
دولــــــــة الـكـويـــت

اخلطة الوطنية للبحث واالنقاذ

اإلصدار األول - ٢٠١٩

KUWAIT NATIONAL SEARCH
AND RESCUE PLAN

FIRST EDITION - 2019

STATE OF KUWAIT

SAR COMMITTEE 

 

 
 

w

NE

NW

W
E

N

S

SESW



 

9201  - االصدار االول - الوطنیة للبحث واالنقاذالخطة  1  
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 كلمة رئیس اللجنة العلیا للبحث واالنقاذ
شھور وذلك بجھود   6بفضل هللا وتوفیقھ، تم إنجاز الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ في وقت قیاسي لم یتجاوز  

 الكویت.كبیرة من ممثلي الجھات الحكومیة المعنیة في عملیات البحث واإلنقاذ في دولة 

وتأتي ھذه الخطة الوطنیة لتشكیل منظومة وطنیة للبحث واإلنقاذ والتي تعتبر من أھم المتطلبات الدولیة 
 لتكون الوسیلة الرئیسیة التي تنفذ بھا سیاسة البحث واإلنقاذ في دولة الكویت.

سات والوحدات وتعتبر الخطة الوطنیة ھي الوثیقة المرجعیة األساسیة إلستخدامھا من قبل جمیع المؤس
والمراكز المعنیة في التنسیق واالستجابة لعملیات البحث واإلنقاذ، وتتضمن الخطة توضیح مفّصل لطرق التنسیق 
المتفق علیھا والتي یتم من خاللھا إجراء عملیات البحث واإلنقاذ داخل إقلیم البحث واإلنقاذ الخاص في دولة الكویت، 

ذات الصلة التي أصبحت دولة الكویت طرفا فیھا، حیث تم إعدادھا وصیاغتھا مع  وذلك تماشیا مع االتفاقیات الدولیة
 ).IAMSARاألخذ في عین اإلعتبار الدلیل الدولي لعملیات البحث واإلنقاذ الجویة والبحریة (

وتھدف الخطة الوطنیة الى تفعیل منظومة بحث وإنقاذ قویة ومتكاملة تستند الى مراكز تنسیق بحث وإنقاذ 
ة ومستدامة، یعمل بھا أشخاص مؤھلون ومدربون وقادرون على العمل وفقاً لمعاییر الكفاءة والتدریب والسالمة فعال

ً رئیسیاً في االستراتیجیة الشاملة  المطلوبة، وتعد الوقایة من الحوادث التي قد تسبب حاالت البحث واإلنقاذ مكونا
 واعي ومسؤول. للسالمة الجویة والبحریة التي تھدف الى ضمان جمھور 

وتھدف اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ في دولة الكویت الى توفیر شبكة تنسیق تعاونیة بین مؤسسات الدولة 
والمنظمات والفرق التطوعیة، ومراكز تنسیق اإلنقاذ في الدول المجاورة، لتوفیر القدرة على االستجابة الجیدة واإلعداد 

لیات البحث واإلنقاذ إلیجاد األشخاص الذین فقدوا أو الذین ھم في خطر وشیك واالنتشار بشكل فعّال لبدء وتنسیق عم
 في الجو أو البحر أو على األرض وإنقاذھم الى مكان آمن.

وبھذه المناسبة، البد من أن نشید بالجھود الكبیرة لجمیع الجھات الحكومیة التي ساھمت في إنجاز الخطة 
وزارة  –اإلدارة العامة لإلطفاء  –الحرس الوطني  –وزارة الداخلیة  –الوطنیة، ونخص بالذكر (وزارة الدفاع 

 الخطوط الجویة الكویتیة). –الصحة 

وال ننسى كذلك الجھود الدؤوبة لجمیع العاملین في اإلدارة العامة للطیران المدني حیث كان لتلك الجھود 
 قیاسي. األثر البالغ في نجاح إنجاز الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ في وقت

وفي الختام، أكرر شكري وتقدیري لكل من ساھم في ھذا اإلنجاز الذي نفتخر بھ جمیعا، سائلین المولى عز 
وجل أن یحفظ الكویت وأھلھا من كل مكروه تحت ظل قیادة سیدي حضرة صاحب السمو أمیر البالد الشیخ / صباح 

 األحمد الجابر الصباح حفظھم هللا ورعاھم.األحمد الجابر الصباح، وولي عھده األمین سمو الشیخ / نواف 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 سلمان صباح السالم الحمود الصباح 

 رئیـس اللجنـة العلیــا للبحــث واالنقــــــــاذ

 رئیـس الطیـران المدنـي        



 

9201  - االصدار االول - الوطنیة للبحث واالنقاذالخطة  2  
 

 

 

  



 

9201  - االصدار االول - الوطنیة للبحث واالنقاذالخطة  3  
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 كلمة رئیس فریق البحث واإلنقاذ

 

أشكر معالي رئیس اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ على دعمھ المتواصل، وثقتھ الكبیرة في  أود بدایة أن  
فریق البحث واإلنقاذ المكلّف، كما أود ان أشكر أعضاء الفریق على ما بذلوه من جھود والتي أثمرت بإنجاز  

في البحث   ھذا الواجب الوطني، حیث تعتبر ھذه الخطة ھي األولى من نوعھا في دولة الكویت تختص 
 واإلنقاذ. 

جویة والبحریة  النقاذ  واإل البحث  في دولة الكویت على تنسیق عملیات  البحث واإلنقاذ  منظومة  مل  تشت
  الخطر على یعتقد أنھم في خطر وشیك یتمثل في ستغاثة أو إھم في حالة شخاص الذین األمساعدة والبریة، و

مكان العملیة  على    متعددة اعتماداً   أشكاالً   ) البحث واإلنقاذ (قد تتخذ العملیتان  و  ،جّراء حدث أو حادث   األرواح 
   .المرافق المتاحة الموارد والموظفین وتعتمد على أعداد كذلك و  ،السائدة الطقس وظروف  ھا حجمو

) والتي تتضمن البحث عن  USARنقاذ الحضریة ( ھذه الخطة الوطنیة ال تشمل عملیات البحث واإل 
زمات  نھیار المباني وغیرھا والناتجة عن األإو المحاصرین بسبب أنقاذھم من تحت األنقاض إ األشخاص و

كانت  ) سواء CSARالعملیات العسكریة ( أثناءنقاذ عملیات البحث واإل تشمل و الكوارث الطبیعیة، وال أ
الغیر مرتبطة في عملیات  سعاف الجوي و غیر قتالیة، وال تشمل خدمات اإلأجالء قتالیة عملیات اإلنقاذ واإل

خالل العملیة غیر قابلة   ات جراءاإل ت إال إذا كان نتشالھااإنقاذ الممتلكات أو تشمل ال كذلك نقاذ، والبحث واإل
 .وحمایتھا  األرواح نقاذ إ للتجزئة عن عملیة 

  لذلك  ،"حسب المفھوم الدولي " دولة الكویت لیس لدیھا أصول وموارد مخصصة للبحث واالنقاذ فقط  
  األصول الحكومیة من وظائفھا األساسیة ستعانة بالموارد واإلیتم    ،نقاذ عملیات البحث واإل   الحاجة للبدء في د  عن

المطلوب من قبل مراكز تنسیق البحث   لتوفیر الدعم  و جزء منھا تسھیالت بحث وإنقاذ أ والتي قد تتوفر فیھا 
التابعة للجیش الكویتي لما تتمتع بھ ھذه الموارد من إمكانات  بالموارد واألصول  ستعانةقد تتم اإلو نقاذ،واإل

 .  التجاریة والخاصة والتطوعیة ومستوى تدریب متقدم، كما یمكن االستعانة أیضا بالموارد 

نقاذ  مراكز تنسیق البحث واإلمكن  تتحتى  بشكل تعاوني  من الضروري تنظیم الموارد المتاحة وتنسیقھا  
 وتقدیمھا خالل الساعة الذھبیة.   لةاعملیات بحث وإنقاذ فعّ الكویت من تنسیق   في دولة 

        رئیس فریق البحث واالنقاذ                             
  نائب رئیس اللجنة العلیا للبحث واالنقـاذ            

   الكویتیــــــة آمر القوة الجویة                                          
 اللواء ركن طیار/ عدنان حسین السالمة الفضلي                                                         
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 واإلنقاذنشرتها اإلدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت نيابة عن اللجنة العليا للبحث 
ھذا المنشور محمي بموجب قانون حقوق النشر، واستنساخ ھذا العمل كلیًا أو جزئیًا مسموح بھ ألغراض   ©

البحث واإلنقاذ بخالف األغراض التجاریة بشرط اخذ الموافقة الخطیة من اللجنة العلیا للبحث واالنقاذ وذلك  
  .بعد تقدیم طلب خطي من الجھة الطالبة

  :اللجنة العلیا للبحث واالنقاذ على العنوان  بمقرر ات، باإلمكان االتصال  لمزید من المعلوم

 اإلدارة العامة للطیران المدني

 إدارة المالحة الجویة 
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 المقدمة
 

ان الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ ھي نتیجة لعملیة الدمج األخیرة لكتیبات البحث واإلنقاذ في مجال النقل  
وھو المستند المرجعي القیاسي الستخدامھ من قبل جمیع مراكز البحث واإلنقاذ والجھات   جويالبحري وال

المعنیة في دولة الكویت، تم إصدار ھذه الخطة من قبل فریق البحث واإلنقاذ الذي یعمل تحت إشراف اللجنة  
محمد الموینع   العقید الركن بحري حمد العلیا للبحث واإلنقاذ وتمت صیاغتھا واعدادھا من قبل كال من 

  للجنة العلیا العدواني (المستشار القانوني حمد الدكتور طالل و لبحث واإلنقاذ)،ل للجنة العلیا (المستشار الفني 
) على ان یصدر دلیل إجراءات تشغیلیة لعملیات البحث واإلنقاذ التي تتم داخل دولة الكویت  لبحث واإلنقاذ ل

 ومنطقة البحث واإلنقاذ الكویتیة. 
الخطة الوطنیة مع االتفاقیات الدولیة ذات الصلة التي تعد دولة الكویت طرفاً فیھا ویكملھا العدید من   تتماشى

الوثائق القانونیة والتقنیة واالرشادیة المستخدمة داخل المنظمات المعنیة بالبحث واإلنقاذ وفیما بینھا، تم  
ات البحث واإلنقاذ الجویة والبحریة  تطویره مع االخذ بعین االعتبار إرشادات الدلیل الدولي لعملی 

)IAMSAR .( 
تلبي الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ متطلبات االتفاقیات الدولیة لدولة الكویت للبحث واإلنقاذ، وتشمل مواد  

 تغطي: 
 المختصرات والمصطلحات والتعاریف ذات الصلة لممارسي البحث واإلنقاذ.  أ.

 لكویتي. عناصر ووظائف نظام البحث واإلنقاذ ا ب.
 تفاصیل إدارة البحث واإلنقاذ. جـ. 
 متطلبات التدریب وتمارین البحث واإلنقاذ.  د.

 
عند توفیر استجابة للبحث واإلنقاذ، ال یوجد في محتوى ھذه الخطة ما یمنع المسؤولین المؤھلین بشكل صحیح  

ھذه اإلجراءات، تمثل الخطة  من استخدام مبادرتھم في توفیر استجابة بحث وإنقاذ في الظروف التي ال تغطیھا  
مجموعة من التوجیھات ولیس مجرد قیود تشغیلیة، وعند القیام بذلك یجب أن تتوافق إجراءات المسؤولین  
قدر اإلمكان مع اإلرشادات الواردة في الخطة األكثر ارتباًطا بالظروف، مع إبقاء جمیع األطراف المعنیة  

 لون على استعداد لتبریر تصرفاتھم إذا لزم األمر. األخرى على اطالع، كما یجب أن یكون المسؤو
 

) على المستوى التنظیمي للجھات المعنیة، یجب توخي الحذر  SOPعند وضع إجراءات التشغیل القیاسیة (
لضمان أن اإلجراءات مكتوبة بما یتوافق مع الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ، إذا تم تحدید إجراء التشغیل  

مفیًدا لمجموعة البحث واإلنقاذ على نطاق أوسع، فمن المستحسن أن تثار ھذه المسألة  الموحد الذي قد یكون 
 مع اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ بحیث یمكن النظر في إدراج اإلجراء في دلیل البحث واإلنقاذ الوطني. 

للبحث واإلنقاذ   ھذه الخطة قید المراجعة المستمرة وسیتم تحدیثھا عند الضرورة، ویمكن نشر الخطة الوطنیة 
على اإلنترنت بعد موافقة اللجنة العلیا وذلك الستخدامھا من قبل جمیع ممارسي البحث واإلنقاذ في دولة  

  ، الكویت، ویجب أن تكون نسخة اإلنترنت ھي النسخة الخاضعة للرقابة وھي أحدث إصدار من ھذه الخطة
 حتوي على أحدث المعلومات. كما یجب اإلشارة دائًما إلى اإلصدار عبر اإلنترنت ألنھ ی
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 المختصرات واألسماء المختصرة 
 

 المختصرات 
 المعنى  االسماء المختصرة 

A  منطقة أو منطقة البحث 
ACFT  الطائرات 
AFTN شبكة االتصاالت الثابتة للطیران 

LO   مسؤول االتصال، على سبیل المثال العسكري، مركز تنسیق البحث واالنقاذ البري
 الخ

AGL  فوق مستوى االرض 
AIP  منشورات معلومات الطیران 

ALRS  قائمة إشارات الرادیو 
AIS  النظام اآللي لتحدید الھویة 

AIS-SART  ُمرِسل نظام تعرف الھویة اآللي للبحث واإلنقاذ 
AM  تعدیل سعة الموجة 

AMSL  فوق متوسط مستوى سطح البحر 
A/SMC   واإلنقاذ مساعد منسق مھمة البحث 

ASH  ساعات البحث الفعلیة 
ATA  الوقت الفعلي للوصول 
ATC  مراقبة الحركة الجویة 
ATD  الوقت الفعلي للمغادرة 
ATS  خدمــات الحركــة الجویة 
CAR  لوائح الطیران المدني 

CASR لوائح سالمة الطیران المدني 
CES  للقمر الصناعي المحطة األرضیة الساحلیة (المنظمة الدولیة لالتصاالت البحریة  

 LESإنمارسات) انظر أیًضا 
CRS  محطة إذاعة الساحل 
CSP  نقطة بدء البحث 
CSS  (البحري) منسق البحث السطحي 

D  نقطة إسناد 
D المدى 

De  خطأ االنجراف الكلي 
DF  تعیین االتجاه 
DR   الموقع (تحدید موقع السفینة حسب سرعتھا واتجاه مسارھا وحسب نقطة ثابتة  تقدیر

 سابقة كانت فیھا) 
DGCA اإلدارة العامة للطیران المدني 
DGPS   النظام العالمي التفاضلي لتحدید المواقع 

DSC  النداء الرقمي االنتقائي 
dwt  الحمولة الساكنة 

E  الخطأ الكلي المحتمل في الموقع 
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ELT  جھاز ارسال لتحدید المواقع في حاالت الطوارئ للطائرات 
EPA  العامة للبیئة  الھیئة 

EPIRB  جھاز ارسال لتحدید المواقع في حاالت الطوارئ للسفن 
ETA  الوقت المتوقع للوصول 
ETD  المتوقع وقت المغادرة 
FCP   موقع القیادة األمامیة 
FFB  القاعدة المیدانیة المتقدمة 
F/V  سفینة الصید 
Fig شكل 
FIR  اقلیم معلومات الطیران 

FLIR رؤیة أمامیة باألشعة تحت الحمراء 
FM  معایرة السعة 

FSH  مقر البحث المیداني 
Ff  عامل التعب 
Fs  عامل األمان 
Ft أقدام 

Fw  عامل الطقس 
GHz  جیغاھرتز 

GMDSS   النظام البحري العالمي لإلغاثة والسالمة 
GPS  لتحدید المواقع العالميالنظام 

GS  السرعة األرضیة 
G  الحمولة اإلجمالیة 
h  الساعات 

HDG  التوجھ 
HF  تردد عالي 

HQJOC   قیادة العملیات المشتركة 
I/B محرك داخلي 

ICAO منظمة الطیران المدني الدولي 
IFR  الطیران قوانین اجھزة 
IGA  ) االتفاق الحكومي الدوليIGA بشأن ترتیبات االستجابة الوطنیة للبحث واإلنقاذ ( 
IMO  المنظمة البحریة الدولیة 

رسمیا المنظمة الدولیة    -الصناعیة    عبر االقمارالمنظمة الدولیة لالتصاالت البحریة    Inmarsatإنمارسات  
 الصناعیة البحریة  لألقمارالمحدودة

INS  نظام مالحة بالقصور الذاتي 
INTERCO  المدونة الدولیة لإلشارات 

IPP  نقطة التخطیط األولیة 
KAF  القوة الجویة الكویتیة 
KCG  خفر السواحل الكویتي 

KCMC  مركز الكویت للتحكم واألرصاد الجویة 
KFSD    لإلطفاءاإلدارة العامة   

KHz  كیلُوِھْرتز 
Km ) متر)  1000كیلومتر 
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KNPC  شركة البترول الوطنیة الكویتیة 
KNG  الحرس الوطني الكویتي 
KNF  القوة البحریة الكویتیة 
KOC  شركة نفط الكویت 
KPC  مؤسسة البترول الكویتیة 
Kph  كیلومتر في الساعة 

kt (میل بحري في الساعة) عقدة 
L or l الطول 
LES   المحطة األرضیة (إنمارسات) مرادفة لـCES 
LHQ  (الجیش) المقر البري 
LKP  آخر موقع معروف 
LPB  سلوك شخص ضائع 

LRSC   مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري أو مركز تنسیق البحث واالنقاذ البري الفرعي
 ویوجد في اإلدارة العامة للعملیات المركزیة في وزارة الداخلیة

LRG  المدى الطویل 
LO  مسؤول االتصال / ضابط ارتباط 

LUT  محطة المستخدم المحلي 
LW  زاویة االنحراف 

MFD   إدارة اإلطفاء البحري، جزء من اإلدارة العامة لإلطفاء 
MOC  لمواصالت اوزارة 

MRSC   مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري أو مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري
 وزارة الداخلیةب اإلدارة العامة لخفر السواحل في الفرعي ویوجد 

P  (سرعة البحث البري) سرعة الخطى 
P/C   قوارب النزھة 
PIW  شخص في الماء 
PLB  لألشخاص جھاز ارسال لتحدید المواقع في حاالت الطوارئ 
PLS  الموقع الذي تم مشاھدتھ آخر مرة 
POA  احتمالیة المنطقة 
POB  األشخاص على ظھر السفینة أو الطائرة 
POD  احتمالیة الكشف 
POM  فترة التنقل 
PPE  معدات الوقایة الشخصیة 

PR العالقات العامة 
R المدى 

RADAR  وتحدید مدى الرادیو كشف 
RB  قارب إنقاذ 

RCC  مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 
ROPME   المنظمة اإلقلیمیة لحمایة البیئة البحریة 

RV  سفینة اإلنقاذ 
S  تباعد المسار 

SART  یُعرف أیًضا باسم "مجیب رادار نجاة الزوارق" أو "    ،مجیب رادار البحث واإلنقاذ
 مجیب الرادار" 
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SF  تالشي إشارة 
SH  إشارة مسموعة 
S/V  السفینة الشراعیة 

SafetyNET  سي: -خدمة االتصاالت المقدمة عبر (إنمارساتInmarsat-C  إلصدار (
واالتصاالت من  معلومات السالمة البحریة، متضمنة تناوب تنبیھات االستغاثة 

 شاطئ إلى آخر من أجل تنسیق البحث واإلنقاذ 
SAR  البحث واإلنقاذ 

SAREX  تمارین البحث واإلنقاذ 
SC  التیار البحري 

SDB  نقطة إسناد عوامات البحث واإلنقاذ 
SECURITE  " تشیر إشارة السالمةSECURITE  إلى أن المحطة على وشك إرسال رسالة "

تسبق رسالة السالمة   ،المالحة أو توفیر تحذیر مھم لألرصاد الجویةتتعلق بسالمة 
 ثالث مرات.   یتكرر نطقھا" SECURITEكلمة "

SITREP  تقریر الحالة 
SMC  منسق مھمة البحث واإلنقاذ 

SOLAS  االتفاقیة الدولیة لسالمة االرواح في البحر 
SOPs إجراءات التشغیل الموحدة 
SOS  معترف بھا دولیًا، یتم إجراؤھا بواسطة أي طریقة من اإلشارات إشارة استغاثة 

SP  نقطة الھبوط في الماء 
SPOC  نقطة االتصال للبحث واالنقاذ 

SRG  قصیر المدى 
SRR  اقلیم البحث واإلنقاذ 
SRS نظام عوامة واحدة 
SRU  (الطائرات، السفن، فریق البحث) وحدة البحث واإلنقاذ 
SCC  البحث واإلنقاذ لجنة تنسیق 

STOL  االقالع والھبوط القصیر 
SURPIC  صورة السطح 

T  الوقت 
TAS  سرعة الھواء الحقیقیة 

TC  تیار المد والجزر 
TCA  وقت أقرب مرور 

TELEX  آلة تسلیم وتسجیل البرقیات 
TFFS  اإلطار الزمني للبقاء على قید الحیاة 

TL  قائد الفریق 
TWC  تیار المیاه الكلي 

u  سرعة الریاح 
UHF          تردد فوق العالي 
ULR  المدى الفائق 

USAR  (المباني المنھارة) البحث واإلنقاذ الحضري 
UTC  التوقیت العالمي 
VFR  قواعد الطیران البصري 
VHF  تردد عالي جدا 
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VLR  ًالمدى الطویل جدا 
VMC  ظروف األرصاد الجویة البصریة 

w  العرض 
W  العرض تصحیح مسح 
W  خط طول غرب 

W/C  تیار الریح 
W/V  سرعة الریاح 
Wu  عرض الكسح/ التمشیط غیر المصحح 
Wx  عامل الطقس 

X  خطأ في موقع ھدف البحث 
Y  خطأ في موقع وحدة البحث 
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 المصطلحات 

 التعریف  المصطلح
الطائرات  منسق 

)ACO ( 
 الشخص الذي ینسق مشاركة طائرات متعددة في عملیات البحث واإلنقاذ. 

الموقع األولي للطائرة المنكوبة وقت إعادة الدخول أو تعطل المحرك أو انقذاف   موقع الطائرة 
 الطاقم أو اإلنقاذ. 

 أقصى مسافة أرضیة یمكن أن تغطیھا طائرة أثناء الھبوط.  انزالق الطائرات 
واألشخاص على ظھر   حالة یوجد فیھا تخوف من سالمة طائرة أو سفینة بحریة حلة التنبیھ مر

 السفینة أو الطائرة. 
في حاالت الطوارئ   أي منشأة تھدف إلى أن تكون وسیطا بین الشخص المبلغ مركز تنبیھ 

 ومراكز تنسیق البحث واإلنقاذ.
ARGOS   األقمار الصناعیة. بنظام جمع البیانات وتحدید موقع 
المسافة التي یستطیع بھا الباحث اكتشاف شيء مختلف عن محیطھ لكنھ لم یتعرف   نطاق الوعي 

 علیھ بعد. 
 ھي فترة یصبح فیھا نظام البحث واإلنقاذ على درایة بالحادث الفعلي أو المحتمل  مرحلة الوعي 

أو مشغل أي سفینة   قائد طائرة، الضابط المسؤول في سفینة حربیة ربان سفینة أو  الكابتن 
 أخرى. 

المحطات األرضیة  
 ) CESالساحلیة (

القائمة على الشاطئ والتي تربط المحطات   االسم البحري لمحطة إنمارسات 
 األرضیة للسفن بشبكات االتصاالت األرضیة. 

فترة خالل حادث البحث واإلنقاذ عندما تعود وحدات البحث واإلنقاذ إلى موقعھا   المرحلة الختامیة 
 المعتاد والتحضیر لمھمة أخرى. 

 لعملیة البحث واإلنقاذ. الجمع بین المنظمات والعناصر لضمان استجابة فعالة  التنسیق 
یجب أن یكون ھناك مركز تنسیق واحد مسؤول دائًما عن التنسیق الشامل، وتتعاون   

المنظمات األخرى مع ھذا المركز إلنتاج أفضل استجابة ممكنة في حدود الموارد  
 المتاحة. 

 نمط متعدد الوحدات باستخدام السفینة (السفن) والطائرة.  نمط البحث المنسق 
 التوقیت العالمي 

(UTC) 
 المصطلح الدولي للوقت في خط الطول (مریدیان) الرئیسي. 

  - نظام كوسباس 
 سارسات 

نظام قمر صناعي دولي مصمم لتوفیر اإلنذار باالستغاثة وبیانات الموقع من إشارات  
 میغاھیرتز.   406االستغاثة 

 االتجاه األفقي المقصود لحركة سیر المركبة.  المسار
)  W) كنسبة مسح العرض ( Cلعملیات البحث المتوازیة، یتم حساب عامل التغطیة (  ) Cالتغطیة ( عامل 

 S  ،((C = W / S)المسار (  إلى تباعد 
 أي مركبة جویة أو بحریة على سطح البحر، أو غاطسة من أي نوع أو حجم.  المركبة

 كمرجع في تخطیط البحث. نقطة أو خط أو منطقة جغرافیة تستخدم  ) datumنقطة إسناد (
 المنطقة التي یُقدر أن ھدف البحث موجود فیھا على األرجح.  منطقة نقطة اإلسناد 
خط، مثل خط المسار المقصود للمركبة المنكوبة أو خطوط االتجاه، والذي یحدد   خط نقطة اإلسناد 

 مركز المنطقة حیث یقدر أن كائن البحث من المرجح أن یكون موجوداً 
نقطة، مثل الموقع الُمبلغ عنھ أو المقدر، في وسط المنطقة حیث یُقدر أن كائن البحث   سناد نقطة اإل

 غالبًا ما یكون موجوًدا فیھا. 
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)  DRع ( قتقدیر المو
(دون االستعانة بآالت 

 رصد)
تحدید موقع المركبة من خالل إضافة مسار وسرعة المركبة لفترة معینة الى  

 الموقع األخیر 
الرقمي االنتقائي  النداء 

)DSC ( 
تقنیة تستخدم الرموز الرقمیة التي تمكن محطة الرادیو من إنشاء اتصال مع، ونقل  

 المعلومات إلى محطة أخرى أو مجموعة من المحطات. 
 ". setاالتجاه الذي یتدفق الیھ التیار. تدعى أیضاً "ضبط   اتجاه التیار 

 منھ األمواج أو البحار. االتجاه الذي تتحرك  اتجاه األمواج أو البحار 
 االتجاه الذي تھب منھ الریاح.  اتجاه الریاح 

  مرحلة الشدة/ االستغاثة 
)distress phase ( 

أخرى بما في ذلك طائرة أو   مركبةحالة یكون فیھا الیقین المعقول أن سفینة أو 
 شخص، مھددة بخطر جسیم ووشیك وتتطلب مساعدة فوریة. 

النزول االضطراري  
 الماء على 

 الھبوط القسري للطائرة على الماء. 

 حركة عنصر البحث الناتجة عن قوى البیئة.  االنحراف 
 انظر خطأ االنجراف الكلي.  ) Deخطأ االنجراف ( 

تعتمد مرحلة الطوارئ على مستوى االھتمام بسالمة األشخاص أو المركبات التي   مرحلة الطوارئ 
قد تكون في خطر. تصنف المستویات الثالثة للطوارئ على أنھا عدم الیقین،  

 والشدة/االستغاثة.  والتنبیھ،  
 تنبیھ استغاثة بدأ بخالف االختبار المناسب، بواسطة أجھزة االتصاالت  إنذار خاطئ 

 نذار، عندما ال توجد حالة استغاثة في الواقع. المخصصة لإل 
إنذار االستغاثة الذي یتم استالمھ من أي مصدر، بما في ذلك معدات االتصاالت   إنذار كاذب 

المخصصة للتنبیھ، في حالة عدم وجود حالة استغاثة فعلیًا، ویجب أال ینتج عنھ  
 إشعار بالضیق. 

مسار بحري تھب فیھ  
 المسافة التي تھب علیھا الریاح في اتجاه ثابت، دون عوائق.  ریاح منتظمة (فتش) 

 مصطلح لمنسق مھمة البحث واإلنقاذ الذي ینسق عملیات البحث على األراض فقط.  منسق البحث المیداني 
مقر البحث  

 ) FSHالمیداني(
 مركز بمثابة تنسیق البحث واإلنقاذ البري في المیدان 

مركز تنسیق البحث  
 واإلنقاذ األول 

قر أوالً باستالم إنذار االستغاثة، والذي سیتحمل المسؤولیة  یي  ذ مركز تنسیق اإلنقاذ ال
عن جمیع التنسیقات الالحقة للبحث واإلنقاذ ما لم یتم نقل التنسیق إلى مراكز تنسیق  

 . االخرى اإلنقاذ 
واحدة أو أكثر من   شیر إلى موقع جغرافي تحدده اإلشارة البصریة إلى السطح، وی ) Fixموقع محدد (

 مساعدات المالحة الالسلكیة، أو تعیین المواقع فلكیاً، أو أي جھاز مالحة آخر. 
رؤیة أمامیة باألشعة  

 ) FLIRتحت الحمراء ( 
نظام تصویر، مركب على متن السفن السطحیة أو الطائرات، مصمًما الكتشاف  

 الطاقة الحراریة (الحرارة) المنبعثة من األھداف. 
ورسائل السالمة،    حركة المراسالت التشغیلیة والعامة بخالف االستغاثة واالستعجال االتصاالت العامة 

 المرسلة أو المستلمة عن طریق الرادیو. 
النظام العالمي لإلغاثة  
والسالمة في البحر  

)GMDSS ( 

ھي خدمة اتصاالت عالمیة تعتمد على األنظمة اآللیة، سواء عبر األقمار الصناعیة  
 إنذارات االستغاثة ولنشر معلومات السالمة البحریة للبحارة.  إلصدارو األرض، أ

نظام األقمار الصناعیة  
للمالحة العالمیة  

)GNSS ( 

نظام تحدید الموقع والوقت في جمیع أنحاء العالم والذي یتضمن واحًدا أو أكثر من  
 أبراج األقمار الصناعیة وأجھزة االستقبال. 
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  قع في سطح یتقاطع مع مركز الكرةی رض أقصر مسار بین نقطتین على سطح اال الدائرة العظمى طریق 
 . االرضیة 

السرعة األرضیة  
)GS ( 

 الطائرة بالنسبة لسطح األرض.  تسیر بھاالسرعة التي  

 االتجاه األفقي بالدرجات المغناطیسیة التي یتم فیھا توجیھ مركبة.  ) headingالتوجھ (
انخفاض غیر طبیعي في درجة حرارة الجسم الداخلیة (فقدان الحرارة) من التعرض   رارة ھبوط درجة الح

 للھواء البارد أو الریاح أو الماء. 
السرعة الھوائیة المبینة  

)IAS ( 
سرعة الطائرة التي تظھر على مقیاس مؤشر سرعة الھواء. السرعة الھوائیة المبینة  

 الغالف الجوي تساوي سرعة الھواء الحقیقیة. المصححة لخطأ في الجھاز وكثافة 
خطأ في الموضع األولي  

)X( 
 الخطأ المحتمل المقدر للموضع المبلغ عنھ مبدئیًا لحادث البحث واإلنقاذ. 

 رسمیا المنظمة الدولیة لألقمار الصناعیة البحریة  إنمارسات المحدودة 
المنظمة الدولیة لألقمار  

الصناعیة البحریة  
 إنمارسات) (

نظام أقمار صناعیة ثابتة بالنسبة إلى األرض لخدمات االتصاالت المتنقلة في جمیع  
أنحاء العالم، والتي تدعم النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحریة وأنظمة  

 اتصاالت الطوارئ األخرى. 
قوانین اجھزة الطیران  

)IFR ( 
من قبل   ا مصطلح یستخدمالقواعد التي تحكم إجراءات تسییر األجھزة. أیض

 الطیارین ووحدات التحكم لإلشارة إلى نوع من خطة الرحلة. 
أداة رصد االحوال  

 ) IMC(  الجویة 
أحوال األرصاد الجویة التي یعبر عنھا من حیث الرؤیة، المسافة من السحابة،  

 وسقف أقل من الحد األدنى المحدد لظروف األرصاد الجویة البصریة. 
 یاس سرعة تساوي میل بحري واحد في الساعة. وحدة ق ) ktعقدة ( 

آخر موقع معروف  
)LKP ( 

 مركبة منكوبة.  آخر مرة شھد فیھا أو أبلغ عنھا أو تم احتسابھا في تقدیر موضع 

 حركة ھدف البحث عبر الماء الناتجة عن الریاح التي تھب على األسطح المكشوفة.  ) LWزاویة االنحراف (
البریة  المحطة األرضیة 

)LES ( 
 المحطة األرضیة البریة (إنمارسات) مرادفة لمحطة الساحل األرضیة 

محطة المستخدم المحلي  
)LUT ( 

سارسات،    - محطة استقبال أرضیة تستقبل إشارات المنارة التي تنقلھا اقمار كوسباس
 تقوم بعملیة معالجة لتحدید الموقع، ثم ترسل اإلشارات. 

أي رسائل الحقة بما في    ،شكل نداء استغاثة ت  اثالث مرات، فإنھ  نطقھا  تكرر یعندما   ) MAYDAYمیدیھ (
ذلك تحدید الھویة، والموقع، وطبیعة االستغاثة وغیرھا من المعلومات المفیدة، تشكل  

 رسالة استغاثة. 
اإلخالء الطبي  

)MEDVAC ( 
 إخالء شخص ألسباب طبیة. 

 الرؤیة الجویة 
Meteorological visi 

یشار إلیھا   یمكن عنده مشاھدة كائن كبیر، مثل كتل الیابسة أو الجبال أقصى مدى 
 أیًضا باسم نطاق األرصاد الجویة. 

مركز مراقبة المھمة  
)MCC ( 

سارسات الذي یقبل رسائل التنبیھ من محطة (محطات)   - جزء من نظام كوسباس
یق عملیة  المستخدم المحلي ومراكز مراقبة المھمة األخرى لتوزیعھا على مراكز تنس 

 اإلنقاذ المناسبة أو غیرھا من نقاط اتصال البحث واإلنقاذ.
طباعة مباشرة ضیقة  

 ) NBDP( النطاق
) والتلكس الرادیوي  NAVTEXالتلغراف اآللي، كما ھو مستخدم في نظام نافتكس ( 

)telex-over-radio .( 
منطقة المالحة البحریة  

)NAVAREA ( 
البحریة الدولیة محیطات العالم لنشر   منطقة تقسم فیھا المنظمة  16واحدة من 

 تحذیرات المالحة الجویة واألرصاد الجویة. 
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نظام التلغراف لنقل معلومات السالمة البحریة والمالحة وتحذیرات األرصاد الجویة   ) NAVTEXنافتكس ( 
 والمعلومات العاجلة للسفن.. 

 منطقة البحث أو موقع االستغاثة الفعلي.  موقع الحدث 
لموقع  منسق في ا

)OSC ( 
 الشخص المعین لتنسیق عملیات البحث واإلنقاذ داخل المنطقة المحددة

 البقاء في موقع الحدث 
)on-scene 

Endurance ( 

مقدار الوقت الذي قد تقضیھ التجھیزات في مكان الحادث خالل قیامھا في عملیات  
 البحث واإلنقاذ 

مسؤولیة مركز البحث واإلنقاذ عن مالحقة عملیة البحث عن ھدف معین وفقًا للفقرة   التنسیق العام 
أو مركز البحث واإلنقاذ الذي ھو األقدر على تنسیق جھود   )،ب (، الملحق 2.1

 جھات االستجابة التي یمكن اشتراكھا في عملیة البحث واإلنقاذ. 
لوصول إلى وجھتھا المقصودة في الوقت  ھو الحالة التي تفشل فیھ مركبة من ا ) overdueالتأخر (

 المتوقع وبقائھا مفقودة. 
-PANبان بان (

PAN ( 
ثالث مرات، یشیر إلى    نطقھا  تكرریعندما    ،إشارة الطوارئ الدولیة لمھاتفة الرادیو

 عدم الیقین أو التنبھ، متبوعة بطبیعة االستعجال. 
جھازتحدید الموقع  

 ) PLBالشخصي (
 لشخصیة لتنبیھ وإرسال إشارات موجھة. منارة استغاثة الرادیو ا

الطیار المسؤول عن  
 قیادة الرحلة 

 الطیار المسؤول عن تشغیل وسالمة الطائرة خالل وقت الرحلة. 

 فترة وضع خطة فعالة للعملیات خالل حادث بحث وإنقاذ.  مرحلة التخطیط 
 وخطوط الطول. موقع جغرافي یعبر عنھ عادة بالدرجات ودقائق خطوط العرض  الموقع 

 عملیة تحدید موقع یمكن أن یكون بمثابة مرجع جغرافي إلجراء البحث.  التموضع 
 اصغر مساحة تحتوي على جمیع المواقع الممكنة للناجین او موضوع البحث .  - المنطقة الممكنة 

بالنسبة لسیناریو ما، فإن المنطقة الممكنة ھي أصغر مساحة تحتوي على جمیع  -
الناجین أو موضوعات البحث الممكنة التي تتوافق مع الحقائق واالفتراضات  مواقع  

 المستخدمة في تكوین السیناریو. 
 نظام التموجات الذي لھ أكبر ارتفاع من الحوض إلى القمة.  الموجة األساسیة 
مراعاة األخطاء  المنطقة التي یوجد بھا على األرجح مركبة مفقودة و / أو ناجون مع   المنطقة المحتملة 

 المحتملة في حركة المركبة المفقودة ومركبة البحث 
احتمالیة الكشف  

)POD ( 
احتمال اكتشاف عنصر البحث، على افتراض أنھ كان في المناطق التي تم البحث  
فیھا. احتمالیة الكشف ھي وظیفة عوامل التغطیة والمستشعر وظروف البحث والدقة  

نمط البحث المخصص لھ. تقاس فعالیة المستشعر  التي یتنقل بھا مرفق البحث في 
 في ظل ظروف البحث السائدة.

عملیة الستعادة األشخاص الذین في حالة استغاثة، وتلبیة احتیاجاتھم الطبیة األولیة   اإلنقاذ 
 أو غیرھا، وتوصیلھم إلى مكان آمن 

مركز تنسیق البحث  
 ) RCCواإلنقاذ ( 

حادثة البحث واإلنقاذ وتنسیقھا. یُعرف المركز  المركز الذي یتم من خاللھ التحكم في  
بعدة مصطلحات مثل مركز تنسیق اإلنقاذ أو غرفة الحوادث الكبرى أو غرفة  
العملیات أو المحطة األساسیة. ألغراض ھذه الخطة، ستُعرف ھذه المراكز بشكل  

 RCCعام باسم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ أو 
بین نقطتین   یقطع خطوط الطول في نفس الزاویة. إنھ خط مستقیم خط اتجاه ثابت  خط االتجاه الثابت 

 على (مخطط مسقط مركاتور). 
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SafetyNET  سي: -خدمة االتصاالت المقدمة عبر (إنمارساتInmarsat-C  إلصدار (
معلومات السالمة البحریة، متضمنة تبادل تنبیھات االستغاثة واالتصاالت من شاطئ  

 ت البحث واإلنقاذ إلى آخر من أجل تنسیق اتصاال
نقطة إسناد عوامات  

 SAR( البحث واإلنقاذ 
datum buoy ( 

منارة عائمة یمكن إسقاطھا تستخدم لتحدید تیار البحر الفعلي، أو لتكون بمثابة مرجع  
 الموقع. 

مجموعة ثابتة من الحقائق واالفتراضات المعروفة التي تصف ما قد یحدث للناجین   السیناریو 
 المركبة و / أو 

 حالة السطح الناتجة عن األمواج.  البحر
التیار المتبقي عند طرح التیارات التي تسببھا حركة المد والریاح المحلیة من التیار   ) SCالتیار البحري (

 المحلي. وھو التدفق الرئیسي الواسع لمیاه البحر. 
باستخدام األفراد   عملیة یتم تنسیقھا عادة من قبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ، البحث 

 والمعدات المتاحة لتحدید مكان األشخاص الذین في ضائقة 
مركز یتحمل المسؤولیة الكاملة عن إنشاء وتوفیر عملیات البحث واإلنقاذ وضمان   مركز البحث واالنقاذ 

تنسیق التخطیط لتلك العملیات بشكل صحیح، مراكز البحث واإلنقاذ في الكویت ھي  
إلنقاذ الكویتي (لحوادث الطیران)، ومركز البحث واإلنقاذ  مركز تنسیق البحث وا

البحري (للحوادث البحریة) ومركز تنسیق البحث واالنقاذ البري (للحوادث البریة).  
في الكویت، تتولى مراكز البحث واإلنقاذ أدوار منسق البحث واإلنقاذ كما ھو  

 موصوف في الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ. 
رسالة، توضع عادة من قبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ، لتمریر التعلیمات إلى   خطة عمل البحث 

 مرافق البحث واإلنقاذ والجھات المشاركة في مھمة البحث واإلنقاذ. 
مسؤول إرشاد البحث  

 SAR( واالنقاذ 
briefing officer ( 

وظف یعین، عادة من قبل منسق مھمة البحث واإلنقاذ، إلرشاد وایجاز وحدات  م
 بحث واإلنقاذ المغادرة واستخالص معلومات وحدات البحث واإلنقاذ العائدة. ال

سواء تم   أي ضائقة محتملة أو فعلیة والتي یفتح أي مركز (ملف حالة) بشأنھا، حالة بحث وإنقاذ 
 إرسال وحدات البحث واإلنقاذ أو لم یتم. 

اتصاالت تنسیق البحث  
 واإلنقاذ 

 ق والوحدات المشاركة في عملیات البحث واإلنقاذ االتصاالت الالزمة لتنسیق المراف

أي مورد متنقل، بما في ذلك وحدات البحث واإلنقاذ المعینة، التي تستخدم إلجراء   مرفق البحث واالنقاذ 
 عملیات البحث واإلنقاذ. 

 من الممكن استبدال مصطلح المرفق بكلمة (الوحدة) واألصول. 
یتطلب عملیات   یتطلب اإلخطار وتنبیھ نظام البحث واإلنقاذ والذي قد أي موقف  حدث البحث واإلنقاذ 

 بحث وإنقاذ. 
مسؤول اتصاالت البحث  

 واالنقاذ 
 ضابط یتم تعیینھ لتعزیز التنسیق أثناء مھمة البحث واإلنقاذ. 

منسق مھمة البحث  
 ) SMCواإلنقاذ ( 

لحالة   المسؤول المدّرب أو المؤھل بشكل مناسب والمعین لتنسیق االستجابة
 االستغاثة الفعلیة أو الظاھرة.  

) و  SMCمن خالل ھذه الخطة، مصطلحي منسق مھمة البحث واإلنقاذ (
SARMC ) مترادفتان. یستخدم أیًضا مصطلحA/SARMC   لوصف مساعدي

 منسقي مھمة البحث واالنقاذ. 
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وھیكل البحث    مصطلح عام یستخدم لوصف الوثائق الموجودة على جمیع مستویات  خطة البحث واإلنقاذ 
واإلنقاذ الوطني والدولي لوصف األھداف والترتیبات واإلجراءات التي تدعم توفیر  

 خدمات البحث واإلنقاذ. 
نقطة االتصال للبحث  

 ) SPOCواالنقاذ ( 
مراكز تنسیق اإلنقاذ وغیرھا من نقاط االتصال الوطنیة المعروفة والمعترف بھا  

سارسات للتمكن من إنقاذ    -لتنبیھ كوسباس والتي یمكنھا تحمل مسؤولیة تلقي بیانات ا
 األشخاص المھددین بالخطر. 

اقلیم البحث واإلنقاذ  
)SRR ( 

 منطقة ذات أبعاد محددة، والتي تقع ضمنھا مسئولیات البحث واإلنقاذ 

أداء وظائف مراقبة االستغاثة والتواصل والتنسیق والبحث واإلنقاذ، بما في ذلك   خدمة البحث واإلنقاذ 
تقدیم المشورة الطبیة أو المساعدة الطبیة األولیة أو اإلخالء الطبي، من خالل  
استخدام الموارد العامة والخاصة، بما في ذلك الطائرات المتعاونة والسفن وغیرھا  

 من المركبات والمنشآت. 
ات ھي عادة;  خطوات نموذجیة في التقدم المنظم لمھام البحث واإلنقاذ. ھذه الخطو مرحلة البحث واإلنقاذ 

 الوعي، والعمل األولي، والتخطیط، والعملیات، وإنھاء المھمة. 
وحدة البحث واإلنقاذ  

)SRU ( 
 طائرة، سفینة فریق البحث مع المعدات المناسبة إلجراء عملیات البحث واإلنقاذ. 

المنطقة إلى  المنطقة التي یحددھا مخطط البحث لیتم البحث فیھا. قد یتم تقسیم ھذه  منطقة البحث 
 مناطق بحث فرعیة بغرض تعیین مسؤولیات محددة لوحدات البحث المتاحة. 

مقدار وقت البحث "اإلنتاجي" المتاح في الموقع والمعروف أیًضا باسم ساعات   ) Tبقاء البحث ( 
٪ من القدرة على البقاء  85). یؤخذ ھذا الرقم عادةً بنسبة ASHالبحث المتاحة (

٪ للتحقیق في المشاھد والتنقل في نھایات رحالت  15ة في الموقع، ویترك بنسب
 البحث. 

خطأ موقع وحدة البحث  
)Y( 

 خطأ محتمل في موقع مركبة البحث، بناًء على قدراتھا المالحیة. 

عناصر بحث   سفینة أو طائرة أو مركبة أخرى مفقودة أو في ضائقة أو ناجین أو عنصر/موضوع البحث 
 ذات صلة أو األدلة التي یجري البحث عنھا. 

 إجراء بحث تم تعیینھ إلى وحدة بحث وإنقاذ للبحث في منطقة  محددة.  نمط البحث 
مدى البحث الفعلي المستخدم لتخطیط البحث وتعیین مرافق البحث. عادة ما یعتمد   مدى البحث 

 مثل الالزمة ألسباب تشغیلیة.على التعدیالت التي یتم إجراؤھا على مدى البحث األ
تحذیر "  

SECURITE " 
" إلى أن المحطة على وشك إرسال رسالة  SECURITEتشیر إشارة السالمة " 

تتعلق بسالمة المالحة أو توفیر تحذیر مھم لألرصاد الجویة تسبق رسالة السالمة  
 ثالث مرات.  نطقھا " التي یتم  SECURITEكلمة "

المستشعرات  
)sensors ( 

حواس اإلنسان (البصر، السمع، اللمس، إلخ)، حواس الحیوانات المدربة بشكل  
 خاص (مثل الكالب)، أو األجھزة اإللكترونیة المستخدمة للكشف عن عنصر البحث. 

)SET ( االتجاه الذي یتدفق نحوه التیار 
تقریر الحالة  

)SITREP ( 
واإلنقاذ أو من منسق مھمة  التقاریر، من المنسق في الموقع إلى منسق مھمة البحث  

البحث واإلنقاذ إلى الجھات المعنیة، إلبقائھم على علم بالظروف في الموقع والتقدم  
 في المھمة. 

 انظر آخر موقع معروف  نقطة البدایة 
SOS  .إشارة استغاثة معترف بھا دولیًا، یتم إجراؤھا بواسطة أي طریقة من اإلشارات 

ت للتیار المائي الكلي وزاویة االنحراف. تسمى أحیانا االنجراف  مجموع المتجھا االنجراف السطحي 
 التام. 
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الصورة السطحیة  
)SURPIC ( 

قائمة أو عرض رسم بیاني من نظام اإلبالغ الخاص بالسفن عن معلومات حول  
 السفن في المناطق المجاورة لحالة استغاثة التي قد یستعان بھا لتقدیم المساعدة 

صر البحث على سطح األرض في وقت الشدة األولیة، أو أول اتصال/  موقع عن الموقع السطحي 
 تالمس مع سطح األرض. 

عرض الكسح/  
 ) w( التمشیط

مقیاس الفعالیة التي یمكن بھا لمستشعر معین اكتشاف عنصر معین في ظل ظروف  
 بیئیة محددة

 التموجات 
swell 

تبدو منتظمة وناعمة    التموجات الفردیة  ،حالة السطح الناجمة عن نظام الریاح البعیدة
 المدورة. الموج بمسافة كبیرة بین القمم 

وقت أقرب وصول  
)TCA ( 

ھو الوقت خالل مرور القمر الصناعي عندما یكون القمر الصناعي ھو األقرب إلى  
 مصدر اإلشارة. 

خطأ االنجراف الكلي  
)De ( 

طة اإلسناد. تستخدم عند  مجموع أخطاء االنجراف الفردیة من وقت الحادث حتى نق
 ) Eتحدید الخطأ اإلجمالي المحتمل (

الخطأ اإلجمالي  
 ) E(المحتمل

الخطأ المقدر في وضع نقطة اإلسناد. إنھ الجذر التربیعي لمجموع مربعات خطأ  
 االنجراف الكلي، خطأ الموضع األولي، وخطأ موقع مرفق البحث 

تیار المیاه الكلي  
)TWC ( 

 التي تؤثر على عناصر البحث. مجموع اتجاه التیارات 

 المسافة بین مسارات البحث المتوازیة المجاورة.  ) Sتباعد المسار (
عملیة فرز/ فحص الناجین حسب الحالة الطبیة وتخصیص أولویات الرعایة لھم في   الفرز/ الفحص 

 حاالت الطوارئ، والعالج، واإلخالء. 
سرعة الھواء الحقیقیة   

)TAS ( 
تسافر بھا طائرة عبر الكتلة الجویة. السرعة الھوائیة المصححة للریاح  السرعة التي  

 تساوي سرعة األرض. 
سواء  حالة یوجد فیھا شك في سالمة طائرة أو سفینة بحریة، وسالمة األشخاص  مرحلة عدم الیقین 

 . او غیرھا  على ظھر السفینة أو الطائرة
غیر مبلّغ  

 ) unreportedعنھا(
 بالغ عن موقعھا أو حالتھا عند توقع ذلك وال تزال مفقودة. حالة فشل طائرة في اإل 

تمثیل رسومي للكمیة المادیة أو القیاس، مثل سرعة الریاح، والتي لھا كل من الحجم   ) vectorقوة االتجاه ( 
 واالتجاه. 

قواعد الطیران البصري  
)VFR ( 

الجویة البصریة.  القواعد التي تحكم إجراءات تسییر رحلة جویة بموجب األحوال 
باإلضافة إلى ذلك، تستخدم من قبل الطیارین وأجھزة التحكم لإلشارة إلى نوع خطة  

 الرحلة. 
األحوال الجویة  

 ) VMC( البصریة
أحوال األرصاد الجویة التي یعبر عنھا من حیث الرؤیة، المسافة من السحابة،  

 وسقف یساوي أو أفضل من الحد األدنى المحدد. 
 الموجة 
wave 

حالة السطح الناجمة عن الریاح المحلیة وتتمیز بعدم االنتظام، والمسافة القصیرة  
 بین القمم، والغطاء األبیض، وحركة التكسر. 

 االتجاه الفعلي المطلوب من الطائرة أن تطیر بھ لجعل المسار المقصود جیًدا.  اتجاه الریاح المصحح 
 الریاح الذي یتشكل على سطح الماء على مدار فترة من الوقت. تیار الماء الناتج عن   ) WCتیار الریح ( 
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 واإلنقاذ  البحثالوطنیة    خطةال  نطاق
 

من المفترض أال تتعارض خطة البحث واإلنقاذ ھذه بأي شكل من األشكال مع مسؤولیات البحث  
الدولي، أو االتفاقیة الدولیة للبحث  واإلنقاذ المتفق علیھا من قبل الدول المتعاقدة في اتفاقیة الطیران المدني 

واإلنقاذ البحري، أو غیرھا من االتفاقیات الدولیة المناسبة التي قد تتعھد بھا دولة الكویت أو یجوز أن تصبح  
 طرفا فیھا. 

 األھداف 
 مع العلم بأھمیة التعاون في توفیر عملیات بحث وإنقاذ سریعة وفعالة، یرغب المشاركون في: 

دولة الكویت لتنسیق عملیات البحث واإلنقاذ لتلبیة االحتیاجات المحلیة وااللتزامات الدولیة  توفیر خطة  .1
 وتوثیق السیاسات الوطنیة ذات الصلة. 

دعم أحكام إنقاذ األرواح في االتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ البحري التابعة للمنظمة البحریة الدولیة،  ب .2
)، وبعض االتفاقات الدولیة التي تكون الكویت  12دني الدولي (الملحق  واتفاقیة االیكاو بشأن الطیران الم

 طرفاً فیھا، والقوانین الدولیة المماثلة. 
توفیر خطة شاملة لتنسیق عملیات البحث واإلنقاذ، واالستخدام الفعال للموارد المتاحة، والمساعدة   .3

 المتبادلة، والجھود المبذولة لتحسین ھذا التعاون والعملیات.
موارد البحث واإلنقاذ المتاحة في شبكة تعاونیة لتوفیر حمایة أكبر للحیاة والممتلكات ولضمان قدر    دمج .4

 أكبر من الكفاءة واالقتصاد. 
 تمكین الكویت من الوفاء بالتزاماتھا القانونیة واإلنسانیة والدولیة.  .5

 :الخطة إلى ه تھدف ھذ

 . واإلنقاذ توفیر إرشادات وطنیة لتطویر األنظمة المتعلقة بالبحث   .6
 . في سیاق ینقذ الحیاة  وأدوارھموصف المشاركین فیھا   .7
  تقدیم وتعریف المراكز، على التوالي، بالنسبة ألنواع العملیات التي تغطیھا ھذه الخطة، ووصف  .8

 . مسؤولیات البحث واإلنقاذ لكل منھا 
   .إنقاذ الممتلكات، ولكن على أساس ثانوي نسبة إلنقاذ األرواح  اإلبالغ عن  .9

  ) الغذاء، والمالبس، والطبیة وما إلى ذلك(شاملةً تقدیم المساعدة األولیة  ، جمیع العملیات اإلبالغ عن  .10
 للناجین من البحث واإلنقاذ وإیصالھم إلى مكان آمن. 

القیام، كمفھوم أساسي، بالتعاون من أجل التطویر الشامل والمستمر والتنسیق وتحسین عملیات البحث   .11
 . واإلنقاذ 

 

 واإلنقاذ  للبحث العلیا اللجنة
اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ مسؤولة عن أحكام ھذه الخطة، بما یتماشى مع القوانین المعمول بھا واألوامر   

 التنفیذیة، وتنسق وتقدم التوجیھات لتنفیذھا. 
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 واإلنقاذ البحث  نظام  : األول الفصل 
 التنظیم  1.1

 واإلنقاذ للبحث  العالمي النظام
 

على أساس عالمي   ) IMO(والمنظمة البحریة الدولیة ) ICAO(تنسق منظمة الطیران المدني الدولي   1.1.1
، و یتمثل ھدف منظمة الطیران المدني  )SAR( جھود الدول األعضاء لتوفیر عملیات البحث واإلنقاذ  

الدولي والمنظمة البحریة الدولیة في توفیر نظام عالمي فعال، بحیث یكون األشخاص الذین  
یتعرضون للخطر في الجو أو البحر وفقًا لما ھو مشار إلیھ في الدلیل الدولي لعملیات البحث واإلنقاذ  

 . )، متاح إذا لزم األمر IAMSARالجویة والبحریة ( 

ف  1.1.2 عملیات البحث واإلنقاذ على أنھا أداء وظائف مراقبة االستغاثة، واالتصاالت، والتنسیق، والبحث  تُعرَّ
واإلنقاذ، متضمنة تقدیم المشورة الطبیة، أو المساعدة الطبیة األولیة، أو اإلخالء الطبي، من خالل استخدام 

 .ركبات والمرافقالموارد العامة والخاصة، بما في ذلك الطائرات، والسفن وغیرھا من الم

عند تقدیم المساعدة لألشخاص الذین یمرون بشدة (بحالة استغاثة) وللناجین من حوادث البحث   1.1.3
واإلنقاذ، تقوم الدول األعضاء بتقدیم خدمات البحث واالنقاذ للمستغیث بغض النظر عن جنسیة أو  

 . وضع ھذا الشخص أو الظروف التي تم العثور فیھا على ذلك الشخص 

توفر الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ الخاصة بالكویت معاییر ومتطلبات إلنشاء وصیانة وتشغیل     1.1.4
والغرض األساسي من    ) في دولة الكویت،SRRالبحث واإلنقاذ داخل اقلیم البحث واإلنقاذ (  عملیات  

والتزامات البحث واإلنقاذ بموجب  ھذه الخطة ھو التأكد من أن منظومة البحث واالنقاذ تفي باحتیاجات  
 . اللوائح واالتفاقیات الدولیة المعمول بھا، كما ھو موضح أدناه

 واإلنقاذ  للبحث  واإلقلیمیة الوطنیة  المنظومة
 

على منظومة البحث واالنقاذ تطویر وتحسین عملیات البحث واإلنقاذ، والتعاون مع الدول   یجب   1.1.5
قبلت دولة الكویت بكونھا طرفًا في    عملیات البحث واإلنقاذ جزء من نظام عالمي،   المجاورة واعتبار 

)  Chicago convention) واتفاقیة الطیران المدني الدولي (SOLASاتفاقیة سالمة االرواح في البحر (
االلتزام بتوفیر التنسیق والعملیات الخاصة بالبحث الجوي والبحري وعملیاتھا ألراضیھا وبحارھا  

 . )SRRاإلقلیمیة وأعالي البحار داخل اقلیم البحث واإلنقاذ (

عند انضمامھا إلى االتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ   1یجب أن نضع في عین االعتبار أن الكویت  1.1.6
، یجب ان تراعي في تنفیذھا للمعاھدة القوانین واللوائح الخاصة وتلك  ) IMO-SAR 1979( البحري 

 . التي لدول المنطقة فیما یتعلق بممارسة صالحیاتھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 

) بتفویض بعض من مسؤولیاتھ إلى مركز  RCCقام مركز تنسیق البحث واإلنقاذ في الكویت (: مالحظة  
وبالتالي، ستكون مسئولیات المراكز ھي: مركز تنسیق  )،  MRSCالبحث واإلنقاذ البحري في الكویت (تنسیق  

البحث واإلنقاذ مسؤوالً عن الحوادث ذات الصلة بالبحث واإلنقاذ الجوي، ومركز البحث واإلنقاذ البحري  
بخالف  ( یة ذات الصلة وبالنسبة للحوادث البر. مسئوال عن الحوادث ذات الصلة بالبحث واإلنقاذ البحري

 .  التعامل معھا ) LRSC، یتعین على مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري ()الحوادث الجویة والبحریة
 

من قبل فریق البحث واالنقاذ توصیة  قدمت. حتى تاریخھ )SAR 1979-IMOالكویت لیست طرًفا في االتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ البحري (  -1
 . التخاذ خطوات جادة نحو التصدیق على االتفاقیة وزارة المواصالتإلى 
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   الكویت  دولة  في   واالنقاذ  البحث منظومة  مسؤولیات 
 

وربطھا  الكویتیة  الحكومیة    الجھات والمؤسسات شمل  ت لبحث واإلنقاذ  ل  منظومةأنشأت دولة الكویت       1.1.7
 :  التالیة من خالل مراكز تنسیق البحث واإلنقاذ  الدول اإلقلیمیة ، ب

  - ومقره اإلدارة العامة للطیران المدني  )Kuwait RCCمركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي (   .أ 
 . )KCMC(مركز الكویت للتحكم واألرصاد الجویة 

اإلدارة العامة لخفر   - ومقره وزارة الداخلیة  )MRSCمركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري (    ب. 
 السواحل. 

اإلدارة العامة للعملیات    - ومقره وزارة الداخلیة    ) LRSCمركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري (    جـ.  
 . المركزیة

 
 ویتألف الدعم واالسناد لھذه المراكز من:  

  لإلطفاء ، اإلدارة العامة )KNG(الجیش الكویتي، شرطة الكویت، الحرس الوطني الكویتي  
)KFSD( ، مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتھا التابعة )KPC(  وزارة المواصالت، وزارة ،

أو  ھیئة/ مؤسسة رسمیة  /الصحة، مؤسسة الموانئ الكویتیة، الھیئة العامة للبیئة وأي منظمة 
عملیات البحث   د تشارك دول مجلس التعاون الخلیجي والدول المجاورة في وق أخرى،  تطوعیة

 واإلنقاذ حسب الضرورة. 

طلب مرافق مملوكة ملكیة خاصة لعملیة بحث وإنقاذ،  یستأجر أو  یي  ذ إن مركز البحث واإلنقاذ ال 1.1.8
تكالیف توظیف أو دفع  تحمل ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك بین مراكز البحث واإلنقاذ، أي ی

تحمل الجھات التطوعیة التكلفة المترتبة على مشاركتھا في أي  ت و ،تعویض لمثل ھذا الطلب 
 عملیة بحث وانقاذ. 

تتحمل كل الجھات المشاركة تكالیف استجابة البحث واإلنقاذ بالتكلفة المترتبة من عملیة البحث   1.1.9
 لكل حادث.  واإلنقاذ 

   المدني للطیران العامة االدارة

)، تتحمل حكومة الكویت  ICAO) من اتفاقیة الطیران المدني الدولي ( Annex 12وفقًا للملحق (     1.1.10
من خالل االدارة العامة للطیران المدني، مسؤولیة تقدیم خدمات البحث واإلنقاذ للطائرات المدنیة  

)،  FIR) وفي اقلیم معلومات الطیران (SRRالكویت (المسجلة دولیًا في اقلیم البحث واالنقاذ لدولة  
وتمارس مسؤولیات تنسیق استجابة لحاالت االستغاثة الجویة من قبل مركز تنسیق البحث  

)، وقد تمارس ھذه المسؤولیات بشكل مشترك من خالل مركز تنسیق  RCC Kuwaitواإلنقاذ ( 
) في وزارة  MRSCذ البحري ( ) ومركز تنسیق البحث واإلنقاLRSCالبحث واإلنقاذ البري (

 الداخلیة إذا لزم األمر. 

اإلدارة العامة لخفر السواحل وفقًا لواجباتھا االساسیة والتفاقیة سالمة االرواح في البحار   1.1.11
)SOLAS) واالتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ البحري (IMO-SAR 1979  تتحمل مسؤولیة تنسیق ،(

 ص الموجودین في البحر أو من على سفینة في البحر. البحث واإلنقاذ البحري لألشخا
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)، یجوز لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ  RCCبناًء على طلب من مركز تنسیق البحث واإلنقاذ (
) توفیر خبیر و/او مساعدة للعمل في خدمة البحث واإلنقاذ المشتركة، وبالمثل  MRSCالبحري ( 

م خبیًرا و/ اومساعدة في خدمة البحث واإلنقاذ  فإنھ یجوز لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ أن یقد 
 المشتركة إذا كان الحادث یتطلب ذلك.

) وھو مسؤول  7/24بشكل مستمر (  (Kuwait RCC) يیعمل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویت  1.1.12
 :عن 
 .تنسیق البحث واإلنقاذ فیما یتعلق بالطائرات المسجلة المدنیة أو الدولیةأ.  

 ي إعادة ارسال جمیع إشارات االستغاثة البحریة إلى مركز تنسیق البحث اإلنقاذ البحرب. 
)MRSC(   . 

 إدارة اإلشارات المعتمدة من مركز التحكم في المھمات في المملكة العربیة السعودیةجـ. 
(SAMCC) سارسات  - لنظام تحدید إشارات االستغاثة كوسباس. 

 .المنظمات / الھیئات / والجھات الحكومیة األخرى للوفاء بالتزاماتھاتقدیم المساعدة إلى د. 
تقدیم المساعدة إلى منظمات / ھیئات / جھات االستجابة للطوارئ في الكویت لتمكینھا من   ھـ.

 .الوفاء بالتزاماتھا فیما یتعلق بالبحث واإلنقاذ 

معاییر تشغیل السفن التجاریة  ھي المسؤولة عن وضع وتنظیم  (MOC) وزارة المواصالت 
والسفن التجاریة المحلیة، وتشغیل شبكة من وسائل المالحة البحریة حول ساحل الكویت، كما  
یجب علیھا مواكبة االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالسالمة البحریة ومنع التلوث، حمایة البیئة  

حث واإلنقاذ من واجبات مراكز  ، في حین أن الب(EPA) البحریة ھي واجب الھیئة العامة للبیئة
 .من خالل اللجنة العلیا للبحث واالنقاذ  (RCC’s) تنسیق البحث واإلنقاذ 

الھیئة العامة للبیئة ھي نقطة االتصال التشغیلیة والمسؤولة عن دعم االتصاالت والتنسیق  
في دولة الكویت وظائف الھیئة    2014لالستجابة للتلوث البحري، یحدد قانون التلوث البیئي لعام  

لعام   العامة للبیئة، بما في ذلك "مكافحة التلوث في البیئة البحریة"، یطبق قانون التلوث البیئي 
االتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حاالت ضحایا التلوث النفطي   2014

ھي السلطة المسؤولة عن الخطة الوطنیة   (EPA) وبروتوكول تلك االتفاقیة ، الھیئة العامة للبیئة 
كاب  للطوارئ الخاصة بانسكاب الزیوت في البحر، والخطة الوطنیة للطوارئ المتعلقة بانس 

 . المواد الكیمیائیة في البحر 

یجب إبالغ الھیئة العامة للبیئة بحوادث التلوث، مع إخطار اإلدارة البحریة في وزارة  
 المواصالت، ان أمكن ذلك. 

أنشأت دولة الكویت من خالل مجلس الوزراء مركز إدارة الكوارث واألزمات والطوارئ إلدارة       1.1.13
كز تنسیق البحث واإلنقاذ التنسیق مع الجھات األخرى في دعم  األزمات والكوارث، یمكن لمرا

 .حاالت الطوارئ الكبیرة حسب االقتضاء بما في ذلك الكوارث الكبرى 

وفي ھذا الشأن، تساعد الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ في األمور المتعلقة بالبحث واإلنقاذ                 
 .أثناء حوادث الكوارث واألزمات 
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 المساعدة الطبیة للسفن في البحر 

على األطراف في االتفاقیة    1979لعام   (IMO-SAR) تحتم االتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ البحري    1.1.14
تقدیم عند الطلب المشورة الطبیة والمساعدة الطبیة األولیة واإلخالء الطبي، تقدم دولة الكویت  

واالدارة العامة لخفر السواحل، وجناح طیران الشرطة، وإدارة  من خالل الجیش الكویتي، 
اإلطفاء البحري، و وزارة الصحة، المساعدة الطبیة األولیة واإلسعافات األولیة واإلخالء الطبي،  
حیث أن وزارة الصحة تقدم المشورة الطبیة عند الطلب، ویتم توفیر ھذه الخدمات في اقلیم  

 .(SRR) البحث واإلنقاذ لدولة الكویت 

 مسؤولیة مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري 

ھو سلطة بحث وإنقاذ لألشخاص والمركبات على    )LRSC(مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري      1.1.15
األرض، حیث یعتبر مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري مسؤول عن تنسیق البحث واإلنقاذ فیما  

 :یتعلق بما یلي
والطیران المظلي والمروحیة   (para-gliders) األشخاص والمركبات والطائرات الشراعیة   .أ

 .على األرض  (gyrocopters) الطائرة
دعم وتوجیھ من  بتنسیق عملیات البحث البري عن الطائرات المدنیة المسجلة المفقودة     .ب 

  (RCC) مركز تنسیق البحث واالنقاذ 
  .اإلنقاذ التطوعیة داخل نطاق وحدود المسؤولیةتنسیق مشاركة فرق     جـ.

 
في حین أن مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري ھو السلطة المسؤولة عن البحث واإلنقاذ على    1.1.16

 :األرض، یمكن مساعدتھا إذا لزم األمر من قبل 
 مركز إدارة الكوارث واألزمات والطوارئ  .أ

ى التابعة لوزارة الداخلیة، والحرس الوطني الكویتي،  قد توفر األقسام واإلدارات االخر  .ب 
 .واإلدارة العامة لإلطفاء، القوة البشریة والمعدات، لتنفیذ عملیات البحث واإلنقاذ 

 .فرق تطوعیة / أشخاص متطوعون آخرون   جـ. 
بحوادث البحث واإلنقاذ للطیران، ومركز تنسیق   (RCC) یھتم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  .د 

بحوادث البحث واإلنقاذ البحریة، حیث یمكن االتصال بھذین   (MRSC) البحث واإلنقاذ البحري 
المركزین لتقدیم المساعدة واالستجابة لحاالت الطوارئ للوفاء بالتزاماتھا فیما یتعلق بالبحث  

 .واإلنقاذ 
ل ظروف  یمكن االتصال باإلدارة العامة لإلطفاء بالكویت لتقدیم مساعدة خاصة، في ظ    ھـ. 

 .في عملیات البحث واإلنقاذ  (LRSC) معینة إلى مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري 
 .المساعدة في البحث واإلنقاذ على االرض وشركاتھا التابعة    قدم مؤسسة البترول الكویتیة ت قد     .و 

 
 البحث واإلنقاذ العسكري 

 
واإلنقاذ لجمیع السفن العسكریة  الجیش الكویتي ھو المسؤول عن توفیر خدمات البحث  1.1.17

والطائرات العسكریة واألفراد العسكریین سواء كان ذلك اثناء العملیات العسكریة او اثناء  
التدریبات او اثناء أداء الواجبات الروتینیة، ویشمل ذلك القوات والوحدات العسكریة األجنبیة  

 .الزائرة
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 إدارة األرصاد الجویة 

 .تنبؤات الطقس الروتینیة أو الخاصة، وتقاریر للطقس الماضیة والحالیةتوفر    1.1.18

 
 مركز إدارة الكوارث واألزمات والطوارئ

دولة الكویت من خالل مركز إدارة الكوارث واألزمات والطوارئ، مسؤولة عن تنسیق أي    1.1.19
 .مساعدة بعد الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة 

الحكومة المسؤولیة داخل حدود دولة الكویت عن التنسیق والتخطیط لمواجھة الكوارث  تتحمل    1.1.20
الطبیعیة أو التكنولوجیة والطوارئ المدنیة عندما تتأثر الموارد اإلجمالیة (الحكومة والمجتمع  
والتجارة) وال یمكنھا مواجھة احتیاجات الوضع بشكل معقول، حیث یمكنھا طلب المساعدة من  

 ) جاورة (دول مجلس التعاون الخلیجيالدول الم

 العنف ضد السفن 

اإلدارة العامة لخفر السواحل مسؤولة عن توفیر الرد على أعمال العنف ضد السفن، وفقا   1.1.21
، وقد توفر الموارد والوحدات  MSC / Circ. 1073 ة لتوجیھات المنظمة البحریة الدولی

 .للمساعدة خالل حوادث البحث واإلنقاذ 

 اإلدارة العامة لإلطفاء 

وبالتجھیزات المناسبة للقیام  ، اإلدارة العامة لإلطفاء مزودة بالموظفین والفنیین المختصین     1.1.22
بعملیات اإلطفاء واإلنقاذ، حیث یمكنّھا ذلك من دعم المراكز الثالث، مركز تنسیق البحث  

، ومركز تنسیق  (LRSC)  واإلنقاذ البري، مركز تنسیق البحث (Kuwait RCC)  واإلنقاذ 
   .(MRSC)ي  البحث واإلنقاذ البحر 

 مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتھا التابعة 

قد تقدم المساعدة للحوادث البریة وكذلك الحوادث    مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتھا التابعة 1.1.23
البحریة، ویجب أن یؤخذ في عین االعتبار أن العدید من المناطق المحظورة تخضع لسیطرة  

والتي یمكن التنسیق معھا للمساعدة في عملیة   مؤسسة البترول الكویتیة وشركاتھا التابعة 
 .البحث واإلنقاذ 

 الفرق التطوعیة 

فرق اإلنقاذ التطوعیة في الكویت في عملیات البحث واإلنقاذ حسب الحاجة، وتكون  قد تساعد   1.1.24
سلطة البحث واإلنقاذ ذات الصلة ھي المسؤولة عن تنسیق ومراقبة العملیات التي تقوم بھا  
الفرق التطوعیة أثناء عملیات البحث واإلنقاذ، یحتفظ مركز تنسیق البحث واإلنقاذ، مركز  

اذ البري، ومركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري بالتنسیق العام لتلك  تنسیق البحث واإلنق
 .الفرق ضمن مناطق العملیات والمسؤولیة 
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 المؤسسات التجاریة والخاصة 

ھناك بعض المؤسسات التجاریة والخاصة القادرة على تقدیم المساعدة خالل حاالت وحوادث     1.1.25
 .البحث واإلنقاذ 

المؤسسات لدیھا مرافق وموارد مناسبة الستخدامھا كوحدات بحث وإنقاذ، البعض  بعض ھذه   1.1.26
 .اآلخر لدیھ مرافق تم تكییفھا عن طریق تزویدھا بمعدات إضافیة أو تدریب 

یتم وصف الوحدات المدنیة التي تعتبر مناسبة لتوفیر عملیات البحث واإلنقاذ على أنھا   1.1.27
 .ب أطقم ھذه الوحدات على تقنیات البحث واإلنقاذ وحدات البحث واإلنقاذ، یتم تدری

قد تكون الطائرات والسفن البحریة العابرة قادرة على المساعدة في حاالت االستغاثة خالل     1.1.28
تواجدھا في منطقة الحدث، قد توفر شركات القطر واإلنقاذ التجاریة سفن لتولي قطر أو إنقاذ  

یتخذ مالك أو وكیل السفینة المعطلة الترتیبات الالزمة   سفینة لم تعد في خطر مباشر، عادة ما
لھذه العملیات، ال ینبغي أن تتدخل وحدات البحث واإلنقاذ مع ھذه االنواع من العملیات  

 .الخاصة التي توفرھا المؤسسات التجاریة وتكون قادرة على إكمال العملیة بأمان

دة في عملیة البحث واإلنقاذ، شركات الطیران  تشمل المنظمات األخرى التي قد تتطوع للمساع 1.1.29
التجاریة، ومشغلي خطوط الطیران العامین، وشركات النفط الخاصة، وشركات صید  

     .األسماك، ونوادي الطیران، وغیرھا من المؤسسات والمنظمات المجتمعیة 
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 تنسیق البحث واإلنقاذ   1.2

 نظرة عامة 

 :استجابة البحث واإلنقاذ في دولة الكویت ھناك مستویان من   1.2.1
مستوى وطني، ھو المستوى الذي یستدعي استجابة مركزین تنسیق بحث وإنقاذ (او اكثر)    .أ

لالستجابة لحوادث الطیران أو   (Kuwait RCC) من خالل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 
بحریة بالتعاون مع  لالستجابة للحوادث ال  (MRSC) مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري 

 .مؤسسات الدولة التي تقدم الدعم واالسناد في عملیات البحث واالنقاذ 
، ھو المستوى الذي یستدعي استجابة مركز واحد فقط بالتعاون مع بعض   مركز مستوى   .ب 

 . مؤسسات الدولة التي تقدم الدعم واالسناد في عملیات البحث واالنقاذ 
یمكن طلب المساعدة من الدول المجاورة األخرى أو الحلفاء   بناًء على نوعیة الحوادث،  جـ.

العسكریین الموجودین في الخلیج وفقًا لالتفاقیات المتعددة األطراف أو الثنائیة المتعلقة  
 .باتفاقیات البحث واإلنقاذ و / أو اتفاقیات التنسیق العامة

التطوعیة واألشخاص المتطوعین على اتصال  الفرق  / الجھات في جمیع األوقات، تكون    1.2.2
وثیق مع السلطات (مركز تنسیق البحث اإلنقاذ، مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري، ومركز  
تنسیق البحث واإلنقاذ البحري) الذین یقومون بدورھم بالتنسیق العام لتلك الفرق داخل مناطق  

 .المسؤولیة

البحث واإلنقاذ (مركز تنسیق البحث واإلنقاذ، مركز  من الشائع أن یساھم عدد من مراكز   1.2.3
تنسیق البحث واإلنقاذ البري، ومركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري) في عملیة بحث وإنقاذ  
واحدة، لذلك من األھمیة بمكان أن تتولى إحدى مراكز البحث واإلنقاذ مسؤولیة التنسیق  

اكز األخرى المعنیة لتقدیم أفضل استجابة  الشامل لعملیة البحث واإلنقاذ، وأن تتعاون المر
 .ممكنة في حدود الموارد المتاحة

 (Alerting Post)  مراكز التنبیھ 

قد یتلقى أي مركز بحث وإنقاذ اشارة تنبیھ استغاثة كونھ جھة استقبال، مما یجعلھ مسؤول    1.2.4
 .عن تمریر وتوزیع معلومات اإلشارة المتلقاه إلى مراكز البحث واإلنقاذ المعنیة والمتخصصة

في ھذه الحالة، سوف یتشاور مركز البحث واإلنقاذ المستقبل مع مركز البحث واإلنقاذ   1.2.5
ول وفقًا للملحق (ب) في أقرب فرصة (دون تأخیر ال مبرر لھ) للتوصل إلى اتفاق  المسؤ

   .حول أفضل مركز للبحث واإلنقاذ یتولى التنسیق الشامل 

بالنسبة لحوادث البحث واإلنقاذ على األرض، سیأخذ تحدید أفضل األماكن في االعتبار    1.2.6
تنسیق بحث وإنقاذ بري باإلضافة إلى الملحق  البروتوكول المبین في الملحق (جـ)، إجراء 

 ب). (

 تحدید مركز البحث واإلنقاذ المسؤول عن التنسیق العام

الھدف األساسي لنظام البحث واإلنقاذ ھو تقدیم المساعدة لألشخاص الذین یعانون من ضائقة   1.2.7
حدید ودعم  لتحقیق ھذا الھدف، یجب على نظام البحث واإلنقاذ ت  ، او حالة استغاثة طارئة

لذلك یعتمد نجاح   ،وإنقاذ األشخاص الذین یعانون من الحالة الطارئة في أقصر وقت ممكن
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استجابة البحث واإلنقاذ على السرعة التي یتم بھا تقییم حالة البحث واإلنقاذ وتخطیط وتنفیذ  
 .عملیة البحث واإلنقاذ 

یجب   مبادئ تنسیق البحث واإلنقاذ التيضمان نجاح استجابة البحث واإلنقاذ، ھناك بعض ل 1.2.8 
 .مراعاتھا 

 االستجابة األولیة 

تلتزم السلطة في مراكز البحث واإلنقاذ بضرورة التعرف على حادثة البحث واإلنقاذ   1.2.9
باالستجابة على الفور ونقل المعلومات إلى المراكز األخرى دون تأخیر ال مبرر لھ، من أجل  

 .المساعدةاالستعداد في حالة طلب 

في المستقبل إذا كان ھناك أكثر من مكان لتنسیق البحث واإلنقاذ البحري، فإنھ یجب على  
سلطة تنسیق البحث واإلنقاذ البحري أن تكون على درایة بحادث البحث واإلنقاذ وھي ملزمة  

 .باالستجابة حتى یتم نقل التنسیق الشامل إلى مركز تنسیق بحث واإلنقاذ بحري مناسب 

 البحث واإلنقاذ األقدر على التنسیق سلطة 

عادةً ما تكون سلطة البحث واإلنقاذ األقدر على التنسیق العام لحادث البحث واإلنقاذ ھي            1.2.10
سلطة البحث واإلنقاذ المحددة في الملحق (ب) باعتبارھا مسؤولة عن النوع ومكان حدث  

 . االستغاثة 

المسؤولیات والوظائف لسلطات البحث واإلنقاذ بناًء على نوع المستغیث  یحدد الملحق "ب"    1.2.11
الذي یتطلب مساعدة من خدمات البحث واإلنقاذ وباإلضافة إلى ذلك، في بعض الحاالت،  

 .حسب نوع وموقع حادث البحث واإلنقاذ 

 :ولیمثل الملحق "ب" جدول مسؤولیات ووظائف البحث واإلنقاذ الوطنیة حیث أن الجد   1.2.12
 یحدد تقسیم المسؤولیات بین سلطات البحث واإلنقاذ.   .  أ

یحدد تفصیل المھام الوظیفیة التي تقوم بھا سلطات البحث واإلنقاذ، من خالل أو نیابة    .ب 
 .عن مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 

 
   یمكن تحدید بعد التشاور أن سلطة البحث واإلنقاذ األخرى (بخالف تلك المحددة في الملحق   1.2.13

"ب") ھي األقدر على التنسیق، وفي ھذه الحالة قد یتم نقل المسؤولیة الشاملة باالتفاق  
 .المتبادل

ى  قد تتضمن الظروف اتصاالت أفضل، أو قرب أكثر من منطقة البحث أو وصول أفضل إل    1.2.14
  مصادر المعلومات، أو الخبرة في مجاالت متخصصة أو مرافق متوفرة ومجھزة بشكل أكبر،

 (MRSC) على سبیل المثال، على الرغم من كون مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري
یكون عادة   (Kuwait RCC) بمثابة سلطة للحوادث البحریة، فإن مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 

یات البحث الجوي واسعة النطاق وتنسیق عملیات البحث واإلنقاذ في  األقدر على تنسیق عمل 
البحر على المدى البعید، قد تتضمن ھذه العملیات أیًضا طلبات للحصول على مساعدة  

 عادةً ما تكون قوات مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري  ،األخرى المراكزالمنسقین / 
(LRSC)   ھي األقدر على تنسیق عملیات البحث البریة المحلیة. 
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بخالف الطائرات المدنیة التي تقع في حادث بري، قد ال یكون تنسیق البحث المیداني             1.2.15 
ھا إلى مركز تنسیق البحث  مناسبًا لنقل (LRSC)  لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري

 (Kuwait RCC) ومع ذلك قد یقدم مركز تنسیق البحث اإلنقاذ  ،(Kuwait RCC) واإلنقاذ 
الدعم عند الطلب وفقًا لإلجراءات الموضحة أدناه في "مساعدة مركز تنسیق البحث  

 " واإلنقاذ لمراكز البحث واإلنقاذ األخرى

دائًما بالمسؤولیة عن حوادث  (LRSC) البحث واإلنقاذ البري نظًرا الحتفاظ مركز تنسیق   1.2.16  
البحث واإلنقاذ في البر، لن یكون نقل المسؤولیة ممكنًا إال بین عملیات /  قوات مركز  

للحوادث التي تحدث داخل األراضي والحدود   (LRSC) تنسیق البحث واإلنقاذ البري
نقل المسؤولیة عن   (LRSC) بريالكویتیة، ال یمكن لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ ال

یمكن تنسیق الحوادث و  ،(RCC)   حوادث البحث واإلنقاذ إلى مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 
البریة التي تشمل أفراد عسكریین من قِبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري في ظل  
  ظروف معینة وال یتم ذلك إال عند طلب الجیش الكویتي مشاركة مركز تنسیق البحث 

 .  (LRSC)  واإلنقاذ البري 

قد ال یكون مركز من مراكز البحث واإلنقاذ األقدر إذا كان مشغوال في االستجابة    1.2.17
لحادث/حوادث بحث وإنقاذ أخرى أو إذا لم یكن لدیھ موارد كافیة لیتمكن من التنسیق  

 .بفعالیة

الشامل المساعدة من مركز بحث وإنقاذ  قد یطلب احدى مراكز البحث واإلنقاذ بالتنسیق  1.2.18
آخر، في مثل ھذه الظروف یجوز للمنسق العام أن یفوض إلى مركز بحث وإنقاذ آخر  

 .مسؤولیة عن جزء محدد من عملیة البحث واإلنقاذ 

من وقت آلخر قد تبدأ عملیة البحث واإلنقاذ بشكل مستقل عن مراكز البحث واإلنقاذ،   1.2.19
تقع على عاتقھ مسؤولیة تنسیق  سبمجرد أن یتم تنبیھ احدى مراكز البحث واإلنقاذ بالحادث،  

أنشطة الموارد والجھات المستجیبة من أجل الحفاظ على سالمة البحث حتى یتم تحدید  
 .نتھاء الحادث ا األقدر للتنسیق في ھذه الحالة وفقًا لھذه الخطة، أو بمركز البحث واإلنقاذ 

 التشاور والتنسیق الفعال
 

من أجل ضمان المتابعة الناجحة لعملیة البحث واإلنقاذ التي تشمل أكثر من مركز بحث   1.2.20
مع باقي المنسقین الشروع في التشاور مع   (SMC) وإنقاذ، یجب على منسق مھمة البحث 

 یجب على منسق مھمة البحث  ،جمیع مراكز البحث واإلنقاذ المشاركة عند بدء أي حادث 
(SMC)  تقریر الحالة واصدارإجراء مراجعات متكررة للتقدم المحرز في الحادث 

(SITREP)  ،ینبغي أن یستبعد ھذا جمیع المشاركین الذین یقدمون   ال و على فترات منتظمة
 .النصائح واالقتراحات 

جمیع مراكز البحث واإلنقاذ لدیھا معرفة متخصصة في مجال خبرتھا وعملیاتھا المحددة،  1.2.21
التشاور مع الجھات األخرى، مثل   (SMC) وبالتالي ینبغي على منسق مھمة البحث 

 .المستشارین / الخبراء القانونیین والتقنیین، لتحدید المساعدة المتاحة
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 اإلنقاذ األجنبیة التعاون مع مراكز تنسیق 

 مبادئ التنسیق مع مراكز تنسیق اإلنقاذ األجنبیة 

 
عندما تكون منطقة عملیات البحث واإلنقاذ بالقرب من أو على الحدود بین مناطق البحث   1.2.22

واإلنقاذ أو على حدودھا، یجب أن یتم إخطار مركز تنسیق البحث واإلنقاذ في دولة  
استثناء البحث واإلنقاذ الذي یشمل القوات العسكریة كما  الكویت لیقوم بالتنسیق الشامل، ب

تمت مناقشتھ سابقًا، سوف یقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ في الكویت باالتصال مع  
  ، مراكز تنسیق اإلنقاذ األجنبیة المجاورة وفقًا لترتیبات البحث واإلنقاذ الدولیة ذات الصلة 

 .ت البحث واإلنقاذ الموجودةبشكل عام، تعكس اإلجراءات التالیة ترتیبا

عندما یكون موقع حالة االستغاثة معروفًا، تكون مسؤولیة بدء إجراء البحث واإلنقاذ ھي            1.2.23  
الذي یكون موقع االستغاثة في حدود منطقة البحث    االجنبي مسؤولیة مركز تنسیق اإلنقاذ  

 .واإلنقاذ الخاصة بھ 

 :مسؤوالً عن االجنبي یجب أن یكون مركز تنسیق اإلنقاذ     1.2.24

 البحث واإلنقاذ التي كانت تعمل فیھا المركبة وفقًا لموقعھا الُمبلغ عنھ األخیر. .  منطقة أ
.  منطقة البحث واإلنقاذ التي تسیر إلیھا المركبة إذا كان آخر موقع تم اإلبالغ عنھ یقع  ب 

 على حدود منطقتي البحث واإلنقاذ. 
لم تكن مزودة بأجھزة اتصال  جـ.  منطقة البحث واإلنقاذ التي تم توجیھ المركبة إلیھا إذا 

 .السلكیة ثنائیة االتجاه مناسبة أو غیر ملزمة بالحفاظ على االتصاالت الالسلكیة 

إذا تم، بعد بدء إجراء البحث واإلنقاذ، تحدید أن موقع المنطقة المحتمل یقع عبر حدود   1.2.25
نقاذ البادئ سیبقى  اثنین أو أكثر من مناطق البحث واإلنقاذ المجاورة، فإن مركز تنسیق اإل

 .عادةً مركز البحث واإلنقاذ المسؤولة 

ومن ناحیة أخرى، حیث تكون مناطق البحث واسعة النطاق، قد یتم االتفاق على أن یقوم   1.2.26
بتنسیق جھود البحث في اقلیم البحث   (Kuwait RCC) مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي

المجاور بتنسیق جھود البحث    االجنبي سیق اإلنقاذ  ویقوم مركز تن (SRR) واإلنقاذ الكویتیة
في حالة اعتبار ھذه االستراتیجیة ھي االستراتیجیة   ،في منطقة البحث واإلنقاذ األجنبیة

لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ في الكویت تقدیم االقتراح إلى نظیره   یجوز المفضلة،
 .األجنبي 

 عملیات البحث واإلنقاذشروط لدخول الطائرات األجنبیة خالل 

مسؤولیة تنظیم الدخول إلى المنطقة   (RCC) یتحمل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي 1.2.27
  میل بحري خارج الخط  12الكویتیة والخروج منھا، خارج أراضي الكویت السیادیة (

 .لطائرة تابعة للدولة األجنبیة تشارك في عملیات البحث واإلنقاذ  الساحلي)،

إرسال    میل بحري   12سیطلب من أي طائرة تابعة لدولة أجنبیة تدخل الحد األدنى البالغ    1.2.28
تصاریح دبلوماسیة من خالل وزارة الخارجیة عبر الھاتف أو عبر البرید اإللكتروني،  

   قد یساعد مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  ، ولة المعنیةوستتطلب المشاركة من سفارة الد 
(RCC)   في تسھیل ھذا المطلب. 
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بطائرة تابعة للدولة األجنبیة للقیام   (LRSC/MRSC) إذا علم مركز بحث وإنقاذ أخر  1.2.29  
بعملیات البحث واإلنقاذ في منطقة الكویت، فعلیھا إبالغ مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  

على الفور بمن سیساعد في تسھیل الموافقات والتصاریح   (Kuwait RCC) الكویتي
 .الدبلوماسیة حسب الضرورة 

 طلبات المساعدة من مركز تنسیق اإلنقاذ األجنبیة 

قد یتلقى مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي أو وزارة الخارجیة الكویتیة طلبات من    1.2.30 
  ، على مساعدة كویتیة في عملیات البحث واإلنقاذ مراكز تنسیق اإلنقاذ األجنبیة للحصول 

إذا تم تلقي الطلبات عبر وزارة الخارجیة یجب على مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي  
إجراء اتصاالت على الفور مع سلطات البحث واإلنقاذ األخرى، مثل مركز تنسیق البحث  

شاء وترتیب أي مساعدة قد تكون  واإلنقاذ البحري أو مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري إلن
 .مطلوبة 

 نقل التنسیق 

 أسباب نقل التنسیق 

یجب أن یقوم مركز البحث واإلنقاذ بالتنسیق الشامل بتقییم جمیع المعلومات المتاحة وإجراء تقییم   1.2.31 
إذا تم تقییم االستجابة المطلوبة على أنھا تتجاوز  ،أولي لمنطقة البحث المحتملة والموارد المطلوبة

قد یؤدي تأخیر طلبات  ،قدرة المركز، فیجب على ذلك المركز طلب المساعدة في مرحلة مبكرة
 .المساعدة إلى تقلیل فرص النجاة و/أو زیادة كبیرة في حجم منطقة البحث

وإنقاذ إلى أخر داخل منطقة البحث  یمكن نقل مسؤولیة التنسیق الشاملة من مركز بحث   1.2.32 
 :واإلنقاذ الكویتیة في الحاالت التالیة

شارة استغاثة  عندما یقوم مركز البحث واإلنقاذ بتفعیل عملیة البحث واإلنقاذ استجابةً إل .أ
 .مسؤولیتھا نطاق أو غیرھا من حاالت طوارئ التي ثبت أنھا خارج  

البحث واإلنقاذ من قِبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  على سبیل المثال، یتم إجراء عملیة 
استجابةً إلشارة استغاثة والتي وجدت بعد تحدید طبیعتھا   () Kuwait RCC(  يالكویت 

وموقعھا، أنھا استغاثة في منطقة بریة/ على االرض أو قارب نزھة/سفینة صید في ضائقة  
سیق البحث واإلنقاذ البحري ھو  حیث یكون مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري أو مركز تن

 Kuwait) في مثل ھذه الحالة، قد یقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  ،األقدر على االستجابة
RCC)    الكویتي، وفقًا للظروف التشغیلیة الخاصة باستجابة البحث واإلنقاذ، بنقل التنسیق

الشامل لعملیة البحث واإلنقاذ إلى المركز المسؤول، مثل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري  
 الجیش الكویتي. أو مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري او استغاثة عسكریة تنقل الى 

  .لومات أكثر دقة لموقف أو حركات المركبات المتعثرة . كلما تأتي معب 
عندما یصبح من الواضح أن مركز البحث واإلنقاذ بخالف ذلك الذي بدأ اإلجراء یكون    جـ.

 .في وضع أفضل لتولي المسؤولیة
قد یشمل ذلك مواقف   ،حیث تكون عملیة البحث واإلنقاذ أكبر من قدرات دولة الكویت  .د 

 .مرافق البحث واإلنقاذ المتاحةتتجاوز قدرات 
 .حیث تتطلب ظروف عملیة البحث واإلنقاذ تنفیذ الخطة الوطنیة للكوارث أو إعالن الطوارئھـ. 

) Kuwait RCCعند إجراء بحث رئیسي یتولى مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي ( .و 
العملیات البحریة أو البریة، وبھذه  التنسیق الشامل واستكمال البحث الجوي ولكن قد تستمر  

الحالة یمكن إعادة التنسیق الشامل إلى المركز المختص، مثل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  
 البحري أو مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري. 
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 نقل التنسیق الشامل 

   قبل مركز یمكن أن یتم نقل مسؤولیة التنسیق بین مراكز البحث واإلنقاذ في أي وقت من   1.2.33
بحث وإنقاذ یطلب من مركز بحث وإنقاذ أخر أن یتولى التنسیق الشامل (أو بواسطة مركز  

 :في ھذه الحاالت  )ب (بحث وإنقاذ أخر یتولى التنسیق) وفقًا للملحق  
مھام اإلنقاذ لكل من مركزي البحث واإلنقاذ المعنیین    يیجب أن تتم المشاورات بین منسق  .أ

واالتفاق الشفھي الذي یتم التوصل إلیھ بشأن مركز البحث واإلنقاذ األقدر على مواصلة  
 .تنسیق الحادث وأسباب قبول التنسیق 

سیحدث نقل التنسیق رسمیًا في الوقت الذي یتم فیھ االتفاق الشفوي من قبل الشخص   .ب 
 .مؤھل بشكل مناسب والمخول لھ قبول التنسیق (األشخاص) ال

یتم عندئٍذ تمریر التفاصیل الكاملة لجمیع المعلومات واإلجراءات ذات الصلة التي   جـ.
اتخذھا مركز البحث واإلنقاذ األولي وفقًا لمتطلبات تبادل المعلومات الواردة في الملحق  

 .""جـ
ى مركز البحث واإلنقاذ الذي بادر بالتنسیق  إذا تعذر قبول التنسیق الشامل فوًرا، یجب عل  .د 

 .االحتفاظ بالتنسیق حتى وقت النقل المتفق علیھ بشكل متبادل
 .یجب إبالغ جمیع الجھات المشاركة أو مراكز البحث واإلنقاذ المعنیة بنقل التنسیق  ھـ.

منسق مھمة  عند تولي التنسیق فیما یتعلق بحادث بحث وإنقاذ، من الضروري أن یدرك  1.2.34 
الذي یسند الیھ العمل أن مساعدة البحث واإلنقاذ من مركز البحث   (SMC) البحث واإلنقاذ 

 .واإلنقاذ المنسق (الحالي) قد ال تكون متاحة اعتماًدا على أسباب نقل التنسیق الشامل 

على منسق مھمة  في حالة قبول مركز البحث واإلنقاذ للتنسیق الشامل لحادث ما، یتعین         1.2.35 
 :البحث واإلنقاذ ضمان قبول المسؤولیة الكاملة عن الحادث، وفي ھذه الحالة 

. یضمن منسق مھمة البحث واإلنقاذ المتفق علیھ أن جمیع الجوانب، بما في ذلك البحث  أ
 .الجوي والبحري، یتم تنسیقھا من خالل المركز التابع 

الجوي) یجب دعمھ من قبل مركز بحث  إذا كان ھناك جانب من البحث (مثل البحث  .ب 
وإنقاذ أو االحتفاظ بھا، فسیتم توضیح شروط المساعدة ویجب على ذلك المركز اإلبالغ  
 .عن التقدم المحرز وإبقاء منسق مھمة البحث واإلنقاذ والتنسیق الشامل على علم بالتطورات 

ب نقل الحدث مرة أخرى إلى  عند االنتھاء من حادثة البحث واإلنقاذ، قد یكون من المناس 1.2.36
 .مركز تنسیق البحث واإلنقاذ األصلي 

 قبول التنسیق لنوع حدث بحث وإنقاذ من مركز بحث وإنقاذ آخر 

عندما یقرر مركز ما قبول التنسیق لنوع من العملیات (مثل البحث الجوي) من مركز بحث         1.2.37
واإلنقاذ ضمان قبول المسؤولیة عن وظائف  وإنقاذ أخر، یتعین على منسق مھمة البحث 
 :محددة (مثل البحث الجوي)، وفي ھذه الحالة

سیحدث نقل التنسیق رسمیًا في الوقت الذي یتم فیھ االتفاق الشفوي من قبل الشخص   .أ
 .(األشخاص) المؤھل بشكل مناسب والمخول لھ قبول التنسیق 

فق علیھ ضمن شروط المسؤولیة المتفق  یجب أن یعمل منسق مھمة البحث واإلنقاذ المت .ب 
 علیھا وأن یقدم تقریًرا عن التقدم المحرز إلى مركز البحث واإلنقاذ بتنسیق شامل 

 .القیام بوظائف محددة وفقا للمعاییر واإلجراءات والممارسات المقبولة  جـ.
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 إرشادات لدعم نقل تنسیق عملیة بحث وإنقاذ 

الكلي أو یطلب من مركز بحث وإنقاذ متعاون آخر أن یتحمل مسؤولیة  عندما یحتاج المنسق     1.2.38 
من حدث بحث وإنقاذ أو نشاط معین في حدث بحث وإنقاذ، یجب تزوید المركز    جزئیة   / مكون 

 :المتعاون بما یلي 
 أھداف واضحة ونطاق وحجم المسؤولیة المطلوبة والخدمة المطلوبة.   .أ

 نقاذ إلى الحد الذي سیؤثر فیھ على الخدمة المقدمة. إحاطة كاملة عن حدث البحث واإل   .ب 
 الشروط والقیود المفروضة على استخدام األصول والموارد.   جـ.

  متطلبات الوقت والقیود.    .د 
 .المعلومات والبیانات عند توفرھا والتي قد تؤثر على تقدم خدمة الدعم المقدمة   .ھـ

 :المتعاونیجب على المركز     1.2.39
قبول أو رفض التفویض المقترح. إذا كان اإلجراء غیر قبول التفویض، فیجب إبالغ   .أ

 المركز المنسق باألسباب التقنیة بعدم القبول. 
 العمل ضمن المعاییر لخدمة االسناد والدعم.  .ب 

الخدمة  إبالغ المركز المنسق في جمیع االحوال، إذا نشأت ظروف ال یمكن تقدیم  جـ. 
 المحددة بسببھا أو الحاجة إلى التغییر، مع ذكر األسباب. 

التبادل مع مركز التنسیق بالمعلومات والبیانات عند توفرھا والتي قد تؤثر على تقدم   .د 
 حدث البحث واإلنقاذ. 

 .تقدیم تقریر بالتقدم المحرز في نشاط االسناد والدعم إلى المركز المنسق . ھـ
 

 علیق إجراء البحث واإلنقاذ نقل التنسیق بعد ت

عند تعلیق إجراء البحث واإلنقاذ، یقوم المركز بالتنسیق الشامل في ذلك الوقت بإبالغ            1.2.40
 .جمیع المراكز والجھات والوحدات والمرافق المشاركة والمعنیة

المسؤول عن نوع عملیة  إذا كان البحث، في وقت التعلیق، تحت التنسیق الشامل للمركز         1.2.41
البحث، على النحو المحدد في الملحق (ب) یجب أال یتم نقل التنسیق الشامل إلى مركز  
بحث وإنقاذ أخر، على سبیل المثال، ینبغي إبالغ مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري  

لبحث  ومراكز البحث واإلنقاذ األخرى المشاركة في عملیة البحث واإلنقاذ، أنھ قد تم تعلیق ا 
قد یقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري   ،في انتظار توفر مزید من المعلومات واالدلة

بعد ذلك بالمبادرة بإجراءات یقوم بھا مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري (بخالف إجراءات 
 .البحث واإلنقاذ) كما ھو مناسب 

أخرى المسؤولیة عنھ بموجب  إنقاذ ف، یتولى مركز بحث وفي حالة تعلیق بحث عن ھد         1.2.42
من المتوقع أنھ في حالة   ،لك المركزذ یتم نقل التنسیق الشامل إلى و ب"، شروط الملحق "

تلقي مزید من المعلومات التي تشیر إلى ضرورة إعادة بدء البحث، فإن مركز البحث  
  تي یتحمل مسؤولیة طبیعیة عن الھدف بموجب الملحق "ب" سینظر في قدرتھ اواإلنقاذ الذ 

على تنسیق البحث في ذلك الوقت، إما أن یحتفظ بالتنسیق أو یطلب المساعدة أو نقل  
ً  ،نسیقالت قد یكون من الضروري لذلك المركز أن یفي بمسؤولیاتھ تجاه األشخاص   أیضا

 .المفقودین
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في بعض األحیان، بعد تعلیق البحث، قد یكون من الضروري لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ             1.2.43
  البري مواصلة البحث عن جثث أو حطام طائرة/مركبة/سفینة. في مثل ھذه الحاالت، یجوز 
لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ أو مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري في حالة البحث  

 :واإلنقاذ البحري 
تقدیم إحاطة/ ایجاز حول مسار الرحلة أو مسار السفینة قبل االختفاء، نقطة البدایة /    .أ

 االصطدام، منطقة البحث والمعلومات ذات الصلة. 
 للمساعدة في البحث. مراجعة المعلومات   .ب 

 الحصول على طائرة ألغراض النقل أو البحث.   جـ.
 إحاطة أطقم البحث بـ(أ) أعاله.   د.

 .توفیر معلومات االنجراف /االنحراف    ھـ. 

لن یقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي بالدعم بالوحدات الجویة أو البحریة للبحث   1.2.44 
 ./ سفینة عند تعلیق البحث   عن جثث أو حطام طائرة / مركبة

إذا رغبت أي جھة أخرى، مثل الشركة المشغلة للمركبة، في مواصلة البحث المستقل،   1.2.45 
فینبغي أن یتأكد مركز البحث واإلنقاذ بتنسیق شامل مما إذا كان ھناك أي معلومات جدیدة  

 :تشیر إلى ضرورة استمرار البحث. إذا كان ھناك
ھذه المعلومات الجدیدة، وإذا تم اعتبارھا صالحة، فیجب أن یستمر/یعاد  عندئذ یجب تقییم     .أ

 البحث. 
في حال عدم وجود معلومات جدیدة، فإن مركز تنسیق البحث واإلنقاذ المعني قد یساعد     .ب 

 :الشركة المشغلة او الجھة الطالبة في
التعطل، المنطقة التي  إحاطات/ایجاز على المسار قبل االختفاء، نقطة البدایة /   (1)

 تم البحث فیھا والمعلومات ذات الصلة. 
 معلومات االنجراف.    (2)
إحاطات/ایجاز حول سلوك ونوایا األشخاص المفقودین، آخر موقع معروف تم    (3)

 .البحث فیھ والمعلومات ذات الصلة

 /(Kuwait RCC) البحث واإلنقاذ لن تمول مراكز البحث واإلنقاذ الكویتیة (مركز تنسیق        1.2.46 
 مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري / (MRSC) مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري 

(LRSC))   أو توفر الموارد والوحدات الجویة أو السطحیة لمواصلة البحث إال إذا كان
 .الطلب مدعوًما بمعلومات جدیدة

 
 (RCC)   طلب مساعدة مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي 

  الخبرات واالستشارات

قد تطلب مراكز البحث واإلنقاذ في الكویت المساعدة أو المشورة من مركز تنسیق البحث           1.2.47 
عندما تكون الموارد متوفرة یمكن أن یساعد   ، واإلنقاذ الكویتي أثناء عملیة البحث واإلنقاذ 

مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي في تخطیط البحث واإلنقاذ واالیجاز وأدوات اإلدارة  
 .للبحث البحري أو الجوي 

 اإلرشادات

 .یمكن لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي تقدیم مجموعة من الخدمات على النحو التالي           1.2.48
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بحث وإنقاذ من مركز تنسیق البحث واإلنقاذ   مركز في بعض الحاالت، یمكن أن یطلب           1.2.49
سوف یقوم مركز تنسیق البحث    ،الكویتي إعداد إحاطة/ایجاز لوحدة البحث واإلنقاذ البحریة

 :واإلنقاذ 
  لتسلیمھ للطاقم. أ. بإعداد وتقدیم ایجاز وإرسالھ بالفاكس إلى مركز البحث واإلنقاذ المنسق   

إعداد وتقدیم ایجاز وإرسالھ بالفاكس مباشرة إلى الطاقم، نسخھ إلى مركز البحث   ب.       
 . واإلنقاذ المنسق

سیتم إطالع وحدات البحث واإلنقاذ من قبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري ومنسق مھمة            1.2.50
سیتم إطالع وحدات البحث واإلنقاذ البحري    بشكل عام  ،البحث واإلنقاذ على تنسیق الحادث 

والوحدات الجویة التي یتم استخدامھا في حادث بحث وإنقاذ بري من قبل منسق مھمة  
 .البحث واإلنقاذ في مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري 

 
 الطیران مساعدة

طیران مھمة تتجاوز القدرة العادیة المعقولة للمساھمة   وحدات عندما تكون ھناك حاجة إلى          1.2.51  
في خطة استجابة البحث واإلنقاذ، یمكن أن یساعد مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي من  

 :خالل توفیر ثالثة مستویات من مساعدة الطیران 
البحث واإلنقاذ الجویة المناسبة إلجراء عملیات البحث وتوجیھ   وحدات تحدید  .أ

 .طلبھای ي  ذ ال المركزاصیل إلى التف
 .البحث واإلنقاذ الجویة المناسبة وحدات تحدید وإرشاد   .ب 

 .تحدید وإحاطة وإعطاء المھام ألصول البحث واإلنقاذ الجویة المناسبة   جـ.
المعلومات  إذا تم طلب المساعدة (أ) أو (ب)، فسیقدم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي         1.2.52  

ذات الصلة إلى مركز البحث واإلنقاذ المنسق للمساعدة في تطویر خطة االستجابة للبحث  
 .واإلنقاذ 

إذا تم طلب المساعدة (جـ)، سیقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي بإعطاء مھمة إلى           1.2.53 
 .منسق وحدة الطیران ولكن ستبقى في دور داعم لمركز البحث واإلنقاذ ال

تبقى جمیع األنشطة الالحقة المتعلقة برصد التقدم المحرز في البحث الجوي ورد الفعل            1.2.54
على المعلومات وإعادة تخصیص الطائرات لتخصیصات البحث المعدلة مع مركز تنسیق  

 البحث واإلنقاذ المنسق. 
نسیق واالستجابة لحادث البحث واإلنقاذ ما  یتحمل مركز البحث واإلنقاذ المكلف تكلفة الت          1.2.55 

 .لم یتم االتفاق على خالف ذلك

 (Air Search Coordinator)    مسؤولیات منسق البحث الجوي

تحمل مسؤولیة   (Kuwait RCC) بناًء على الطلب یمكن لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي         1.2.56  
عملیة البحث واإلنقاذ بموجب التنسیق الشامل لمركز  البحث الجوي على نطاق واسع لدعم  

 :بحث وإنقاذ آخر، تطبق اإلجراءات التالیة 
سیتم تحدید منطقة البحث باالتفاق المتبادل بین مراكز البحث واإلنقاذ المنسقة ومركز    .أ                     

 تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي. 
عند تلقي معلومات إضافیة قد تستلزم تغییرات في منطقة البحث، سیتم تحدید منطقة    .ب                     

ومركز تنسیق   المنسق البحث المنقحة باالتفاق المتبادل بین مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 
 البحث واإلنقاذ الكویتي. 
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البحث الجوي الكاملة بما في ذلك    سیجري مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي عملیة    جـ. 
تحدید الطائرات المشاركة وعمل ایجاز/ احاطة للوحدات وإسناد وتكلیف بالمھام المطلوبة  

 وتحلیل المعلومات.   المھمةومراقبة أداء الوحدات الجویة اثناء   لإلجراءات ومراجعة 
یة المشاركة إلى مركز البحث واإلنقاذ  وسیتم تقدیم جمیع تفاصیل مھمة الوحدات الجو   . د                     

  المنسق. 
سیقوم مركز البحث واإلنقاذ المنسق ومركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي بتبادل    ھـ. 

 المعلومات الخاصة بمنطقة البحث والنظر فیھا لضمان تحقیق التنسیق الفعال للحدث. 
ة في أنھ لو كان الھدف موجود  عندما یتم االنتھاء من البحث الجوي مع وجود ثقة كبیر و. 

في منطقة البحث  لتم العثور علیھ، ویتم االخذ باالعتبار احتمالیة البقاء على قید الحیاة،  
 سیتم تعلیق البحث الجوي في انتظار توافر معلومات جدیدة.

معلومات جدیدة،  یجب دعم طلبات تمدید البحث الجوي أو استمراره من خالل وجود    .ز                     
حمل مركز البحث واإلنقاذ التنسیقي تكالیف  ر البحث الجوي ألسباب أخرى، فسیتإذا استم

 .ذلك االستمرار ولیس مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي

سیتم تقدیم طلبات المساعدة من مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الكویتي وفقًا لمتطلبات تبادل         1.2.57    
 ) ت الواردة في الملحق (جـالمعلوما

 
 

  



  

  ( SRRاقلیم البحث واالنقاذ البحري لدولة الكویت)  1.3
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 ) FIRاقلیم معلومات الطیران لدولة الكویت (  1.4
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 إدارة البحث واإلنقاذ :  الفصل الثاني 
 

 نظرة عامة    2.1 

 ذ: ھناك ثالثة مستویات لإلدارة في نظام البحث واإلنقا  2.1.1
 واإلنقاذ اإلدارة الشاملة لمسؤولیات البحث واإلنقاذ من قبل مراكز البحث    .أ

 (Kuwait RCC /MRSC/LRSC) . 
 . (SMC's)   إدارة حوادث البحث واإلنقاذ الفردیة من قبل منسقي مھمة البحث واإلنقاذ    .ب 

 (OSC's) توجیھ أنشطة البحث واإلنقاذ عند وقوع حادث من قبل المنسقین في الموقع   جـ.
 .المعینین خصیًصا من قبل منسق مھمة البحث واإلنقاذ 

یحدد ھذا القسم، بشكل عام إجراءات اإلدارة والتنسیق المطلوبة عند اتخاذ قرار بتنفیذ              2.1.2
 .اإلجراءات في متابعة عملیة بحث وإنقاذ 

قرر متابعة اإلجراء یجب أن توضع الخطط لبدء نشاط البحث بأقل قدر من  بمجرد أن تُ  2.1.3 
إلى جانب نشاط البحث المتواصل، یتم وضع خطة إنقاذ والحصول على موارد/   ،التأخیر

 .ووحدات اإلنقاذ ونشرھا لتقلیل الوقت بین موقع الناجین وإعادتھم إلى مكان آمن 

 (RCC/MRSC/LRSC)   البحث واإلنقاذتنسیق مسؤولیات مراكز 

عملیة البحث عن المفقودین ومتابعتھا  یجب على مركز البحث واإلنقاذ ضمان إمكانیة بدء  2.1.4  
على الفور من خالل االستخدام الفعال لموارد البحث واإلنقاذ المتاحة، حتى یتم االنتھاء من  

 .عملیة اإلنقاذ أو إلى أن تصبح فرصة النجاح غیر معقولة

البحث    تتحمل مراكز البحث واإلنقاذ مسؤولیة كاملة عن إنشاء وتوظیف وتجھیز وإدارة نظام  2.1.5 
واإلنقاذ، بما في ذلك توفیر الدعم القانوني والتمویل المناسب، وإنشاء مركز تنسیق البحث  

إن أمكن) ، توفیر أو ترتیب أصول/ موارد   (FSH) واإلنقاذ (أو مقرات البحث المیداني
البحث واإلنقاذ، تنسیق تدریبات البحث واإلنقاذ وتطویر سیاسات البحث واإلنقاذ، كما ھو  
موضح في الملحق (ب) ستركز مراكز البحث واإلنقاذ على الموارد الالزمة للقیام بعملیات  

یجب على مركز البحث   ، )البحث واإلنقاذ التي تمثل الجھة المسؤولة عنھا (الملحق ب 
 :واإلنقاذ، حیثما ینطبق ذلك

 .لحادث بحث وإنقاذ معین  (SMC) تعیین منسق مھمة البحث واإلنقاذ   .أ
شاء (مركز تنسیق اإلنقاذ/ مقر البحث المیداني) في موقع الحدث عند الحاجة لتنسیق  إن   .ب 

 أصول ووحدات ومرافق البحث واإلنقاذ المشاركة. 
التأكد من أن مركز تنسیق اإلنقاذ/ مقر البحث المیداني في موقع الحدث یتوافق مع    جـ.

 إجراءات البحث واإلنقاذ الواردة في ھذه الخطة. 
مة اتصال وثیق وصیاغة اتفاقیات مع الھیئات والمنظمات األخرى التي لدیھا إمكانات  إقا   .د  

 البحث واإلنقاذ. 
إقامة اتصال مع مناطق مراكز البحث واإلنقاذ لضمان التعاون والتنسیق المتبادلین في     .ـھ

 العملیات المشتركة. 
 ھا. التأكد من إعداد خطة شاملة وحدیثة للبحث واإلنقاذ وتوزیع  .و 
ألصول/  لإنشاء مراكز اتصاالت واإلشراف علیھا وتعیین ترددات البحث واإلنقاذ   .ز

 والموارد المخصصة لمھام البحث واإلنقاذ. 
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إقامة اتصاالت مع مركز تنسیق البحث واإلنقاذ المجاور والمنظمات المناسبة لضمان  .  ح   
 ونشرھا. التنبیھ المتبادل لمعلومات البحث واإلنقاذ 

ضمان اتخاذ إجراءات فوریة لتقدیم المساعدة وإسداء المشورة إلى مراكز البحث    .ط
واإلنقاذ المناسبة وتوجیھ جمیع المعلومات الواردة بشأن حوادث االستغاثة وأي إجراء تم  

 اتخاذه. 
ة  ضمان إخطار الجھة او الوكالة المشغلة لسفینة أو طائرة تكون في حاجة إلى المساعد    .ي 

 باإلجراءات األولیة المتخذة، واطالعھا على جمیع التطورات ذات الصلة. 
التأكد من إبالغ أقرب األقرباء ألي شخص/أشخاص مفقودین باإلجراءات األولیة    .ك

 المتخذة، وإبقائھم على علم بجمیع التطورات ذات الصلة. 
ة، أو یتم االنتھاء من  . التأكد من متابعة كل حادثة إلى أن تصبح المساعدة غیر ضروریل

 عملیة اإلنقاذ أو إلى أن تصبح فرصة النجاح غیر ممكنة. 
التأكد من أنھ إذا تجاوز نطاق العملیة البحریة / الجویة قدرة المركز على تخطیط وتنفیذ     .م 

العملیة، یجب أن یطلب المشورة والمساعدة من، أو باالتفاق المتبادل تسلیم التنسیق إلى  
 ص أو الخبراء القانونیین والتقنیین واالستشاریین. المركز المخت

التأكد من أنھ إذا تجاوز نطاق العملیة البریة القدرة المحلیة على تخطیط العملیة وتنفیذھا،     .ن 
 طلب المشورة والمساعدة من منسق البحث واإلنقاذ  (FSH) یجب على مقر البحث المیداني

(SMC)   وظفین من منسق بحث وإنقاذ آخر المعني لتوفیر األصول و / أو الم. 
  . الحصول على السجالت الكافیة والحفاظ علیھا   .س
 .تطویر تقنیات وإجراءات جدیدة ومحسنة   .ع 

 طاقم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ البحري/ مركز البحث واإلنقاذ البري 

واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ البحري /مركز البحث  یتحمل موظفو مركز تنسیق البحث  2.1.6 
  ، واإلنقاذ البري/ مسؤولیة الحفاظ على مركز تنسیق البحث واإلنقاذ في حالة تأھب مستمرة

یتألف فریق عمل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ البحري/ مركز البحث  
عندما یتم   ،بین على عملیات البحث واإلنقاذ واإلنقاذ البري من أفراد یتمتعون بالخبرة ومدر

توقع فترة من النشاط الكبیر أو أثناء وقوع حوادث بحث وإنقاذ كبیرة، قد یتم إلحاق موظفین  
 .إضافیین كما ھو مطلوب 

یجب إخطار السلطات والجھات التي قد تشارك في حالة وقوع حادث بتقدیم خدمات إلى    2.1.7
مركز   (MRSC) مركز البحث واإلنقاذ البحري (Kuwait RCC) مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 

، وغیرھا من األطراف المنسقة في أقرب وقت ممكن حتى  (LRSC) البحث واإلنقاذ البري
 .یتسنى لھا إدارة الموظفین 

تم إنشاءه بواسطة قائد البحث (عادةً ما یكون ضابطاً مكلفًا) المسؤول عن تنسیق  ی مقر البحث:   2.1.8
 .، أیھما األنسب بالموقعجھود البحث الشامل، سیكون عادة في مركز شرطة أو مقر 

 
 (SMC)  منسق مھمة البحث واإلنقاذ 

واإلنقاذ المعین لھذا  یتم تنفیذ كل عملیة بحث وإنقاذ بموجب تنسیق من منسق مھمة البحث  2.1.9 
قد یختلف دور منسق مھمة البحث واإلنقاذ   ،الغرض من قبل مركز البحث واإلنقاذ المناسب 

یجب أن یفھم منسق مھمة   ،بین مراكز البحث واإلنقاذ وفقًا لترتیبات القیادة الخاصة بھم
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فوریة  البحث واإلنقاذ مدى سلطتھ ومسؤولیتھ ویجب أن یكون قادًرا على اتخاذ إجراءات 
 .وكافیة، ویبني قراراتھ على المعرفة والمنطق والحكم الصالح 

یجب أن یكون منسق مھمة البحث واإلنقاذ قد أكمل التدریب المناسب للبحث واإلنقاذ ویجب    2.1.10
ً لإلجراءات التنظیمیة یجب أن یكون منسق  و  ، أن یقوم بمراجعة، واعادة تقییم الكفاءة وفقا

ادراً على أداء جمیع وظائف البحث واإلنقاذ المطلوبة من قبل مركز  مھمة البحث واإلنقاذ ق
 .البحث واإلنقاذ 

للوفاء بالمتطلبات السابقة، یجب أن یكون لدى منسق مھمة البحث واإلنقاذ معرفة جیدة        2.1.11
باالتصاالت المتاحة والسمات الجغرافیة للمنطقة، والقدرات والقیود المفروضة على أصول/  

یجب أن یستخدم منسق مھمة البحث واإلنقاذ المبادرة وأن یكون   ، كماموارد البحث واإلنقاذ 
 .فضولیًا في البحث عن المعلومات والتحقق من المصادر في الحاالت المشكوك فیھا

منسق مھمة البحث واإلنقاذ ھو الشخص الذي ینسق حادثة بحث وإنقاذ وھو مؤھل بشكل           2.1.12
یام بدور التنسیق، تتضمن مسؤولیات منسق مھمة البحث اإلرسال الفوري ألصول/  مناسب للق 

وموارد البحث واإلنقاذ المناسبة والكافیة ومتابعة عملیات البحث واإلنقاذ حتى إنجاز اإلنقاذ،  
 .أو حتى تصبح فرصة النجاح غیر معقولة

التالیة وفقًا لحوادث البحث واإلنقاذ  منسق مھمة البحث واإلنقاذ مسؤول عن ضمان تنفیذ المھام   2.1.13 
 :والظروف المحلیة 

الحصول على وتقییم جمیع المعلومات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك معدات الطوارئ    .  أ
 التي تحملھا الطائرة / السفینة / المركبة / الشخص الذي یواجھ ضائقة. 

سبة (عدم الیقین أو التنبیھ /  تصنیف حوادث البحث واإلنقاذ في مرحلة الطوارئ المنا  .ب 
 الطوارئ أو االستغاثة). 

تنبیھ أصول/ موارد البحث واإلنقاذ المناسبة ومنظمات البحث واإلنقاذ التي قد تكون    جـ. 
 مفیدة أثناء الحادث. 

بالتشاور مع مراكز البحث واإلنقاذ األخرى، تأكید الجھة التي ستقوم بالتنسیق الشامل      .د 
 للملحق "ب". وفقًا 

 إجراء تقییم للمخاطر.     .ھـ
 إرسال وحدات البحث واإلنقاذ على الفور، إذا اقتضت الحالة ذلك.      .و 
إذا لم ینجح فإنھ یقوم بإجراء اتصاالت موسعة   ،إجراء فحوصات االتصاالت األولیة  . ز

تحملھا   للحصول على معلومات إضافیة حول الحادث والموظفین المعنیین والمعدات التي
 السفینة أو الطائرة أو الطرف الذي ھو في حالة ضائقة/ استغاثة. 

 إعداد الخطط المثلى ونشر الخطط القابلة للتحقیق.  (A) حساب منطقة البحث     .ح
الحصول على حالة الطقس الماضیة/ والحالیة/ والمتوقعة ومعلومات عن االنجراف     .ط

 والظروف البحریة إن وجدت.
إحاطة/ وایجاز ألفراد طاقم البحث واإلنقاذ أو إرسال وحدات البحث واإلنقاذ المناسبة     .ي 

 أو غیرھا من األصول والموارد. 
تنظیم الدعم اللوجستي لجمیع أصول البحث واإلنقاذ بما في ذلك الوقود والغذاء     ك.  

 واإلقامة، خالل المھمة وحتى االنتھاء من الحادث. 
 التصاالت المناسبة. اتخاذ الترتیبات ل ل.  

یظھر على   (chronological plot showing) الحفاظ على مخطط/ سجل زمني مستمر  م. 
، مخطط  (DF bearings)  سبیل المثال تقاریر الرؤیة والسمع، تعیین وتحدید اتجاه الھدف
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 تقاریر الحطام ،  (fixs) ، نقاط توقیع الموقع (radar plot) ، مخطط الرادار(air plot) الطیران
(report of debris) .المناطق التي تم البحث فیھا أو عدم تفتیشھا وغیرھا من المعلومات ، 

الحفاظ على سجل زمني مستمر أو سجل لجھود البحث، متضمناً اإلجراءات المتخذة   س. 
فیما یتعلق بجمع المعلومات، وحدات البحث واإلنقاذ المستخدمة، طلعات جویة، ساعات  

ان التي تمت/او الجاریة، المشاھدات، االدلة، النتائج التي تم الحصول علیھا، رسائل  الطیر
، مالحظات االیجاز، مكالمات ھاتفیة، تقییم یومي لعملیة  (i.e VTS) حركة السفن او الطائرات 

 التقدم واحتمالیة الكشف عن الھدف.
تنبیھ الطائرات الموجودة في  البدء في بث االستغاثة البحریة أو بث المعلومات البحریة و   ع.  

المسارات الجویة. ینبغي االخذ بعین االعتبار ترتیبات اإلعالنات التي یتم إجراؤھا على  
 شبكات الرادیو والتلفزیون. 

 ترتیب مواعید االتصاالت عند الضرورة.    ف.  
 طلب أصول بحث وإنقاذ إضافیة، عند الحاجة. ص.   
 البحث واإلنقاذ.  ممارسة التنسیق الشامل ألصول   ق.    
الحفاظ على االتصال بأقرب األقرباء أو مالك أو وكیل أو إدارة المركبة أو األشخاص     ر.  

 .المفقودین
إبقاء جمیع السلطات المعنیة على علم تام بالتقدم المحرز في حادث البحث واإلنقاذ مع  ش.   

والمنتظم. یجب إرسال تقاریر الحالة في  في الوقت المناسب  (SITREP’s) تقاریر الحالة
 تسلسل رقمي. 

 تقدیم توصیات فیما یتعلق باستمرار أو تعلیق عملیات البحث.    ت.  
إصدار نشرات إخباریة حول التقدم المحرز في الحوادث وفقًا لإلجراءات والسیاسات   ث.  

 التنظیمیة المحلیة الخاصة بالبحث واإلنقاذ. 
، انھاء مھام  (Alerts) علومات لوحدات البحث واإلنقاذ، وإلغاء التنبیھات تقدیم ایجاز / وم   خ.  

   (Final report)   وحدات البحث واإلنقاذ والمؤسسات المعنیة، وإصدار تقریر بالحالة النھائي 
 لجمیع المعنیین. 

العمل وفقًا لما ھو مطلوب للتعامل مع ظروف الطوارئ الفریدة أو غیر العادیة أو    ذ.  
  .المتغیرة

عندما یكون لدى مركز البحث واإلنقاذ التنسیق الشامل لعملیة البحث واإلنقاذ، یجب على   2.1.14 
 :منسق مھمة البحث واإلنقاذ إیالء اھتمام خاص للمسائل التالیة ذات الصلة بالبحث 

 
االحتماالت،  بالتعاون مع مكتب األرصاد الجویة، مراقبة أحوال الطقس في منطقة     أ. 

 البحث.  منطقة  الطرق التي تستخدمھا وحدات البحث واإلنقاذ في العبور من وإلى 
تنسیق طائرات البحث في ضوء الظروف التشغیلیة عن طریق تحویل أو استدعاء   ب.

 حسب ما تقتضیھ الظروف.  (A) الطائرات أو إعادة تعیین مناطق البحث 
 طائرات البحث في المناطق المجاورة. التخطیط لتقلیل التعارض بین  جـ. 

مراعاة المتطلبات اللوجستیة، وعلى وجھ الخصوص اإلقامة والوقود وتوافر أطقم   د.  
اإلغاثة والمراقبین وجمیع المرافق االرضیة الالزمة في المطارات والموانئ التي  

 ستستخدمھا وحدات البحث واإلنقاذ. 
 لبحریة والتوزیع الفعال لحركة الرسائل تنسیق استخدام الموارد والمرافق ا ھـ. 

(weather broadcast)     فیما یتعلق بحالة البحر والظروف الجویة التي قد تؤثر على
 السفن والقوارب البحریة المشاركة في أنشطة البحث. 

توفیر المعلومات المنتظمة للجھات المسؤولة عن وحدات البحث البریة عن الظروف     و.   
 والمتوقعة التي قد تؤثر على عملیاتھا. الجویة الفعلیة  
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ضمان إطالع جمیع وحدات البحث على اإلجراءات والتطورات التي تؤثر على   ز.  
 عملیاتھا. 

االستفادة الفعالة من الموظفین في مراكز البحث واإلنقاذ األخرى والجھات الطبیة     . ح
  والعالقات العامة وممثلي الشركة والجھات البحریة.

إبقاء المراكز األخرى التي تم منحھا تنسیق أصول/ ووحدات البحث على علم بتقدم     .ط
  .البحث الشامل واستراتیجیتھ 

وقد    ،قد یتاح لمنسق مھمة البحث واإلنقاذ المساعدة من قبل موظفي البحث واإلنقاذ المؤھلین           2.1.15
تتم مشاركة بعض الوظائف حیث ال یوجد عدد كاف من الموظفین لتخصیص المھام الفردیة  

 .للموظف

 (A/SMC – A/SARMC)  مسؤولیات وواجبات مساعد منسق مھمة البحث واإلنقاذ

كما یوحي العنوان، فإن مساعد/ منسق مھمة البحث واإلنقاذ یساعد، ویتبع لمنسق مھمة    2.1.16
 .واإلنقاذ المعین لمھمة بحث وإنقاذ محددةالبحث 

یخضع مساعد/منسق مھمة البحث واإلنقاذ لإلشراف المباشر من قبل منسق مھمة البحث   2.1.17
واإلنقاذ، وبالتالي فھو یتمتع بالسلطة التشغیلیة الكاملة لمنسق مھمة البحث واإلنقاذ عند  

 .القیام بواجبات محددة

منسق مھمة البحث واإلنقاذ مسؤولیة التوثیق الروتیني وتخصیص وحدات /یتولى مساعد              2.1.18
سیحدد كل ،  البحث واإلنقاذ وعرض خطة البحث تحت إشراف منسق مھمة البحث واإلنقاذ 

مركز من مراكز البحث واإلنقاذ واجبات محددة تنطبق على وظیفة مساعد/منسق مھمة  
 .البحث واإلنقاذ 

الموظفین الذین یؤدون واجبات مساعد/منسق مھمة البحث واإلنقاذ، كقاعدة  یجب على          2.1.19
عامة، أن یحملوا مؤھالت بحث وإنقاذ، لكن متطلبات المؤھل تختلف باختالف اختصاص  

 .البحث واإلنقاذ لكل مركز 

 
   (ALLOCATOR/ PLANNER)  المخصص /المخطط

مھمة البحث واإلنقاذ عن تحدید منطقة  یكون المخصص/المخطط مسؤوًال أمام منسق  2.1.20 
، وتخصیص وحدات البحث المناسبة لمناطق محددة، وعند الحاجة یقوم بعمل  (A) االحتمال 

 .ایجاز ألطقم البحث وتقدیم تقریر مختصر عن المھمھ

   (LOGGER / RECORDER)  مدون / مسجل 

االحتفاظ بسجل زمني دقیق وحدیث ألحداث البحث  یجب على المدون / مسجل ، إذا لزم األمر          2.1.21
واإلنقاذ مع السجالت والرسائل وتفاصیل المكالمات الھاتفیة وسجالت الرادیو الضروریة  

 .األخرى 
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 (BREIFING OFFICER)   مسؤول اإلحاطة / االیجاز 

مسؤول اإلحاطة / االیجاز یكون مسؤوالً عن إرشاد وحدات البحث وتقدیم تقریر مختصر   2.1.22
 . (debriefing) ت عن المعلوما

   (intelligence officer)    مسئول جمع المعلومات 

 :ل جمع المعلومات مسؤوالً عن ویكون مسؤ  2.1.23
التخطیط والتحدیثات الدوریة  خذ تنبؤات االتصال مع مسؤول األرصاد الجویة أل     أ.

 لمعلومات الطقس. 
 رصد وتقییم وتقدیم تقاریر عن المعلومات السمعیة والبصریة.   ب.
 استجواب الشھود وتقییم التقاریر األخرى.   .ـج
 الحصول على بیانات حول األشخاص المفقودین و / أو المركبات المفقودة.     د.

 اللوجستیة المتعلقة بمنطقة البحث. الحصول على البیانات    ھـ.
 .اإلشراف على العاملین في جمع المعلومات   . و

یجب على مسئول جمع المعلومات إخطار منسق مھمة البحث واإلنقاذ على الفور بأي   2.1.24
 . معلومات تعتبر مھمة

 (rescue planner)  مخطط اإلنقاذ 

وتنسیق خطة اإلنقاذ. یجب أن تشتمل خطة اإلنقاذ  یكون مخطط اإلنقاذ مسؤوالً عن وضع   2.1.25
على تحدید موقع اإلمدادات المسبقة للناجین من أجل اإلنزال الجوي، ووضع مرافق اإلنقاذ  

 .المناسبة في المواقع المناسبة واالحتیاجات الطبیة للناجین قبل دخول المستشفى 

 (communication officer)  مسئول االتصاالت

لمراكز/ األطراف المعنیة األخرى، عند االقتضاء،  امسئولي االتصال أو المستشارون من  2.1.26  
یمكن طلبھم أو توفیرھم من قبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ البحري/  
مركز البحث واإلنقاذ البري ، مشغل الطائرات، الجھات العسكریة وما إلى ذلك، ویقومون  

بط بین مركز تنسیق اإلنقاذ/ مقر البحث المیداني ومراكزھم االصلیة في مسائل  بعمل ر
یتم تشجیع استخدام مسئول االتصال خالل   ،(Kuwait RCC / MRSC/ LRSC)  تخصصھم

 .عملیات البحث واإلنقاذ التي قد تطول

 (OSC)  المنسق في الموقع 

واإلنقاذ معًا في نفس مھمة بحث وإنقاذ في نفس الموقع،  عندما یعمل عدد من وحدات البحث    2.1.27
فقد تكون ھناك میزة إذا تم تعیین وحدة واحدة لتنسیق أنشطة جمیع الوحدات المشاركة،  
سیعین منسق مھمة البحث واإلنقاذ ھذا الدور للمنسق في الموقع، الذي قد یكون الشخص  

ص آخر في منشأة قریبة أخرى في  المسؤول عن سفینة أو طائرة مشاركة في البحث أو شخ 
وضع یمكنھا من التعامل مع واجبات المنسق في الموقع، ویجب أن یكون المنسق في الموقع  
الشخص األكثر قدرة، مع األخذ في االعتبار تدریبات البحث واإلنقاذ وقدرات االتصاالت   

ما یجب تجنب  وطول الفترة الزمنیة التي یمكن أن یبقى فیھا موجود في منطقة البحث، ك
التغییرات المتكررة للمنسق في الموقع، وتشمل الواجبات التي قد یقوم منسق مھمة البحث  
واإلنقاذ بتعیینھا إلى المنسق في الموقع والتي، تعتمد على االحتیاجات والمؤھالت والتي  

 :منھا
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 تولي التنسیق العملیاتي لجمیع وحدات البحث واإلنقاذ في الموقع.     .أ
 تلقي خطة عمل البحث من منسق مھمة البحث واإلنقاذ.   .ب 
تعدیل خطة عمل البحث على أساس الظروف البیئیة السائدة وإبقاء منسق مھمة البحث واإلنقاذ   .ـج

 على علم بأي تغییرات في الخطة (بالتشاور مع منسق مھمة البحث واإلنقاذ عندما یكون ذلك ممكًنا).
 المعلومات ذات الصلة لوحدات البحث واإلنقاذ األخرى. توفیر     د.

 تنفیذ خطة البحث واإلنقاذ عند االقتضاء.    ھـ.
 مراقبة أداء الوحدات األخرى المشاركة في البحث.     و. 
 تنفیذ خطة اإلنقاذ (حسب االقتضاء).     ز.
 .واإلنقاذ إلى منسق مھمة البحث   (SITREPS) تقدیم تقریر بالحالة منتظم    ح.

 
 موارد البحث واإلنقاذ   2.2  
 

 نظرة عامة      

یعتمد البحث واإلنقاذ داخل منطقة البحث واإلنقاذ الكویتیة على استخدام طائرة، سفینة،    2.2.1
 .مركبة والتي یمكن توفیرھا لتشكل جزًءا من جھود البحث واإلنقاذ 

البحث واإلنقاذ البحري / مركز البحث واالنقاذ البري یكون مركز تنسیق البحث واإلنقاذ/ مركز   2.2.2
مسؤوالً عن تطویر وادامة سجل المرفق، والذي یحتوي على تفاصیل جمیع الموارد المتاحة التي قد 

 :تكون قادرة على المساعدة في متابعة حادث البحث واإلنقاذ وقد تتضمن ھذه التفاصیل
 .ساعة  24تفاصیل االتصال على مدار     أ.

 .نوع الموظفین / األصول او الموارد   ب.
 ) ، الغوص، إلخاالثر كالب  قدرات األصول (البحث على األراض، اإلنقاذ العمودي،  .ـج
 .)او بعد ساعات العمل الرسمیة وما إلى ذلك  7/24توافر األصول (    د.
 .أي تكالیف متضمنة   .ھـ
 .أي مھلة مطلوبة     و. 
 .أي قیود    ز.

یجب على منسق مھمة البحث واإلنقاذ اتخاذ الترتیبات الالزمة لتوفیر وحدات البحث   2.2.3 
تُستخدم مصطلحات وحدة البحث واإلنقاذ أو مرفق البحث واإلنقاذ لوصف نوع أو    ،المناسبة

 .أكثر من المرافق الجویة أو البحریة و / أو البریة 

الستخدامات البحث واإلنقاذ، وقد یتم تكییف بعضھا عن طریق بعض ھذه المرافق مناسبة على الفور  2.2.4  
التزوید بمعدات إضافیة أو التدریب، وربما یتم تعیین عدد من الوحدات التي تعتبر مناسبة لتقدیم عملیات 

 .(SRU’s) البحث واإلنقاذ على أنھا وحدات بحث وإنقاذ متخصصة مع أفراد مدربین 

صول على أصول وموارد بحث كافیة للبحث في المنطقة  یجب بذل كل جھد ممكن للح  2.2.5 
مثل   المحددة ومجال تغطیة مرٍض في أقصر وقت ممكن، ومع ذلك، فإن بعض العوامل

الطقس السیئ أو الظالم قد تجعل البحث الجوي المثالي غیر عملي وینبغي النظر في استخدام  
یات البحث عن طریق البر  األصول والموارد السطحیة (على االرض)، عادةً ما تكون عمل 

بمفردھا غیر عملیة بالنسبة لمناطق البحث الكبیرة ولكن یمكن إجراؤھا في معظم الظروف  
الجویة ویمكن أن توفر تغطیة كاملة لمنطقة ذات طبیعة ال یمكن تفتیشھا بشكل كامل من  

اإلنقاذ  الجو، فرق البحث على االرض ھي أیضا ھامة في العملیات حیث یتم البحث من الجو و
 .من قبل الوحدات البریة 
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یجب أن یبدأ تحدید وحدات اإلنقاذ ونشرھا في وقت استجابة البحث واإلنقاذ األولى ویجب   2.2.6
 .أن تستمر مراجعة المتطلبات خالل اإلجراء

 (PERSONNEL)  الطاقم

لمنسق مھمة البحث  عندما تجري وحدة البحث واإلنقاذ عملیة بحث وإنقاذ تحت التوجیھ العام   2.2.7 
 .واإلنقاذ، فإن الشخص المسؤول عن الوحدة سوف یتحمل مسؤولیة تنفیذ العملیة المسندة إلیھ

یجب تنبیھ وابالغ العاملین في المجال الطبي في الوقت المناسب إذا كان من المتوقع أن تكون   2.2.8 
 .ھناك حاجة إلیھم

یتم إجراء التدریبات المنتظمة من قبل وحدات  یجب على مراكز البحث واإلنقاذ ضمان أن   2.2.9 
 .البحث واإلنقاذ 

 اإلنزال الجوي  نیومراقب ومرسلین  ین مسؤول

 (DROPMASTER/ DISPATCHERS/ OBSERVERS) 

  ومرسلین ومراقبین  ن یتم تدریب العدید من أعضاء الجیش وعسكریین وغیرھم كمسؤولی       2.2.10 
یجب أن یكون كل منسق لمھمة البحث واإلنقاذ على درایة بالمھارات التي   إنزال جوي،

 .یمتلكھا منقذ الطوارئ حیث قد تكون مطلوبة أثناء حادث البحث واإلنقاذ 

جزًءا ال یتجزأ من فریق البحث واإلنقاذ  اإلنزال الجوي  يومراقب ي مرسلو ي یعد مسؤول 2.2.11  
 .وعملھ الفعال 

حاجة لمسؤولي اإلنزال الجوي إذا كان من المقرر تسلیم مؤن جویة   سوف تكون ھناك 2.2.12 
للناجین، یكون مسؤول اإلنزال الجوي مسؤوالً عن إعداد المعدات للتسلیم والیجاز فریق  
اإلنزال والطاقم بتقنیات اإلنزال، أثناء مھمة اإلسقاط سیتولى مسؤولو اإلنزال الجوي  

یة اإلنزال، یجب أن یكون المرسلون متاحون  مسؤولیة مقصورة الطائرة والتحكم بعمل
 .لمساعدة مسؤولي اإلنزال الجوي في توصیل اللوازم عند الحاجة

كلما أمكن، یجب استخدام قادة المراقبین والمراقبین المدربین في جمیع طائرات البحث، وإذا            2.2.13 
منسق مھمة البحث واإلنقاذ  كان ال بد من استخدام بعض المراقبین غیر المدربین، یجب على  

بذل كل جھد ممكن للحصول على قائد مراقب أو مراقب واحد على األقل مدربین في كل  
 .طائرة بحث 

من   ،یجب تعیین مراقبین على الطائرات لتمكین قائد المراقب من ترتیب فترات اإلغاثة 2.2.14 
 .الناحیة المثالیة، یجب أن تكون طلعات البحث لمدة ساعتین تقریبًا 

یجب على القائد المراقب المخصص للطائرة حضور اإلحاطة/ االیجاز مع الطیار أو   2.2.15  
الحصول على نسخة من اإلحاطة/ االیجاز، وبعد ذلك یكون مسؤوالً عن إحاطة/ ایجاز  

 .یمكن تزوید قادة المراقبین بمناظیر عند توفرھا  المراقبین المخصصین لتلك الطائرة،
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في حالة توقع إجراء بحث مطول، یجب وضع قوائم توزیع االستالمات بأسماء قادة المراقبین         2.2.16 
والمراقبین لتجنب التعب، وإذا لم یكن ھناك عدد كاف من المراقبین المتوفرین محلیًا، فیجب  

 .قلھم إلى المنطقة الحصول على مراقبین إضافیین ون

من مسؤولیة منسق مھمة البحث واإلنقاذ، إما مباشرة أو عن طریق تفویض من مركز البحث   2.2.17 
واإلنقاذ، توفیر مؤن وسبل الراحة للمراقبین، ویشمل ذلك توفیر وجبات طعام خفیفة واإلقامة  

 .واستراحات 
 التحضیر لإلنقاذ 

  ، التخطیط لإلنقاذ في وقت استجابة البحث واإلنقاذ األولیة ویستمر طوال العملیجب أن یبدأ               2.2.18
یجب تحدیث الخطط بشكل مناسب حسب ما تقتضیھ الظروف، وفي جمیع األوقات یجب  

 .مراعاة االحتیاجات الطبیة للناجین قبل ارسالھم الى المستشفى 

 
 العالقات العامة    2.3  

 نظرة عامة  

بیعتھا رأي عام ویھتم  عملیات البحث واإلنقاذ عن الطائرات والسفن المفقودة تولد بحكم ط          2.3.1 
خبارھا، یعتبر مركز تنسیق البحث واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ البحري /  الجمھور بأ

مركز تنسیق البحث واالنقاذ البري یعتبر ھو المصدر لألخبار وھذا ینطبق بشكل خاص  
اإلنقاذ، حیث یجب إبالغ الجمھور أثناء عملیات البحث واإلنقاذ، ضمن  خالل حوادث البحث و

 :حدود السریة، بإجراءات البحث واإلنقاذ، تشمل الفوائد المحتملة للنشر المبكر للمعلومات 
 معلومات إضافیة من الجمھور، مما یؤدي إلى استخدام أكثر فعالیة لموارد البحث واإلنقاذ.      أ.

 طلبات واتصاالت وسائل اإلعالم المستھلكة للوقت. تقلیل من  ب.
 .الحد من الشائعات والتكھنات العامة غیر الدقیقة حول مھام البحث واإلنقاذ  .ـج

یجب أن یخضع طاقم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ البحري / مركز   2.3.2  
ھیئة للجھة االصلیة (جھة العمل االصلیة)  البحث واالنقاذ البري إلجراءات العالقات العامة لل

من المھم أن تنشأ عالقة بین وسائل اإلعالم ومراكز تنسیق   ،عند التعامل مع وسائل اإلعالم
 :البحث واإلنقاذ / مركز البحث واإلنقاذ البحري / مركز البحث واالنقاذ البري بحیث 

ل على معلومات حادث البحث  یتم التعامل مع وسائل اإلعالم بشكل یضمن لھا الحصو   .أ 
  واالنقاذ و "حق الجمھور في المعرفة". 

 تكون المعلومات التي تصل إلى الجمھور ھي معلومات واقعیة وكاملة قدر اإلمكان.   .ب 
ال یكون األداء التشغیلي لمراكز تنسیق البحث واإلنقاذ / مركز البحث واإلنقاذ البحري    . جـ
 البري متحیًزا. مركز البحث واالنقاذ  /

تستمد المنفعة من البث اإلعالمي للحصول على المعلومات التي تتم بناًء على طلب     د.
 .فریق البحث واإلنقاذ 

 

 العملیات التي تنطوي على اثنین أو أكثر من مراكز البحث واإلنقاذ

المسؤول   امل لتفادي الخلط في المعلومات العامة، من الضروري أن یقوم مركز التنسیق الش 2.3.3 
 .عن إجراء البحث واإلنقاذ المعین بإصدار أي خبر
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یوصى بإتباع اإلرشادات التالیة لإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملیات السفن أو الطائرات            2.3.4
 :أو الوحدات والمرافق األخرى أثناء العملیات المشتركة

 (الجمھور) إلى سلطة مركز البحث واالنقاذ المعنیة. یجب توجیھ أو إحالة تساؤالت العامة     أ.
سلطة البحث واإلنقاذ، یكون ھو المسؤول عن نشر   عندما یكون الجیش الكویتي ھو   ب.

 ویجب استشارة الجیش قبل نشر أي معلومات للجمھور/ وسائل اإلعالم.   ، المعلومات للجمھور
عملیة البحث واإلنقاذ المدني، فإن  عندما تشارك الوحدات العسكریة في مساندة ودعم   .ـج

المعلومات المتعلقة بأنشطة ھذه الوحدات العسكریة لن یتم نشرھا للجمھور / وسائل اإلعالم  
 .دون موافقة عسكریة من الجھات المعنیة

 .مسؤولو العالقات العامة واالعالم  د.
 

لذا یجب أن   ،مسؤولین للعالقات العامة واالعالمعادةً ما یكون لدى مراكز البحث واإلنقاذ           2.3.5 
یكون لدى مسؤولین العالقات العامة واالعالم، معرفة بالبحث واإلنقاذ وتقنیات نشر  

 .المعلومات للجمھور 
 

سیتم تغطیة حدود سلطة مسؤولي العالقات العامة واالعالم من خالل اللوائح واإلجراءات            2.3.6
 :ولو العالقات العامة واالعالم المھام التالیة التنظیمیة، سیؤدي مسؤ 

تلقي إحاطات/ ایجاز من قبل طاقم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ    أ.
البحري / مركز البحث واالنقاذ البري، تقاریر بالحالة، سجل بحث وإنقاذ والمقابالت مع  

 المفقودین الذین تم إنقاذھم إذا كان ذلك متاًحا. 
االستفادة بشكل كامل من وسائل اإلعالم المحلیة، مثل الصحافة واإلذاعة والتلفزیون    ب.

 ومواقع التواصل االجتماعي لنشر المعلومات. 
إقامة منسق مھمة البحث واإلنقاذ االتصال مع وسائل اإلعالم في وقت مبكر لتفادي    .جـ

 عالم مع تقدم المھمة. حصولھ على الكثیر من طلبات للمعلومات من قبل وسائل اال 
البقاء على اطالع جید باإلجراءات والتقنیات المستخدمة في البحث وفي أي مرحلة یعمل     د.

 فیھا نظام البحث واإلنقاذ في أي وقت محدد. 
 .معالجة ومراجعة مدى مالئمة األخبار لجمیع الصور التي التقطت ألنشطة المھمة  .ـھ

 طلب المساعدة العامة 
 

ستغالل وسائل اإلعالم للوصول إلى المعلومات من  اقد یقوم منسق مھمة البحث واإلنقاذ ب  2.3.7 
 ). العامة (الجمھور 

 

 االتصال مع األقارب 
 

یمكن الحصول على المعلومات التي قد تؤثر بشكل كبیر في إجراءات البحث من أقارب   2.3.8 
ویجب جمع المعلومات المتعلقة بالتاریخ الشخصي ومسارات   ،وأصدقاء األشخاص المفقودین

العمل المحتملة التي یتخذھا األشخاص المفقودون من قبل ضباط مدربین على أسالیب  
 .التحقیق، وتكون مختصة لوصف خطة البحث الحالیة والمقترحة بطریقة مطمئنة 
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 إخطار أقرب األقرباء 
 

أحد الموظفین على اتصال منتظم مع األقارب لتقدیم معلومات  أثناء البحث یوصى بأن یحافظ    2.3.9 
وخطط تفصیلیة إذا كان ذلك مناسبًا، كما ینبغي تشجیع األقارب على زیارة مركز تنسیق  
البحث واإلنقاذ/ مركز البحث واإلنقاذ البحري/ مركز البحث واالنقاذ البري لتمكینھم من  

األقرباء / األقارب في مرحلة مبكرة من أي عملیة  یجب أن یُنصح أقرب    رؤیة جھود البحث، 
 .بحث وإنقاذ، للتأكد من أن توقیت نشر المعلومات ذات الصلة ال یسبب لھم قلق ال مبرر لھ

 
كلما كان ذلك ممكنا، یجب استخدام ضباط االتصال في مركز تنسیق البحث واإلنقاذ لتقدیم         2.3.10 

د تقدیم المشورة بحدوث حالة وفاة، من األفضل أن یتم  المشورة األولیة لألقارب وخاصة عن
تمریر ھذه المعلومات شخصیًا ولیس عبر الھاتف، وذلك لضمان توفیر المساندة والدعم  

 .المباشر والمناسب 
 

في أي حال، قبل تعلیق البحث أو إنھائھ، یجب على منسق مھمة البحث واإلنقاذ التأكد من         2.3.11 
كما یجب اطالعھم بشكل كامل على مجھود البحث   ،قرباء قدر اإلمكاناستشارة أقرب األ

األقارب أكثر   ،الكامل، والظروف في منطقة البحث، وأسباب اقتراح تعلیق أو إنھاء البحث 
قدرة على قبول قرار منسق مھمة البحث واإلنقاذ بتعلیق أو إنھاء عملیات البحث إذا كانوا  

 .جھود على اطالع جید بسیر العملیات وال
 

عندما تكون إجراءات البحث واإلنقاذ عن مفقودین من جناسي آجنبیة، ینبغي إبالغ وزارة    2.3.12 
 .الخارجیة بذلك

 
 .الجیش الكویتي ھو السلطة الوحیدة المعنیة بإصدار أي معلومات ألقارب أفرادھا ومنتسبیھا 2.3.13 

 
 اإلصابات

 
واإلنقاذ، مثل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ ستكون مسؤولة عن اإلفراج عن  مراكز البحث        2.3.14

ویتم إصدار أسماء اإلصابات العسكریة لحادث البحث واإلنقاذ فقط    ،أسماء الضحایا المدنیین
 .من قبل المؤسسة العسكریة أو السلطة الوطنیة المختصة للوحدات العسكریة الزائرة 

 
ماء وعناوین الناجین حتى یتم التحقق من إثبات الھویة، وبشكل  یجب عدم الكشف عن أس  2.3.15 

عام ال ینبغي اإلفصاح عن معلومات الناجین قبل نشر معلومات الضحایا، على الرغم من  
أن الظروف قد تفرض بعض الخروج عن ھذا اإلجراء. یجب تشجیع الناجین على االتصال  

لة لتحقیق ذلك، حیث یعد التحكم في  بأسرھم في أقرب وقت ممكن وتقدیم كل مساعدة معقو
 .نشر المعلومات من قبل الناجین أمًرا صعبًا ویتطلب رعایة دقیقة
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 .المساعدة وعملیات الطوارئ األخرى المتاحة من قبل مراكز تنسیق البحث واإلنقاذ لدولة الكویت   2.4 
 معلومات عامة 

 
  واالنقاذ في دولة الكویت بإجراء عملیات أخرى غیر البحث واإلنقاذ، تقوم مراكز تنسیق البحث          2.4.1  

 :تشمل ھذه العملیات و   والتي إذا لم یتم تنفیذھا ، والتي قد تؤدي إلى وقوع حادث بحث وإنقاذ،
مساعدة سفینة أو طائرة في وضع خطیر وتتعرض لطارئ، مما یعرض األشخاص على       أ.

دة عن طریق العمل المباشر، أو عن طریق اإلخطار  متنھا للخطر، قد تكون ھذه المساع
 والتنسیق مع مراكز البحث واإلنقاذ األخرى. 

 مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري یقوم بإذاعة معلومات السالمة البحریة.   ب.
تحذیر السلطات المختصة من األفعال غیر القانونیة المرتكبة ضد طائرة أو سفینة (مرحلة   .جـ

 خاصة فیما یتعلق بالقرصنة / السطو المسلح). IAMSAR في حالة تأھب بموجب ایمسارالطوارئ 
 تنبیھ السلطات المختصة بعد التخلي عن سفینة أو طائرة، لتقلیل األخطار المستقبلیة.     د.

 . (Maritime Safety Information - MSI)  تشغیل نظام تتبع السفن وإعداد التقاریر  ھـ.  
  معلومات السالمة البحریة عندما تكون متاحة لمركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري.   و.

 "الحالي""عدم توفر ھذا النظام في دولة الكویت في الوقت 
 

یتم إصدار معلومات السالمة البحریة، مثل التحذیرات من مخاطر على المالحة، بواسطة    2.4.2 
 Inmarsat سایفتي نت   -  مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري، وربما یتم بثھا عبر إنمارسات 

SafetyNET    وبعض محطات رادیو الساحل المحدودة. 
 

البحریة على المساعدة في منع وقوع حوادث  مالحظة: تعمل محطات بث معلومات السالمة  
بحث وإنقاذ، یجب تقدیم ھذه الخدمة بواسطة مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري في جمیع  

 .أنحاء دولة الكویت ومنطقة المالحة البحریة

 األعمال غیر القانونیة 
 

التي یُعتقد أنھا تخضع لتدخل  قد یصبح مركز تنسیق اإلنقاذ على علم بالطائرة المعروفة أو   2.4.3  
سوف یقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ تقدیم مشورة الخدمات الجویة في أقرب    ،غیر قانوني

سیتم تنفیذ اإلجراءات المناسبة في حالة تطور الموقف إلى حد أن إجراء البحث  ووقت ممكن،  
 .واإلنقاذ ضروري أو سیكون ضروریًا 

 
الستخدامھا من قبل السفن التي تتعرض للھجوم أو التھدید بالھجوم  تم تطویر إشارات خاصة   2.4.4  

"القرصنة/ ھجمات السطو المسلح" ھي فئة من   من قبل القراصنة أو اللصوص المسلحین 
 ات ، وقد أضافت إنمارس(DSC)   رسائل االستغاثة لجمیع فئات معدات النداء االنتقائي الرقمي

(C)     العالمي لالستغاثة والسالمة في البحر، ومن أجل سالمتھم قد  رسالة قرصنة إلى النظام
 .یتعین على السفن إرسال رسالة "ھجوم القرصنة / السطو المسلح" سراً 

 
مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري على علم   /  عندما یصبح مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  2.4.5  

طو مسلح)، ویقدم المشورة للجھات بمثل ھذا الموقف، یجب أن یعلن عن حادثة (قرصنة/ س 
مركز تنسیق البحث    /   الرسمیة المعنیة باالستجابة وفقًا إلجراءات مركز تنسیق البحث واإلنقاذ 

في حالة    ،واإلنقاذ البحري، ویبدأ االستعدادات لعملیات بحث وإنقاذ محتملة، حسب االقتضاء
ت تُرسل إلى السفینة حتى ال  سراً یجب توخي الحذر في أي مراسالاإلشارة  إرسال السفینة  

 .یتم تحذیر القراصنة
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مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري، عند تلقي تقریر عن   / مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  2.4.6  

 :ھجوم قراصنة / السطو المسلح، سیتصرف وفقًا لما یلي
  مركز تنسیق البحث واإلنقاذ إذا كان الھجوم داخل منطقة البحث واإلنقاذ الكویتیة، فسیقوم       .أ
 :مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري بما یلي  /

 اإلفادة بإستالم التقریر المرسل.   (1) 
تنسیق   إخطار الجھات األمنیة المختصة على النحو المفصل في إجراءات مركز   (2) 

 البحث واإلنقاذ الكویتي. 
  اإلبالغ عن القرصنة التابع للمكتب إخطار وزارة المواصالت وإخطار مركز )  3( 

 البحري الدولي. 
 تقدیم المساعدة لتلك الجھات عن طریق توفیر المعلومات وتقدیم الخدمات.   ) 4( 
النظر في الحاجة إلخطار أي قوات او أسطول في المنطقة بالتنسیق مع الجھات    ) 5( 

 .االمنیة
  اإلنقاذ البحث ویتیة، فإن مركز تنسیق إذا كان الھجوم خارج منطقة البحث واإلنقاذ الكو  .ب 
 :مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري سیقوم بما یلي /
 التقریر المرسل.   باستالم اإلفادة  ) 1(      

 إخطار مركز تنسیق اإلنقاذ المجاور المناسب.  ) 2(      
اإلبالغ عن القرصنة التابع للمكتب  إخطار وزارة المواصالت وإخطار مركز  ) 3(                           

البحري الدولي، إذا كان الھجوم بالقرب من حدود منطقة البحث واإلنقاذ الكویتیة، فیجب  
إخطار الجھات األمنیة الكویتیة، مثل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري كما في (أ)  

لتنسیق مع  أعاله والنظر في الحاجة إلى إخطار أي قوات او أسطول في المنطقة با
 .الجھات االمنیة 
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 التدریب والتمارین :   الفصل الثالث
 

 متطلبات التدریب على البحث واإلنقاذ     3.1  
 

ال یمكن المبالغة في التأكید على أھمیة التدریب الشامل لجمیع الموظفین العاملین في مھام         3.1.1 
ارتباط واحد في سلسلة العمل المعقدة  البحث واإلنقاذ، یمكن أن یؤدي اإلخفاق في وجود 

المطلوبة في كثیر من األحیان في مھام البحث واإلنقاذ إلى إضعاف نجاح العملیة، مما یؤدي  
إلى خسائر في أرواح موظفي البحث واإلنقاذ، وحیاة أولئك الذین ربما تم إنقاذھم و / أو فقدوا  

البحث واإلنقاذ عن طریق تدریب  الغرض من التدریب ھو تحقیق أھداف نظام  ، موارد قیمة
نظًرا ألن الخبرة وتقدیر الموقف الالزمین ضروریان   ،متخصصین في البحث واإلنقاذ 

ویمكن   ، للتعامل مع حاالت البحث واإلنقاذ، فإن المھارات الالزمة تتطلب وقتًا كبیًرا للتعلم
جودة األداء مع جودة  أن یكون التدریب مكلفًا ولكنھ یساھم في الفعالیة التشغیلیة لتتناسب 

 .التدریب 

 التدریب 
 

یجب على نظام البحث واإلنقاذ أن   ، التدریب أمر بالغ األھمیة بالنسبة لعمل وسالمة الطاقم 3.1.2
ینقذ أولئك الذین ھم في حالة طارئة/ استغاثة عندما یستطیع ذلك، كما یستخدم التدریب لتقلیل  

سیساعد تدریب الموظفین على إجراء تقییم سلیم   ، المخاطر على موظفیھ ومواردھم القیمة
یمة متاحین للعملیات  للمخاطر على ضمان بقاء ھؤالء المھنیین المدربین والموارد الق 

 .المستقبلیة
 

یتم تعزیز التناسق في التدریب وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحث واإلنقاذ من خالل اللجنة   3.1.3  
كما یتم تشجیع توحید اجراءات عملیات البحث واإلنقاذ من خاللھا   ، العلیا للبحث واإلنقاذ 

 .أیضا، كلما كان ممكنا 
 

 دریباختیار المشاركین في الت
 
تمتد الجھود المبذولة لضمان االحتراف إلى التطویر الوظیفي لألفراد المكلفین باالضطالع   3.1.4 

باإلضافة    ، والھدف ھو ضمان أن مسؤولي البحث واإلنقاذ مؤھلون  ،بواجبات البحث واإلنقاذ 
إلى ذلك ینبغي أن تنظر الجھات المعنیة في القیام بمھام ذات مدة كافیة لتطویر الخبرة  

 .واالستفادة من تجربة البحث واإلنقاذ في المھام المسندة لموظفیھا
 

 متطلبات التدریب 
 
نقاذ  منظمات البحث واإلنقاذ مسؤولة عن إنشاء برامج تدریب رسمیة لموظفي البحث واإل      3.1.5 

 .للوصول والحفاظ على الكفاءة المناسبة للمھام المناطة بھم
 
 

یجب أن یركز تدریب موظفو البحث واإلنقاذ على التطبیق العملي والنظري للبحث واإلنقاذ   3.1.6  
 :وقد یشمل ما یلي 



 

9201  - االصدار االول - الوطنیة للبحث واالنقاذالخطة  57  
 

دراسة إجراءات وتقنیات وأجھزة البحث واإلنقاذ من خالل المحاضرات والعروض    أ.
 التوضیحیة واألفالم وكتیبات البحث العلمي والمجالت. 

  المساعدة في أو مراقبة العملیات الفعلیة.  ب.
تمارین یتم فیھا تدریب الموظفین على تنسیق اإلجراءات والتقنیات الفردیة، أو تشغیل    . جـ

 .معدات متخصصة، في بیئة فعلیة أو محاكاة
 

 إطار التدریب     3.2 

 المؤھالت 
 

 :المستوى المحتمل لمؤھالت البحث واإلنقاذ المطلوبة في دولة الكویت     3.2.1
یكون ھذا المستوى من التأھیل للموظفین الذین یدیرون   : شھادة دبلوم متقدمة    .أ

حوادث البحث واإلنقاذ، سواء في مركز تنسیق البحث واإلنقاذ، مركز تنسیق البحث 
یمكن تقدیم الدورة المتقدمة  و  ،واإلنقاذ البحري أو مركز تنسیق البحث واالنقاذ البري 

معترف بھ ألعضاء مراكز   حول إدارة البحث واإلنقاذ من خالل تدریب شخصي أو كیان 
 .تنسیق البحث واإلنقاذ 

: یكون ھذا المستوى من التأھیل للموظفین الذین یقومون بتنسیق حوادث  الدبلوم   .ب 
مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  /  البحث واإلنقاذ، سواء في مركز تنسیق البحث اإلنقاذ 

لوم تنسیق البحث واإلنقاذ  یمكن إعطاء دب  ،البحري أو مركز تنسیق البحث واالنقاذ البري
 .من قبل أي شخص أو كیان معترف بھ إلى أعضاء مراكز تنسیق اإلنقاذ 

 باقة تدریب مراكز تنسیق البحث واإلنقاذ : حزمة التدریب على السالمة العامة 

تتوفر حزمة تدریب على السالمة العامة لمراكز البحث واإلنقاذ، مركز تنسیق البحث             3.2.2
مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري/ مركز تنسیق البحث واالنقاذ البري/ الجیش    واإلنقاذ/ 
 .الكویتي

توفر حزمة التدریب على السالمة العامة مناھج من شأنھا رفع الكفاءات والمؤھالت التي            3.2.3 
واإلنقاذ المتوافقة مع مستوى  تحدد مستوى كفاءة الموظفین الذین یشاركون في عملیات البحث  

 .التأھیل المناسب 
 

من الضروري أن یحمل جمیع المدربین (المعلمین) في الدورات المذكورة أعاله شھادة          3.2.4 
 .التدریب والتقییم المعتمدة قبل إجراء أي تعلیم أو تقییم 

 
واإلنقاذ مشكلة تؤثر على جمیع  مراكز  یعتبر التدریب المستمر والحفاظ على مھارات البحث           3.2.5

كل  مركز مسؤولة عن الحفاظ على البرامج التدریبیة التي تضمن االبقاء   ،البحث واإلنقاذ 
لقد تم مالحظة أن مجرد تنسیق   ،على معلومات ومھارات البحث واإلنقاذ في مستوى عال

حون أكثر تساھل  حوادث البحث واإلنقاذ ال یشكل صقل للمھارات حیث أن المنسقین یصب
قد تكون النتائج الجیدة في كثیر من األحیان بسبب الحظ بدالً    ،ببطء ویأخذون طرق مختصرة

 .من التخطیط الجید 
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 تمارین البحث واإلنقاذ   3.3  
 

تمارین البحث واالنقاذ تختبر وتحسن الخطط التشغیلیة، وتوفر تجربة التعلم وتحسین مھارات  3.3.1 
حیث تساعد التمارین التي تتم على أساس واقعي على إظھار وتقییم   ،والتنسیقاالتصال 

وسوف تكشف   ،الفعالیة الحقیقیة للتدریب والكفاءة التشغیلیة وكفاءة خدمة البحث واإلنقاذ 
لذلك   ،التمارین عن أوجھ القصور التي قد توجد في خطط البحث واإلنقاذ وتمكن من تحسینھا

 .عیوب ان تكشف خالل التمارین ولیس أثناء العملیات الفعلیة  من االفضل إن كان ھناك
 

  ، یجب أن یتشارك كل مركز بحث وإنقاذ بشكل دوري في تمارین البحث واإلنقاذ المنسقة 3.3.2 
یجب أن تكون ھذه التمارین مصممة الختبار وممارسة نظام البحث واإلنقاذ في الدولة كلیًا  
أو جزئیًا، واختبار مواضیع مثل الخطط التشغیلیة وإجراءات االتصال والمرافق واألداء  
الفردي للموظفین وأداء وحدة البحث واالنقاذ و / أو عملیات بحث وإنقاذ وطنیة و / أو  

 .اقلیمیة
 

من المھم بنفس القدر أن یكون لدى الموظفین معرفة جیدة بواجبات وإجراءات الوحدات  3.3.3
األخرى واألشخاص المشاركون في عملیة البحث واإلنقاذ، وخاصة أولئك الذین سیتواصلون  

من المھم بشكل خاص أن یدرك منسقو مھمة البحث واإلنقاذ الوقت   ، معھم بشكل مباشر
ملة عند تقدیم طلبات إلى وحدات بحث وإنقاذ أو منظمات ومؤسسات  والجھد والمخاطر المحت

 .أخرى
 
 تدریبات وحدات البحث واإلنقاذ    3.4 

 تدریبات البحث واإلنقاذ البریة 
 

یتم إجراء تدریبات البحث واإلنقاذ البریة بشكل عام من قبل مركز تنسیق البحث واالنقاذ   3.4.1 
 .ومؤسسات أخرى البري، بمساعدة من جھات  

 
یجب أن تضمن مراكز البحث واإلنقاذ األخرى التي قد تشارك في حادث بحث وإنقاذ بري   3.4.2 

أن أعضاءھا على درایة بترتیبات مركز تنسیق البحث واالنقاذ البري لتنبیھ وحدات اإلنقاذ  
 .وإرسالھا

 تدریب طواقم البحث واإلنقاذ
 

قاذ تدریبات البحث واإلنقاذ باالشتراك مع أطقم البحث  یجب أن تنسق مراكز البحث واإلن  3.4.3 
 .واإلنقاذ لضمان الحفاظ على التدریب على التقنیات المستخدمة في عملیات البحث واإلنقاذ 

 

 اإلنزال الجوي  نیومراقب ومرسلین  ین مسؤول
 (DROPMASTER/ DISPATCHERS/OBSERVERS)   

 
قید الحیاة من طائرة إلى الناجین على األرض أو فوق  إن إرسال مؤن ومعدات البقاء على  3.4.4  

الماء ھي مھمة صعبة، والتي إذا لم تتم بشكل جید یمكن أن تلغي أو تؤخر بشكل خطیر جھود  
 .اإلنقاذ وقد تعرض الطائرة وطاقمھا للخطر
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على  یجب أن یتم تنفیذ عملیات اإلنزال الجوي للطائرات المدنیة بواسطة موظفین مدربین   3.4.5 
 .إعداد وتسلیم المعدات القابلة لإلنزال وفقًا لإلجراءات المناسبة

 
مشتركة والتي تشارك فیھا جمیع الجھات التي تنظم أو تشارك في  التمارین الینبغي ترتیب  3.4.6 

 .عملیة اإلنقاذ البري على أساس دوري 

 (Air Traffic Controllers)  ةالجویالحركة تدریب مراقبي 
 

تتطلب عملیات البحث واإلنقاذ الرئیسیة عدًدا كبیًرا من المراقبین الذین قد یتم اختیارھم من    3.4.7
 .جھات مختلفة 

 
یجب أن یقدم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ إرشادات حول المالحظات، مثل نشر كتیب شامل   3.4.8

 .للمراقبین متاح لجمیع مراكز البحث واإلنقاذ 
 

المراقبین   تتم مناقشة موضوع قادة فریق المراقبین وقوائم التحقق من إحاطات / ایجاز 3.4.9
إلى   2.2.13 وتعلیمات مراقبة الطائرات والمراقبین على متن السفن بالتفصیل في الفقرة 

2.2.17   . 

 ( Air SRU)  وحدات البحث واإلنقاذ الجویة

الذین یعتبرون مناسبین وقادرین على القیام بعملیات  یجب توفیر التدریب لمشغلي الطائرات  3.4.10
 .البحث واإلنقاذ 

  ،یتم تزوید ھؤالء المشغلین بمجرد تدریبھم وتجھیزھم رسمیًا بالتدریب المستمر المناسب   3.4.11
یقتصر نطاق التدریب المقدم على قدرة وإمكانات المشغلین الفردیین من حیث الموارد 

 .البشریة وتوافر الطائرات 

وفقًا لذلك، یتم تدریب المشغلین على واحد أو أكثر من الجوانب التالیة من عملیات البحث    3.4.12
 :واإلنقاذ 

 تقنیات البحث البصري.   إجراءات/    أ.
 تحدید موقع إشارات االستغاثة المنقولة جواً باستخدام تقنیات سمعیة   ب.

 (AURAL HOMING TECHNIQUES) . 
 . (DF) إشارات االستغاثة المنقولة جواً باستخدام معدات تحدید االتجاه تحدید موقع   جـ.
 تحدید موقع إشارات االستغاثة المحلیة على األرض.     د.

 تشغیل أنظمة االستشعار اإللكترونیة في عملیات البحث واإلنقاذ.    ھـ.
  التزوید والتسلیم الجوي للمؤن/ المعدات عبر البر و / أو فوق البحر.   و. 
 .تقنیات االنقاذ بطائرات الھلیكوبتر  ز.

 تدریبات اإلسعافات األولیة 
 

مركز تنسیق البحث   ،یجب تدریب جمیع العاملین في البحث واإلنقاذ على اإلسعافات األولیة       3.4.13
واإلنقاذ، مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري، مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري ، الجیش،  
الشرطة، الحرس الوطني ، اإلدارة العامة لالطفاء وأي جھة أخرى، بما في ذلك المجامیع  

ب أن یكون  في حین یج  ،والفرق التطوعیة التي لدیھا قدرات التدریب على اإلسعافات األولیة
لدى جمیع الموظفین معرفة أساسیة باإلسعافات األولیة، یجب أن یكون ھناك عضو واحد  
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على األقل من كل فریق بحث مؤھل للحصول على مستوى أعلى من التدریب أو اإلسعافات  
األولیة المتقدمة كما ینبغي إجراء التدریب المنتظم حتى الوصول إلى مرحلة الثقة في إمكانیة  

 .اإلسعافات األولیة في حاالت المسافات البعیدة عن الخدمات الطبیة الرئیسیةتقدیم 

 إجراءات تشغیل الرادیو 
 

یجب أن یكون التدریب وفقًا للمعاییر الموحدة الموضوعة لدى مركز تنسیق البحث واإلنقاذ   3.4.14 
 .والجیش الكویتيومركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري ومركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري  

 المھارات المیدانیة 
 

ھي عبارة عن سلسلة من   ، المھارات المیدانیة ھي موضوع واسع یصعب تحدیده بالكامل      3.4.15
ومن جوانب المھارات المیدانیة التي   ،المھارات العملیة التي یمكن تعلمھا فقط في المیدان

 :تعتبر مھمة للباحث ھي
 البحث في األرض بالعین.     أ.

 تقدیر المسافات.   ب.
  التتبع األساسي. جـ.  

 

 مھارات المالحظة 
 

 .المالحظة ھي مھارة البحث عن أدلة وقد یلزم إجراؤھا لیالً أو نھاراً   3.4.16
 

 :عملیة المالحظةفي  ھناك العدید من العوامل التي تساعد  3.4.17
 .األشكال العادیة ال تحدث في الطبیعة  - الشكل     أ.

 .نادراً ما تلمع األشیاء الطبیعیة  - اللمعان  ب.
 .غالباً ما تكشف الظالل غیر المعتادة ما قد یبدو مخفیًا  - الظل  جـ.  

 .تجذب العین على الفور   -الحركة     د.
 .االختالفات في الخلفیة الطبیعیة واضحة للعین المدربة -اللون     ھـ.
 .التباعد المنتظم ال یحدث في الطبیعة -التباعد    و. 

 
اللیلیة: نظًرا للخصائص الفیزیائیة للعین، إذا نظر المراقب مباشرةً إلى    -مھارات المالحظة   3.4.18 

لتحسین الرؤیة اللیلیة یجب مراقبة   الجسم،  ذلك یرىجسم صغیر أو خافت في اللیل فقد ال 
 :"األشیاء "خارج المركز 

خارج المركز (الرؤیة الجانبیة/ االجناب): لتحقیق رؤیة "خارج المركز"، یجب أن       أ. 
تكون العین "موجھة بعیداً" عن الجسم الذي یمثل حجمھ عرض قبضة الید على بعد ذراع.  

معرفة االتجاه األكثر مالءمة لالنطالق للھدف أي   فقط عن طریق التجربة، یمكن للباحث 
من المھم أن یقاوم الباحث إغراء النظر مباشرة إلى   ،أعاله أو أسفل أو إلى طرفي الھدف

  .الھدف
المسح: المسح ھو عبارة عن حركة قصیرة مفاجئة للعین فوق منطقة المراقبة أو حولھا       ب. 

یتم استخدامھ بالتزامن مع رؤیة خارج المركز من    ، أو حول عنصر موجود في مجال النظر
لذلك یجب على المراقب تحریك المحور    ، أجل الحصول على أقصى استخدام للعینین في اللیل

إذا تم استخدام   ،یختلف المسح اللیلي عن المسح أثناء النھار ، ثواني 10-4البصري كل 
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اقات متوازیة متداخلة من القریب  األسلوب النھاري في البحث من الیسار إلى الیمین في نط
 .إلى البعید فلن یظھر شيء 

التحدیق: من المھم أن ندرك أنھ عند التحدیق في ضوء ثابت أو عنصر بارز في خلفیة   جـ.   
یحدث ھذا بسبب عدم وجود أي توجیھ للعین   ، سوداء مغایرة، قد یبدأ العنصر في الحركة

ن طریق "وضع" العنصر مقابل شيء آخر  یمكن منع ذلك عو ، للتحقق من الموضع الدقیق
 .مثل وضع إصبع على مسافة ذراع من العین

الثقة: من أجل اكتساب الثقة في القدرة على الرؤیة تحت مستویات اإلضاءة المنخفضة،     د.   
األشیاء التي تراھا في اللیل تمیل إلى أن تكون غامضة    ،یجب استخدام العینین بشكل صحیح

من خالل الممارسة یجب أن یتعلم المراقب التعرف على األشیاء   ، اوضبابیة حول أطرافھ
بمجرد أن یكون الباحث على درایة بتقنیات    ، في اللیل وكیف تختلف عن مظھرھا أثناء النھار

 .الرؤیة في اللیل ستأتي الثقة الالزمة للعملیات اللیلیة بسرعة
من المھم أن یغلق  ف ،الرؤیة اللیلیةحمایة الرؤیة اللیلیة: أي ضوء ساطع سوف یفسد  ھـ.  

باإلضافة إلى ذلك  ،الباحث غریزیًا أو یغطي عینًا واحدة عند مواجھة أي ضوء في اللیل
 :ینبغي علیھ

 تجنب النظر إلى أي ضوء ساطع دون حاجة.  )  1( 
القیام بحمایة العینین بیدیھ من التوھجات أو المصابیح الكاشفة أو المصابیح األمامیة    )2( 

ً تحمي   من( خالل القیام بذلك، یمكن رؤیة األشیاء تتحرك خارج األضواء وھي أیضا
 الرؤیة اللیلیة). 

تجنب التلویح بالمشاعل حیث لن یكون الجمیع سریعًا بما یكفي إلغالق أعینھم   ) 3(                  
 لتجنب وھج الشعلة. 

عند استخدام المصابیح الیدویة لقراءة الخریطة،  وضع إحدى الیدین على الزجاج ) 4(                  
واستخدام األصابع لتحدید كل من المساحة المضاءة وإضاءة الضوء (إبقاء عین مغلقة  

  والوقت الذي تستغرقھ في قراءة الخریطة إلى الحد األدنى). 
سیساعد استخدام المرشحات (مصفیات) الملونة على المصابیح في الحفاظ على   )5(

 الرؤیة اللیلیة على الرغم من أنھ ال یمكن رؤیة عالمات ملونة مماثلة على الخرائط. 
 

 مھارات الفریق والمھارات الفردیة 
 

األرجح أھم مھارة ألعضاء  في حین أن القدرة على "الرؤیة" في بیئة البحث واإلنقاذ ھي على   3.4.19
فریق البحث، إال أن ھناك عدًدا من المھارات األخرى التي یجب على الباحثین أن یتدربوا  

باإلضافة إلى ذلك یجب أن یتدرب األفراد معًا لزیادة فعالیتھم    ،علیھا إذا أرادوا العمل بنجاح
أن یكونوا قادرین   قائد الفریق مسؤول عن التدریب المستمر للفریق لضمان ،كفریق واحد 

یأتي معظم ھذا التدریب فقط بالممارسة المنتظمة وال یمكن الحصول   ،على البحث بفعالیة
 .علیھ في تمرین بحث سنوي واحد 

 
 :أن یتلقى كل عضو من أعضاء فریق البحث تدریبات على یجب  3.4.20

 قراءة الخرائط/ الرسوم البیانیة والمالحة.    أ.
 رادیو. إجراءات تشغیل ال  ب.
 اإلسعافات األولیة األساسیة.   .ـج
 المھارة المیدانیة / المھارة البحریة.   د.
  المالحظة.  .ھـ
 .تقنیات البحث    و. 
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 .لضمان النجاح، من الضروري التدریب كفریق واحد، حتى لو تم إجراء كل التدریبات الفردیة  3.4.21

   (SEARCHERS)  الباحثون
 

األشخاص المشاركین في عملیات البحث إلى مھارات وسمات ومعدات محددة  یحتاج جمیع    3.4.22
 :وقدرات جسدیة وعقلیة

یجب أن یكون الباحث مستعًدا نفسیاً لكل من قسوة عملیة البحث وإلمكانیة تحدید    - السلوك     أ. 
 .مكان شخص مصاب بجروح خطیرة أو متوفٍ 

  ، اكتفاء ذاتي بالمعدات الشخصیة یجب أن یكون كل باحث لدیھ -المعدات الشخصیة  ب. 
 ویجب أن تكون ھذه المعدات قابلة للحمل من قبل الشخص أو في جیوبھ أو على حزامھ. 

  ، یجب تجنب نقل المعدات الزائدة حیث یجب أن یظل الباحثون في حالة حركة عالیةجـ. 
  :تشمل حملھا  األغراض المقترح 

 والبیئة. المالبس واألحذیة المناسبة للطقس    (1)
 أغطیة رأس مناسبة.  ) 2( 
 عبوات میاه مملوءة.   (3) 
 سكین جیب وصافرة.   (4) 
 دفتر مالحظات وقلم.   (5) 
 بوصلة وخریطة (إذا لزم األمر).   (6) 
 وجبات خفیفة.   (7) 
  واقي شمس.   (8) 
 .أغراض اإلسعافات األولیة الثانویة  (9) 

 
ً  -الجاھزیة د.    :االستعداد للبحث متضمنا

 االلتزام بالمھمة.    (1)   
 استغالل الوقت بأكملھ في البحث بدالً من استقطاع اجزاء صغیرة منھ.    (2)   
 االنضباط والعمل الجماعي.    (3)   
 .قبول المصاعب    (4)   
لمواجھة المتطلبات الجسدیة  یجب أن یكون الباحثون الئقین بدنیا بما یكفي    -اللیاقة البدنیة     ھـ.  

 .لنشاط البحث 
 

   (OSC / SEARCHER TEAM LEADERS)  القائد أو المنسق المیدانيقادة فرق البحث/ 
 

 ،ھو الرابط الھام بین منسق مھمة البحث وفریق البحثأو المنسق المیداني قائد فریق البحث / القائد  3.4.23
یجب أن یكون القائد مدرًبا بدرجة عالیة ولدیھ دوافع من الخبرة والمعرفة األساسیة الالزمة لقیادة 

ال یمكن اكتساب ھذا إال من خالل التدریب المستمر في ظل ظروف  ،الفریق في ھذا المجال بنجاح
 .واقعیة

 
ك من الضروري أن یكون  الجودة المرغوب فیھا: تشمل عملیات البحث على األشخاص، لذل      3.4.24

المعرفة والخبرة والشخصیة لقیادة الفریق  أو المنسق المیداني القائد لدى قائد فریق البحث / 
والتحكم فیھ بشكل فعّال. یجب أن یكون مدیًرا فعاًال، ویجب أن یكونوا على درایة بقدرات 

  ،الفریق العامة الفریق، وأن یكون لدیھم فھم لحدود كل عضو وأن یضع في االعتبار سالمة
ھناك حاجة إلى الراحة الكافیة والطعام والمأوى أثناء العملیات ویجب على قائد فریق البحث  

 .ضمان توفیر ھذاأو المنسق المیداني القائد  /
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 :أو المنسق المیدانيالقائد تتضمن سمات قائد فریق البحث /  3.4.25
 مھارات قیادیة.    أ.

 التفاني.   ب.
 المعرفھ.   .ـج
 .المرونة   د.

 :ھي كما یلي أو المنسق المیداني القائد المھارات الرئیسیة لقائد فریق البحث /  3.4.26
 القدرة على إعطاء أوامر واضحة وموجزة ومفصلة.  -األوامر    أ.

القدرة على قراءة الخرائط/الرسوم البیانیة والمالحة في مجموعة متنوعة من الظروف    ب.
 البیئیة. 

استخدام أجھزة الالسلكي، والقیام بتمریر الرسائل واستخدام التضاریس لتحقیق أفضل    .ـج
 النتائج. 

یجب أن یكون لدیھ معرفة جیدة بإجراءات اإلسعافات األولیة    - التعامل مع المصابین   د.
  والتعامل مع الضحایا. 

أن یكون ماھراً في العیش والمالحة والعمل  یجب   - المھارة المیدانیة / المھارة البحریة   .ھـ
  في المیدان أو في البحر حسب االقتضاء. 

 .یجب أن یكون مختصاً في تطبیق جمیع تقنیات البحث المناسبة   -تقنیات البحث    و. 

عند مشاركة وحدات من الجیش الكویتي في عملیات بحث وإنقاذ مشتركة، یستلم الجیش   3.4.27
  ، لمیدان ویسلّم الضابط االقدم القیادة في الموقع/ القیادة في المیدان تلقائیاالكویتي القیادة في ا

 .ویمكن لھ تفویض من یراه مناسبا للقیام بوظائف القائد في الموقع/ القائد في المیدان
 

 سجالت الصور الفوتوغرافیة      3.5
 

التسجیالت الفوتوغرافیة أو المرئیة في التدریبات  كلما كان ذلك ممكنًا، ینبغي أن تؤخذ          3.5.1 
 .ومھمات البحث واإلنقاذ الفعلیة الستخدامھا كأدوات تدریب مستقبلیة 

 
 زیارات التواصل      3.6

 
من المھم بنفس القدر أن یكون لدى الموظفین معرفة جیدة بواجبات وإجراءات الوحدات األخرى        3.6.1 

یشاركون في عملیة البحث واإلنقاذ، وخاصة أولئك الذین سیتواصلون معھم بشكل واألشخاص الذین قد  
من المھم بشكل خاص أن یدرك منسقو مھمة البحث واإلنقاذ الوقت والجھد والمخاطر التي  ،مباشر

 .تنطوي علیھا عند تقدیم الطلبات إلى وحدات أو منظمات أخرى
 

  ، د المحتمل أن یشاركوا في عملیات البحث واإلنقاذ یتم تشجیع زیارات التواصل بین األفرا  3.6.2
وتقییم لمرافق الوحدات األخرى   / یجب على منسقي مھمة البحث واإلنقاذ القیام بزیارة

والمشاركة حیثما أمكن في األنشطة المناسبة مثل معدات التعبئة والتحمیل، وتدریبات إنقاذ  
الوحدات األخرى على زیارة مركز  ینبغي تشجیع موظفي الجھات أو  ،المروحیات ...إلخ

مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري/ مركز تنسیق البحث واالنقاذ   /  تنسیق البحث واإلنقاذ 
یجب دعوة أعضاء فریق البحث   ،البري والوحدات األخرى ذات الصلة بالبحث واإلنقاذ 

 .ورھا واإلنقاذ المحتمل سواء الوحدات أو األفراد للمشاركة في التمرینات أو حض
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 المالحق
 الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ 

  



 
 

 مالحق
 

 الخطة الوطنية للبحث واإلنقاذ
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 االتفاق الحكومي -الملحق أ 
 

 اتفاق حكومي على ترتیبات االستجابة الوطنیة للبحث واإلنقاذ
 
 التعریف  .1 

 
تنبیھات استغاثة ثم یكون مسؤوالً عن إعادة   ى مركز التنبیھ" ھو مرفق وسیط یتلق " 1.1

 .توجیھھا إلى مركز البحث واإلنقاذ المسؤولة
 

لتزامات دولة  امركز البحث واإلنقاذ" ھو المركز ذات المسؤولیة الدولیة عن االمتثال ب"   1.2
 .الكویت في مجال البحث واإلنقاذ 

 
استغاثة أو إشارة معترف بھا دولیًا مع بیانات الموقع  تنبیھ االستغاثة الدولي" ھو تنبیھ " 1.3

 .إن وجدت 
 

 .الترتیبات الوطنیة واالستجابة للبحث واإلنقاذ" ھو ھذا االتفاق" 1.4
 

ھي اللجنة الوطنیة للبحث واإلنقاذ على النحو   اللجنة الوطنیة للبحث واإلنقاذ" " 1.5
 .االتفاقمن ھذا  1.3المنصوص علیھ في الفقرة  

 
الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ " ھي الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ التي أقرتھا اللجنة  "   1.6

العلیا للبحث واإلنقاذ كمرجع قیاسي تستخدمھ جمیع مراكز البحث واإلنقاذ والجھات  
 .المعنیة في دولة الكویت لعملیات البحث واإلنقاذ 

 
1.7 "SAR"  البحث واإلنقاذ.  

 
مرفق البحث واإلنقاذ" ھو أي مورد متنقل بما في ذلك وحدات البحث واإلنقاذ  "    1.8

  .المخصصة، المستخدمة إلجراء عملیات البحث واإلنقاذ 
 

وكاالت خدمات الطوارئ" ھي الوكاالت / الشركات التي تتحمل مسؤولیة توفیر  "     1.9
 .قاذ الوطنیةخدمات الطوارئ التي تقدم الدعم لترتیبات البحث واإلن

 
السفینة' و 'المركبة' ال تشمل سفن وطائرات الجیش الكویتي أو سفن عسكریة ألي بلد  "      1.10

  .آخر
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 الھدف من االتفاق    2.
 

                تھدف ھذه االتفاقیة إلى تقدیم إرشادات إلى مراكز البحث واإلنقاذ ولجمیع األطراف، 2.1            
   مالحظة ما یلي: مع                  

 
 تقوم اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ بصفتھا القانونیة بتوفیر خدمة البحث واإلنقاذ الوطنیة                      2.2

  بطریقة تتوافق مع التزامات دولة الكویت بموجب:         
 (CHICAGO CONVENTION)   1944االتفاقیة بشأن الطیران المدني الدولي،   -
 (SOLAS)   1974االتفاقیة الدولیة لسالمة االرواح في البحر،  -
 (IMO-SAR CONVENTION)   1979االتفاقیة الدولیة للبحث واإلنقاذ البحري،  -
 (UNCLOS CONVENTION)   1982اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار،  -

 
 .وبناًء على ذلك، سوف ترعى اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ تنفیذ بنود ھذا االتفاق

 
من الضروري تعزیز التعاون المستمر في توفیر البحث واإلنقاذ بین مراكز البحث                     2.3

 :والجھات المعنیة في دولة الكویت  واإلنقاذ والمؤسسات 
األطراف الترتیبات اإلداریة والتمویلیة التي تدعم تشغیل الخطة الوطنیة  تقبل    أ.

 .للبحث واإلنقاذ على النحو المبین في ھذه االتفاقیة
 

 :تتفق األطراف على دعم الترتیبات للخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ لضمان    ب.
ولیة  الوفاء بالتزامات دولة الكویت بموجب المعاھدات واالتفاقیات الد   (1)

 .المتعلقة بالبحث واإلنقاذ 
 .استمرار وتعزیز النھج الوطني لتنسیق البحث واإلنقاذ    (2)
االعتراف بالخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ كمرجع قیاسي لالستخدام من قبل     (3)

 .مراكز البحث واإلنقاذ والمؤسسات والجھات المعنیة في دولة الكویت 
ا عن التخطیط لعملیات البحث واإلنقاذ  تلتزم جمیع األطراف بمسؤولیتھ  (4)

وتوفیر الموارد لھا والتي تشمل األشخاص والمركبات والسفن والطائرات على  
 .البر وفي البحر، بما یتوافق مع الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ 

 .ایجاد آلیات لتسھیل اتخاذ القرارات التعاونیة    (5)
 .ھذا االتفاق لتزامات األطراف بموجب  ااستیفاء    (6)

 
 .تحل ھذه االتفاقیة محل أي اتفاق مسبقـ.    ج
 

تعتبر الترتیبات الوطنیة للبحث واإلنقاذ استجابة لتنسیق الموارد الستخدامھا في عملیات البحث            2.4
 واإلنقاذ ضروریة لنجاح خدمة البحث واإلنقاذ الوطنیة. 
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 بنود االتفاقیة    3.
 

األطراف على أن اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ ھي الجھة المعنیة في التنسیق الوطني  تتفق      3.1
 :لترتیبات البحث واإلنقاذ في دولة الكویت، مع القیام بالوظائف التالیة 

اإلشراف على تنفیذ ترتیبات البحث واإلنقاذ داخل منطقة البحث واإلنقاذ في دولة الكویت    أ. 
 .ترتیبات االستجابة للبحث واإلنقاذ الوطنیة من أجل التوافق مع  

ب. رعایة ودعم تطویر واستخدام الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ والتي تحتوي على تفاصیل  
 .ترتیبات البحث واإلنقاذ في دولة الكویت 

 .جـ. تعزیز التعاون الفعال بین مراكز البحث واإلنقاذ 
 

ھا في ھذه االتفاقیة كما ھو مطلوب لتحقیق أھداف  ستتخذ األطراف اإلجراءات المنصوص علی     3.2
 .الترتیبات الوطنیة لالستجابة للبحث واإلنقاذ وفقًا لألدوار والمسؤولیات الموضحة أدناه

 
تقبل األطراف الترتیبات اإلداریة والتمویلیة التي تدعم إجراء ترتیبات الخطة الوطنیة للبحث       3.3

 .ه االتفاقیةواإلنقاذ على النحو المبین في ھذ 
 

ستقوم األطراف بالتخطیط والحصول على الموارد الالزمة لمسؤولیات البحث واإلنقاذ على   3.4
النحو المنصوص علیھ في الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ، مع االعتراف والقبول أن یكون أول  

بالرد و/ أو  علم بحادثة بحث وإنقاذ ملزم  على وأمركز تنسیق للبحث واإلنقاذ یتلقى االشارة 
نقلھا إلى مركز تنسیق البحث واإلنقاذ المسؤول وفقًا للمبادئ المنصوص علیھا في الخطة الوطنیة  

 .للبحث واإلنقاذ 
 :تتفق األطراف على دعم ترتیبات الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ لضمان  3.5

واالتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبحث  الوفاء بالتزامات دولة الكویت بموجب المعاھدات   أ.  
 .واإلنقاذ 

 .ب. استمرار وتعزیز النھج الوطني لتنسیق البحث واإلنقاذ 
  .جـ. ایجاد آلیات لتسھیل اتخاذ القرارات التعاونیة

 .الوفاء بالتزامات األطراف بموجب ھذا االتفاق  د.  

 . توزیع المسؤولیات بالنسبة للبحث واإلنقاذ   .4
 

األطراف على مواصلة اإلقرار والمحافظة على التوزیع للمسئولیة بین المراكز فیما  تتفق 
 .یتعلق باألشخاص والسفن والمركبات والطائرات 

 (Kuwait RCC)  مركز تنسیق البحث واإلنقاذ         4.2
 
 :یتحمل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ المسؤولیة الرئیسیة عن التنسیق لما یلي          4.2.1

 .أ.  عملیات البحث واإلنقاذ الدولیة أو المحلیة بالنسبة للطائرات المدنیة  
ب. المساعدة حسب االقتضاء وبدعم من مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري للبحث عن  

 .وإنقاذھم من على متن سفینة أو من البحر   األشخاص  
 

التنبیھ المسؤولة عن تلقي تنبیھات االستغاثة  بوظیفة  (RCC) یتمتع مركز تنسیق البحث واإلنقاذ    4.2.2
الدولیة لتوزیعھا بعد ذلك على مراكز تنسیق البحث واإلنقاذ المسؤولة وفقاً للملحق "ب" من الخطة  

 .الوطنیة للبحث واإلنقاذ 
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مسؤوال عن أي اتصال مع مراكز البحث واإلنقاذ   (RCC) سیكون مركز تنسیق البحث واإلنقاذ    4.2.3
 .تي قد تكون مطلوبة لالستجابة ألي عملیة بحث وإنقاذ الدولیة ال

 
مسؤوال عن التنسیق الشامل ألي خطة أو ترتیب   (RCC) سیكون مركز تنسیق البحث واإلنقاذ    4.2.4

 .وطني للطوارئ یتضمن البحث واإلنقاذ في منطقة البحث واإلنقاذ الكویتیة
 

 (MRSC) تنسیق البحث واإلنقاذ البحري مركز          4.3
 
 :یتحمل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري المسؤولیة الرئیسیة عن تنسیق        4.3.1

   عملیات البحث واإلنقاذ الدولیة أو المحلیة للسفن واألشخاص الموجودین على سفینة أو في   أ.
 .البحر

ب. المساعدة كما ھو مطلوب من قبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري للبحث عن  
 .األشخاص والسفن وإنقاذھم في الممرات المائیة الداخلیة وفي المیاه داخل حدود الموانئ

جـ. المساعدة على النحو المطلوب وبدعم من مركز تنسیق البحث واإلنقاذ للطائرات المدنیة  
 .المفقودة

 
 اذ التطوعیة  سیقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري بتنسیق مشاركة فرق ومجامیع اإلنق      4.3.2

      .البحریة اثناء عملیات البحث واالنقاذ البحریة              
 

 (LRSC) مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري              4.4
 

 :یتحمل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري المسؤولیة الرئیسیة عن التنسیق لما یلي            4.4.1
 .واإلنقاذ الدولیة أو المحلیة لألشخاص والمركبات على األرض عملیات البحث   أ.  

ب. عملیات البحث واإلنقاذ الدولیة أو المحلیة لھواة الطیران الشراعي والطائرات الشراعیة  
 ). مع/ بدون محرك والطیران المظلي وطائرات (جایروكوبتر

واإلنقاذ لعملیات   جـ. المساعدة وفقًا لما ھو مطلوب ومدعوم من قبل مركز تنسیق البحث 
 .البحث واإلنقاذ الدولیة أو المحلیة عن الطائرات المدنیة المفقودة

المساعدة كما ھو مطلوب من قبل مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري للبحث عن   .د 
 .األشخاص والسفن وإنقاذھم في الممرات المائیة الداخلیة وفي المیاه داخل حدود الموانئ

ھو مطلوب وبدعم من مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البحري للبحث واإلنقاذ  ھـ. المساعدة كما  
 .عن األشخاص من وعلى السفن 

 
  سیقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ البري بتنسیق مشاركة فرق ومجامیع اإلنقاذ التطوعیة           4.4.2

 .البریة اثناء عملیات البحث واالنقاذ البریة 
 

 التعاونیة الترتیبات     5.
 
 :تتفق األطراف على الترتیبات التعاونیة التالیة لدعم نظام البحث واإلنقاذ في دولة الكویت          5.1

االعتراف بالخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ كمرجع قیاسي لالستخدام من قبل مراكز البحث         أ.
 .واإلنقاذ والمؤسسات والجھات المعنیة في دولة الكویت 

یتعین على مراكز البحث واإلنقاذ والمؤسسات والجھات المعنیة في دولة الكویت اتباع  ب.   
 .الترتیبات التعاونیة الموضحة في الخطة الوطنیة للبحث واالنقاذ 
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سیقوم مركز تنسیق البحث واإلنقاذ الذي على علم بحادثة البحث واإلنقاذ أوالً باتخاذ جمیع       جـ. 
في حالة وقوع الحادث   ، جمیع مراكز تنسیق البحث واإلنقاذ األخرىاإلجراءات الالزمة وتنبیھ 

ضمن المسؤولیة الرئیسیة لمراكز تنسیق البحث واإلنقاذ كما ھو موضح أعاله، وإال یتم تسلیم  
 .المسؤولیة إلى مركز تنسیق البحث واإلنقاذ المسؤول

حث وإنقاذ، ستتحمل إحدى   عندما یساھم عدد من مراكز تنسیق البحث واإلنقاذ في عملیة ب    د.  
مراكز تنسیق البحث واإلنقاذ المسؤولیة التنسیقیة الشاملة، وستعمل الجھات األخرى لدعمھا وفقًا  

 .لإلجراءات الموضوعة في الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ 
تتفق األطراف على التأكد من أن یتم النظر في أي خطة أو ترتیب إلدارة الطوارئ قد      ھـ.

لى االستعداد و / أو االستجابة للبحث واإلنقاذ من قبل اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ لضمان  تؤثر ع
 .وجود التنسیق والموائمة المناسبین 

سوف تقوم األطراف بتسھیل مشاركة وكاالت وشركات خدمات الطوارئ وغیرھا من    و. 
 .وطنیة الخاصة بالبحث واإلنقاذ المنظمات في نطاق مسؤولیات كال منھا، لتقدیم الدعم للترتیبات ال

 
 الموارد والمصاریف التشغیلیة للبحث واإلنقاذ     .6 

یجب على كل طرف تحمل وتوفیر الموارد لمراكز البحث واإلنقاذ بناًء على التخطیط الستجابات   6.1
 .البحث واإلنقاذ على النحو المبین أعاله

تقدم، دون مقابل ما لم یتفق على خالف ذلك، المساعدة أو  یتعین على مراكز البحث واإلنقاذ أن  6.2
التسھیالت التي قد تطلبھا مركز البحث واإلنقاذ بشكل معقول مع التنسیق الشامل لعملیة البحث  

 .واإلنقاذ 

تقوم مراكز البحث واإلنقاذ بتنسیق تقدیم المساعدة أو التسھیالت من قبل مؤسسات الدولة   6.3
األخرى التي تدعم ترتیبات البحث واإلنقاذ الوطنیة، دون مقابل ما لم یتم االتفاق على  والمنظمات  

غیر ذلك، كما قد یكون ذلك معقوًال بناًء على طلب مركز البحث واإلنقاذ مع التنسیق الشامل  
 .لعملیة البحث واإلنقاذ 

لكیة خاصة لعملیة البحث  ستتحمل مراكز البحث واإلنقاذ التي تستأجر أو تطلب منشآت مملوكة م  6.4
واإلنقاذ، ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك بین مراكز البحث واإلنقاذ، أي تكالیف توظیف أو دفع  

 .تعویض عن ھذا االستحواذ 

عندما تتجاوز الموارد الالزمة لالستجابة للبحث واإلنقاذ الموارد المتاحة ألي طرف، أو عندما   6.5
عبر الجھات األطراف، قد یتطور حادث البحث واإلنقاذ من كونھ   تتطلب الظروف تنسیقًا كبیًرا

في حالة وجود اجراءات أو خطط أو   ،حادث بحث وإنقاذ إلى استجابة إدارة الكوارث واألزمات 
ترتیبات وطنیة تختص بالبحث واإلنقاذ وجاري العمل بھا من قبل بعض جھات الدولة، یجب على  

 .ان تتوافق مع بنود ھذه االتفاقیةھذه اإلجراءات والخطط والترتیبات 

 عمل اللجنة العلیا للبحث واالنقاذ   7.
 اإلدارة 7.1

 .یرأس اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ رئیس اإلدارة العامة للطیران المدني   7.1.1 
 

 التفویض  7.2
 .تفوض اللجنة تطبیق ھذه االتفاقیة إلى جمیع األطراف المعنیة   7.2.1
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 العضویة   7.3
 :تتكون اللجنة العلیا للبحث واإلنقاذ من ممثلین عن كال من    7.3.1

 رئیســا      أ. اإلدارة العامة للطیران المدني
 نائبــــا            ب. رئاسة األركان العامة للجیش (وزارة الدفاع) 

 عضوا        جـ. وزارة الداخلیة 
 عضوا        د. الحرس الوطني 

 عضوا        ھـ. اإلدارة العامة لالطفاء 
 عضوا        و. وزارة الصحة 

 عضوا        ز. وزارة المواصالت 
 عضوا      ح. الخطوط الجویة الكویتیة 
 عضوا      ط. مؤسسة البترول الكویتیة 
 عضوا      ي. مؤسسة الموانئ الكویتیة 

 
 :رئیس اللجنة العلیا وممثلین عن كال منتّكون فریق البحث واالنقاذ برئاسة نائب            7.3.2

 ). وزارة الدفاع (القوة الجویة/ القوة البحریة/ سالح االشارة  أ.
 ).وزارة الداخلیة (خفر السواحل/ العملیات المركزیة/ جناح الطیران/ الدفاع المدني/امن المطار   ب.
 .الحرس الوطني  .جـ
 ). (اإلطفاء البحري/ إطفاء المطار إلدارة العامة لالطفاءا د.

 .وزارة الصحةھـ.  
 .)وزارة المواصالت (إدارة النقل البحري و. 
 .الخطوط الجویة الكویتیة  ز.
 .مؤسسة البترول الكویتیة ونفط الكویت   ح.
 سالمة الطیران). اإلدارة العامة للطیران المدني (المالحة الجویة (البحث واالنقاذ)/  ط.
 .مؤسسة الموانئ الكویتیة . ي
 .الھیئة العامة للبیئة ك.

 االجتماعات  7.4

یجب أن تجتمع اللجنة العلیا مرة واحدة على األقل سنویًا ویجوز لھا شریطة موافقة غالبیة     7.4.1
خطیاً على تسییر أعمالھا خارج الجلسة، وتكون القرارات الصادرة خارج الجلسة  األعضاء 

یجب على المستشار القانوني و / أو المستشار الفني المعین من قبل اللجنة العلیا حضور    ،معتمدة
لن تعقد االجتماعات ما لم یتمكن   ،كل اجتماع معني بالخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ وإجراءاتھا

 .عضاء على األقل بمن فیھم رئیس اللجنة من الحضور نصف األ

 .یتم إخطار جمیع أعضاء اللجنة العلیا قبل أي اجتماع         7.4.2
 التعدیالت  8. 

 
  باألغلبیة یجوز لألطراف الممثلة بأعضاء اللجنة مراجعة ھذا االتفاق في أي وقت، وإذا قرروا              8.1

تعدیل ھذا االتفاق، فسوف تُتّخذ جمیع الخطوات العملیة، بما في ذلك أخذ المشاورات من الخبراء  
 .القانونیین والفنیین من اجل الوقوف على مدى مالئمة التعدیالت المقترحة 
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 سریان االتفاقیة  9.
 

 .تسري ھذه االتفاقیة من تاریخ توقیعھا من قبل غالبیة أعضاء اللجنة العلیا للبحث واالنقاذ  9.1
 م  2019 /  12 /  25 :  تمت الموافقة علیھ في تاریخ  
 
  :من قبل أعضاء اللجنة العلیا للبحث واالنقاذ  
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9201  - االصدار االول - الوطنیة للبحث واالنقاذالخطة  73  
 

 واإلنقاذالملحق ب. المسؤولیة الوطنیة عن البحث 

 
تجدر اإلشارة إلى أن ھناك كیانات ومنظمات، بخالف المذكورة في الجدول، والتي یمكن إشراكھم عند  

(المنظمة اإلقلیمیة لحمایة البیئة  ر الحص الضرورة في أي عملیة بحث وإنقاذ. ومنھا على سبیل المثال ال 
 ). لخا ، الفرق والمجامیع التطوعیة، .... (ROPME) البحریة 

 

-------------------------------- 

  .بخالف تلك التي یكون الجیش الكویتي مسؤولة عنھا .8
البحث الجوي وفقًا للمبادئ المنصوص  إشراك مركز تنسیق اإلنقاذ عند الطلب لترتیب توفیر الطائرات أو قبول تنسیق . 9

  علیھا في الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ
إشراك مركز تنسیق اإلنقاذ عند الطلب لترتیب توفیر الطائرات أو قبول تنسیق البحث الجوي وفقًا للمبادئ المنصوص   .10

علیھا في الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ.

 التنسیق   مركز أو بالنیابة عن  / وظیفة یتم أداؤھا من قبل توزیع المسؤولیات
لبحث  عملیات ا

 المسؤول  المركز  واإلنقاذ المتعلقة في  
 توفیر وتنسیق 

وحدات البحث واإلنقاذ  
 الجویة 

 توفیر وتنسیق 
وحدات البحث واإلنقاذ  

 البریة 
 توفیر وتنسیق 
 البحریةوحدات البحث واإلنقاذ 

 المدنیة  الطائرات 
البحث  مركز تنسیق 

  اإلنقاذ الكویتيو
)Kuwait RCC ( 

  القوة الكویتیة/  الجویة  القوة 
جناح   /ة الكویتی البحریة 

/ الحرس    طیران الشرطة
اإلسعاف  الوطني الكویتي/ 

 وزارة الصحة الجوي ل 

البحث  مركز تنسیق 
اإلنقاذ البري / الشرطة/  و

اإلدارة  الحرس الوطني / 
وزارة    /لإلطفاء  العامة 

 ي النفط القطاعالصحة/ 

اإلنقاذ البحري البحث و مركز تنسیق 
خفر   / ةالكویتی  البحریة القوة  /

السواحل / إدارة اإلطفاء البحري/  
وزارة الصحة / شركة نفط الكویت/  

الھیئة   /الكویتیة الموانئ  مؤسسة 
 بیئة العامة لل

 أشخاص أو سفینة 
 8في البحر

البحث  مركز تنسیق 
  9اإلنقاذ البحريو

)MRSC ( 

اإلنقاذ  البحث و مركز تنسیق 
  الجویة  القوة /الكویتي

  البحریة  القوةالكویتیة/ 
جناح طیران   / ةالكویتی
/ الحرس الوطني   الشرطة 

اإلسعاف الجوي  الكویتي/ 
 وزارة الصحة ل

البحث  مركز تنسیق 
اإلنقاذ البري / الشرطة/  و

اإلدارة  الحرس الوطني / 
وزارة    /لإلطفاء  العامة 

 ي قطاع النفطالالصحة/ 

خفر   / ةالكویتی البحریة القوة 
السواحل / إدارة اإلطفاء البحري/  

وزارة الصحة / شركة نفط الكویت/  
الھیئة   /الكویتیة الموانئ  مؤسسة 

 العامة للبیئة 

 األشخاص و 
البر /  المركبات على 

 10األرض

مركز تنسیق البحث  
واإلنقاذ البري  

)LRSC( 

اإلنقاذ  البحث و مركز تنسیق 
  الجویة  القوة /الكویتي

  البحریة  القوةالكویتیة/ 
جناح طیران   / ةالكویتی
/ الحرس الوطني   الشرطة 

اإلسعاف الجوي  الكویتي/ 
 وزارة الصحة ل

الشرطة/ الحرس الوطني  
  /لإلطفاء   اإلدارة العامة /

قطاع  الوزارة الصحة/  
 ي النفط

اإلنقاذ البحري البحث و مركز تنسیق 
خفر   / ةالكویتی  البحریة القوة  /

السواحل / إدارة اإلطفاء البحري/  
وزارة الصحة / شركة نفط الكویت/  

/ الھیئة   الكویتیة  الموانئ  مؤسسة 
 العامة للبیئة 

ھواة الطیران  
الشراعي والطائرات  

بدون  مع/ الشراعیة 
والطیران    محرك
 وطائرات  المظلي 

 (جایروكوبتر)  

مركز تنسیق البحث  
واإلنقاذ البري  

)LRSC( 

اإلنقاذ  البحث و مركز تنسیق 
  الجویة  القوة /الكویتي

  البحریة  القوةالكویتیة/ 
جناح طیران   / ةالكویتی
/ الحرس الوطني   الشرطة 

سعاف الجوي  اإلالكویتي/ 
 وزارة الصحة ل

الشرطة/ الحرس الوطني  
  /لإلطفاء   اإلدارة العامة /

قطاع  الوزارة الصحة/  
 ي النفط

اإلنقاذ البحري البحث و مركز تنسیق 
خفر   / ةالكویتی  البحریة القوة  /

السواحل / إدارة اإلطفاء البحري/  
وزارة الصحة / شركة نفط الكویت/  

/ الھیئة   الكویتیة  لموانئ ا مؤسسة 
 العامة للبیئة 

أفراد ووحدات  
 الجیش الكویتي  الجیش الكویتي  الجیش الكویتي  الجیش الكویتي  عسكریة 
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 التشغیلي لنقل التنسیقاإلجراء   -الملحق (جـ) 
 

 

 

 

  

جھاز اخطار حاالت الطوارئ عبر األقمار 
 الصناعیة (یرسل من جدة) 

تنبیھ  أجھزة (المنارة) 
 أخرى االستغاثة االرضیة

 مركز التنبیھ
 مركز تنسیق االنقاذ

. موقع غیر 3
 معروف موقع. 1 معروف

 غیر معروف  1.3
 (مع بحث وانقاذ)

یكون مركز  2.3
تنسیق البحث 

واإلنقاذ مسؤوالً 
عن التنسیق حتى 

 الموقعیتم تأكید 

ھل یستوجب  3.3
 نقل التنسیق؟

 معروف 1.1
 (بدون بحث وانقاذ)

یحصل مركز تنسیق   2- 1
االنقاذ على معلومات عن  
المالك وجھات االتصال  

 والنشاط  

نقل التنسیق  یتم 3.1
 البحث مركزإلى 

 المسؤول واإلنقاذ

تنسیق  مركز 4.3
  اإلنقاذالبحث و

تزوید 
مستمر 

بالمعلومات 
من قبل 
مركز 
تنسیق 
البحث 
 اإلنقاذ

 وضع خطة     4.1
 استجابة للبحث واإلنقاذ   

أ  ظروف الحادث تتطلب  4.1
 مساعدة جویة

تكلیف أصول  5.1
 االنقاذ حسب الخطة

 متابعة االستجابة 6.1

 ب مساعدة جویة  4.1

 ختام الحادث   7.1
 تزوید مركز تنسیق االنقاذ بسبب 

 تنبیھ جھاز االنذار  

No 
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 شرح اإلجراءات في الرسم البیاني 

 الوصف توجیھ االجراءات
، وأن المواقع المشفرة  كم  5ع في حدود  ق ع المعروف" إلى أن دقة الموقیشیر مصطلح "المو موقع معروف  .1

متر. یجب أن یكون فریق االستجابة   150عادة في حدود دقتھا تكون  GPSفي نظام 
تمشیا مع  في المیدان  المدربین بشكل مناسب قادًرا على تحدید موقع اإلشارة النھائي 

 اإلجراءات المعنیة. 
یتم نقل التنسیق إلى    1.3

مركز البحث واإلنقاذ  
 ل المسؤو

اإلنقاذ ومركز تنسیق اإلنقاذ  البحث وسیحدث نقل التنسیق والمعلومات بین مركز تنسیق 
البحري ومركز تنسیق اإلنقاذ البري مع نقطة اتصال البحث واإلنقاذ المتفق علیھا (المرفق  

1 .( 
 سوف یتم توفیر نقل المعلومات المتعلقة بالتنسیق والحوادث كتابیًا وشفھیًا: 

تشمل المعلومات المكتوبة، معلومات الموقع، معلومات تسجیل اإلشارة   -المكتوب  التبادل 
 إذا كانت معروفة، وأي معلومات أخرى تم الحصول علیھا. 

 یكون وقت نقل التنسیق المعتمد عندما یحدث اتفاق شفھي.  - التبادل اللفظي 
لمكتوبة المقدمة أوالً،  سیحدث تبادل المعلومات في وقت واحد تقریبًا، عادةً مع المعلومات ا
التنسیقیة عند    المركز تلیھا مكالمة ھاتفیة. سیتم النظر في وسائل أخرى لنقل المعلومات إلى  

 .الطلب 
 

وضع خطة    1.4
 استجابة للبحث واالنقاذ 

 المختصة بما یتماشى مع إجراءاتھا. المركز سیتم تخطیط استجابة من قبل 

) ظروف  أ(  1.4
مساعدة  الحادث تتطلب 

 جویة 

تنسیق البحث واإلنقاذ أن   مركزقرر یعند وضع خطة االستجابة للبحث واإلنقاذ، قد 
بسبب ظروف  ) Kuwait RCC(اإلنقاذ البحث مساعدة الطیران مطلوبة من مركز تنسیق 

 خاصة بھذا الحادث على سبیل المثال الموقع في منطقة نائیة بشكل خاص. 
 : الجویة مساعدة الاإلنقاذ توفیر ثالثة أنواع من البحث ویمكن لمركز تنسیق  ) مساعدة جویة ب (  1.4

 مناسبة الجویة النقاذ اإلبحث وھویة وحدات التحدید   ).أ(
 البحث واإلنقاذ الجویة المناسبة  وحدة  ھویة واحاطة/ ایجازتحدید   ).ب (
 البحث واإلنقاذ الجویة المناسبة.  لوحدةوإعطاء المھام   ایجاز /وإحاطةھویة  تحدید   ).ج(

 
اإلنقاذ الكویتي المعلومات  البحث وب)، فسیقدم مركز تنسیق  (أ) أو  (إذا تم طلب المساعدة  

خطة االستجابة للبحث    تطویر البحث واإلنقاذ المنسق للمساعدة في    مركز ذات الصلة إلى  
 واإلنقاذ. 

وحدة  م إلى االكویتي بإعطاء مھج)، سیقوم مركز تنسیق اإلنقاذ ( إذا تم طلب المساعدة 
والقصد من ذلك   ،البحث واإلنقاذ المنسق  لمركز ولكن ستبقى في دور داعم    البحث الجویة

االتصاالت المباشرة مع الطائرة التي   المنسق تنسیق البحث واإلنقاذ  لمركز  توفیرھو 
لضمان حصول منسق مھمة   وسیلة ھذه ھي أفضل  ،تستجیب للحادث حیثما أمكن ذلك

على معلومات دقیقة وفي الوقت الحقیقي    في المیدانلبحث واإلنقاذ واألطراف المستجیبة  ا
 في حالة عدم وجود ھذه اإلمكانیة سیوفر مركز تنسیق اإلنقاذ  ،دون تأخیر

 تتابعًا للمعلومات ذات الصلة كما ھو مطلوب. 
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البحث واإلنقاذ المسؤولیة عن   مركزالتابع ل) SMC(یتحمل منسق مھمة البحث واإلنقاذ  متابعة االستجابة  1.6
مراقبة التقدم المحرز في خطة االستجابة للبحث واإلنقاذ وسیتم تزویده بالتحدیثات  

 .)Kuwait RCC ات متى ما حصل علیھا الـ (للمعلوم المستمرة

ختام الحادث:    1.7
تزوید مركز تنسیق  
االنقاذ بسبب تنبیھ  

 االنذار

 Kuwait ( اإلنقاذ البحث ومركز تنسیق  )SPOC( لبحث واالنقاذ اتصال دولیة ال نقطة ك
RCC ( مطالب بتقدیم تقریر الحادث إلى)وفقًا لالتفاقیة، بما   )سارسات في جدة -كوسباس

   .وما إلى ذلك  الناجینوعدد  إشارة االستغاثةفي ذلك سبب 
البحث  البحث واإلنقاذ المنسق بخالف مركز تنسیق  مركزقوم ی عند االنتھاء من الحادث، 

أو مركز تنسیق   )MRSC(  ، مثل مركز تنسیق اإلنقاذ البحري)Kuwait RCC( اإلنقاذ و
 اإلنقاذ البحث وة توجیھ ھذه المعلومات إلى مركز تنسیق بإعاد ، )LRSC( اإلنقاذ البري 

) Kuwait RCC( . 
 

یكون مركز تنسیق    2.3
البحث واالنقاذ مسؤوال  

عن التنسیق حتى یتم  
 تأكید الموقع 

 )Kuwait RCC (  اإلنقاذ البحث وع غیر معروف، سیحتفظ مركز تنسیق قعندما یكون المو
 ع.  ق بالتنسیق ویتخذ اإلجراء المناسب لتأكید المو

مركز تنسیق اإلنقاذ   ;على سبیل المثالالمعنیة، األخرى البحث واإلنقاذ  مراكزجري تس
ً  )LRSC(  و/ أو مركز تنسیق اإلنقاذ البري ) MRSC(البحري    مركز حول أفضل  نقاشا

 الحادث.تولى التنسیق استنادا إلى ظروف  ی بحث وإنقاذ یمكن أن 
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 )  1مرفق ( 
 التنسیق  معلومات تبادل متطلبات نقل 

 نظرة عامة
 

یمكن أن ینطوي نقل التنسیق   ، یجب تسجیل نقل التنسیق بشكل مناسب داخل نظام إدارة الحوادث لكل مركز
  ، على تنسیق كلي أو مكونات فرعیة محددة لنشاط البحث على سبیل المثال تنسیق البحث البري/الجوي/البحري

سیتم إجراء مناقشات النقل فقط بین شخص (أشخاص) مخولین بشكل مناسب من مركز تنسیق البحث واإلنقاذ  
 .المعني

ز تنسیق البحث واإلنقاذ مناسب ألنظمة حفظ السجالت لألغراض  مع اإلشارة إلى أن كل مركز من مراك
 مختص بالبحث  آخریجب استخدام ما یلي كدلیل للمعلومات التي سیتم نقلھا إلكترونیًا إلى مركز والتالیة، 

 .واإلنقاذ كجزء من عملیة نقل التنسیق 

 المالحظة العنصر
 الطابع الزمني  \ إنشاؤه بواسطة النظام التاریخ الذي تم  ) DTGتوقیت الزمني (ال

  نقلمكالمة ھاتفیة لوقت ال 
 اللفظي

البحث واإلنقاذ حیث یتم االتفاق على النقل اللفظي   مراكز اتصال ھاتفي بین 
 وتبادل المعلومات   للتنسیق 

حادث ووصف  ال تحدید نوع
 مختصر 

مبسط  الرقم المرجعي، العنوان المختصر للحادث ووصف  / مركز حادثة 
 وواضح 

   11تفاصیل عنصر التنسیق المطلوب نقلھ، وتشمل االحتماالت ما یلي:   نقل التنسیق
 التنسیق العام  -
 البحث البري  -
 البحري البحث  -
 البحث الجوي  -

 االولي البحث واإلنقاذ تنسیق  مركزتقییم الوضع الحالي من قبل   الوضع الراھن 
واالجراءات   المعلومات 

 المتخذة
 ملخص للمعلومات المعروفة واإلجراءات المنجزة 

یتم توفیر تفاصیل موقع الحادث بحد أدنى من خطوط الطول والعرض   موقع الحادث 
 (بالدرجات العشریة) 

 ) DGPS( الثابت  GPSیمكن توفیر موقع  

متطلبات دعم إضافي  
  للحادث 

البحث   مراكزلحادث على النحو المتفق علیھ بین إضافي لمتطلبات دعم 
 واإلنقاذ، أمثلة 

یمكن أن تشمل دعم موقع القیادة األمامي، االتصال بأقرب األقرباء، والبث  
 اإلذاعي، إلخ. 

المعلومات المتعلقة بالمركبة مثل تفاصیل تسجیل المنارة وتفاصیل مشغل   اضافیة معلومات 
 المركبة

 تفاصیل الرحلةوجھات االتصال،  
 

 حذف تلك التي ال تنطبق - 11
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 التنسیق  معلومات   نقل : مثال

 
192359 UTC Jun 2015 

)(FROM: KUWAIT RCC 

TO: (MRSC) 

INFO [As required] 

INCIDENT - TRANSFER OF SEARCH AND RESCUE [OVERALL 
1234/2015 COORDINATION\AIR SEARCH\LAND SEARCH\SEA 

SEARCH] – PLB\SEND DEVICE LOCATED XXX 

 

  Telecom KUWAIT RCC [SPOC] 192350 UTC JUN 2015 .الرقم المرجعي أ 

  NATSARMAN xx.x. الرقم المرجعي ب 

 

 نقل التنسیق  .1

بموجبھ بشكل مؤقت نقل [البحث الشامل/ البحث  اإلنقاذ البحث ووفقًا للمرجع " أ "، یطلب مركز تنسیق 
من الخطة الوطنیة للبحث واإلنقاذ، من أجل   31.2.1البري / البحث البحري، وفقًا للفقرة الجوي / البحث 

 .[DDHHMM UTC MMM YYYY] القیام بالبحث واإلنقاذ لالستجابة لتنشیط [جھاز] تم تفعیلھ في 

 :الوضع الراھن .2

 .2230UTC  19في   (PLB) إشارة جھاز مرشد شخصي لتحدید المواقعاإلنقاذ  البحث و  تلقى مركز تنسیق 
وأنھم أبلغوا   X أن ھناك طرف من أربعة أشخاص یقومون بنزھة في منطقة اإلنقاذ  البحث و  أكد مركز تنسیق 

عن أنھم لن ینشطوا المنارة (جھاز االستغاثة) إال في حالة حدوث إصابة خطیرة أو حادث. غادر الطرف ھذا  
لسالمة. ُطلب من الطائرة التي تمر عبر المنطقة اإلبالغ  الصباح، وال توجد معلومات أخرى تتعلق بمعدات ا

 .عن أي تقاریر استماع في المنطقة 

 :المعلومات واإلجراءات المتخذة .3

اإلنقاذ برقم االتصال في حالة الطوارئ الخاص بصاحب المنارة المسجلة. افادوا  البحث و اتصل مركز تنسیق  
مع أربعة أشخاص آخرین. جھات االتصال التالیة / أجھزة   X المنطقة بأنھم قد یكونوا حالیًا یقومون بنزھة في  

 .االتصال في حوزة المالكین المسجلین 
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 :موقع الحادث .4

ً  047 048  3 5453.7- شماالً  29 26 1445.5درجة العرض/ خط الطول:  (أ)  شرقا

ً  047 048 3 5453.7شماالً  29 26  1445.5مضمن :  GPS موقع (ب)   شرقا

 طبق كما ھو م

 

 طلبات دعم الحوادث اإلضافي مت  .5

 

بتكلیف [وحدة إنقاذ جویة    اإلنقاذ البحث وبناًء على طلب نقطة االتصال للبحث واالنقاذ قام مركز تنسیق 
 .200035UTCJUN 2015واحدة]، والوقت المتوقع للوصول في الموقع اعتباًرا من 

 

 معلومات تكمیلیة، معلومات تسجیل منارة  .6
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