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SUBPART A

عـام

 2 -31.مجال التطبيق) Applicability( :
(أ) القواعددد المنظمددة ال دواردة فددي هددذا الجددزء تعتمددد علددى القواعددد القياسددية المدرجددة بددالملحق ( )21الخدداص بالبحددث
واإلنقاذ والدليل الدولي للبحث واإلنقاذ الجوى والبحري الوثيقة رقم ( (DOC.9731-AN/958كما تحكم تطبيق
اإلجراءات التكميلية اإلقليمية(البحث واإلنقاذ) الددواردة فددي الوثيقد د دة( )DOC.7030التي تحتوى علدى اإلجدراءات
المساعدة التي تطبق على المستوى اإلقليمي.
(ب) تطبد ددق القواعد ددد المنظمد ددة ال د دواردة فد ددي هد ددذا الجد ددزء علد ددى إنشد دداء خد دددمات البحد ددث واإلنقد دداذ وصد دديانتها وتشد ددغيلها
في إقليم طيران الجمهورية( )FIRوفوق أعالي البحار ،وعلى تنسيق هذه الخددمات بدين جمهوريدة مصدر العربيدة
والدول األخرى.
 8 -31.نشر المعلومات )Promulgation of information( :
يجب النشر من خالل خدمة معلومات الطيران( ،)AISبغرض اإلعالن عن المعلوماات المتعلقاة بشنشااء أو إلغااء
أو تغيااار التساااهيالت والخااادمات واإلجاااراءات التاااي تتعلاااق بعملياااات الطاااائرات طبقاااا للقواعاااد المنظماااة المدرجاااة
في هذا الجزء.

 5 -928نصوص القواعد المنظمة للبحث واإلنقاذ:
تم عدمد د وصمال اعا دمد اةصملمن اةوعةمن ادةمث انقمذ ا وعمث فم ذم اءم ( )ECAR 829نثسمتدد (نعمدل
ةكثن) اتعنمل ت اةقددة ت اصمغن اتوعمةمن اتى ءث ت نهث اعا دمد اعمثسممن اةوعةمن ااممل ن اةمدوى الادولى ))ICAO
بالملحــــااـق –  ) Annex-12 ( 21ا اممدام اممدااى ا نقممذ ا اوعممث اءممرا ا انقممرل اا معممن ل م (Doc 9731 - ( :
SAN/958انةث مقعق دةثءهث ةع اعا دد اةصلمن اهثةن اتى ت عضثفتهث اسالةن ا وتعث اةالقن اءامن.

 7 -31.تم مراعاة في أسلوب الصياغة للقواعد الواردة في هذا الجزء اآلتي:
(أ) استعمال الفعل " يجب "( )shallعند كتابة الموصفات الخاصة بالقواعد القياسية(الملزمة).
(ب) استعمال الفعل " ينبغي "( )shouldعند كتابة أساليب العمل الموصى بها(غير ملزمة).
 . -31.المصطلحات األجنبية المستخدمة:
)(ICAO
International Civil Aviation Organization
منظمة الطيران المدني الدولي
(AIS) Aeronautical Information Service
خدمات معلومات الطيران
Shall
يجب
Should
ينبغي
Standards
القواعد القياسية
Recommended Practice
أسلوب العمل الموصى به
Notes
مالحظات
Appendices
المرفقات
Definitions
التعاريف
Forewords
تمهيد
Introduction
مقدمة
Alerting Phase
مرحلة إنذار
Alerting Post
مكتب إنذار
)Cairo Flight Information Region )FIR
إقليم طيران الجمهورية(القاهرة)
)Joint rescue coordination center (JRCC
المركز المشترك (جوى /بحري) لتنسيق اإلنقاذ
Rescue
اإلنقاذ
Search
البحث
Search and Rescue service
خدمات البحث واإلنقاذ
)Search and Rescue (SAR
البحث واإلنقاذ
International Maritime Organization – IMO
المنظمة البحرية الدولية
Joint Rescue sub center – JRSC
المركز الفرعي المشترك لإلنقاذ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 22 -31.تعاريف :
 المركز المشترك ( الجوى  /البحري ) لتنسيق اإلنقاذ)JRCC):
مركز لتنسيق اإلنقاذ مسئول عن وقائع البحث واإلنقاذ الجوى والبحري معا.
* البحث( Search) :
عملية تنسيق تتم من خالل مركز تنسيق اإلنقاذ أو المركز الفرعي لإلنقاذ باستخدام األفراد والتسهيالت المتاحة
لتحديد مكان األفراد الذين هم في حالة استغاثة.
 اإلنقاذ) Rescue (:
عم لية تهدف إلى نجدة األشخاص الذين هم في حالة استغاثة وتقديم المساعدات الطبية األولية وغيرها من
االحتياجات ونقلهم إلى مكان آمن.
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 تسهيالت البحث واإلنقاذ)Search and rescue facility (:
أي أمور متحركة ،بما في ذلك الوحدات المعنية المخصصة إلجراء عمليات البحث واإلنقاذ.
* خدمة البحث واإلنقاذ)Search and rescue service(:
هي أداء وظائف رصد االستغاثة واالتصاالت والتنسيق والبحث واإلنقاذ ،بما في ذلك تقديم المساعدات الطبية
األولية أو اإلخالء الطبي من خالل استخدام الموارد العامة والخاصة( طائرات – معدات – مركبات – منشآت).
 مكتب إنذار)Alerting Post(:
وحدددة معينددة لتلقددى معلومددات مددن الجمهددور بخصددوص أي طددائرة تواجدده طارئددا ،وارسددال المعلومددات إلددى مركددز
تنسيق اإلنقاذ المعنى بها(التي تقع االستغاثة في نطاق مسئوليته).
● هبوط اضطراري على الماء)Ditching( :
الهبوط االضطراري لطائرة ما على سطح مائي.
● مركز تنسيق اإلنقاذ)Rescue Coordination Center - RCC(:
وحدة مسئولة عن النهوض بالتنظيم الكفء لخدمات البحث واإلنقاذ وتنسيق القيام بعمليدات البحدث واإلنقداذ داخدل
إقليم مسئولية البحث واإلنقاذ.
● مركز إنقاذ فرعى)Rescue Sub Center - RSC( :
وحدة تابعة لمركز تنسيق اإلنقاذ ،تنشأ لتحقيق التكامل داخل جزء محدد مدن نطداق مسدئولية البحدث واإلنقداذ طبقدا
للقواعد المنظمة لذلك.
● منطقة البحث واإلنقاذ)Search And Rescue Region(:
منطقة ذات أبعاد محددة تقدم في داخلها خدمات البحث واإلنقاذ.
● وحدة خدمات البحث واإلنقاذ.)Search And Rescue Services Unit( :
اصطالح عام يعنى ،حسب الحالة ،مركز تنسيق اإلنقاذ أو مركز إنقاذ فرعى أو مكتب إنذار.
ملحوظة :باقي التعاريف العامة مدرجة بالئحة القواعد المنظمة للطيران المدني المصري (.)ECAR Part 1
من  28 – 31.إلى  :.. – 31.محجوزة ()Reserved
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SUBPART B

خدمات البحث واإلنقاذ

 202 – 31.تقديم خدمات البحث واإلنقاذ في جمهورية مصر العربية:
تق دددم خدم ددة البح ددث واإلنق دداذ داخ ددل إقل دديم طيد دران الجمهوري ددة( )FIRلجمي ددع أنش ددطة الحرك ددة الجوي ددة (وطني ددة
/أجنبية) على مدار ( )12ساعة ،بواسطة مركز البحث واإلنقاذ الرئيسي التابع لدو ازرة الددفاب بالتنسديق والتعداون
مددع سددلطة الطيدران المدددني المصددري التددي تتددولى مسددئولية تنظدديم ووضددع التسددهيالت الضددرورية لعمليددات البحددث
واإلنقاذ طبقا للقواعد القياسية وأساليب العمل المعمول بها محليا ودوليا في هذا الشأن ،باإلضافة لتقديم اآلتي:
(أ) خدمة البحدث واإلنقداذ بجمهوريدة مصدر العربيدة فدي جميدع المنداطق اليابسدة وأعدالي البحدار التدي تقدع داخدل
إقليم معلومات طيران القاهرة (.)Cairo Flight Information Region - FIR
(ب) كافة أنواب المعاونة وخدمات البحث واإلنقداذ للطدائرات فدي حالدة االسدتغاثة أو مواجهدة حالدة طدوارئ وإلنقداذ
األشددخاص الندداجين والممتلكددات مددن ح دوادث الطددائرات داخددل إقلدديم معلومددات طي دران القدداهرة ((FIRبدددون
تأخير وبغض النظر عن جنسية الطائرة أو األشخاص الناجين.
 208 – 31.إنشاء مناطق البحث واإلنقاذ:
(أ) مناطق تقديم خدمة البحث واإلنقاذ بجمهورية مصر العربية تتطابق مع حدود إقليم معلومات طيران القداهرة
( )Cairo Flight Information Region- FIRوبد ددون أي تد دداخل مددع حدددود المسد دئولية للمند داطق
المجاورة.
(ب) ح دددود مس ددئولية من دداطق تق ددديم خدم ددة البح ددث واإلنق دداذ بجمهوري ددة مص ددر العربي ددة تتط ددابق م ددع ح دددود إقل دديم
معلومات طيران القاهرة ( .)Cairo Flight Information Region - FIR
 208 – 31.وحدات خدمات البحث واإلنقاذ:
(أ) تقدددم كافددة خدددمات البحددث واإلنقدداذ داخددل حدددود المسددئولية إلقلدديم معلومددات طي دران القدداهرة ( )FIRبواسددطة
مركددز تنسدديق اإلنقدداذ المشددترك (جددوى د بحددري د بددرى) بجمهوريددة مصددر العربيددة الددذي يقددع بقاعدددة الماظددة
الجوية بالقاهرة .
(ب) تعمددل م اركدز اإلنقدداذ الفرعيددة الموزعددة بددالمواقع  (:الغردقددة – األقصددر – العدري – اإلسددكندرية – مطددروح)
علددى مدددار ( )12سدداعة داخددل حدددود المسددئولية بددمقليم معلومددات طي دران القدداهرة مددن خددالل مركددز تنسدديق
اإلنقاذ المشترك (.(JRCC
(ت) تتددولى م اركددز اإلنقدداذ الفرعيددة داخددل حدددود المسددئولية بددمقليم معلومددات طي دران القدداهرة إخطددار مركددز تنسدديق
اإلنقدداذ المشددترك ( (JRCCبقاعدددة الماظددة الجويددة بكافددة البالغددات عددن الطددائرات التددي تواجدده أخطددار أو
تتع ددرض لحال ددة طد دوارئ ،باإلضد ددافة لقيد ددام جه دداز الش ددرطة ،والبحري ددة التجاري ددة ،والوح دددات التابع ددة للقد دوات
المسلحة ،وخدمات االتصاالت الجوية والبحرية تعمل كمكتب إنذار فدي خدمدة مركدز البحدث واإلنقداذ داخدل
إقليم معلومات طيران القاهرة (. )FIR
(ث) يجب أن يكتسب العاملين المعيندين باالتصداالت بم اركدز تنسديق اإلنقداذ ( )RCCكفداءة فدي اسدتخدام اللغدة
اإلنجليزية.
 207 – 31.االتصاالت الخاصة بمركز تنسيق اإلنقاذ المشترك:
(أ) يجدب أن تتدوفر بمركدز تنسديق اإلنقداذ المشدترك بقاعددة الماظدة الجويدة وسدائل اتصداالت مباشدرة وفوريدة مددع
كل من:
( )2مركز القاهرة للمالحة الجوية
( )1مركز العمليات وإدارة األزمات بسلطة الطيران المدني المصري
( )3مركز عمليات وزارة الدفاع.
( )2مراكز اإلنقاذ الفرعية.
( )5محطات االتصاالت الجوية والبحرية.
( )6مركز عمليات وزارة الداخلية.
( )7مراكز  /غرف الطوارئ بالوزارات والمحافظات .
(ب) يجب أن تتوفر لدى مركز تنسيق اإلنقاذ وسائل اتصال سريعة ويعتمد عليها مع :
( )2مقر وحدات اإلنقاذ الجوية والبرية والبحرية فى نطاق المسئولية.
( )1مكتب األرصاد بمنطقة المسئولية.
( )3وحدات اإلنقاذ الجوية والبرية والبحرية أثناء تنفيذ مهام البحث واإلنقاذ التي تكلف بها.
( )2مراكز تنسيق اإلنقاذ في مختلف دول العالم.
( )5اسد ددتقبال كافد ددة إشد ددارات االسد ددتغاثة عد ددن طريد ددق نظد ددام التتبد ددع باألقمد ددار الصد ددناعية للبحد ددث واإلنقد دداذ
()COS PAS - SARSAT
(ت) يجب أن تتوفر لددى الم اركدز الفرعيدة التابعدة لمركدز تنسديق اإلنقداذ المشدترك وسدائل اتصدال سدريعة ويعتمدد
عليها مع :
( )2مركز تنسيق اإلنقاذ بجمهورية مصر العربية.
( )1مقر وحدات اإلنقاذ الجوية والبرية والبحرية فى منطقة المسئولية.
( )3مكتب أرصاد بمنطقة المسئولية.
( )2وحدددات اإلنقدداذ الجويددة والبريددة والبحريددة أثندداء تنفيددذ مهددام البحددث واإلنقدداذ التددي تكلددف بهددا بمنطقددة
المسئولية.
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( )5مراكز تنسيق اإلنقاذ في أقاليم الطيران المجاورة من خالل مركز تنسيق اإلنقاذ.
( )6مكاتب اإلنذار.
 20. – 31.وحدات البحث واإلنقاذ :
(أ) يجب على وحدات إنقاذ وعناصر الخدمات العامة موزعة داخل إقلديم معلومدات طيدران القداهرة ( )FIRأن
تكون على اتصال دائم بمركدز تنسديق اإلنقداذ المشدترك( ،)JRCCومدزودة بمعددات صدالحة للقيدام بعمليدات
البحث واإلنقاذ طبقا لطبيعة عملها مثل:
( )2طائرات ذات األجنحة الثابتة للبحث طويلة المدى.
( )1طائرات هل للبحث واإلنقاذ متوسطة المدى.
( )3طائرات هل (مستشفى واسعاف طائر) متوسطة المدى.
( )2طائرات هل لإلطفاء الجوى متوسطة المدى.
( )5معدات إنقاذ  -عبوات إعاشة  -إمدادات طبية  -معدات اتصال للناجين.
( )6سفن ولنشات بحرية وأطقم إنقاذ.
( )7وحدات معاونة وأطقم إنقاذ برية وبحرية من الجهات الحكومية (مدنية  /عسكرية) .
(ب) يقدوم مركددز البحددث واإلنقداذ بمنشدداء وحدددات إنقدداذ إضدافية تحقددق القواعددد القياسدية المحليددة والدوليددة المطلوبددة
لتوفير الوسائل لتقديم خدمات البحث واإلنقاذ وعلى أن تدرج المعلومات الخاصة بممكانيات البحدث واإلنقداذ
المتاحددة بددمقليم معلومددات طي دران القدداهرة ( )FIRفددي مطبوعددات المالحددة الجوي دة (دليددل الطي دران المحلددى
والعالمي) باإلضافة إلخطار منظمة الطيران المدني الدولي (. )ICAO
(ت) على مركز البحث واإلنقاذ تحديد وحدات الخدمات العامة أو الخاصة المعاونة فى تنفيذ خطة عمل البحث
واإلنقاذ،مع تحديد المهام والمسئوليات المعنية بها مع مركز تنسيق اإلنقاذ.
(ث) يجب أن تتوفر فى وحدات البحث واإلنقاذ ،األطقم المدربة للقيام بأعمال البحث واإلنقاذ المنوطة بها.
 222 – 31.معدات وحدات اإلنقاذ :
تجهز وحدات القائمة بعمليات البحث واإلنقداذ بالمعددات والوسدائل الالزمدة للقيدام فدو ار بتحديدد موقدع الحدادث
وتقددديم العددون المالئددم إلددى الطددائرات واألشددخاص عنددد التعددرض لوخطددار والح دوادث التددي تتطلددب تقددديم خدددمات
البحث واإلنقاذ كاآلتي:
(أ) تزويد الوحدات القائمة بعمليات البحث واإلنقاذ بوسائل االتصال السريعة مع الوحدات األخرى أو العناصر
المشاركة في نفس العملية.
(ب) يجب تجهيز طدائرات البحدث واإلنقداذ بداألجهزة وتدزود بدالترددات التدي تمكنهدا مدن االتصدال بالطدائرات التدي
فى حالة استغاثة،وتحقيق االتصاالت الالزمة فى موقع الحدث.
(ت) يجب تجهيز كل طائرة من طائرات البحث واإلنقاذ بجهاز لالهتداء إلى أجهدزة اإلرسدال لتحديدد الموقدع عندد
الطوارئ.
مالحظة ـ ترد مواصدفات أجهدزة اإلرسدال لتحديدد الموقدع عدن الطدوارئ ( )ELTsفدي المجلدد الثالدث مدن الملحدق
العاشر.
(ث) يجدب تجهيدز الطدائرات المشداركة فدى عمليدات البحدث واإلنقداذ عندد اسدتخدامها للبحدث واإلنقداذ فدوق مندداطق
بحرية ويكون لزاما عليها االتصال بسفن تجارية،أن تدزود بالمعددات التدي تمكنهدا مدن االتصدال بتلدك السدفن
على التردد  1211كيلو هيرتز.
(ج) يجب على كل طائرة من طائرات البحث واإلنقاذ عند استخدامها للبحث واإلنقاذ فوق مناطق بحريدة ويكدون
لزاما عليها االتصال بالسفن ،وأن تحمل نسخة منُ ُُالئحدة مفتداح الرمدز والشدفرات الدوليدةُ ُُ ُُ لتمكينهدا مدن
التغلب على صعوبات اللغة التي قد تنشأ عند االتصال بتلك السفن.
(ح) ينبغددي لواحدددة علددى األقددل مددن الطددائرات المشدداركة فددي عمليددة البحددث واإلنقدداذ أن تحمددل معدددات نجدداة قابلددة
لإلسقاط( فى حالة عدم التأكد من الحاجة) لتقديم إمدادات من الجو لوشخاص الناجين.
(خ) ينبغي على مركز البحث واإلنقاذ بجمهوريدة مصدر العربيدة التنسديق علدى تدوفير معددات نجداه مجهدزة بشدكل
مناسب فى المطارات التي ال يوجد بها طائرات بحدث وانقداذ ،إللقائهدا بواسدطة طدائرات ال تشدترك عدادة فدى
عمليات البحث واإلنقاذ.
(د) ينبغي أن تحمدل العبدوات أو الحاويدات أو الصدناديق المتضدمنة معددات نجداة التدي تلقدى للناجين،بياندا عامدا
عددن محتوياتهددا بواسددطة رمددز لددونى أو نددص مطبددوب،أو برمددوز ذاتيددة التفسددير إذا كانددت مثددل تلددك الرمددوز
موجودة.
(ذ) ينبغي أن يأخذ التمييز اللوني لمحتويات العبوات أو الحاويات أو الصناديق القابلدة لإلسدقاط والتدي تحتدوى
على معدات نجاة شكل أشرطة لونية وفقا لرموز المصطلحات التالية :
األحمر ـ اإلمدادات الطبية ومعدات اإلسعاف األولى
األزرق ـ الماء والطعام
األصفر ـ البطاطين واأللبسة الواقية
األسود ـ معدات متنوعة كالمواقد والفؤوس والبوصالت وأدوات طهي الطعام.
(ر) ينبغي استعمال الرمز اللوني (لتمييز محتويات العبوات) بشكل مركب،عند إسقاط إمدادات أو عبوات
ذات طبيعة مختلطة فى حاوية أو صندوق واحد.
(ز) ينبغي إضافة تعليمات استعمال معدات النجاة على كل واحدة من العبوات أو الحاويات أو الصناديق
القابلة لإلسقاط ،وينبغي طبع تلك التعليمات بلغات ثالث على األقل (العربية  -اإلنجليزية) وأي لغة
مناسبة أخري.
 228 – 31.تنظـيم البحث واإلنقاذ :
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(أ) تتدولى سدلطة الطيدران المددني بالتنسديق مدع مركدز البحددث واإلنقداذ التدابع لدو ازرة الددفاب تحديدد واإلعدالن عددن
اإلمكانيات والتسهيالت المتاحة ومناطق البحث واإلنقاذ داخل حدود المسئولية بمقليم طيران الجمهورية.
(ب) يعتبر مركز البحث واإلنقاذ التابدع لو ازرة الددفاب،مرك از أساسديا مسدئوال عدن تنفيدذ أعمدال البحدث واإلنقداذ فدور
طلبه ددا أو اإلب ددال عنه ددا ب دددون ت د دأخير به دددف س ددرعة إنق دداذ األرواح والممتلك ددات المعرض ددة للخط ددر نتيج ددة
لحوادث الطائرات ،وذلك بعد الحصول على التصديق الالزم.
(ت) تتولى سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز البحث واإلنقاذ اتخاذ الترتيبات الالزمة للتعاون مدع الددول
ومراكز البحث واإلنقاذ بالدول األخرى وخاصة المجاورة للجمهورية.
 228 – 31.شروط تقديم خدمات البحث واإلنقاذ :
يددتم تقددديم خدددمات البحددث واإلنقدداذ بكددل إمكاناتهددا المتددوفرة داخددل إقلدديم طيدران الجمهوريددة،بمقابل ،فددي حالددة تقددديم
الطلددب إلددى سددلطة الطي د ارن المدددني المصددري أو مركددز تنسدديق اإلنقدداذ مباش درة فددى كافددة األوقددات مددا لددم تكددن مشددغولة
بعمليات أخرى للبحث واإلنقاذ.
 227 – 31.االلتزام بتقديم معاونة البحث واإلنقاذ :
(أ) علددى جميددع المطددارات المدنيددة وشددركات الطي دران وشددركات والمؤسسددات العاملددة فددي مجددال الطي دران المدددني
والمحتمد دل أن تحت دداج األنش ددطة القائم ددة به ددا لتق ددديم خ دددمات البح ددث واإلنق دداذ داخ ددل إقل دديم معلوم ددات طيد دران
الجمهورية،إن تقوم بالتنسيق المسبق مع مركز البحث واإلنقاذ من خالل عقد اتفاق ثنائي أو عمدل محضدر
لتنسيق التعاون لضمان تقديم الخدمة عند طلبها لسرعة إنقاذ األرواح والممتلكات نتيجة لحوادث الطائرات.
(ب) ال يجددوز ألي شددخص أو مؤسسددة االمتندداب عددن تقددديم أيددة معاونددة للبددحث واإلنقدداذ فددي مقدددورها متددى طلبددت
السلطات المختصة مندها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعاونة.
 22. – 31.المحافظة على آثار الحادث:
ال يجددوز ألي شددخص إ ازلددة أي جددزء أو أي قطعددة مددن أجدزاء الطددائرة محددل الحددادث أو تشددويه أي أثددر مددن
آثار الحادث إال إذا كان ذلك ضددروريا ألعمدال إنقداذ األرواح أو طبقدا لمدا جداء بالئحدة القواعدد المنظمدة لتحقيدق
الح دوادث رقددم  102بددالبنود التاليددة )207 ،203( :أو بتص دريح مددن جهددات اإلدارة المركزيددة لح دوادث الطددائرات
وعلددى وحدددات البحددث واإلنقدداذ والح ارسددة مراقبددة تنفيددذ ذلددك حتددى اسددتكمال المعلومددات الضددرورية للتحقيددق الفنددي
والقانوني في الحادث.
 212 – 31.التعويض عن عمليات البحث واإلنقاذ واسترداد نفقاتها:
(أ) كل معاونة للبحث واإلنقاذ تقددم من قبل األشخاص أو المؤسسات والمنشآت وفقا ألحكام هدذا البداب تعطدى
لهم الحق في اسدترداد النفقات الناتجة عن عمليات المعاونة وفى التعويض عن األضرار التي وقدعت أثنداء
تلك العمليات،أو التي كانت نتيجدة مباشرة لها.
(ب) تقددع مسددئولية تسددديد التكدداليف علددى مسددتثمري الطائرات،مقابددل تقددديم خدددمات البحددث واإلنقدداذ والتعويضددات
عن األضرار الناتجة عن حوادث الطائرات التابعة لهم.
 218 – 31.التزام مستثمر الطائرة المعانة :
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة أو األشخاص أو المؤسسات طالبة الخدمة بدفع نفقات معوندة البددحث واإلنقداذ
والتعويضدات عددن األضدرار الناتجددة عدن حدوادث الطدائرات والمكافددآت المسدتحقة حتددى ولدو كانددت الطدائرة المعانددة
أو المؤسسة طالبة الخدمة ملكدا للمعين.
من  218 -31.إلى  :2.. – 31.محجوزة ()Reserved
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SUBPART C
التعاون الدولي في مجال تقديم خدمات البحث واإلنقاذ
 102 – 31.التعاون بين الدول:
علددى سددلطة الطي دران المدددني المصددري ومركددز البحددث واإلنقدداذ التددابع لددو ازرة الدددفاب التنسدديق مددع الجهددات المعنيددة
بالدول المجاورة الموقعة علدى اتفاقيدة شديكاغو فدي مجدال التعداون لتقدديم خددمات البحدث واإلنقداذ فيمدا بيدنهم فدى إطدار
المعاملة بالمثل كاآلتي:
(أ) تقددوم سددلطة الطي دران المدددني المصددري ومركددز البحددث واإلنقدداذ التددابع لددو ازرة الدددفاب كلمددا كددان ذلددك ضددروريا أن
تنسيق عمليات البحث واإلنقاذ التابعة لها مع مثيالتها في الدول المجاورة الموقعة على اتفاقية شيكاغو.
(ب) تقددوم سددلطة الطيدران المدددني المصددري ومركددز البحددث واإلنقدداذ التددابع لددو ازرة الدددفاب كلمددا كددان ذلددك ضددروريا ،أن
تضع إجراءات مشتركة لتسهيل عمليات البحث واإلنقاذ التابعة لها مع مثيالتها في الدول المجاورة الموقعة على
اتفاقية شيكاغو.
(ت) تقوم سلطة الطيران المدني المصري التنسيق مع الجهدات المعنيدة علدى اإلجدراءات التدي تتخدذ للتصدديق وسدرعة
السماح لوحدات اإلنقاذ التابعة لدول أخدرى بالددخول إلدى إقلديم معلومدات طيدران القداهرة (، )FIRبغدرض البحدث
عن موقع حوادث الطائرات وانقاذ الناجين من تلك الحوادث،بما يتوافق مع القواعد القياسية المحلية والدوليدة فدي
هذا المجال.
(ث) تقوم سلطات الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو التي ترغب في أن تددخل وحددات اإلنقداذ التابعدة لهدا إلدى إقلديم
معلومدات طيدران القدداهرة ( )FIRألغدراض عمليددات البحددث واإلنقدداذ ،أن ترسددل طلبددا إلددى سددلطة الطيدران المدددني
المصددري (مركددز العمليددات وادارة األزمددات يعمددل علددى مدددار  12سدداعة) أو مركددز تنسدديق اإلنقدداذ ) )JRCCأو
مركددز مراقبددة المنطقددة المعتمددد بجمهوريددة مصددر العربيددة ،علددى أن يتضددمن التفاصدديل الكاملددة للمهمددة المتوقعددة
والحاجة إليها.
(ج) تقددوم سددلطة الطي دران المدددني المصددري (مركددز العمليددات وادارة األزمددات يعمددل علددى مدددار  12سدداعة) أو مركددز
تنس دديق اإلنق دداذ ( )JRCCأو مرك ددز مراقب ددة المنطق ددة المعتم ددد بجمهوري ددة مص ددر العربي ددة ،اإلف ددادة ف ددو ار باس ددتالم
الطلبددات التددي تددرد مددن سددلطات الدددول الموقعددة علددى اتفاقيددة شدديكاغو التددي ترغددب فددي أن تدددخل وحدددات اإلنقدداذ
التابعددة لهددا إلددى إقلدديم معلومددات طي دران القدداهرة ( )FIRألغ دراض عمليددات البحددث واإلنقدداذ ،واإلشددارة فددي أقددرب
فرصة ممكنة للشروط أو اإلجراءات لسرعة تنفيذ المطالب.
(ح) تقددوم سددلطة الطي دران المدددني المصددري بالتنسدديق مددع الجهددات المعنيددة بجمهوريددة مصددر العربيددة لعقددد االتفاقيددات
الثنائيدة واإلقليميدة فدى مجددال تقدديم خددمات البحدث واإلنقدداذ مدع الددول المجداورة وعلددى أن تتضدمن شدروط دخددول
وحدات اإلنقاذ التابعة لكل منها إلي إقليم الدولة األخرى ،و ينبغي أن تنص هدذه االتفاقيدات علدى تعجيدل دخدول
هذه الوحدات بأقل قدر ممكن من اإلجراءات الشكلية.
(خ) تقددوم سددلطة الطي دران المدددني المصددري التنسدديق مددع الجهددات المعنيددة بجمهوريددة مصددر العربيددة ومركددز البحددث
واإلنقاذ على إجراءات تلبية االحتياجات اآلتية:
( )2طلددب العددون مددن م اركددز تنسدديق اإلنقدداذ األخددرى ،بمددا فددي ذلددك الطددائرات أو السددفن والقدوارب أو األفدراد أو
المعدات ،حسبما هو ضروري.
( )1منح أي تصريح ضروري لدخول مثل هذه الطائرات أو القوارب أو األفراد أو المعدات إلى إقليمها.
( )3عم ددل الترتيب ددات الض ددرورية م ددع س ددلطات الجم ددارك أو الهجد درة المختصد دة أو الس ددلطات المختص ددة األخ ددرى
بغرض تعجيل ذلك الدخول.
(د) تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية ومركز البحدث واإلنقداذ لوضدع
ضوابط واإلمكانيات المتاحة لتقديم العون لمراكز تنسيق اإلنقاذ للدول األخرى ،عندما تتطلب األحدوال ذلدك ،بمدا
فيه العون على شكل طائرات أو قوارب أو أفراد أو معدات.
 108 – 31.إجراء التدريبات العملية مع دول الجوار:
ينبغي على مركز البحث واإلنقاذ التنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري والجهات المعنية األخدرى بجمهوريدة
مصددر العربيددة والدددول المجدداورة مددع اتخدداذ الترتيبددات إلجدراء تدددريبات عمليددة تشددترك فيهددا م اركددز تنسدديق اإلنقدداذ التابعددة
للدول المجاورة للنهوض بكفاءة تقديم خدمات البحث واإلنقاذ في نطاق المسئولية.
 108 – 31.تبادل الزيارات مع مراكز البحث واإلنقاذ:
تقددوم سددلطة الطي دران المدددني ومركددز البحددث واإلنقدداذ التنسدديق بشددأن اتخدداذ الترتيبددات لعمددل زيددارات اتصددال دوريددة
بواسددطة األفددراد العدداملين ف ددي م اركددز تنس ديق اإلنقدداذ والم اركددز الفرعيددة التابعددة لهددا إلددى مثيالتهددا مددن الم اركددز بالدددول
المجاورة.
 107 – 31.التعاون مع الجهات األخرى:
يقددوم مركددز البحددث واإلنقدداذ بالتنسدديق مددع الجهددات المعنيددة(جويددة /بحريددة /بريددة) التخدداذ الترتيبددات التددي تكفددل قيددام
جميددع الطددائرات والقدوارب والخدددمات والتسددهيالت المحليددة ،التددي ال تشددكل جدزاءا مددن تنظدديم البحددث واإلنقدداذ التددابع لهددا
،بدأن تتعداون تمامدا فدي البحدث واإلنقداذ مدع ذلدك التنظدديم وأن تقددم أي عدون ممكدن إلدى النداجين مدن حدوادث الطددائرات
كاآلتي:
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يقوم مركز البحث واإلنقاذ التنسيق مع الجهات المعنية التخاذ الترتيبات التي تكفل قيام وحددات تقدديم خددمات
البحث واإلنقاذ بجمهورية مصر العربية ،وكذلك القائمين بالتحقيق في حوادث الطائرات بالتعداون مدع المسدؤولين
عن رعاية لوشخاص الذين عانوا من الحادث.
يسمح للجنة المشكلة من وزير الطيران المدني للتحقيق في حوادث الطيران ،بان ترافق وحددات البحدث واإلنقداذ،
عندما يكون ذلك عمليا.
على مركز البحث واإلنقاذ تحديد نقط اتصال للبحث واإلنقاذ تكون مهمتها استقبال بيانات االستغاثة عدن طريدق
نظم األقمار الصناعية الدولية لالستغاثة في مجال البحث واإلنقاذ (.)COS SPAS - SARSAT
يجب التنسيق الجيد بين مركدز البحدث واإلنقداذ والسدلطات البحريدة لضدمان تقدديم خددمات البحدث واإلنقداذ بكفداءة
عالية.

 10. – 31.نشر المعلومات:
(أ) تقوم سلطة الطيران المدني المصري التنسيق مع مركز البحث واإلنقاذ لنشر جميع المعلومات الضرورية لدخول
وحدات اإلنقاذ التابعة للدول األخرى إلى إقليم معلومات طيران القاهرة (.)FIR
(ب) تقوم سلطة الطيران المدني المصري التنسيق مع الجهات المعنيدة ،لتدوفر عندد الطلدب ومدن خدالل م اركدز تنسديق
اإلنقاذ بجمهورية مصر العربية المعلومدات بخصدوص خطدط عمدل البحدث واإلنقداذ داخدل إقلديم معلومدات طيدران
القاهرة (.)FIR
(ت) ينبغي على مركز البحث واإلنقاذ تسجيل معلومات عن موقع السفن فى البحار أن تنشر ،بصدفة منتظمدة ،والدى
الحد الممكن عمليا ،تلك المعلومات إلى الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو األخرى التي تطلبها.
(ث) تقوم سلطة الطيران المدني المصري بالتنسيق مع مركدز البحدث واإلنقداذ إلدى الحدد المرغدوب فيده والممكدن عمليدا
،أن تنشر ع لى الجمهور توجيهدات عدن التددابير الواجدب اتخاذهدا عنددما يوجدد سدبب لالعتقداد بدأن طدائرة مدا فدي
حالة طوارئ ،وفى حال وقوب حادث طيران.
(ج) يق ددوم مرك ددز البح ددث واإلنق دداذ بمتاح ددة جمي ددع المعلوم ددات المفي دددة لالس ددتفادة منه ددا بواس ددطة م ارك ددز البح ددث واإلنق دداذ
األخرى.
 122 – 31.تكاليف معونة البحث واإلنقاذ :
يلتزم مستثمر الطائرة المعانة أو األشدخاص أو المؤسسدات طالبده الخدمدة بددفع نفقدات معوندة البحدث والتعويضدات
عن األضرار الناتجة عدن حدوادث الطدائرات والمكافدآت المسدتحقة حتدى ولدو كاندت الطدائرة المعاندة أو المؤسسدة طالبدة
الخدمة ملكا للمعين.
 128 – 31.الجهات المختصة بدعاوى البحث واإلنقاذ:
(أ) تطبق المواد المدرجة بقانون الطيران المدني المصري في شأن الدعاوى الخاصة بتقديم خدمات البحث واإلنقاذ.
(ب) تطب د ددق الش د ددروط والبن د ددود المدرج د ددة ف د ددي االتفاق د ددات الثنائي د ددة ومحاض د ددر تنس د دديق التع د دداون ب د ددين الجه د ددات المعني د ددة
بخدمات البحث واإلنقاذ.
من  128 – 31.إلى  :1.. -31.محجوزة ()Reserved
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SUBPART D
اإلجراءات التحضيرية والتشغيلية
 802 -31.المتطلبات من المعلومات:
(أ) يجب أن يتوفر لمركز تنسيق اإلنقاذ فى جميع األوقات معلومات حديثة عما يلي بالنسبة لنطاق البحدث واإلنقداذ
داخل إقليم معلومات طيران القاهرة (:)FIR
( )2وحدات اإلنقاذ ومراكز اإلنقاذ الفرعية ومكاتب اإلنذار.
( )1وحدات خدمات الحركة الجوية.
( )3وسائل االتصال التى يمكن أن تستخدم فى عمليات البحث واإلنقاذ.
( )2العناوين البرقية وأرقام الهاتف لجميع المستثمرين القائمين أو الوكالء المعتمدين القائمين بعمليدات الطيدران
فى المنطقة.
( )5أي موارد عامة أو خاصة أخرى ،بمدا فدى ذلدك التسدهيالت الطبيدة وتسدهيالت النقدل التدى يحتمدل أن تكدون
مفيدة فى البحث واإلنقاذ.
(ب) ينبغددي أن يتددوفر لمركددز تنسدديق اإلنقدداذ والم اركددز الفرعيددة التابعددة جميددع المعلومددات األخددرى التددى تهددم البحددث
واإلنقاذ داخل إقليم معلومات طيران القاهرة( ،)FIRبما فى ذلك المعلومات بشأن ما يلي:
( )2مواقع وعالمات نداء وساعات عمدل وتدرددات جميدع المحطدات الالسدلكية المحتمدل اسدتخدامها فدى البحدث
واإلنقاذ.
( )1مواقع وساعات عمل الخدمات التي تقوم بالمراقبة الالسلكية ،والترددات المحمية.
( )3سجل باألشياء التي قد تعتبر حطاما غير محدد الموقع أو غير مبلغ عنه ،وعلى األخص عند رؤيتها من
الجو.
( )2مواقع تخزين معدات الطوارئ ومعدات النجاة القابلة لإلسقاط.
(ت) ينبغي أن يتوفر لمركز تنسيق اإلنقاذ والمراكز الفرعية التابعة جميع المعلومات األخرى التي تهم البحث واإلنقداذ
داخددل إقلدديم معلومددات طي دران القدداهرة( ،)FIRبمددا فددي ذلددك المعلومددات بشددأن مندداطق تمددر بهددا خطددوط بحريددة،
إمكانيددة الحصددول علددى معلومددات بخصددوص الموقددع والمسددار الحقيقددي والسددرعة وعالمددة النددداء الخاصددة بالسددفن
العاملددة فددي هددذه المندداطق والتددي قددد يكددون فددي اسددتطاعتها تقددديم العددون للطددائرات التددي فددي حالددة خطددر ،أو أن
يسهل الحصول عليها لغرض عرض ورسم المعلومات عند الضرورة.
(ث) يجددب أن يتددوفر بمركددز تنسدديق اإلنقدداذ والم اركددز الفرعيددة التابعددة ،خريطددة بمقيدداس رسددم كبيددر لمنطقددة البحددث
واإلنقاذ المسئول عنها ،لغرض عرض ورسم المعلومات التي تهم البحث واإلنقاذ.
(ج) ينبغي على مركز البحث واإلنقاذ أن يضع نظام لإلخطدار عدن عمليدات البحدث واإلنقداذ بالبحدار وذلدك بالتنسديق
مع السلطات البحرية ( المحلية  /اإلقليمية  /الدولية).
 808 – 31.خطة عمليات البحث واإلنقاذ:
يجددب علددى مركددز تنسدديق اإلنقدداذ المشددترك ( (JRCCوالم اركددز الفرعيددة التابعددة أن يعددد خطددة تفصدديلية للقيددام
بعمليات البحث واإلنقاذ داخل إقليم معلومات طيران القاهرة( )FIRكاآلتي:
(أ) يجددب أن تحدددد خطددة العمددل لمركددز تنسدديق اإلنقدداذ المشددترك ( (JRCCإلددى الحددد الممكددن ،الترتيبددات الخاصددة
بخدمددة الطددائرات والقطددع البحريددة والمركبددات المسددتخدمة فددى البحددث واإلنقدداذ وتموينهددا بددالوقود بمددا فددى ذلددك تلدك
المتاحة من دول أخرى.
(ب) يجب أن تترابط خطة عمليات البحث واإلنقاذ مع خطط الطوارئ للمطارات المدنية القريبة من السدواحل البحريدة
والمسطحات المائية داخل حدود المسئولية لتقديم خدمات اإلنقاذ للضحايا بالبر والبحر .
(ت) يجدب أن تتضدمن خطدة عمليددات البحدث واإلنقداذ إجدراءات التنسديق مدع المشددتغلين والمؤسسدات العامدة والخاصددة
المحتمل أن تقدم المساعدة في عمليات البحث واإلنقاذ بما يتناسب مع عدد األشخاص الناجين .
(ث) يجددب أن تحتددوى خط دة عمليددات البحددث واإلنقدداذ علددى تفاصدديل بخصددوص جميددع اإلج دراءات التددى سدديتخذها
القائمون بالبحث واإلنقاذ ،بما فى ذلك ما يلي:
( )2طريقة القيام بأعمال البحث واإلنقاذ بما يتوافق مع إقليم البحث واإلنقاذ.
( )1استعمال نظم وتسهيالت االتصال المتوافر ة.
( )3اإلجراءات التي تتخذ بصفة مشتركة مع مراكز تنسيق اإلنقاذ المجاورة.
( )2أساليب تنبيه الطائرات التي فى مرحلة الطريق والسفن فى البحر.
( )5واجبات وصالحيات األفراد المكلفين بالبحث واإلنقاذ.
( )6إمكانية إعادة نشر المعدات عندما تتطلب الحاجة بسبب األحوال الجوية أو ظروف أخرى.
( )7أسدداليب الحصددول علددى المعلومددات األساسددية ذات الصددلة بعمليددات البحددث واإلنقدداذ ،مثددل تقددارير وتنب دؤات
الطقس ،واعالن الطيارين المالئم.
( )1أساليب الحصول على العون من مراكز تنسيق اإلنقاذ المجاورة ومشغلي الطائرات والمؤسسات األخرى بمدا
في ذلك الطائرات أو القوارب أو المعدات أو األفراد حسب الحاجة .
( )9أسدداليب تقددديم العددون لطددائرة فددى حالددة خطددر اضددطرت إلددى الهبددوط علددى المدداء لمقابلددة قدوارب عاملددة علددى
السطح.
( )20أسدداليب تقددديم العددون لطددائرات البحددث واإلنقدداذ أو لطددائرات أخددرى بغددرض مقابلددة الطددائرة التددي فددى حالددة
خطر.
( )22اإلجراءات األولية التي تتخذ بالتنسيق مع وحدات إدارة الحركة الجوية والسدلطات المعنيدة األخدرى لتقدديم
العون لطائرة يعرف أو يعتقد أنها خاضعة لفعل تدخل غير مشروب.
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 808 – 31.اإلجراءات التحضيرية لوحدات اإلنقاذ:
(أ) على مركز تنسيق اإلنقاذ المشترك ( (JRCCالتأكيد على وحدات اإلنقاذ أن:
تكددون مدركددة بجميددع اإلج دراءات المدرجددة بخطددة العمددل لمركددز تنسدديق اإلنقدداذ والم اركددز الفرعيددة التابعددة الالزمددة
إلنجاز واجباتها بصورة فعاله.
( )2تبقى العدد المطلوب من قوارب وعربات اإلنقاذ فى حالة تأهب.
( )1تحفظ إمدادات من الطعام والمحزونات الطبية ووسائل اإلشارة وغيرها من معدات النجاة واإلنقاذ.
( )3تقوم بصفة مستمرة بمخطار مركز تنسيق اإلنقاذ بكمية معداتها وحالة استعدادها.
(ب) ينبغي على مركز تنسيق اإلنقاذ باتخداذ الترتيبدات لقيدام وحددات اإلنقداذ بتقدديم طدائرات أو قطدع بحريدة أو عربدات
إضافية إذا دعت لحاجة إلى استبدال ما سبق استعماله فعليا فى البحث واإلنقاذ.
(ت) ينبغددي علددى مركددز تنسدديق اإلنقدداذ أن يتخددذ الترتيبددات لتدددريب أف دراد البحددث واإلنقدداذ التددابعيين ،وتنفيددذ التدددريبات
العمليددة المالئمددة للبحددث واإلنقدداذ ،بهدددف تحقيددق أقصددى درجددة مددن الكفدداءة والمحافظددة علددى االسددتعداد لتقددديم
خدمات البحث واإلنقاذ فور طلبها بدون تأخير.
(ث) تقوم سلطة الطيران المدني المصري التنسيق مع الجهات المعنية ومركدز البحدث واإلنقداذ التدابع لدو ازرة الددفاب أن
تكفل بعدد إتمدام التحقيدق فدي الحدادث ،رفدع أو إ ازلدة الحطدام النداتح عدن حدوادث الطدائرات التدي تقدع داخدل إقلديم
معلومات طيران القاهرة ( ،)FIRأو فدي حالدة الحدوادث التدي تقدع فدي أعدالي البحدار أو فدي منداطق غيدر محدددة
السيادة ،أو عمل خرائط لهذا الحطام لتالفى أي لبس الحق.
(ج) ينبغي على مركز البحث واإلنقاذ التنسيق مع األجهزة المعنية األخرى بجمهورية مصر العربية لإلبال فى أسدرب
وقددت إلددى السددلطات المختصددة (مركددز البحددث واإلنقدداذ  -سددلطة الطي دران المدددني -السددلطات األمنيددة) فددي حالددة
العثور على حطام لطائرات ما.
 807 – 31.اإلجراءات التشغيلية
(أ) تشجيع األشخاص والمؤسسات العامة والخاصة بجمهورية مصر العربية على اإلبدال الفدوري إلدى سدلطة الطيدران
المدني المصري أو مركز البحث واإلنقاذ مباشرة أو من خالل أجهدزة الشدرطة المدنيدة أو وحددات الحكدم المحلدى
بالدولددة بجميددع المعلومددات المتاحددة عددن مشدداهد حادثددة أو يكددون ثمددة شددك أو اعتقدداد بددان طددائرة مددا فددي حالددة
طوارئ.
(ب) على أي من وحدات المراقبة الجوية أو سلطة أو وحدة من تنظيم البحث واإلنقاذ التي يكدون لدديها سدبب يجعلهدا
تعتقد بان طائرة مدا فدى حالدة طدوارئ ،أن تعطدى فدو ار جميدع المعلومدات المتاحدة إلدى مركدز تنسديق اإلنقداذ بدمقليم
معلومات طيران القاهرة وسلطة الطيران المدني المصري وذلدك لتقييمهدا وتحديدد اإلجدراءات والعمليدات المطلدوب
اتخاذها.
(ت) على مركز تنسيق اإلنقاذ ،فور استالم معلومات خاصة بطدائرة فدى حالدة طدوارئ أن يقدوم بتقيديم هدذه المعلومدات
وتحديددد اإلج دراءات التنفيذيددة الالزمددة بالتنسدديق المباشددر مددع سددلطة الطي دران المدددني المصددري وبدداقي الجهددات
المعنية.
(ث) عند استالم معلومات عن طائرة فى حالة طوارئ من مصادر أخرى غير وحدات خدمات المراقبة الجوية ،فعلى
مركز تنسيق اإلنقاذ أن يحدد مرحلدة الطدوارئ التدي ينطبدق عليهدا الموقدف ،وعليدة أن يطبدق اإلجدراءات التنفيذيدة
التي تسرى على تلك المرحلة.
 80. – 31.إجراءات لمراكز تنسيق اإلنقاذ خالل مرحلة الشك:
علددى مركددز تنسدديق اإلنقدداذ خددالل مرحلددة الشددك ،أن يتعدداون ألقصددى درجددة مددع وحدددات خدددمات الحركددة الجويددة
ومركز العمليات وادارة األزمات بسلطة الطيران المدني المصري وغيرها من الجهات المعنيدة حتدى يمكدن اإلسدراب فدى
تقييم التقارير الواردة.
 822 – 31.إجراءات لمراكز تنسيق اإلنقاذ خالل مرحلة اإلنذار:
على مركز تنسيق اإلنقاذ ،عند حدوث حالة إنذار ،أن يقوم فو ار بتنبيه وحدات خدمات البحث واإلنقاذ المختصة
وان يبادر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
 828 – 31.إجراءات لمراكز تنسيق اإلنقاذ خالل مرحلة االستغاثة :
عندددما يعتق ددد أن طددائرة مددا فددى حالددة خطددر ،أو عنددد وجددود مرحلددة اسددتغاثة ،فعلددى مركددز تنسدديق اإلنق دداذ القيددام
باألعمال آالتية:
(أ) المبددادرة إلددى قيددام وحدددات خدددمات البحدث واإلنقدداذ ووحدددات اإلنقدداذ المختصددة بتنفيددذ اإلجدراءات وفقددا لخطددة العمددل
التخصصية.
(ب) التأكد من موقع الطائرة ،وتقييم درجة الشك بخصوص هدذا الموقدع والقيدام بنداء علدى هدذه المعلومدات والظدروف،
بتحديد أبعاد المنطقة التي يجب إجراء البحث فيها.
(ت) إخطار سلطة الطيران المدني ومستثمر الطائرة بالتطورات واالستمرار فى إخطاره بها ،إذا كان ذلك ممكنا
(ث) إخطار مراكز تنسيق اإلنقاذ األخرى التي قد تقدم المساعدة أو التي قد تكون معنية بالعملية.
(ج) إخطار مركز عمليات وادارة األزمات بسلطة الطيران المدني المصدري ووحددة الحركدة الجويدة المرتبطدة بدالمركز،
عندما تكون المعلومات عن حالة الطوارئ قد وصلت من مصدر آخر.
(ح) يتم في المرحلة األولية الطلب من الطائرات فى الجو والقطع البحرية والمحطدات السداحلية أو أي خددمات أخدري
يمكنها تقديم المعاونة ،بان تقوم بما يلي:
( )2المحافظة المستمرة على اإلنصات إلرسال من الطائرة المستغيثة ،أو من جهاز اإلرسال لتحدد الموقدع عندد
الطوارئ.
( )1تقديم المساعدة ،إلى الحد الممكن عمليا ،للطائرة التي في حالة خطر.
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( )3إخطار مركز تنسيق اإلنقاذ بأي تطورات.
(خ) وضع خطة من واقع المعلومات المتوافرة للقيام بعملية البحث و /أو اإلنقاذ الالزمة وارسال هدذه الخطدة لتسترشدد
بها السلطات التي تتولى مباشرة إدارة القيام بتلك العملية ،مع متابعة إجراء التعديالت تبعا للتطورات.
(د) إخطار اإلدارة المركزية لتحقيق الحوادث بو ازرة الطيران المدني.
(ذ) إخطار الدولة المسجلة بها الطائرة.
ملحوظة :يجب متابعة تنفيذ هذه اإلجراءات طبقا للترتيب السابق إال إذا اقتضت الظروف خالف ذلك.
 828 – 31.بدء أعمال البحث واإلنقاذ بخصوص طائرة مجهولة الموقع:
فى حال إعالن مرحلة طوارئ بالنسبة لطائرة مجهولة الموقع داخل حدود إقليم معلومدات طيدران الدقاهرة (،)FIR
أو المناطق المجاورة للبحث واإلنقاذ ،تطبق اإلجراءات التالية:
(أ) على مركز تنسيق اإلنقاذ ،عندما يبلغ بوجود طوارئ وال يدرك أن مراكز أخرى تتخذ اإلجدراءات الالزمدة عليده أن
يتولى مسدؤولية بددء اإلجدراءات المناسدبة وفقدا إلجدراءات مركدز تنسديق اإلنقداذ خدالل م ارحدل الطدوارئ ،باإلضدافة
إلددى االتصددال بم اركددز تنسدديق اإلنقدداذ المجدداورة بغيددة تعيددين مركددز تنسدديق إنقدداذ واحددد لتددولى المسددؤولية مددن ذلددك ا
لحين.
(ب) مددا لددم يتقددرر خددالف ذلددك باتفدداق مشددترك بددين م اركددز تنسدديق اإلنقدداذ المعنيددة ،فددان مركددز تنسدديق اإلنقدداذ المعددين
لتنسيق أعمال البحث واإلنقاذ سيكون مسؤوال عما يلي:
( )2المنطقة التي كانت الطائرة فيها طبقا ألخر تقرير موقع مبلغ منها.
( )1أو المنطقة التي كانت تقصدها الطائرة عندما كان أخر تقرير موقع على حدود بين منطقتي بحث وانقاذ.
( )3أو المنطقة التي كانت تقصدها الطائرة عندما لم تكن مجهزة بوسيلة اتصال السلكي مناسب فى االتجاهين
أو لم تكن ملزمة بمواصلة االتصال الالسلكي.
(ت) بعددد إعددالن مرحلددة االسددتغاثة ،فعلددى مركددز تنسدديق اإلنقدداذ أن يبلددغ جميددع م اركددز تنسدديق اإلنقدداذ التددي قددد يحتمددل
اشدتراكها فدى العمليدة ،عددن كافدة مالبسدات الحالددة الطارئدة والتطدورات الالحقدة ،ومتابعددة اسدتقبال الرسدائل الدواردة
من مراكز تنسيق اإلنقاذ األخرى المدركة ألي معلومات متعلقة بالواقعة.
 827 – 31.نقل المعلومات إلى طائرة أعلنت بالنسبة لها مرحلة طوارئ:
على مركز تنسيق اإلنقاذ المشترك المسئول عن عملية البحث واإلنقاذ ،إذا انتقلت الطدائرة إلدى إقلديم طيدران آخدر،
أن يرسددل إلددى وحدددة خدددمات الحركددة الجويددة التددي تعمددل فددى إقلدديم تددأمين سددالمة الطي دران الددذي تطيددر فيدده الطددائرة،
معلومات عن عملية البحث واإلنقاذ التي بدأت وذلك لنقل هذه المعلومات للطائرة.
 82. – 31.اإلجراءات الالزمة عندما تمتد مسئولية عمليات البحث واإلنقاذ إلى مناطق دولتين أو أكثر متجاورة:
علددى مركددز البحددث واإلنقدداذ بجمهوريددة مصددر العربيددة اتخدداذ اإلجد دراءات الالزمددة للتنسدديق مددع م اركددز البحددث
واإلنقدداذ بدددول الجدوار وفقددا لخطددة عمليددات البحددث واإلنقدداذ داخددل حدددود المسددئولية  ,وذاك عندددما تكددون منطقددة البحددث
واإلنقاذ مشتركة بين أكثر من دولة موقعة على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني .
 812 – 31.إجراءات السلطات القائمة بأعمال البحث واإلنقاذ فى الموقع:
على السلطات التى تدير مباشرة القيام بعمليات البحث واإلنقاذ فى المنطقة المحددة أو أي جزء منها أن تقوم
بما يلي:
(أ) إعطاء تعليمات للوحدات الخاضعة إلدارتها وابال مركز تنسيق اإلنقاذ بتلك التعليمات.
(ب) مواصلة إبال مركز تنسيق اإلنقاذ بالتطورات.
 818 – 31.إجراءات مركز تنسيق اإلنقاذ إلنهاء العمليات وايقافها:
(أ) عمليات البحث واإلنقاذ يجب أن تسدتمر ،متدى كدان ذلدك ممكندا ،حتدى االنتهداء مدن نقدل جميدع النداجين إلدى مكدان
آمن أو حتى استنفاذ جميع السبل إلنقاذ الناجين.
(ب) يتددولى مركددز تنسدديق اإلنقدداذ المشددترك ( ،)JRCCتحديددد متددى يددتم إيقدداف عمليددات البحددث واإلنقدداذ ،وقددد يتطلددب
األمر تدخل سلطة من دولة أخرى للمشاركة فى اتخاذ قرار إيقاف عمليات البحث واإلنقاذ.
(ت) فى حالة نجاح عمليدات البحدث واإلنقداذ أو التأكدد مدن زوال حالدة الطدوارئ ،فعلدى مركدز تنسديق اإلنقداذ أن يقدوم
بميقاف العمليات وسدرعة إخطدار سدلطة الطيدران المددني المصدري والوحددات القائمدة بعمليدات البحدث واإلنقداذ أو
الجهات التي يكون قد طلب منها العمل أو تم إبالغها من قبل.
(ث) فددى حالددة تعددذر تنفيددذ عمليددات البحددث واإلنقدداذ ،واسددتنتح مركددز تنسدديق اإلنقدداذ باحتمددال وجددود أحيدداء ،فمندده يقددوم
بميقاف مؤقت للعمليات في موقع الحادث مع سدرعة إبدال السدلطات المعنيدة ووحددات البحدث واإلنقداذ المشداركة
فددى العمليددات ،لحددين تقيدديم المعلومددات التددي يددتم اسددتقبالها تباعددا واعددادة عمليددات البحددث واإلنقدداذ فددى حالددة وجدود
مبرر لذلك.
 818 – 31.إجراءات لوحدات االتقاد خالل مراحل الطوارئ:
على وحدة اإلنقاذ ،عندما يبلغها مركز تنسيق اإلنقاذ خالل مراحل الطوارئ ،أن تقوم بما يلي:
(أ) العمل وفقا لما هو مطلوب فى البال .
(ب) مواصلة إبال مركز تنسيق اإلنقاذ بمعدات البحث واإلنقاذ المتوفرة لديها ودرجة استعداد هذه المعدات.
(ت) مواصلة إبال مركز تنسيق اإلنقاذ بالعمليات التي تقوم بها.
 817 – 31.إجراءات الشخص المسئول عن وحدة اإلنقاذ فى مكان الحادث:
على الشخص المعين مسئوال عن وحدة الحادث أن يقوم بما يتطلبه مركز تنسيق اإلنقاذ باإلضافة إلى األتي:
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(أ) التأكددد مددن عدددم وجددود خطددر اندددالب النيدران فددى الطددائرة بسددبب اسددتخدام أندواب غيددر مناسددبة مددن األندوار أو بسددبب
معدات يحتمل أن تنتح عنها ش ار ار نتيجة للكهرباء أو االحتكاك.
(ب) تقديم المساعدة للناجين.
(ت) التأكد من المحافظة على حالة موقع الحدادث كمدا هدي ،فيمدا عددا مدا تتطلبده العمليدات الضدرورية إلنقداذ األرواح
والممتلكدات ،وكدذا عددم المسداس بحطددام الطدائرة أو اآلثدار الناجمدة عدن هبوطهددا حتدى يدتم الحصدول علدى كافددة
المعلومات الالزمة لجهات التحقيق الفنية والقانونية فى أسباب الحادث.
 81. – 31.اإلجراءات فى موقع الحادث:
(أ) عند ما تكون الوحادات المتعاددة مرتبطاة بعملياات البحاث واإلنقااذ فاي موقاع الحاادث  ،فعلاى مركاز تنسايق اإلنقااذ
المشااترك ( )JRCCوالمراكااز الفرعيااة التابعااة أن تخصااو وحاادة أو اكثاار بااالموقع لتنساايق الجهااود للمساااعدة
وتأكيد التأمين وفعالية العمليات الجوية واألرضية وحصر األعداد وتقييم القادرات والتساهيالت المتاحاة وتحدياد
متطلبات العمليات .
(ب) إجراءات قائد الطائرة فى حالة مالحظة طاائرة أخارأ أو مركباة ساطحية فاي حالاة خطار (عنادما تاوفر المقادرة
ويكون ضروريا) يتم الرجوع إلى الئحة القواعد المنظمة للطيران المدني ().)ECAR Part 91.3 (o
(ت) إذا لم تكن أول طائرة تصل إلى مكان الحادث طائرة بحث وانقاذ ،فعليها أن تتولى المسدئولية عدن أنشدطة جميدع
الطائرات األخرى التي تصدل بعدد ذلدك ،حتدى وصدول أول طدائرة للبحدث واإلنقداذ إلدى مكدان الحدادث .وفدى نفدس
الوقت ،إذا لم تتمكن تلك الطائرة من إقامة االتصال مع مركز تنسيق اإلنقداذ المخدتص أو وحددة الحركدة الجويدة
المختصددة ،فعلددى تلددك الطددائرة ،باتفدداق مشددترك ،أن تسددلم مهمددة إنشدداء ومواصددلة هددذا االتصددال إلددى طددائرة قددادرة
على القيام بتلك المهام لحين وصول أول طائرة للبحث واإلنقاذ.
(ث) عندما يكون من الضروري لطائرة أن ترشد مركبة سطحية إلى مكان الطائرة أو المركبة السطحية التي في حالة
خطر ،فعليها أن تفعل ذلك عن طريق إرسال تعليمدات محددد بدأي وسديلة متاحدة لدديها .وفدى حدال تعدذر تحقي دق
اتصد د ددال السلكد د د دي ،فعلد د ددى الطائد د د درة أن تسد د ددتخدم إشد د ددارات اإلرشد د دداد القياسد د ددية المند د د داسبة للمد د د دوقف (ارتفد د دداب -
ضوضاء)اآلتية:
( )2هز الجناحين.
( )1أو فتح واغالق الخانق.
( )3أو تغيير خطوة المروحة.
(ج) عندما يكون من الضروري لطائرة البحث واإلنقاذ أن تبث معلومات إلى الناجين أو إلى وحدات اإلنقاذ ،وال يوجد
اتصال فى االتجاهين ،فعليها ،حسبما هو مالئم ،أن تسقط معدات اتصال تكون من شأنها أن تساعد في إقامدة
االتصال المباشر أو بث المعلومات عن طريق إسقاط الرسالة.
(ح) عندددما تظهددر إشددارة أرضددية فعلددى الطددائرة أن تفيددد عمددا إذا كانددت اإلشددارة مفهومددة أو ال باسددتخدام الوسددائل أحددد
الوسائل المناسبة المتاحدة وفدى حالدة عددم وجدود اتصدال فدى االتجداهين فدان اإلجدراءات التدي تقدوم بهدا طدائرة مدا
أثناء الطيران فى تتابع إلرشاد مركبة سطحية نحو طائرة أو مركبة سطحية فى حالة خطر كاآلتي:
( )2إسقاط معدات اتصال تكون من شأنها فى إقامة اتصال مباشر.
( )1الدوران حول مركبة السطحية مرة واحدة على األقل.
( )3التقاطع مع مسقط مسار المركبة السطحية على ارتفاب منخفض وعلى مقربة من مقدمتها مع إجراء:
( )iهز الجناحين.
( (iiأو فتح واغالق الخانق (مراعاة االرتفاب والضوضاء).
( )iiiأو تغيير خطوة المروحة (مراعاة االرتفاب والضوضاء).
( )2التوجه في االتجاه المطلوب أن تسير فيه المركبة السطحية.
تكرار هذه اإلجراءات يحمل نفس المعنى.
 882 – 31.إجراءات قائد الطائرة عندما يلتقط رسالة استغاثة:
يتم الرجوب إلى الئحة القواعد المنظمة للطيران المدني ( .) ECAR Part 91.3 P
 888 – 31.إشارات البحث واإلنقاذ:
(أ) عنااد اسااتعمال اإلشااارات القياسااية للبحااث واإلنقاااذ ،تكااون لهااا المعاااني المشااارة قاارين كاال منهاا.Part 829.341
ويجب أال تستخدم إال في الغرض المبين كما يجب عدم استخدام أي إشارات أخرأ يحتمل أن تثير اللبس معها.
(ب) عند مالحظاة أي مان اإلشاارات القياساية للبحاث واإلنقااذ،فعلى الطاائرة أن تتخاذ اإلجاراء الاالزم وفقاا لماا تعنيا
اإلشارة حسبما هو مدرج فى  ECAR Part 829بند ( .)322
 888 – 31.حفظ سجالت عمليات البحث واإلنقاذ :
(أ) ينبغددي علددى مركددز تنسدديق اإلنقدداذ المشددترك أن يحددتفظ بسددجل يبددين فيدده الكفدداءة التشددغيلية لتنظدديم البحددث واإلنقدداذ
داخل حدود المسئولية.
(ب) ينبغددي علددى مركددز تنسدديق اإلنقدداذ المشددترك إعددداد تقيدديم لعمليددات البحددث واإلنقدداذ الفعليددة داخددل حدددود المسددئولية،
ينبغدي لهددذا التقيدديم أن يتضددمن أي مالحظددات مناسددبة بشدأن اإلجدراءات التددي اسددتخدمها الطيددار ،وبشددأن معدددات
الطد دوارئ والنج دداة ،وأي مقترح ددات لتحس ددين ه ددذه اإلجد دراءات والمع دددات .وينبغ ددي مواف دداة س ددلطة الطيد دران الم دددني
المصري بتقارير التقييم ،للمتابعة واخطار منظمة الطيران المدني الددولي ( )ICAOبتقدارير التقيديم التدي يحتمدل
أن تهم الدول األخرى لتأمين سالمة الطيران المدني ،ونشرها حسبما هو مالئم.
 887 – 31.إشارات البحث واإلنقاذ من مركبات السطح ارض/جو:
يمكن لمركبات السطح الرد على اإلشارات الصادرة من الطائرات كاآلتي :
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(أ) لإلفادة بتسلم اإلشارة:
( )2رفع العلم الرمزي (أشرطة عمودية حمراء وبيضاء) إلى أعلى (بمعنى "علم")
( )1بث إشارات ضوئية متتابعة للحرف “ ‘’ Tبواسطة مصباح اإلشارة طبقا لمصطلحات "مورس".
( )3تغيير االتجاه لتتبع الطائرة.
(ب) لإلشارة إلى عدم المقدرة على االمتثال:
( )2رفع العلم الدولي “ ( “ Nوهو على شكل مربع ذو مربعات صغيرة زرقاء وبيضاء).
( )1بث إشارات ضوئية متتابعة للحرف “ “ Nطبقا لمصطلحات " مورس ".
 88. – 31.إشارات البحث واإلنقاذ الصادرة من الطائرات :
(أ) اإلجراءات التي تقوم بها طائرة ما أثناء الطيران فى تتابع إلرشاد مركبة سطحية نحو طائرة أو مركبة سطحية فدى
حالة خطر كاآلتي:
( )2الدوران حول مركبة السطحية مرة واحدة على األقل.
( )1التقاطع مع مسقط مسار المركبة السطحية على ارتفاب منخفض وعلى مقربة من مقدمتها مع إجراء:
( )iهز الجناحين.
( )iiأو فتح واغالق الخانق (مراعاة االرتفاب والضوضاء).
()iiiأو تغيير خطوة المروحة (مراعاة االرتفاب والضوضاء).
( )3التوجه فى االتجاه المطلوب أن تسير فيه المركبة السطحية.
تكرار هذه اإلجراءات يحمل نفس المعنى .
(ب) اإلجراءات التي تقوم بها طدائرة مدا فدى أثنداء الطيدران وتعندى أنده لدم يعدد هنداك حاجدة إلدى المسداعدة مدن المركبدة
السطحية التي توجه اإلشارة إليها بدأن يدتم الطيدران فدى خدط سدير تتقداطع مدع أثدر المركبدة السدطحية علدى مقربدة
من مؤخرتها على ارتفاب منخفض مع إجراء:
( )2هز الجناحين.
( )1أو فتح واغالق الخانق (مراعاة االرتفاب والضوضاء).
( )3أو تغيير خطوة المروحة (مراعاة االرتفاب والضوضاء).
 822 – 31.المصطلحات الرمزية أرض  /جو :
(أ) المصطلح الرمزي لإلرشادات المرئية أرض  /جو الستعمال الناجين:
الرقم
2
1
8
2
8

الرسالة
نحتاج للمساعدة
نحتاج لمساعدة طبية
كال أو النفي
نعم أو اإليجاب
سائر في هذا االتجاه

الرمز االصطالحي
V
X
N
Y

(ب) المصطلح الرمزي لإلرشادات المرئية ارض  /جو الستعمال وحدات اإلنقاذ:
الرقم
2
1
8
2

الرسالة
أكملت العملية
وجدنا كل األشخاص
وجدنا فقط بعض األشخاص
غير قادرين على االستمرار
عائدون إلى قاعدة
انقسمنا إلي مجموعتين
كل منهما تسير في االتجاه المحدد

6

تلقينا معلومات بأن الطائرة
في هذا االتجاه
لم نعثر على شئ .سوف نواصل البحث

8

7

الرمز االصطالحي
LLL
LL
++
X X

N N

(ت) يجب أال يقل طول الرموز(الخاصة باإلرشادات المرئية ارض  /جو الستعمال وحدات اإلنقاذ) عن
 1,5مت ار ( 1أقدام) وأن تكون ظاهرة قدر اإلمكان.
(ث) يمكن تكوين الرموز بأي وسيلة من الوسائل مثل :أشرطة من القما  ،مواد المظالت ،قطع الخشب واألحجار،
أو ما شابه ذلك ،أو وضع عالمات على السطح بوقع األقدام أو وضع بقع من الزيت وغير ذلك.
(ج) يمكن جذب االنتباه لإلشارات المذكورة أعاله بأي وسائل أخرى مثل الراديو وشعلة النيران والدخان أو الضوء
المنعكس.
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 828 – 31.اإلشارات من الجو إلى األرض:
(أ) إصدار اإلشارات التالية من طائرة يعنى أن اإلشارات األرضية قد فهمت:
( )2أثناء النهار :بهز جناحي الطائرة.
( )1أثناء الظالم:
( )iإضاءة واطفاء أنوار هبوط الطائرة مرتين أو
( )iiإذا لم تكن الطائرة مجهزة بها ،إضاءة واطفاء أنوارها المالحية مرتين.
(ب) عدم مالحظة تنفيذ الطائرة ألحد اإلشارات المذكورة أعاله ،يعنى أن اإلشارة األرضية لم تفهم.
من  828 – 31.إلى  : 8.. -31.محجوزة ()Reserved
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