلك إستعمالھ . ١.٦.١٧
تصمیم جھاز للعبور و استعمالھ؟ . ٢.٦.١٧

:العنایة الطبیة . ١٨
ھل یقدم الفریق عنایة طبیة إستعجالیة بالفضاءات المغلقة؟. ١.١٨
؟USAR یة متوفرة ألفراد فریقھل العنایة الطب. ٢.١٨
عنایة طبیة للضحایا من حین الوصول إلیھم و USARھل یوفر فریق . ٣.١٨

خالل إستخراجھم إلى حین تسلیمھم؟
ھل العنایة الطبیة متوفرة لكالب البحث؟ . ٤.١٨

:إعتبارات أمنیة . ١٩
بكفاءة؟INSARAGمنظومة تأشیر USARھل یستعمل فریق . ١.١٩
إجراءات أمنیة تضمن سالمة كل من المنقذین و USARھل یتخذ فریق .٢.١٩

؟USARالضحایا أثناء إجراء عملیة 
أي خوذة (P.P.E)معدات وقائیة مناسبة USARھل یرتدي أفراد فریق . ٣.١٩

واقیة لألعین و األذنین و التنفس و كذلك قفازات؟
وادث و اإلصابات؟بمدونات عن الحUSARھل تحتفظ إدارة فریق . ٤.١٩

عند الحاجة؟USARھل ھناك من خطة طارئة إلجالء أفراد فریق . ٥.١٩
على المعلومات المتوفرة عند تعاملھ مع USARھل یعتمد فریق . ٦.١٩

الحالة األمنیة كأن تترك المعدات بدون رقابة؟
:المحلیة و الدولیةUSARالعمل مع فریق . ٢٠

:المحقونات التالیة عند الشعور بأن ذلك مناسبإقحامIECبإمكان لتمرین 
أخرى؟USARعلى العمل مع فرق USARھل تم تدریب فریق . ١.٢٠
أخرى تشارك في USARبكفئ مع فرق USARھل یتفاعل فریق . ٢.٢٠

حالة الطوارئ مثال 
أخرى المساعدة ،USARعندما تطلب فرق . ١.٢.٢٠
ى بعض المعدات المختصة ،أخرUSARعندما تطلب فرق . ٢.٢.٢٠
أخرى أن تمد لھا جزء من القریق ید USARعندما تطلب فرق . ٣.٢.٢٠

المساعدة مما یجعل الفریق یعمل مع الطرف األخر جنبا إلى جنب و ھو 
مجبر على أن یبقى منقسما؟

USARرفع حالة التجنید لدى 
:خطة الغادرة ضمن إنھاء التجنید. ٢١

؟RDCو الـOSOCC/LEMAرحیلھ مع USARھل نسق فریق. ١.٢١
؟USARتعمیر استمارة إنھاء التجنید لـ USARھل أتم فریق . ٢.٢١
بالبلد حول تدابیر USARمع نواب USARھل تشاورت إدارة فریق . ٣.٢١

رحیلھ؟
في المعدات التي قد تسلم إلى السلط؟USARھل بتت إدارة فریق . ٤.٢١
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بعین اإلعتبار العناصر الخاصة بالركاب USARدارة فریق ھل أخذت إ. ٥.٢١
و المعدات لدى ضبطھا لقائمتھا؟

لمھمة ثانیة؟USARھل ھناك خطة جاھزة لدى فریق . ٦.٢١

نھایة قائمة التثبت  
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األبجدیة الصوتیة : (J)ملحق م 

AlphaA
BravoB

CharlieC
DeltaD
EchoE

FoxtrotF
GolfG
HotelH
IndiaI
JulietJ
KiloK
LimaL
MikeM

NovemberN
OscarO
PapaP

QuebecQ
RomeoR
SierraS
TangoT

UniformU
VictorV

WhiskeyW
X-rayX

YankeeY
ZuluZ
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التصرف مع وسائل اإلعالم مقترحات حول :  (K)" ك"ملحق 

عند اإلستجواب" تفعلھ" ما . ١

إسأل المستجوب عن اسمھ ثم إستعملھ في إجابتك .١.١
) الكتابة غیر مرغوب فیھا(إستعمل أسمك بالكامل . ٢.١
و تأكد من أنك مرتاح لموقع اإلستجواب و تعرف على ما في الخلفیة ) ان أمكن ذلك(إختر الموقع . ٣.١
إن شعرت بأن ترقب خمس دقائق أخرى سیریحك إستأذن من الصحفي             ). إن أمكن ذلك( لتوقیت إختر ا. ٤.١

لكن یجب التفطن إلى أن الصحفي خاضع آلجال بالنسبة للتقریر 
كن ھادئا فھیئتك الخارجیة و تحكمك الظاھر في األوضاع لھما أھمیتھما في ضبط النسق الذي ستسیر             .٥.١
ھ األحداث علی

كن صادقا في أقوالك. ٦.١
و إن إستعصت علیك مسألة لیعلموا أنك . ھناك جواب ألغلب األسئلة . أنت مطالب بالتفسیر للجمھور. كن متعاونا . ٧.١

.ستعمل حثیثا للتأكد من المسائل المطلوبة 
.صفة عامة، یؤثر في إجابتكال تدع مشاعرك الشخصیة حیاد وسائل اإلعالم أو ھذا الصحفي ب: كن  مھنیا . ٨.١
توقع أسئلة غبیة ال تغضب من تلك األسئلة المنحرفة أو سیئة الخلق و إن طرح نفس السؤال ثانیة أعد : كن صبورا. ٩.١

.جوابك بدون تحمس
خذ وقتك و إن قمت بخطأ خالل إستجواب مسجل أو غیر مذاع عبر عن رغبتك في إعادة الجواب و إن كنت . ١٠.١

.فاكتفي بالرجوع إلى البدایة و إعادة الجواب على الھواء
.وقع إعالمي نافذإستعمل جمال ملفوفة أي أن یعاد السؤال مع جوابك تحقیقا لـ. ١١.١

:ما ال تفعلھ عند اإلستجواب .٢

ال تنحاز ضد أي صنف من الصحافة أو أي وكالة أنباء معینة علیك أن تكون مفتوحا لكل وسائل اإلعالم . ١.٢
.تلفزة و اإلذاعة و الصحف الوطنیة و المحلیة و األنباء األجنبیة أو الوطنیة مثل ال
"بدون تعلیق"ال تجب بـ . ٢.٢
إلتزم باألحداث. ال تبدي بأراء شخصیة .١.٢
ال تبتعد عن الموضوع فأي شيء تقولھ سیستعمل ضدك . ٤.٢
الغباوة الخطأ عمدا من . التفوه بالكذب بصفة غیر متعمدة خطأ . ال تكذب . ٥.٢
فالحقیقة ستظھر ال محالة . ال تموه . ٦.٢
فوسائل اإلعالم و جمھورھا یتفطنون لحاالت الدفاع و یمیلون إلى اإلعتقاد بأنك     . ال تأخذ موقفا دفاعیا . ٧.٢

.تخفي شیئا ما 
ال تبدي خوفا فالخوف تنجر عنھ البالدة و ھي ظاھرة أنت ال ترغب في إبرازھا . ٨.٢
كن مبھما واجھ ما تعرفھ عن األوضاع و واضحا في ما یخص ما تعتزم القیام بھ لتذلیل وطأة الكارثة ال ت. ٩.٢

.ال تستعمل ألفاضا من اإلختصاص فالجمھور یجھل الكثیر من اللغة المستعملة في ھذا المیدان . ١٠.٢
ال تتحدى فالوقت ال یسمح بالتصریح للصحفي عن مدى كرھك لوسائل اإلعالم. ١١.٢
ال تتحدث و أنت تتفاعل مع الكارثة ، فلن تفلح في أي منھما . ١٢.٢
ال ترتدي نظارات شمسیة . ١٣.٢
ال تدخن . ١٤.٢
ال تعد بنتائج أو تنطلق من تخمینات . ١٥.٢
ال تستجب إلشاعات . ١٦.٢
ال تعد األسئلة الموجھة . ١٧.٢
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USARقائمة معدات فریق : (L)" ي" ملحق 

:خفیفUSARالعملي لفریق المستوى .١

)كغ٤.٥كغ إلى ٣.٥(أرطال ١٠إلى ٨مطرقة ھدم من ٢عدد . ١.١
)كغ١.٨كغ إلى ١.٤(أرطال ٤إلى ٣مطرقة ھدم من ٢عدد . ٢.١
ْ(}مم x١٩٧مم ٢٥{بوصة x٧٧یوصة ١(ناقر ٢عدد . ٣.١
)}مم١٥٠٠{xبوصة ٦٠(قضیب رفع ٤عد . ٤.١
)}م١{قدم ٣(خالب قضیب ذو م٢عدد .٥.١
منشار معادن أثغال ثقیلة ٢عدد . ٦.١
علبة نصل منشار معادن٣عدد . ٧.١
)}مم٦٥٠{بوصة ٢٦(منشار تقاطع ٢عدد . ٨.١
.مجموعة أخشاب دعامة و إسفین١عدد . ٩.١

.مستلزمات اإلسعاف األولي١عدد . ١٠.١
مستلزمات عالج الجروح١عدد . ١١.١
)الستعمال واحد(بطانیة ٢عدد . ١٢.١
لوحة طھریة مزودة بحزامي رباط١عدد . ١٣.١
)بوصة٣٠)قاطع مسامیر ١عدد . ١٤.١
”D”مجرفة غرف المقبض في١عدد . ١٥.١
مستلزمات رشم المباني١عدد . ١٦.١
فأس ذو رأس مسطح١عدد . ١٧.١
فأس ذو رأس ناتیئ١عدد . ١٨.١
مغلف) ممx١٣م ٤٥(بوصة x٢/١قدم ١٥٠حبل ٢عدد . ١٩.١
جھاز إحتكاكي ٢عدد . ٢٠.١
)مم١١، ”D”مغلق) ( Carababiners( حلقة تثبیت ١٢عدد . ٢١.١
معالق رقفع آلي ٦عدد . ٢٢.١
جرارة إسعاف  ٣عدد . ٢٣.١
محمل إسعاف و ھیكل شبكي كامل ١عدد . ٢٤.١
مجموعة كفاف ١عدد . ٢٥.١
وسیلة حمایة الحوافي ٢عدد . ٢٦.١
سیور للرفع٢عدد . ٢٧.١
)خاصة بالمھنیین(عدة من الحبل ٢عدد . ٢٨.١
)}م x١،٣مم ٢٥{قدم x٤بوصة ١(وتد فوالذي ٦عدد . ٢٩.١
)كغ١،٨كغ إلى ١،٤من (مطرقة ثقیلة و قصیرة ٢عدد . ٣٠.١
منشار سلسلي ١عدد . ٣١.١
)م٨(متر شریطي ٣عدد . ٣٢.١
الطرفمجرف طویل القضیب مربع ١عدد . ٣٣.١
مجرف طویل القضیب دائري الطرف ١عدد . ٣٤.١
)كغ٠،٧(مطرقة مسامیر صغیر ٢عدد . ٣٥.١
)مربعات(عالمات السرعة ٢عدد . ٣٦.١
حزام نجار٢عدد . ٣٧.١
مسامیر١عدد . ٣٨.١
)طن٥ال تقل عن (رافع سیارات ٢عدد . ٣٩.١
بكرة شریط الصق ٢عدد . ٤٠.١

رجوع إلى ورقة البیانات حول األدوات لمزید المعلومات ال-** 
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:متوسطUSARالمستوى العملي لفریق .١

:خفیف المطلوب توفر ما یلي USARباإلضافة إلى قائمة المعدات العملیة لفریق 
)عبوات إحتیاطیة٣طن مع ٥٠جیوب، ٣(مجموعة جیوب ھوائیة ١عدد . ١.٢
)مم٥٠الثقیلة األشغال ( مقطع مسامیر ١عدد . ٢.٢
)كو٥٠(مولد كھرباء ١عدد . ٣.٢
)٥٠٠(أضواء كاشفة ٤عدد . ٤.٢
)قدما٥٠(أسالك إمداد ٦عدد . ٥.٢
)GFIمخارج مع ٤(علبة توصیل ١عدد . ٦.٢
Wyeمحول كھربائي  ١عدد . ٧.٢
منشار إنقاذ دائري١عدد . ٨.٢
من الكربیداألطراف} مم٣٠٠{نصل منشار إنقاذ دائري ٢عدد . ٩.٢

منشار إنقاذ دائري لقطع المعادن ١٢عدد . ١٠.٢
متواصل الحافة" دایمند"} مم٣٠٠{نصل منشار إنقاذ دائري ٢عدد . ١١.٢
قارورة ضخ الماء رذاذ تحت الضغط١عدد . ١٢.٢
) مم٣٨(مطرقة دائریة ١عدد . ١٣.٢
مجموعة لقمات للمطرقة الدائرة ١عدد . ١٤.٢
عة مخاطیفمجمو١عدد . ١٥.٢
)مم٢٥٦(نصل ذات األطراف من الكربید٢نصل قاطع للمعادن و ١٢منشار كھربائي مع ٢عدد . ١٦.٢
نصل للعادن ١٨نصل قاطع للخشب و ١٢منشار إرتدادي مع ١عدد . ١٧.٢
مغلف) مم١٣× م ٩٠(حبل  ٢عدد . ١٨.٢
مغلف ) مم١٣× م ٦) (٢× (حبل ٢عدد . ١٩.٢
)مم١٠٠مم أو ٥٠(قاذ  بكرة إن٣عدد . ٢٠.٢
جھاز إحتكاكي ٢عدد . ٢١.٢
)مم١١، " D" الغالق صنف (حلقة تثبیت ١٢عدد . ٢٢.٢
مجموعة سیور١عدد . ٢٣.٢
سلم حبلي ١عدد . ٢٤.٢
) من صنع متقن(عدة من الحبل ٢عدد . ٢٥.٢
معول قصیر و یطوى٢عدد . ٢٦.٢
)معدني أو من القماش (دلو للرفع ٤عدد . ٢٧.٢
م ٢,٥×مم ١٠٠× مم ١٠٠خشب ٨عدد . ٢٨.٢
)مم٣٨(زوج من مرافع السیارات لولبیة ٦عدد . ٢٩.٢
)مم٣٨(قاطع مواسیر ١عدد . ٣٠.٢
)مم٣٨× م ٢(أنبوب ٦عدد . ٣١.٢
رافع سیارات  ذو نسبة ھامة من العلو و معھ قضیب إطالة٢عدد . ٣٢.٢
ع أكثر من إسفین من أخشاب دّعامة م) ١×(مجموعة ١عدد . ٣٣.٢
طن٤إلى ١Come along٢عدد . ٣٤.٢
مجموعة سالسل ١عدد . ٣٥.٢
حزمة أدوات عمل١عدد . ٣٦.٢
"صغیرة"مطرقة ھدم ١عدد . ٣٧.٢
"كبیرة"مطرقة ھدم ١عدد . ٣٨.٢
جھاز رصد كھربائي ١عدد . ٣٩.٢
مروحة ھوائیة للتھویة١عدد . ٤٠.٢
ء  جھاز مراقبة الھوا١عدد . ٤١.٢

لمزید المعلومات الرجوع إلى ورقة البیانات حول األدوات -** 
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:ثقیل USARالمستوى العملي لفریق .٢

:خفیف و ثقیل المطلوب توفیر ما یليUSARوباإلضافة إلى قائمة المعدات العملیة لفریقي 
.إسعاف، كل منھا مزود بنظام تنبیھ شخصي و بنظام (SCBA)أجھزة تنفس مستقلة ٦عدد . ١.٣
عن طریق جھاز سّري یظم عبوة خروج       و (SABA)أجھزة تنفس مزودة بالھواء ٣عدد . ٢.٣

.م لكل جھاز٧٥خرطوم طولھ 
جھاز قیس و مراقبة الھواء ١عدد . ٣.٣
)م مزود بنظام رفع ٣م إلى٢.٣مقابیس بشریة ذات (محمل دو ثالث قوائم . ٤.٣
امل الجسد عدة إنقاذ من الحبال لك١عدد . ٥.٣
مروحة ھوائیة للتھویة١عدد . ٦.٣
)ل ١٠مم مصحوب بخزان وقود سعتھ ٤٠٠(منشار إنقاذ دائري ١عدد . ٧.٣
)ذو حافة غیر محدودة" دایمند"مم ٤٠٠(نصل لمنشار إنقاذ دائري ٢عدد . ٨.٣
)م األطراف من الكربید٤٠٠(مصل لمنشار إنقاذ دائري ٢عدد . ٩.٣

لماء تحت الضغطبخاخ ل١عدد . ١٠.٣
أجھزة تنفس ذات عبوات ٦عدد . ١١.٣
عبوة إحتیاطیة لجھاز التنفس٢٤عدد . ١٢.٣
مولد كھرباء١عدد . ١٣.٣
(W500)أضواء كاشفة ٤عدد . ١٤.٣
)م١٥(أسالك توصیل ٦عدد .١٥.٣
) W/GFIمآخذ ٤(علبة توزیع الكھرباء ١عدد . ١٦.٣
(Wye)محول كھربائي ١عدد . ١٧.٣
)مم٣٨(مطرقة ناقرة ٨عدد . ١٨.٣
حزمة من لقم لمطرقة ناقرة ١عدد . ١٩.٣
نصل للمعادن١٨نصل للخشب و عدد ١٢منشار ترددي مع عدد١عدد . ٢٠.٣
سرعة متغیرة) مم٣٨(مثقاب ١عدد . ٢١.٣
)مم١٥مم إلى ٣فوالذي، من (مجموعة من لقم المثقاب ١عدد . ٢٢.٣
)مم١٥مم إلى ٦أطرافھا من الكربید من (المثقاب مجموعة من لقم ١عدد. ٢٣.٣
كھربائي مع سلسلة إحتیاطیة أطرافھا من الكربید، إن لم تكن متوفرة بعد ) مم٣٠٠(منشار سلسلي ١عدد . ٢٤.٣

.في المخزون الخفیف 
)مم٢٥طاقة (قاطع مسامیر ١عدد . ٢٥.٣
جمالج قطع ١عدد . ٢٦,٣
)طن٤إلى ٢(١Come-alongعدد . ٢٧.٣
مطرقة ھدم صغیرة١عدد . ٢٨.٣
مطرقة ھدم كبیرة١عدد . ٢٩.٣
محمل إنتشال في الفضاءات المحدودة ١عدد . ٣٠.٣

مجرفة قصیرة تطوي٢عدد . ٣١.٣
طن٢٤٥كیس  الھواء ذو الضغط القوي طاقتھ القصوى  ٢عدد . ٣٢.٣
معدل أكیاس الھواء ٢عدد . ٣٣.٣
سدس مسامیر ناري حزمة مدكات لم٢عدد . ٣٤.٣
أخشاب دعامة مع أكثر من إسفینحزمة ١عدد . ٣٥.٣
مجموعة مدكات لمسدس مسامیر ناري ١عدد . ٣٦.٣
)مم٩٠(علبة مسامیر لمدك مسدس مع حلقات ١عدد . ٣٧.٣
)مم٦٥(علبة مسامیر لمدك مسدس مع حلقات ١عدد . ٣٨.٣
ن الكربیدلشحذ أطراف األدوات م/ حجر شحذ أخضر ١عدد . ٣٩.٣
مجموعة مسامیر ١عدد . ٤٠.٣
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)مربعات ( لوحات توجیھ ٢عدد . ٤١.٣
)كغ٠,٧(مطرقة لدق المسامیر الصغیرة ٢عدد . ٤٢.٣
نجار في الھیاكل الخشبیة٢عدد . ٤٣.٣
)مم١٥٠(میزان أفقي ١عدد . ٤٤.٣
)م١,٣(میزان أفقي ١عدد . ٤٥.٣
)١٦Pennyإلى ٦من (لخشب مسدس مسامیر للتثبیت على ا١عدد . ٤٦.٣
)٨Penny(علبھ مسامیر لمسدس مسامیر ١عدد . ٤٧.٣
)١٦Penny(علبھ مسامیر لمسدس مسامیر ١عدد . ٤٨.٣
رافع سیارة لولبي ٨عدد . ٤٩.٣
) أزواج(رافع سیارة  ١٢عدد . ٥٠.٣
)مم٣٨×م ٢( أنبوب ١٢عدد . ٥١.٣
)م١.٣×مم ٢٥( وتد فوالذي ١٢عدد . ٥٢.٣
)اإلستعمال إلى األسفل-للتسطیر(صندوق من مرشات دھن برتقالي اللون ١عدد . ٥٣.٣
صندوق من شریط ال ق لألنابیب ١عدد . ٥٤.٣
جھاز بحث تقني ١عدد . ٥٥.٣

لمزید المعلومات الرجوع إلى ورقة البیانات حول األدوات -** 

:خاصة باألدوات USARورقة بیانات . ٤

)المخاطیف و الصفائح خاصة بالنظام القائم على الحبال(طیف حزمة مخا. ١
) مم١٢٥× مم ٩: (علبة مخاطیف خرسانیة ١عدد .  ١.١
)مم٩(صفیحة  مخطاف من الفوالذ الغیر الصادئ ٢٥عدد . ٢.١
)مم ٩: (من صنع المطرقة الساقطة IHDجوزة ٢٥عدد . ٣.١

: حزمة أداوات رشم البنایات تضم . ٢
االستعمال إلى األسفل : للتسطیر–مرشات دھن برتقالي اللون ) ٢×(علبة ٢عدد .١.٢
قطعة طباشیر لإلستعمال على األلواح ٤عدد . ٢.٢
قلم ملون من الشمع اللون أحمر ٢عدد . ٣.٢
قلم ملون من الشمع اللون أصفر٢عدد . ٤.٢
قلم خاص باألخشاب ٤عد . ٥.٢

: جھاز رفع . ٣
أو مزیج من اإلثنین”Gibb’s”"جبس"و رافع ) مم ٨مم أو ٧(لقة بروسیة ح. ١.٣

: منشار ذو سلسلة . ٤
.تعمل بالكسولین أو الكھرباء مع سلسلة أطرافھا من الكربید و سلسلة إحتیاطیة و زیت مالئم . ١.٤
وت علیھ عشر لتر من الوقود اإلحتیاطي و خلیط من الزی: الذي یعمل بالكسولین . ٢.٤
م من سلك إمتداد ٣٠ضرورة توفر مصدر طاقة كھربائیة و : الذي یعمل بالكھرباء. ٣.٤

:حزمة سالسل . ٥
أو أحسن ٧مم و من الصنف ٩كل السالسل ال یقل سمكھا عن . ١.٥
م مزودة بخطاف جذب في كل طرف ٣: سلسلة ١عدد . ٢.٥
و خطاف متنقلبھا خطاف جذب ) م١.٦(أقدام ٥: سلسلة١عدد . ٣.٥
م بھا خطاف جذب و خطاف متنقل٣سلسلة ١عدد . ٤.٥
م بھا خطاف جذب و خطاف متنقل٦سلسلة ٦عدد . ٥.٥

:أخشاب دعامة إسفینات . ٦
)صم٤٥× صم ١٠× صم ١٠( عارضة٢٤عدد . ١.٦
)صم٤٥× صم ١٠× مم ٥٠( عارضة ٢٤عدد . ٢.٦
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)صم٤٥× صم ١٠× صم ١٠(إسفین ١٢عدد . ٣.٦
)صم٣٠× صم ١٠× صم ٥(إسفین ١٢عدد . ٤.٦

:المشعل القاطع .٧

قاطع للبالزما أو أكثر و مشعل باألكسجین أستلین طارد للحرارة أو أداة أخرى مماثلة . ١.٧

كغ على األقل ٤٠مطرقة ھدم سواء كھربائیة أو بالھواء المضغوط أو تعمل بالكازولین ، . ٨
ة الرأس كروی) ٢×(لقمة . ١.٨
مسطحة الرأس ) ٢×(لقمة . ٢.٨

كلغ على األقل ٢٠مطرقة ھدم كھربائیة أو بالھواء المضغوط أو تعمل بالكازولین . ٩
كرویة الرأس ) ٢×(لقمة . ١.٩
مسطحة الرأس) ٢×(لقمة . ٢.٩

: حمایة الحواشي . ١٠
.ئق أو أي مزیج من كل ھذا وخرطوم حرا) باش(إسطوانات حواشي دوارة عادیة و طاربولین . ١.١٠

:جھاز رصد التیار الكھربائي . ١١
أوم أو أي جھاز آخر إلنذار أفراد الطاقم بخطر التیار الكھربائي /عداد فولت. ١.١١

:صندوق اإلسعاف األولي . ١٢
مصابین أو أفراد الطاقم تضم ) ٦(مستحضرات لإلسعاف األولي ألضرار جسدیة طفیفة تكفي ستة . ١.١٢

صم و ضمائد من الشاش ، و ضمائد مثلثة ١٠× صم ١٠فافات إسعافیة و قطرات للعیون و رفائد من الشاش ل
.و ضمائد مطاطیة ، إلخ 

:جھاز إحتكاكي . ١٣
)أو قاطع مسنن ذو فرامل(ذو مخاطف ٨نموذج ١عدد . ١.١٣

محمل و ھیكل شبكي كامل . ١٤
أفقیا و عمودیا و أما الّسدُة الشبكیة فبإمكانھا أن تكون من الصنف محمل قوي و قابل للحمل أو الرفع . ١.١٤

.التجاري أو مسبقُة التركیب و قابلة للتعدیل و التثبیت 

:مسامیر . ١٥
Penny١٦) بني(كغ من ١٠. ١.١٥
Penny٨) بني(كغ من ١٠. ٢.١٥
دوبلكسPenny١٦) بني(كغ من ١٠. ٣.١٥

:السیر الرافع . ١٦
»تتمثل في حلقة ) مع وسیلة تعدیل( سیر من النسیج . ١.١٦ D »و أخرى « V .في كال الطرفین«

:مجموعة لقم لمطرقة ترددیة . ١٧
)مم٥٠،٣٨،٢٥،١٩،١٣،٩(لقمة  ذات طرف من كربید لكل صنف ١عدد . ١.١٧

:جھاز بحث تقني . ١٨
)كمراھات بحث (أجھزة بصریة . ١.١٨
)أداوات إنصات(أرتجاجیة / ھزة سمعیة أج. ٢.١٨

:علبة أدوات . ٥
صم ٣٠مفتاح  مقوس ١عدد . ١
صم ٢٠مفتاح  مقوس ١عدد . ٢
زردبة إنزالقیة١عدد . ٣
زردبة ذات أسناس مثبتة ١عدد . ٤
قاطع  جانبي لألسالك ١عدد . ٥
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مم ١٥٠الة مجموعة مفاتیح  كمیة و مفتاح بسقاط مع قضیب إط١عدد . ٦
مم١٣: قضیب قاطع ١عدد . ٧
مطرقة ذات رأس كروي ١عدد . ٨
مجموعة من المفكات ذات الرأس المسطح  ١عدد . ٩

مجموعة من المفكات ذات رأس صلیبي١عدد .١٠
أداوات أخرى حسب الحاجة لصیانة و إصالح المعدات و األدوات المخزونة. ١١

:معدات عالج الجروح .٤
ون من مستلزمات أساسیة لمداواة جروح ستة ضحایا تتضمن ضمائد كبیرة و جبیرة خشبیة و جھازا ذا صمام مخز.١

في حالة یكون الفریق متدربا ) مثال أصناف و وسائل المداواة(كذلك تجھیزات لإلنعاش المتقدم . تتفرع عنھ عدة أقنعة
.على استعمالھا

:مروحة كھربائیة .٢
.ازولین و مزودة بقضیب إطالة لتوجیھ حركة الھوائمروحة كھربائیة تعمل بالغ.٢.١
)لكل صنف من الطول لون خاص(مجموعة من الكفاف .٢.٢

)م١,٦×  صم ٢,٥(كفاف ٦عدد .١.٢.٢
)م٤×  صم ٢,٥(كفاف ٦عدد .٢.٢.٢
)م٤,٨× صم ٢,٥(كفاف ٦عدد .٣.٢.٢
)م٦×  صم ٢,٥(كفاف ٦عدد .  ٤.٢.٢

.كغ١٨٢٠ططي ال تقل عن كل الكفاف من النایلن المنسوج بصفة لولبیة ذي قوة تم.١.٣
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قدرات الطائرة: (M)" ف " ملحق 
إن سعة الحمولة و مستویات السرعة بھذا الجدول ماھي إال معدات لذات الصنف من الطائرات ، فالقدرات الحقیقیة : مالحظة

.ى الطائرة تتغیر حسب العلو و حرارة ھواء المحیط و كذلك نوعیة الوقود على مد

طول مسلك 
اإلقالع

)أقدام(

كمیات
224 x
318

)صم(

حجم 
الحمولة 
المتوفر 

٣بالمتر

حجم الباب
xWعرض

H xعلو

حجم الشحن بالطائرة
بالسنتبمتر

L طولxWعرض
H xعلو

وزن الشحن 
األقصى بالطن 

رطل (المتري  
٢.٢٠٠(

سرعة التعلیف 
)بالعقد(

صنف 
الطائرة

ال شيء يءال ش 100 310 x 240 1,300 x 350 x 250 15 AN-12
ال شيء ال شيء 630 300 x 390 3,300 x 440 x 440 60 AN-22
ال شيء ال شيء 50 200 x 160 1,060 x 230 x 170 5.5 AN-26
ال شيء ال شيء 30 240 x 120 1,000 x 250 x 110 6.7 AN-32
ال شيء ال شيء 45 240 x 150 1,000 x 210 x 220 10 AN-72/74

10,000 ال شيء 850 600 x 740 3,300 x 640 x 440 120 450 AN-124

8,200 20 320 360 x 260 3,300 x 450 x 250 40 A300F4-
100

8,200 20 320 360 x 260 3,300 x 450 x 250 42 A300F4-
200

6,700 16 260 360 x 260 2,600 x 450 x 250 38 A310-
200F

6,700 16 260 360 x 260 2,600 x 450 x 250 39 A310-
300F

7,000 9 112 340 x 220 2,000 x 350 x 210 16 B727-
100F

7,000 7 90 350 x 210 1,800 x 330 x 190 12 B737
200F

7,000 8 90 350 x 230 1,800 x 330 x 210 16 B737
300F

9,000 37 525 340 x 310 5,100 x 500 x 300 99 B747
100F

10,700 37 525 340 x 310 5,100 x 500 x 300 109 490 B747-
200F

ال شيء 37 535 340 x 310 5,100 x 500 x 300 113 B747
400F

5,800 15 190 340 x 220 3,400 x 330 x 210 39 B757
200F

6,500 17 300 340 x 260 3,900 x 330 x 240 55 B767
300F

8,000 23 380 350 x 260 4,100 x 450 x 250 56 DC-10
10F

8,000 23 380 350 x 260 4,100 x 450 x 250 70 DC-10
30F

2,800 n/a 180 330 x 550 2,500 x 330 x 340 40 430 IL-76
ال شيء 6 120 300 x 280 1,780 x 310 x 260 22 275 L-100
ال شيء 6 120 300 x 280 1,780 x 310 x 260 20 275 L-100-20
ال شيء 6 120 300 x 280 1,780 x 310 x 260 23 280 L-100-30
ال شيء 26 365 350 x 260 3,800 x 500 x 250 90 MD-11F



INSARAGالخطوط التوجیھیة

بتونس                                                           INSARAG المكتب الفرعي لھیئة٢٠٠٨آذار / مارس 107

:أثناء عملیات متصلة بالكوارث OFDAأنواع المروحیات التي قد تستعملھا : ١جدول 

عدد مقاعد 
الركاب

الحمولة المسموح 
ق بھا عادة للتحلی

بعیدا عن التفاعالت 
األرضیة

)رطل/كغ(

الحمولة المسموح 
بھا عادة للتحلیق 
قرب التفاعالت 

األرضیة 
)رطل/كغ(

سرعة 
التعلیف 

)بالعقد.(
نوع الوقود  صنف الطائرة

4 420/925 420/925 80 زفاثة
Aerospatiale SA 315B

Lama

6 479/1,055 526/1,160 80
زفاثة Aerospatiale SA-316B

Allouette III

4 256/564 420/926 95
زفاثة Aerospatiale SA 318C

Allouette II

26 1,769/3,900 2,177/4,800 120
زفاثة Aerospatiale AS-332L

Super Puma
11 417/920 599/1,20 120 زفاثة Bell 204B
4 324/715 429/945 97 زفاثة Bell 206B-3 Jet Ranger
6 431/950 522/1150 110 زفاثة Bell 206L Long Ranger

13 862/1,900 862/1900 110 زفاثة Bell 412 Huey
1 227/500 272/600 66 بنزین طیران Bell G-47
2 318/700 354/780 75 زفاثة Bell 47 Soloy

زفاثة Boeing H 46 Chinook
33 12,210/26,918 12,210/26,918 130 زفاثة Boeing H 47 Chinook

4 445/980 635/1,400 110
زفاثة Eurocopter (MBB) BO-

105 CB
11 417/920 599/1,320 120 زفاثة Eurocopter BK-117A-4

20–30 3,000/6,6139 3,000/6,6139 110 زفاثة MI-8
MI-17

12—18 1,168/2,575 1,486/3,275 90 زفاثة Sikorsky S-58T
ال شيء 2,005/4,420 2,005/4,420 120 زفاثة Sikorsky S-61N
ال شيء 7,439/16,400 7,439/16,400 80 زفاثة Sikorsky S-64 Skycrane

14–17 1,814/4,000 2,404/5,300 145
زفاثة Sikorsky S-70 (UH-60)

Black Hawk

و أما سعة الشحن الحقیقیة فتتغیر حسب . تستعمل في صورة أن أرضیة اإلقالع و الھبوط مسطحة نسبیا و أن الحمولة قابلة لإلسقاط
العلو و الحرارة و كمیة الوقود و عوامل أخرى 

 توضح الحمولة في شبكة أو تّحمل عن طریق الجبال فترفع ثم تحول بواسطة (یستعمل في مھمات تتضمن الحمل على األحزمة
أو طقس ))(Falaiseمنحدر جدا و بالقرب منأرضیة النزول بقمة سفح (و أرضیة عویصة ) مروحیة مجھزة بخطاف بأسفل البطن

.عوامل أخرىو تتغیر سعة الشحن الحقیقیة حسب العلو و الحرارة و كمیة الوقود و. غیر مناسب


