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شكر وتقدير
}مـن ال يــشـكـر النــاس ال يـشـكـر هللا{

يتقدم الدكتور مهندس  /محمد خالد العازمي والمهندس  /صالح عبد هللا الفداغي بجزيل الشكر والعرفان لكل من دعم وساهم بإنجاز
هذا الكتيب الذي يحتوي على معلومات ومتطلبات ومعايير السالمة في مطار الكويت الدولي ،ويحتوي أيضا ً على اإلجراءات الالزمة
لعملية تشغيل مطار الكويت الدولي دون توقف في حركة الطيران ،ويوضح هذا الكتيب مجموعة من المخططات واإلحداثيات لبعض
المواقع التي عادةً ما تتأثر بشكل سلبي خالل السنوات السابقة.

والشكر موصول للمساهمين وهم كالتالي:
معالي رئيس الطيران المدني  ،،،الموقر
 الشيخ  /سلمان صباح السالم الحمود الصباح.__________________________
موظفين إدارة المشاريع:
 المهندس  /علي حسن المعيلي. المهندسة  /ساره عيسى المعيلي. المهندسة  /غزيل حمد المشوط. المهندسة  /مريم الحميدي العتيبي.المهندسة /دنى ناصر الكندري.المهندسة  /روان يعقوب الرشدانالمهندسة /فاطمة عيسى العلي.المهندسة /غدير عبد اللطيف البلوشي.المهندسة  /مريم عبد هللا الحساوي.المهندسة  /عليا حسين بوشهري._________________________
أعضاء اللجنة الميدانية للتجهيز و التعامل مع موسم أمطار 2020م.-خبير ترخيص المطارات -آيكاو المهندس  /محمود شرف الدين
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اإلصدار و التحديث
إن نائب المدير العام لشؤون مطـار الكويت الدولي هـو المسـؤول عــن إصـدار و تحــديث هذا الدليـل .و يقوم بتوزيع نسخ منه،
كامالً أو أجزاء منه حسب الحاجة ،على الجهات ذات الصلة وفقا ً لصفحة "قائمة التوزيع".
تقدم طلبات التنقيح أو التعديل على هذا الدليل إلى نائب المدير العام لشؤون مطـار الكويت الدولي ،الذي بدوره و بعد المراجعة مع
األطراف المعنية ،سيقوم بتوزيع نسخ عن الصفحات المعدلة إلى كل الجهات التي لديها نسخة من هذا الدليل.
و من أجل تحقق أعلى مسـتوى مـن الدقـة و الكمـال ،سترسـل الصـفحات المعدلـة مصـحوبةً بصفحة "قائمـة المراجعة" مسجالً
بها الصفحات التي تم تعديلها أو تم إدخال التعديالت عليها ،بحيـث تقوم كل جهة بعد ذلﻚ بإدخال الصفحات المعدلـة علـى النسخة
الموجودة لديها.

❖ يحضر بيع او نشر الدليل االسترشادي في المواقع اإللكترونية أو غيرها ،و من يخالف ذلﻚ يعرض نفسه للمسألة القانونية،
وذلﻚ لوجود بعض المعلومات الخاصة .
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قائمة التوزيع
DISTRIBUTION LIST
Organization/Name

Contact
Number/Alternate

Parts distributed

DGCA DDG for KIA

All

Airport Operations

All

Engineering

All

Construction

All

Projects

All

MoI

All

Firefighting

All

Airlines

Chapters 1 to 5

Ground Handling

Chapters 1 to 5

Concessions

Chapters 1 to 5

Ground Transportation

Chapters 1 to 5
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الفصل األول
.1المقدمة

بنا ًء على توجيهات معالي رئيس الطيران المدني الموقر ،،
الشيخ \ سـلـمـان صـبـاح السـالـم الـحمـود الصـبـاح
بشأن إنشاء مرجع ودليل استرشادي لرفع كفاءة مستوى مطار دولة الكويت في حال حدوث -ال قدر هللا -أي طارئ
ولمواكبة خطة الطوارئ الخاصة بالمطارات الدولية نود بأن نرفق لكم هذا الدليل اإلسترشادى لإلجراءات التشغيلية لمطار
الكويت الدولي في حالة الطوارئ الذي يحمل بين طياته معلومات وإجراءات كافية ووفيرة لتشغيل المطار في حالة الطوارئ
وفقا ً لكل حالة كما هو مبين في الدليل .فمن خالل واجبنا الوطني نحرص على سالمة كل من هو موجود على أرض المطار
من مسافرين وعاملين في حالة حدوث أي طارئ وتجنب أي إيقاف في تشغيل حركة المطار.
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 :1.1الملخص
إن الهدف من هذا الكتيب هو زيادة الوعي لدى العاملين والزائرين ألرض المطار في مواجهة المخاطر عند األزمات،
وتحديد المسؤوليات التي تقع على الجهات ذات الصلة والعمل على التنسيق معها التخاذ اإلجراءات الالزمة .ويوضح هذا
الكتيب بعضا ً من أنواع المشاكل التي من الممكن أن تحدث في المطار واإلجراءات المتخذة لمعالجتها ومجموعة من
التوصيات الحالية والمستقبلية علما ً بإنه مكمل لخطة الطوارئ والبرنامج األمني .نحن كموظفين في اإلدارة العامة للطيران
المدني نسعى للمساهمة في الحفاظ على أمن دولتنا الكويت من خالل سالمة الوجهة األولى لكل زائر .حيث تم المراجعة
والبحث من خالل المجالت العلمية العالمية والشروط والمعايير الدولية من خالل جمع معلومات عن اإلجراءات التشغيلية
في حالة الطوارئ والمتطلبات لتحقيقها في المطارات العالمية .ومن خالل هذا الدليل اإلسترشادي سوف يتم تحقيق الحد
األدنى لإلجراءات تشغيل حركة المطار.

 :1.2الغرض
يوفر هذا الدليل خطة التشغيل غير االعتيادي المتكاملة أثناء الطوارئ ،و هذا بالتوازي مع اإلجراءات األخرى بخطة طوارئ المطار
للتعامل مع حدث الطوارئ نفسه.وقد تم تطوير هذا الدليل الستجابة المطار المنسقة ألحداث التشغيل غير االعتيادى للتعامل مع
التأخيرات الطويلة لرحالت الطيران على األرض.حيث تختلف احتياجات الركاب ،سواء على متن الطائرات على األرض أو في مبنى
المطار خالل فترة التأخير المطولة أو غيرها من أحداث التشغيل غير االعتيادي ،وعادة ما تتطلب اهتمام أكثر من طرف واحد
لالستجاب ة .من خالل فهم احتياجات المسافرين خالل مثل هذه التأخيرات ،يمكن للمطار ،وشركات الطيران ،والجهات الحكومية،
وغيرها من مقدمي خدمات الطيران اتخاذ الخطوات المناسبة لتوقع هذه االحتياجات ومعالجتها .يمكن أن تشمل أسباب أحداث
التشغيل غير االعتيادى عددًا من الظروف مثل أحوال الطقس السيئ و الهزات األرضية وتقليل سعة مرافق المطار واألعطال
الميكانيكية للطائرات و مشاكل العمل .وتشمل آثار أحداث التشغيل غير االعتيادى تأخير وإلغاءات وتحويالت الرحالت الجوية ،مما
يؤدي إلى آثار سلبية محتملة على الركاب وغيرهم من عمالء المطار .باإلضافة إلى اآلثار على المسافرين ،فإن أحداث لها تأثير
على عمليات المطار .وكما هو مذكور في الدليل ،يجب التخطيط لها من خالل التكيف مع الظروف المتغيرة.
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:1.3األهداف:
-

الحد أو التقليل من احتمالية إيقاف الرحالت التشغيلية للمطار.

-

إعادة تقييم اإلجراءات التي تمت بعناية شديدة وفقا ً لما تم من خطة طوارئ (تمارين وهمية) والعمل على التطوير.

-

رفع كفاءة العاملين من خالل التدريب وورش العمل وتأهيلهم لألحداث التي قد تطرأ (أمطار غزيرة – حرائق – إرهاب –
انقطاع بالكهرباء – كوارث طبيعية  ....الخ).

-

إقامة ورشات عمل بشكل ربع سنوي ( 3شهور) وذلﻚ للتأكد من تأهيل العاملين (إدارة االنشاءات  -إدارة العمليات-إدارة
الهندسة – إدارة المشاريع) من المسؤوليات والمهام المنوطة بهم.

-

المراجعة والتدقيق بالخطط المتاحة (الطوارئ التشغيلية) في المطارات الدولية وذلﻚ لمواكبة التطور.

-

سوف يتم مراجعة وإعادة تحديث البيانات في هذا الكتيب كل ( )3شهور بنا ًء على المعطيات التي سوف يتم تزويد المؤلفين
بها.

:1.4المشكلة:
تم إعداد وإنشاء هذا الكتيب اإلسترشادي نظرا ً لألحداث التي وقعت في مطار الكويت الدولي لسنة  2018في ما يتعلق باألمطار
الغزيرة و التوقف الجزئي في حركة تشغيل الطيران  ،عالوة على ذلﻚ عدم وجود كتيب استرشادي يوضح كيفية التعامل مع األحداث
و تفادي تلﻚ المشكلة و الطوارئ المحتمل حدوثها  ،باإلضافة الى عدم توفر مخططات توضح أماكن المناهيل وخطوط شبكة صرف
المياه و موقع تجمع المياه و إحداثيات مواقع المناهيل حتى يتمكن الفريق المختص من سحب تجمع المياه أو العمل على إيجاد
البدائل لتشغيل حركة المطار  ،باإلضافة للحاجة الى تأهيل الموظفين العاملين في اإلدارة العامة للطيران المدني و الجهات ذات
الصلة لالستجابة الفورية في حالة الطوارئ ،و أيضا ً ما مر به العالم و دولة الكويت تحديداً من جائحة كورونا التي حدثت في سنة
 2020من أضرار بسبب األوبئة
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الفصل الثاني
 .2أرقام ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة للطوارئ
الرقم

الجهة

1

طيران الجزيرة

2

شركة ليماك انسات الكويت

3

الخطوط الجوية الكويتية

4
5

القوة لإلطفاء العام
وزارة الكهرباء والماء

6

وزارة اإلشغال العامة

7

اإلدارة العامة للطيران المدني

8

اإلدارة العامة للطيران المدني

9

اإلدارة العامة للدفاع المدني

األسماء
حسين إسماعيل
مركز تحكم العملياتحمد الفاضل
مدير العالقات الحكومية والمفوضبالتوقيع
محمد عبداللطيف
مدير السالمة المهنيةالكابتن فؤاد عاشور عباس
نائب مدير دائرة السالمة التشغيليةورئيس مجموعة الطوارئ
م .فالح العنزي
المقدم /يوسف العبد هللا
م  .عبد هللا العتيبي
م.مساعد الحقان
م.فيصل المستكي
م .ناصر المطيري
مهندس مدنيم .مشاري العازمي
مكتب الوكيل المساعدلقطاع هندسة الصيانة
عبد هللا الجريسي
رئيس قسم مركز عمليات الطوارئ
د.م  .محمد خالد العازمي
رئيس قسم المساحة
إدارة المشاريع
العقيد  /فواز القطان
-مساعد مدير إدارة الوقاية المدنية

رقم التواصل
67009663
94125811
94125825

69911713
99955511
97820025
98716720
55354445
69018741
99554181
99934999
90047009
50231333
MK.Alazmi@dgca.gov.kw

97947944

10
11

الجيش االمريكي
شركة المشاريع المتحدة

المقدم/محمد بورسلي
وليد أبو صاع
أنور شباط

97303045
97219489
55975999

12

الشركة الكويتية لتزويد الطائرات
بالوقود/كافكو

13

وزارة الداخلية -اإلدارة العامة ألمن
المطار
شركة انشيون

السيد/أحمد الميضان
مراقب عمليات المطارالسيد/حمد العلي
مراقب أول صيانةالمقدم /جاسم محمد الدالوي

67756666

99988864

Seung Hyung LEE
Joung Kyu BAE

55312293
97029859

14

99066138

جدول ( :)1أسماء و أرقام المسؤولين ذو عالقة مباشرة مع مطار الكويت الدولي في حالة الطوارئ
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الفصل الثالث:
.3أدوار الجهات
اإلرشادات التالية بخصوص تكامل إجراءات مطار الكويت الدولى مع الجهات العاملة بالمطار التي من الممكن أن يقوموا بها في
شأن حاالت التشغيل غير االعتيادي أثناء الطوارئ و الظروف االستثنائية التي تشمل التوقفات أو التحويالت للرحالت الجوية ألسباب
مثل نقص وقود الطائرة ،أو الحاالت المتعلقة بالطقس السيء ،أو المشاكل الميكانيكية للطائرة ،أو المرض على متن الطائرة ،أو
غيرها.

 :3.1اإلجراءات مع شركات الطيران:
تنسيق اإلجراءات المشتركة شركات الطيران العاملة بالمطار (وكذلﻚ جميع شركات الطيران األخرى التي تعتبر المطار لتحويل
الرحالت إليه) مع المطار ،و تشمل االعتبارات لما يلي:
• وضع إجراء اتصاالت مع كل شركة طيران لضمان اإلخطار في الوقت المناسب بقرار الشركة لتحويل الرحالت المجدول وصولها
إلى المطار ،أو لقرار تحويل الرحالت إلى المطار التي كان من المقرر لها الهبوط بمطار آخر ،مع استمرار االتصاالت إلى أن تصل
الرحلة إما إلى وجهتها المقررة أو إلى أن يتم إلغاؤها.
• خالل الحاالت االستثنائية ،األولوية للمحافظة على المدارج و الممرات و مواقف الطائرات لحركة الطائرات بسالمة .في ظل
الظروف استثنائية ،ينبغي أن يظل المطار قادرا ً على السيطرة على بوابات السفر ،و نزول الركاب ،والمعدات المباشرة لخدمة
الطائرات ،بغض النظر عن تبعية الشركة.
• األولوية التالية هي مساعدة الركاب ،توفير العديد من المستلزمات لهم (توفر الطعام والماء و لوازم النظافة ،ترتيب اإلقامة في
الفنادق و النقل البري.

 :3.2اإلجراءات مع وزارة الداخلية:
تقوم وزارة الداخلية بالمطار على تنفيذ التدابير األمنية المناسبة للمسافرين خالل أحداث التشغيل غير االعتيادى ،و تشمل وضع
الترتيبات األمنية إذا تم إجالؤهم من الطائرة بسبب التأخير الممتد للرحالت (مثل إعادة الفحص للركاب من عدمه) حسب استخدام
المناطق المؤمنة و اإلجراءات الواردة في برنامج أمن المطار.
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 :3.3إجراءات أصحاب االمتياز بالمطار:
من المهم تنسيق أنشطة محددة مع أصحاب االمتياز بالمطار (بما في ذلﻚ المقاهى و الوجبات الخفيفة والمطاعم وغيرها من أنشطة
البائعين) التي سيتم تنفيذها خالل حدث التشغيل غير االعتيادى.
تقوم الجهات صاحبة االمتياز في المطار بتقديم الخدمة خالل أحداث التشغيل غير االعتيادي ،بما في ذلﻚ تلﻚ التي أدت إلى بقاء
الركاب الممتد (وغيرهم من العمالء) في منطقة المطار .وتشمل االعتبارات الرئيسية االتفاق على البقاء مفتوحا ً خالل ساعات العمل
الممتدة لدعم الركاب و خاصة على سبيل المثال ذوي االحتياجات الخاصة و احتياجات األطفال الرضع ،فضالً عن الحفاظ على
مستويات العرض المناسبة لالحتياجات األساسية خالل فترات زيادة عدد الركاب بسبب حدث التشغيل غير االعتيادى .

 :3.4إجراءات و سائل النقل البري
تقدم وسائل النقل البري (بما في ذلﻚ وكاالت تأجير السيارات و سيارات األجرة و حافالت النقل الجماعي) الدعم أثناء حدث التشغيل
غير االعتيادى من خالل الموافقة على تقديم الخدمة خالل ساعات العمل الممتدة و إجراءات الحصول على موارد إضافية
(سيارات/سائقين) عند االقتضاء.
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الفصل الرابع
.4األخطار التي قد تواجه مطار الكويت الدولي
 : 4 .1الكوارث الطبيعية :
انطالقا ً من حرص اإلدارة العامة للطيران المدني لتوفير األمن و السالمة للمدنيين المتواجدين في منطقة مطار الكويت الدولي .تم
إضافة اإلجراءات الالزمة للتعامل مع المخاطر التي قد تحدث أثناء الكوارث الطبيعية.

 :4.1.1الزالزل:
االحداث و االفتراضات الخاصة بالزالزل:
بشكل عام ال تعطي الزالزل أي تحذيرات أو تنبيهات قبل وقوعها لذلك يقتصر اإلجراء على عمليات اإلنقاذ وإخماد الحرائق الناتجة
من الزالزل في حال حدوثها ،حيث أنه ال يوجد إجراء يمكن اتخاذه أثناء وقوع الزالزل لتقليل األضرار إلى أدنى حد ما عدا إبعاد
األفراد من المناطق المجاورة للمباني التي قد تنهار ،حيث أن هذا الدور هو من مسؤولية مراقب المطار المناوب ومركز عمليات
الطوارئ التابع إلدارة العمليات.

صورة  :1تأثير الزالزل على طرق النقل العام.

صورة  :2تأثير الزالزل على المباني.

التوصيات الخاصة بالزالزل :
سوف يستجيب مركز عمليات الطوارئ التابع إلدارة العمليات لجميع الكوارث الطبيعية التي قد تحدث في مطار الكويت الدولي،
سيتم تنفيذ إجراءات إخالء المنشأة او المبنى من قبلهم أو من ينوب عنهم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،و لن يتم اعتبار
المرافق مناسبة للتشغيل بعد اإلخالء حتى يتم فحص المرفق من قبل إدارة العمليات و اإلنشاءات و الهندسة والمشاريع وفقا
لإلرشادات المتبعة ووفقا للمعاير الدولية والتوصيات.
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اإلجراءات في حال حدوث الزالزل واإلجراءات المتبعة من قبل مركز عمليات الطوارئ:
-

إخطار كافة اإلدارات في المطار أثناء حدوث الزالزل.
إبالغ شرطة المطار واإلطفاء بأي معلومات ذات صلة عن الزالزل.
إبالغ المسؤولين والمشرفين عن صيانة المباني والمنشآت ومرافق المطار.
إنشاء فريق شامل من كافة ممثلي اإلدارات لتحديد مهام االستجابة للطوارئ الخاصة بالزالزل.
سالمة موظفي المطار و المسافرين و الممتلكات و معدات المطار.
اإلغالق المباشر للمطار أو أجزاء منه في حال أن الظروف تملي ذلك.
تقييم األضرار الناتجة على مدارج المطار في أسرع وقت ممكن.
تنسيق أي تحركات وإغالق للرحالت في المطار.
تنسيق مواقع وقوف الطائرات البديلة إذا تم تحديد أن الموقع الحالي غير آمن.
المساعدة في حركة المركبات في حالة الطوارئ داخل األماكن المتضررة.
فحص المباني لتحديد إذا ما كان اإلخالء مناسب بسبب اإلنهيار الوشيك ،وتقييم مرافق المطار للعودة إلى الوضع الطبيعي.
عمل صيانة ميدانية مباشرة للحفاظ على عمليات الطيران.
التأكد من أن مصادر الطاقة االحتياطية جاهزة وتعمل بالشكل المناسب.
االستطالع والتأكد على كافة خزانات الوقود والمخازن الخطرة وفحصها تجنبا للضرر وحرصا على توفير االمن والسالمة.

 :4.1.2األوبئة:
التوصيات الخاصة باالوبئة:
يستوجب العمل بتوجيهات وتعليمات السالمة الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية بخصوص إجراءات التعامل مع االوبئة
بالمطارات في اتخاذ الخطوات التالية:

-

يقوم مراقب المطار المناوب التابع إلدارة العمليات بإعداد ساحة وقوف للطائرات والتنسيق مع مسؤولين وزارة الصحة
والجهات المعنية بإجراء تدابير الفحص الصحي قبل الشروع في عملية إنزال الركاب وجميع طاقم المقصورة من الطائرة,
وإجراء الفحص لكافة األمتعة والحقائب بموجب اللوائح التنفيذية المطبقة.

-

عمل توجيهات السالمة للتغييرات الطارئة بسبب ظروف الوباء على ساعات تشغيل المطار والنقل الجوي والتجاري
للركاب والبضائع.

-

إنشاء فريق متكامل من كافة اإلدارات يكون ذو خبرة في التعامل مع أي نوع من الطوارئ.
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صورة  :3جدول الرحالت أثناء جائحة .COVID-19

صورة  :4دور وزارة الصحة بجائحة . COVID-19

صورة  :5موظفي اإلدارة العامة للطيران المدني مع
جهات الدولة أثناء جائحة .COVID-19

صورة  :6زيارة معالي رئيس الطيران المدني لتفقد ومتابعة
استعدادات الجهات المعنية بخطة االجالء.
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صورة  :7تخصيص اماكن فحص طبية في المطار.

صورة  :9توفير وتسهيل الرحالت في المطار
للمسافرين اثناء جائحة .COVID-19
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صورة  :8موظفي اإلدارة العامة للطيران المدني مع
جهات الدولة أثناء جائحة .COVID-19

صورة  :10توفير اماكن مخصصة لفحص األوبئة.
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اإلجراءات في حال حدوث االوبئة:
-

توفير أجهزة التعقيم والمستلزمات الصحية في كافة المرافق والمنشآت والطائرات في حال حدوث الوباء.

-

التأكد من قيام الطاقم وركاب الرحالت الجوية بكافة التدابير الصحية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

-

التأكد من أن جميع الموظفين التابعين للطيران المدني وغيرهم من العاملين في المطار بتطبيق كافة اإلجراءات الوقائية
ضد الوباء وفقا لتوصيات المنظمة الصحة العالمية.

-

تكليف فريق متكامل بتخصيص أماكن لعمل الفحوصات الخاصة وأماكن للحجر الصحي في حال ظهور الوباء وعمل
أنشطة التعقيم المنتظمة لكافة الطائرات ومرافق المطارالمستغلة في خدمات الركاب والخدمات العامة.

-

تطبيق كافة اإلجراءات الصحية الالزمة وفقا لمنظمة الصحة العالمية على موظفين المطار والمرافق بحيث تتماشى مع
اإلجراءات الوقائية في المطار.

-

توفير بيئة عمل صحية مزودة بكافة المرافق التي تستوفي المعايير المتطلبات الوقائية لمنظمة الصحة العالمية بما في
ذلك اإلمكانيات والخدمات في أثناء حدوث أي وباء – ال قدر هللا .-

صورة  :11سمو رئيس مجلس الوزراء يزور
قاعات الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي.
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صورة  : 12عملية تعقيم الطائرات أثناء جائحة .COVID-19

صورة  :14اإلجراءات وفق الخطة التي تمت اثناء
جائحة .COVID-19
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صورة  :13توفير وتسهيل الرحالت في المطار للمسافرين
اثناء جائحة .COVID-19

صورة  :15اإلجراءات وفق الخطة التي تمت اثناء
جائحة .COVID-19
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 :4.1.3العواصف الرملية:
األحداث واالفتراضات المتعلقة بالعواصف الرملية:
العواصف الرملية والظواهر الخاصة باألرصاد الجوية قد تسبب أضرارا وتعطال تشغيليا للطائرات والمطار.

صورة  : 16عاصفة رملية تؤثر على الكويت.

صورة  :17عاصفة رملية تؤثر على حركة الطائرات.

التوصيات المتعلقة بالعواصف الرملية:
-

في حال حدوث عواصف رملية تؤدي الى كارثة في المطار او تسبب ضررا على المدرجات والمباني ،سيتم تنفيذ
االجراءات المتعلقة بأمن وسالمة االفراد والحركة التشغيلية للمطار.
يتم التنسيق و االستجابة بين ادارة االرصاد الجوية مع الجهات المعنية و ادارة العمليات في حال حدوث العواصف
الرملية الشديدة تجنبا للمخاطر و االضرار.

اإلجراءات المتعلقة بالعواصف الرملية (مركز عمليات الطوارئ):
-
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االستجابة وفقا لالولويات و االحتياطات بالشكل المناسب للمحافظة على سالمة االفراد و المعدات و مرافق المطار.
ابالغ مسؤول العمليات و صيانة المطار و االدارة العامة لالطفاء و وزارة الداخلية بخصوص ظروف االرصاد الجوية
حفاظ على حركة تشغيل المطار كامال.
مراقبة و رصد جميع الرحالت الجوية و اخالء المدرجات في حال حدوث اي هبوط اضطراري للطائرات.
االغالق المباشر للمطار او اجزاء منه وإلغاء الرحالت الجوية والتجارية إذا اقتضت الظروف لذلك.
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 :4.2األمطار و المناهيل:
خالل موسم األمطار يواجه مطار الكويت الدولي عدة مشاكل سواء داخل أو خارج مبنى المطار  .فعند هطول األمطار تبدأ المشاكل
بالظهور خارج أو داخل مبنى المطار.

ساحة المطار:
 )1يرتفع منسوب المياه عند مدارج و مواقف الطائرات كما هو موضح في (صورة  .)21-18حيث ألتقطت هذه الصور في
موسم أمطار سنة 2020م.
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صورة  :18ارتفاع مناسيب المياه في مدارج الطائرات

صورة  :19ارتفاع مناسيب المياه في مواقف الطائرات

صورة  :20ارتفاع مناسيب المياه في مواقف الطائرات
(األربعينات)

صورة  :21ارتفاع مناسيب المياه في مواقف الطائرات
(األربعينات)
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ارتفاع منسوب المياه يسبب عرقلة بحركة الطائرات فتلغى رحالت الطيران أو تتغير مسار الرحالت القادمة.
انسداد مناهيل صرف المياه وعدم تدفق الماء بشكل صحيح.
انسداد فتحات شبكات صرف المياه من قبل األعشاب الموجودة على األرصفة ,أو الطين المتكون من قبل األمطار أو أي مواد
أخرى.
مع مرور الوقت مفاصل و موانع التسرب ) (Joints and Sealsلقنوات المياه ,سوف تصدأ و تضعف و تقل جودتها.
التأثير سلبا ً على صالبة الرصيف التابع للمدارج و مواقف الطائرات و تآكل الطبقة العليا منه.
فقدان الرصيف التابع للمدارج و مواقف الطائرات لالنحراف الالزم لدخول المياه للمناهيل.

داخل المطار:
 )1حدوث تسرب مياه األمطار بسقف مبنى الركاب والمباني التابعة للطيران المدني( .صورة )24-22
 )2تسرب المياه داخل المبنى قد يؤدي إلى الفوضى وتوتر المسافرين والموظفين ووقوع حوادث قد تتعارض مع سالمتهم.

صورة  :22تسرب مياه األمطار داخل مبنى الركاب T1

صورة  :23تسرب مياه األمطار داخل مبنى الركابT1

صورة  :24تسرب مياه األمطار داخل مبنى الركاب T1
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و بنا ًء على هذه المشاكل و العقبات التي قد تسبب خلل بحركة المطار و بسالمة المسافرين .تم االستعانة بعدد من مهندسي الطيران
المدني و عدد ال بأس به من موظفي الجهات األخرى كوزارة األشغال و وزارة الداخلية و غيرها و تم عمل تمرين طاولة لتحديد
األسباب و اقتراح الحلول للحد و التصدي لهذه المشكلة( .صورة ( )25صورة )26

صورة  :25اجتماع مهندسين وموظفين من الطيران المدني لشرح المخططات لممثلي الجهات ذات صلة بطوارئ المطار.

صورة  :26تمرين طاولة لالستعداد لموسم أمطار 2020م.
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مخطط إنسيابي
يوضح الخطوات
المتخذة أثناء هطول
األمطار في مطار
الكويت الدولي
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هطول األمطار في مطار
دولة الكويت

استطالع و تدقيق

قياس منسوب األمطار

نعم

ال

يوجد منسوب أمطار مرتفع

ال يوجد منسوب مرتفع
للماء من هطول االمطار

تحديد الموقع من خالل المخططات

ابالغ فريق الطوارئ بالتدخل

تجهيز المضخات
لسحب مياه
األمطار

تركيب المضخات
باألماكن المخصصه
للمناهيل

توزيع المهام بين
فرق الطوارئ

اشراف فريق الطوارئ على المواقع ورفع
التقرير أوال بأول من خالل قائمة التدقيق

تفعيل خطة
الطوارئ

تجهيز التناكر
لسحب المياه

التأكد من فعالية أنسياب المياه
داخل المنهول وعدم وجود تجمع
لمياه األمطار

تم اعداد المخطط من قبل:
المهندس /صالح عبدهللا الفداغي
الدكتور مهندس /محمد خالد العازمي
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عودة حركة المطار الى
الحالة الطبيعية
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 :4.2.1االقتراحات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه األمطار:
ساحة المطار (المدارج  -مواقف الطائرات  -الممرات الفرعية  -طرق الخدمة):
 )1التأكد من توفر المعدات و اآلالت الخاصة أمام المناهيل لسحب تجمع مياه األمطار في الممرات ,المدارج و مواقف الطائرات.
 )2زيادة عدد العمال عند هطول األمطار و ذلﻚ لسحب المياه المتجمعة حسب خطة الطوارئ لتفادي ارتفاع منسوب المياه.
 )3زيادة أعداد المضخات و التناكر لسحب المياه و تواجدها أمام المناهيل و بأماكن تجمع المياه.
 )4وضع خطة و دراسة لصيانة المناهيل و صرف مياه األمطار و ذلﻚ كل ثالثة شهور و متابعتها من قبل فريق مختص.
 )5على العاملين على صيانة المناهيل توثيق عملهم أثناء الصيانة و االحتفاظ بسجل كامل لعمليات الصيانة و من كان المسؤول
عنها آنذاك.
 )6محاسبة العاملين المسؤولين على صيانة المناهيل إذا ثبت تقاعسهم عن القيام بالصيانة الدورية ,أو عدم كفاءة عمل المناهيل
و فعاليتها.
 )7الفحص و التأكد من نظافة و فعالية المناهيل بعد هطول األمطار.
 )8تنظيف و صيانة المناهيل و التأكد من فعاليتها قبل ثالثة شهور من موسم هطول األمطار.
 )9سحب تجمع مياه األمطار عند المدارج ,المواقف,الممرات الفرعية للطائرات و تحويل مسارها إلى نقطة تجمع المياه (البوند)
 )10توضيح أماكن المناهيل لصرف المياه من خالل الخرائط الجوية.
 )11متابعة خطة الطوارئ الموضح بها من خالل خرائط جوية مع الفريق المختص و توضيح األماكن المخصصة لنقل تجمع المياه
(البوند).
 )12وضع فريق متخصص للتأكد من فعالية المضخات و تناكر سحب المياه قبل موسم هطول األمطار.
 )13عقد اجتماع و شرح لكل الجهات المسؤولة ليتم مناقشة خطة الطوارئ قبل موسم األمطار.
 )14عمل تمارين وهمية لجميع الجهات قبل موسم هطول األمطار و ذلﻚ لالسترشاد عن أماكن المناهيل من خالل المخططات و من
خالل متابعة تنفيذ التمرين الوهمي.
 )15توزيع و تخصيص مهام معينة للجهات المسؤولة للتصرف بشكل سريع و مثالي في حال وجود طارئ.
 )16تحديد أسماء و أرقام الهاتف لممثلي الجهات الذين لديهم عالقة مباشرة مع مطار الكويت الدولي في حالة الطوارئ
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داخل مبنى المطار:
 )1التأكد من صيانة عوازل سقف مبنى المطار كل ثالث أشهر و خاصة قبل موسم هطول األمطار.
 )2وضع العوازل المناسبة و ذات جودة عالية لسقف المباني التابعة لمطار الكويت الدولي بحيث تمنع تسريبات المياه.
 )3زيادة عوازل سقف المطار ( (T1لألماكن التي تكثر بها تسريبات المياه عادةً و معالجتها بطريقة صحيحة.
 )4تجهيز المعدات والمضخات المتخصصة لسحب المياه داخل مبنى الركاب ).(T1
 )5وضع خطة لسحب المياه داخل المبنى و استخراجها عن طريق مخارج مخصصة للطوارئ دون إعاقة حركة المسافرين.
 )6توضيح مخططات تبين أماكن وضع مضخات سحب المياه داخل المبنى ( (T1و التعرف عليها من قبل الموظفين و المسؤولين
التابعين ألعمال الطوارئ.
 )7توضيح المخارج المخصصة لسحب مياه األمطار المتسربة في مبنى الركاب ( (T1بحيث يتم سحبها من داخل المطار و صبها
في طرق الخدمات.
 )8تدريب الموظفين و الموظفات و توفير ورش عمل خاصة لخطة األمن و السالمة لمطار الكويت الدولي.
 )9إنشاء طلب تدقيق لمتابعة العوازل ألسطح المباني(checklist( .

:4.2.2عزل األسطح:
يجب على إدارة اإلنشاءات التأكد من عزل أسطح المباني للحفاظ عليها من تغيرات المناخ كاألمطار ,الرطوبة ,الشمس و العواصف
الرملية .و تعد من أهم وظائف عوازل األسطح أنها تحمي الخرسانة و األعمدة المبنى.

خطوات عزل األسطح:

يرى المهندس نوعية السطح والمواد المحتاجة وأخذ
المساحات
تنظيف السطح من الغبار والترسبات حتى تسهل
عملية توزيع مادة العزل
تجهيز السطح للعزل بحيث يتم صيانة مشاكل
السطح ومنها شقوق الجدران
وضع مادة العزل باستخدام أجهزة مختصة وتركها
للجفاف
وضع مثبت على مادة العزل لتثبيتها وحمايتها
28.Vol1
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العزل المائي:
يعمل على حماية المباني و المنشآت من الترسبات المائية والرطوبة حيث يحمي
الخزانات من تفاعلها مع الجو وتلوث المياه و يحميها من األمطار.

أنواع العزل المائي:
 )1العزل االيجابي :أكثر نوع انتشارا ً و شهرة و يتمثل في منع دخول الماء
المتسرب إلى الجسم المراد عزله .مثال على ذلﻚ:
أ) وضع طبقة العزل على السقف من الخارج لمنع دخول
مياه األمطار إليه.
ب) وضع طبقة العزل على خزان المياه من الداخل لمنع دخول
المياه إلى الخرسانة.

صورة ( :)24العزل المائي.
صورة  :27العزل المائي

 )2العزل السلبي :في العادة يستخدم عندما تكون المياه المتسربة قد دخلت إلى العنصر األنشائي حيث يعمل على منع خروج
هذه المياه من الطرف األخر للعنصر األنشائي.

المواد المستخدمة في العزل المائي

مواد عازلة مرنة:
 )1البيتومين
 )2البولى إيثلين
 )3السوائل العازلة
 )4األلواح المعدنية

مواد عازلة نصف قاسية:
 )1رقائق إسفلتية صغيرة
 )2اإلسفلت واللفات اإلسفلتية

جدول ( :)2المواد المستخدمة للعزل المائي.
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مواد عازلة قاسية:
 )1ألواح االردواز
 )2اللياسة (بياض االسمنتي)
 )3القرميد
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 :4.2.3معدات سحب مياه األمطار:
هنالﻚ العديد من المعدات التي تساعد بسحب مياه األمطار و نقلها بصورة سريعة و سهله ومنها:

معدات سحب مياه االمطار

المضخات

صورة ( :)28مضخات الماء.

30.Vol1

تنكر لسحب المياه

صورة ( :)29تنكر لسحب الماء.
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المضخات:
هي آالت تعمل على تحريﻚ الماء عن طريق زيادة الضغط عليها ,فهي تعمل على نقل السوائل من مكان إلى آخر بسرعة و جهد
عالي .و تتميز المضخات بأحجام و أشكال مختلفة لتتناسب مع طبيعة العمل الذي تقوم به .و اختيار المضخات يعتمد على كمية الماء
المراد نقله وتنقسم لنوعين:

مضخة مقطورة

جدول ( :)3صور توضح شكل المضخة المقطورة.
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مضخة الغاطسة

جدول ( :)4صور توضح شكل المضخة الغاطسة
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 :4.3الكهرباء:
قد يعاني مطار الكويت الدولي من انقطاع في التيار الكهربائي بين الحين واألخر ,مما قد يسبب العديد من العواقب التي تؤثر سلبا ً
على إنسيابية حركة المطار .لذا في هذا الفصل سيتم شرح المسببات لهذه المشكلة و كيفية أخذ االحتياطات في حالة وجود أي
طارئ.

سوء
أحوال
الطقس

عيوب
هندسية
في
التصميم

الكوارث
الطبيعية مثل
العواصف
والزالزل

مسببات
انقطاع التيار
الكهربائي

الحرائق

أحمال
كهربائية
زائدة

33.Vol1

تأثيرات
خارجية
غير قانونية

توصيل
خاطئ
لألسالك
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 :4.3.1عواقب انقطاع التيار الكهربائي في المطار:
)(Woodstock, 2019
-

تأخير أو إلغاء لرحالت المسافرين و بضائع الشحن.

-

توقف المصاعد و الساللم المتحركة مما يعيق حركة المسافرين.

-

توقف أنظمة المطار المساعدة في تتبع و مراقبة أوقات الرحالت و الوصول و المغادرة و الكاميرات و أنظمة األمان.

-

توقف االتصاالت التي قد تبلغ عن معلومات حيوية مثل الطقس العاصف و إيفاد الوكاالت الحكومية.

-

توقف أنظمة التكييف المركزية في المطار مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المطار و هذا قد يشكل ضرراً لبعض
المتواجدين في المطار.

 :4.3.2التوصيات عند انقطاع تيار الكهرباء:
-

تركيب أكثر من مولد كهربائي احتياطي من قبل إدارة الهندسة.

-

عمل صيانة دورية للمولدات الكهربائية األساسية و االحتياطية و المسؤولة بها إدارة الهندسة.

-

تقوم إدارة الهندسة بتركيب أجهزة اإلنذار التي تنبه بفقدان الطاقة أو حدوث خلل في المعدات الهامة.

-

يجب ان تكون جميع المولدات في مكان معزول لمنع وصول مرتادي المطار و يكون الدخول مقتصر فقط على األفرادالمصرح لهم و ذلﻚ لضمان السالمة.

-

توفير عدد معقول من أجهزة اإلنذار وكشف الحريق و معدات إخماد الحريق مثل الرشاشات و عمل دراسة للمنطقة
لوضع اعداد نقاط الرشاشات.

-

استخدام أدوات الحماية من زيادة التيار في أنظمة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الحساسة.
)(New Mexico State University, nd

-

استخدام الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية كمصدر احتياطي في حال انقطاع التيار.
)(Avlite Systems, 2018
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استخدام إضاءات محمولة مخصصة للمدارج توفرها إدارة الهندسة في حال إنقطاع التيار لضمان سير الرحالت
(جدول":)"5

اضواء المطار الشمسية

أضواء المطار المحمولة

متوفر  365 ، 7/24يو ًما في السنة
معتمد ومتوافق مع ICAO ،FAA

يعمل  15يوم دون اعادة شحن
تثبيته يستغرق  15دقيقة

ال حاجة للصيانة
موضح في صورة ()30

التشغيل والتحكم عن بعد من برج ATC
موضح في صورة ()31

جدول ( :)5إضاءات محمولة للمدارج.

صورة  :30أضواء المطار الشمسية

صورة  :31أضواء المطار المحمولة

 :4.3.3الدورات التدريبية:
من الضروري ان تكون هناك دورات تدريبية للعاملين في مطار الكويت الدولي و التي من شأنها:
 تعزيز فعالية الصيانة الوقائية و التنبؤية. تمارين عملية و تحليالت و أمثلة و دراسات حالة حول صيانة أنظمة الطاقة بالمطارات و الوقاية من المخاطر غير المتوقعة. تكون الدورات مخصصة لرؤساء األقسام و مهندسي الكهرباء و الميكانيﻚ و المختصين بصيانة مزود الطاقة مع المختصينبالفريق.
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 :4.4الحرائق:
في مطار الكويت الكويت الدولي نحرص على سالمة الموظفين ،الزائرين ،و الركاب .تعد الحرائق من أبرز و أهم المشاكل التي قد
تواجهها المطارات .ينص هذا الكتيب التباع إجراءات األمن و السالمة عند وجود حالة طوارئ الحريق داخل منطقة المطار.

 :4.4.1أنواع طفايات الحريق:
توجد أنواع مختلفة من طفايات الحريق ,ومن المهم إختيار النوع المناسب للسيطرة على الحريق و لتجنب إنتشاره .تختلف أنواع
الحرائق بإختالف أسبابها و في حالة إندالع الحريق ،أول خطوة يجب التعرف على نوع الحريق و تحديد سبب اإلندالع وعلى هذا
األساس سيتم اختيار نوع المطفأة.

صورة  :31مطفأة حريق

أنواع الحرائق:
تبعا ً لمنظمة  NFPAهناك خمسة أنواع من الحرائق مصنفة حسب المواد التي سببت االشتعال و في الجدول التالي
(جدول  )6نستعرض أنواع الحرائق المختلفة بإختالف أسبابها:

انواع الحرائق
A

السبب
مواد صلبة
سوائل وغازات مشتعلة

B

C

معدات كهربائية
معادن مشتعلة

D
K

زيوت الطبخ والسمن
جدول  :6أنواع الحرائق و تصنيفها.
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األمثلة
الخشب ،البالستيﻚ ،الورق،
القماش ،والمطاط.
زيوت  ،البنزين ،النفط،
الشحوم ،الدهانات الزيتية،
الكحول ،المذيبات ،البروبان،
والبيوتان
األدوات الكهربائية ،أجهزة
الكمبيوتر ،والمحركات.
الصوديوم ،المغنيسيوم،
البوتاسيوم ،الليثيوم،
والتيتانيوم.
السمن النباتي والحيواني.
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أنواع طفايات الحريق:
أنواع الحرائق
أنواع طفايات
الحريق

الماء
الرغوة

البودرة
ثاني أكسيد
الكربون
البودرة
الكيميائية الرطبة
الهالون

جدول  :7أنواع طفايات الحريق.

مدى طفايات الحريق:
o
o
o
o
o

37.Vol1

نوع ) 30 : (Aمتر.
نوع ) 10 : (Bمتر.
نوع ) 30 : (Cمتر.
نوع )( : (Dيعتمد على الحادثة).
نوع ) 10 : (Kمتر.
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 :4.4.2نصائح األمن والسالمة الخاصة بالحرائق:
-

يجب ان توضع طفايات الحريق في األماكن المناسبة من كل مخرج طوارئ في كل دور ,و ذلﻚ تبعا ً لقواعد الرابطة الوطنية
للوقاية من الحرائق ).(NFPA

-

يجب استخدام بطانية الحريق للحرائق من النوع ) (Kالناتجة عن التماس الكهربائي وذلﻚ بلف الشخص المصاب بها و
سحبه من منطقة الخطر .يتم تبديل البطانية في حال استخدامها( .صورة .)32

صورة  :33بطانية الحريق
-

يمكن استعمال خرطوم المياه إلطفاء الحرائق من النوع ) (Aالناتجة عن احتراق المواد الصلبة.

صورة  :34خرطوم المياه

-

فحص طفايات الحرائق بشكل دوري كل ثالثة أشهر على األقل .و التحقق من الضغط ،و حالة الفوهات و خلوها من الغبار
و األتربة.

-

عدم وضع الطفايات في أماكن شديدة البرودة والحرارة.

-

البد من كتابة نوع كل مطفأة لسهولة التمييز بين األنواع.

-

يجب إعادة تعبئة الطفايات من النوع ( البودر ،الماء ،الرغوة) كل خمس سنين.
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 :4.4.3التوصيات الخاصة للحرائق:
-

تزويد مطار الكويت الدولي ببطانيات و طفايات الحريق  ،و الحرص على فحص تاريخ انتهائها كل ثالثة أشهر (تدوم من
 15 -5سنة).

-

وضع أجهزة كشف الدخان و الحرص على صيانتها من قبل إدارة الهندسة بشكل دوري.

-

تركيب سماعات وإضاءات االنذار لإلعالن عن حاالت الطوارئ.

-

تزود إدارة الهندسة إضاءات  LEDو الإلشارات عند مخارج الطوارئ.

صورة  : 35مخارج الطوارئ
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 :4.5التدريب و استيعاب الدروس المستفادة:
التدريب المناسب ألحداث التشغيل غير االعتيادى يضمن أن جميع الموظفين داخل المطار مستعدون لتنفيذ السياسات والممارسات
واإلجراءات بما يتماشى مع خطة التشغيل غير االعتيادى في حاالت الطوارىء .يجب توفير التدريب لجميع موظفي الخطوط األمامية
واإلدارة من جميع مقدمي الخدمات على اإلجراءات الجديدة.
بعد استعادة التشغيل الطبيعى و انتهاء حالة الطوارىء ،يعد أمرا ً بالغ األهمية العمل على التحسين المستمر إلجراءات التشغيل غير
االعتيادية.
من المهم أن يكون تقييم الحدث شامالً في الوقت المناسب .و سينسق المطار اجتماع الستخالص المعلومات بهذا الخصوص و يشمل
جميع مقدمي خدمات الطيران فضالً عن ممثلى اإلدارة العامة للطيران المدنى و الجهات الحكومية ذات الصلة ،و منه يتم استخالص
المعلومات و تحديد الدروس المستفادة ،ثم إدراج الدروس المستفادة ضمن إجراءات التشغيل غير االعتيادى أثناء الطوارىء حسب
الحاجة.
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الفصل الخامس
.5خطة فريق طوارئ اللجنة الميدانية للتجهيز و التعامل مع موسم األمطار 2020م و
معلومات إضافية إلدارة المالحة الجوية ,األرصاد الجوية و األجهزة المالحية.
 :5.1الكوارث الطبيعية واألحوال الجوية السيئة:
ينبغي البدء في التنبيه من مخاطر الكوارث الطبيعية و األحوال الجوية السيئة و أخذ التدابير و اإلجراءات الالزمة لمواجهتها عندما
تصل الحالة إلى درجة تؤثر فيها على مستوى سالمة التشغيل و سالمة عمليات مراقبة و متابعة هبوط و إقالع الطائرات و سالمة
األشخاص و المعدات و التسهيالت و الطائرات المتواجدة على أرض المطار وغالبا ً ال يوجد حل لتجنب الكوارث الطبيعية و لكن
يوجد إجراءات تساعد على تقليل األضرار و التسريع في إعادة التشغيل.
وتتمثل الكوارث الطبيعية و األحوال الجوية السيئة التي تستوجب إعالن حالة الطوارئ في:
-

الرياح السطحية الشديدة و العاصفة.
العواصف الرعدية الشديدة المصحوبة ببرق و رعد و رياح عاتية.
العواصف الرملية.
العواصف الرعدية الشديدة المصحوبة بحبات برد كبيرة و كثيفة.
الرياح القصية المنخفضة.
االضطرابات الجوية (األعاصير).
الفيضانات التسونامي.
الزالزل.
األمطار الغزيرة.

 :5.2خطة العمل الميدانية التفصيلية لحاالت إغالق أحد مباني الركاب ألي سبب
طارئ:
تنقسم الخطة الميدانية الى قسمين رئيسين:
اإلقالع.-الوصول.

كل قسم يحتوي على أربع عناصر رئيسية:
-1
-2
-3
-4
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 :5.2.1إجراءات الركاب و الحقائب:
 -1في حال تم تغيير سفر الركاب من إحدى المباني يتم التنسيق مع مقدم الخدمات األرضية لنقل الركاب والحقائب إلى
المبنى المختص بسفر الركاب.
 -2في حال تم تغيير آلية وصول الركاب من إحدى المباني يتم التنسيق مع مقدم الخدمات األرضية لنقل الركاب و الحقائب
إلى المبنى المختص بوصول الركاب.
 -3في حال تم إغالق المطار يتم التنسيق مع إدارة جوازات المطار بعودة الركاب العالقين بمنطقة ترانزيت المطار و
إعادة حقائبهم بالتنسيق مع مقدم الخدمات األرضية.

 :5.2.2إجراءات الطائرات والرحالت:
مبنى الركاب ( :)T1
 -1استخدام بوابات مبنى الركاب رقم  4حسب حجم و نوع الطائرة .
 -2التنسيق بين مركز إدارة المطار (  ) AOCالتابع لشركة أنشن إلدارة المطارات بمبنى الركاب رقم  4مع
قسم تنظيم الحركة لسحب الطائرات التي لديها تشغيل لبوابات مبنى الركاب رقم -75-74-73-72-71 ) 4
.)79-78-76
 -3التنسيق بين مركز إدارة المطار (  ) AOCالتابع لشركة أنشن إلدارة المطارات بمبنى الركاب رقم  4مع
قسم تنظيم الحركة ( ,)MCCوالمالحة الجوية لسحب الطائرات التي ليس لديها تشغيل لمواقف): 50s
(50A-50B-50C-51A-52A-52B-54B-54A-55B-55A-56B-56A
 -4في حال تعذر سحب الطائرة يتم إلزام شركات الطيران بتوفير طائرة بديلة أو يتم إلغاء الرحلة.

مبنى الركاب ( :)T4
 -1استخدام بوابات مبنى الركاب رقم  1حسب حجم و نوع الطائرة .
 -2التنسيق بين مركز إدارة المطار ( )AOCالتابع لشركة أنشن إلدارة المطارات بمبنى الركاب رقم  4مع قسم
تنظيم الحركة لسحب الطائرات التي لديها تشغيل لبوابات مبنى الركاب رقم .)22-21-24-25-26-5-4-3-2( 1
التنسيق بين مركز إدارة المطار ( )AOCالتابع لشركة أنشن إلدارة المطارات بمبنى الركاب رقم  4مع قسم
تنظيم الحركة ( ,)MCCوالمالحة الجوية لسحب الطائرات التي ليس لديها تشغيل لمواقف الثمانينات
)(80-81-82-83-84-85-86-87
 -3في حال تعذر سحب الطائرة يتم إلزام شركات الطيران بتوفير طائرة بديلة أو يتم إلغاء الرحلة.
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مبنى الركاب ( :)T5
 -1استخدام بوابات مبنى الركاب رقم  )B1-B2-1( 5حسب حجم و نوع الطائرة .
 -2التنسيق بين مركز العمليات (  ) OCCالتابع لشركة طيران الجزيرة بمبنى الركاب رقم  5مع قسم تنظيم
الحركة لسحب الطائرات التي لديها تشغيل لبوابات مبنى الركاب رقم . 5
 -3التنسيق بين مركز العمليات (  ) OCCالتابع لشركة طيران الجزيرة بمبنى الركاب رقم  5مع قسم تنظيم
الحركة ( ,)MCCوالمالحة الجوية لسحب الطائرات التي ليس لديها تشغيل إلى مواقف الطائرات (-128-127
. )139-138-137-136-135-134-133-132-131-130-129
 -4في حال تعذر سحب الطائرة يتم إلزام شركات الطيران بتوفير طائرة بديلة أو يتم إلغاء الرحلة.

مواقف منطقة الشحن (الخمسينات)
 -1استخدام مواقف الثالثينات (  ) 127A-129Aحسب حجم و نوع الطائرة .
 -2التنسيق بين مقدمي الخدمات االرضية التابع لشركة الطيران مع قسم تنظيم الحركة لسحب الطائرات التي لديها
تشغيل .
 -3التنسيق بين مقدمي الخدمات االرضية التابع لشركة الطيران مع قسم تنظيم الحركة ( ,)MCCوالمالحة الجوية
لسحب الطائرات التي ليس لديها تشغيل الى مواقف , 80s

مواقف منطقة الشحن (الستينات)
 -1استخدام مواقف الثالثينات (  ) 127A-129Aحسب حجم و نوع الطائرة .
 -2التنسيق بين مقدمي الخدمات االرضية التابع لشركة الطيران مع قسم تنظيم الحركة لسحب الطائرات التي لديها
تشغيل .
 -3التنسيق بين مقدمي الخدمات االرضية التابع لشركة الطيران مع قسم تنظيم الحركة ( ,)MCCوالمالحة الجوية
لسحب الطائرات التي ليس لديها تشغيل الى مواقف .80s
 -4التنسيق بين إدارة المالحة الجوية إلصدار نوتام بعدم السماح لهبوط طائرات من رمز (  ) Fلحين تشغيل موقف
(  ) 66و إخطار إدارة النقل الجوي بذلﻚ .

 :5.2.3إجراءات إغالق المطار للطوارئ:
بعد صدور نوتام من إدارة المالحة الجوية بإغالق المطار ستقوم إدارة النقل الجوي (قسم الجداول) باإلجراءات
التالية:
 -1مخاطبة شركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي عبر البريد اإللكتروني المعتمد إلبالغهم بإغالق المطار.
 -2إبالغ شركات الطيران التواصل مع المسافرين ومكاتب السياحة والسفر بإغالق المطار وتوقف الرحالت وفقا لإلجراءات
المعمول بها من خالل أرقام الهواتف والبريد اإللكتروني الموجود بالحجز.
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الفصل السادس
"محظور و يخص وزارات و جهات حكومية"

.6المخططات
يوضح الفصل السادس من هذا الكتيب عدد من المخططات والصور الجوية التي التقطت لمنطقة مطار الكويت الدولي كامالً ,حيث
تبين مواقع صرف مياه األمطار والمناهيل الموزعة في مدارج ومواقف الطائرات والممرات الفرعية وطرق الخدمة.
جميع مخططات مواقف الطائرات المرفقة مدعمة بإحداثيات دقيقة ويتم االستدالل للمواقع من خالل ) (Google Mapووضع
تطبيق اإلحداثيات من خطوط طول ودوائر عرض ,وبعدها سيتم تحديد الموقع والوصول إليه بسهولة.
كما سبق وذكر في الفصل الرابع من الكتيب أن األمطار والمناهيل وارتفاع منسوب المياه هي من أهم المشاكل التي تواجه مطار
الكويت الدولي .ولحل هذه المشكلة عقد عدة اجتماعات وتمارين طاولة بين الجهات المعنية لتوضيح المشكلة ومعرفة أسبابها ثم
إيجاد عدد من االقتراحات والتوصيات.
لذا تم إلتقاط عدة صور جوية لمنطقة المطار من بينها مواقف السبعينات ,الستينات ,الخمسينات ,األربعينات والثالثينات لتحديد
شبكات صرف المياه ومواقع المناهيل بشكل دقيق .حيث أن جميع هذه المناطق تتعرض لنفس المشكلة خالل كل موسم هطول
أمطار وهي ارتفاع مناسيب المياه وبالتالي تتأثر حركة الطائرات سلبا ً وربما تسبب في إعاقتها أو تأخرها في اإلقالع أو الهبوط.
وإضافةً على مخططات شبكات صرف المياه تم إرفاق و توضيح عدد من المخططات األخرى التي توضح أماكن محطات الكهرباء
و الرادارات و مسميات المدارج و الممرات الفرعية و أخيراً التصميمات المختلفة للمناهيل.

تساعد هذه الصور الجوية والمخططات في:
-

تحديد مواقع شبكات صرف المياه لكل منطقة مطار الكويت الدولي.

-

تحديد مواقع المناهيل مع اإلحداثيات الدقيقة للوصول إليها وسهولة صيانتها وسحب المياه المحيطة بها بواسطة
المضخات والتناكر وتنظيفها من الشوائب والمخلفات.

-

تحديد أماكن تجمع المياه (البوند).

-

تحديد أماكن محطات الكهرباء.

-

تحديد أماكن الرادارات الخاصة بالمالحة الجوية.

-

التعرف على مسميات مدارج ومواقف الطائرات والممرات الفرعية.

-

توضيح أنواع المناهيل وأبعادها وأطوالها.
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توضيح تفاصيل كل منطقة متأثرة بهطول مياه األمطار على أرض المطار على حدا وتحديد أماكن المناهيل عليها .بمعنى
جميع المناطق من مواقف الطائرات ومدارج الطائرات والممرات الفرعية وطرق الخدمة تم عنايتها وتحديد أماكن
صرف المياه بدقة.

45.Vol1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

.الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ

Guidance Manual for The Operational Procedures of Kuwait
International Airport in Case of Emergency.
الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية لمطار الكويت الدولي في حاالت الطوارئ

Published by: Directory General of Civil Aviation Authority, 2021
The latest version of this document is available in electronic format at: www.dgca.gov.kw
©2021 DGCA. All right reserved.

1. Vol 1

الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ.

2. Vol 1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

.الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ

Guidance Manual for the Operational Procedures.

Control Page

Release Date

15 / 02 / 2021

Manual Control Number: (

01

NAME

Reviewed By

Approved By

Accepted By

)

Position

Author 1: Dr. Eng. Mohammad Khaled AlAzmi
Author 2: Eng. Saleh Al-Faddaghi

Head of Survey section DGCA

Eng. Saleh Al-Faddaghi

DGCA for KIA

Mr. Ahmed Hussain Ahmed

President of field campaign for
controlling and handling rain season

Sheikh / Salman Sabah Al-Salem
Al-Homoud Al-Sabah

President of DGCA

Signature

DGCA for KIA

3. Vol 1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

.الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ

Appreciation Letter
Dr. Eng. Mohammed Khalid Alazemi and Eng. Saleh Abdullah Alfadaghi would like to
thank all contributors for their time and efforts that they have commit into the safety
manual. This safety manual contains information, requirements, safety standards, and the
proper procedures to operate Kuwait International Airport during crisis. It also includes
diagrams and coordinates for some locations on airport’s land that usually get effected
negatively in emergencies.

Special thanks go to:
His highness the president of DGCA
Sheikh / Salman Sabah Alsalem Alhomoud Alsabah

Project department employees:
-

Eng. Ali Hassan Almeaili.
Eng. Ghezayl Hammad Almishwat.
Eng. Maryam Alhuma
Eng. Sara Eissa Almeaili.
Eng. Duna Nasser Alkanaderi.
Eng. Rawan Yaquob Alrashdan.
Eng. Fatma Essa Alali.
Eng. Ghadeer Abdullatif Albloushi.
Eng. Maryam Abdullah Alhasawi.
Eng. Alia Hussain Boshehri

-

Members of field campaign for controlling and handling rainy season 2020.
ICAO expert Eng. Mahmoud Sharaf Aldin.

4. Vol 1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

.الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ

Table of Contents:
Releasing and Updating ............................................................................................................................ 7
Distribution List ......................................................................................................................................... 8
Checklist ..................................................................................................................................................... 9
Chapter One: Introduction ..................................................................................................................... 10
1.1 Abstract .................................................................................................................................. 11
1.2 Purpose .................................................................................................................................. 11
1.2 Objectives .............................................................................................................................. 12
1.3 Main issue .............................................................................................................................. 12
Chapter Two Emergency Contact Numbers ......................................................................................... 13
Chapter Three: The roles of facilities .................................................................................................... 14
3.1 Procedures with airlines ....................................................................................................... 14
3.2 Procedures with the ministry of interior ............................................................................. 14
3.3 Procedures for privilege members at airport ...................................................................... 15
3.4 Road transportation Procedures ......................................................................................... 15
Chapter Four: Danger that may face Kuwait International Airport ................................................. 16
4.1 Natural Disaster .................................................................................................................... 16
4.1.1 Earthquakes .......................................................................................................... 16
4.1.2 Epidemics................................................................................................................ 18
4.1.3 Sandstorms ............................................................................................................ 23
4.2 Rain and Manholes ................................................................................................................ 24
4.2.1 Suggestion to address rain problems ................................................................... 28
4.2.2 Roof Insulators ...................................................................................................... 29
4.2.3 Rainwater drawing equipment ............................................................................ 31
4.3 Electricity ............................................................................................................................... 34
4.3.1 Consequences of power outages at the airport .................................................... 35
4.3.2 Plan to avoid power outage at the airport .......................................................... 35
4.3.3 Training courses .................................................................................................... 36
4.4 Fire ......................................................................................................................................... 37
4.4.1 Fire extinguisher types ......................................................................................... 37
4.4.2 Fire extinguisher safety tips ................................................................................. 39
4.4.3 Recommendations ................................................................................................. 40
5. Vol 1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

.الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ

4.5 Training and acknowledging valued lessons ....................................................................... 41
Chapter Five: The field committee’s emergency team plan ................................................................. 42
5.1 Natural disasters, and bad weather ..................................................................................... 42
5.2 Detailed field work plan ....................................................................................................... 42
5.2.1 Producers for passengers and luggage ................................................................ 43
5.3.2 Aircraft and flight producers ............................................................................... 43
5.3.3 Close airport emergency producers .................................................................... 45
Chapter Six: Diagrams and drawings ................................................................................................... 46
Chapter Seven: References .........................................................................................................................
Chapter Eight: Appendix ............................................................................................................................

6. Vol 1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

.الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ

Releasing and Updating
The director of affairs of Kuwait international airport is responsible for issuing and
updating this guide. Based on distribute copies of it, in full or parts as needed to the
relevant authorities according to the “distribution list “page.
They submitted requests for abuse or alteration on this guide to the director of
affairs of Kuwait international airport, who plays his role and after reviewing with
the concern parties, it is responsible for distributing copies of the revised or
amended pages to all of the authorities have a copy of this guide.
In order to achieve the highest levels of accuracy and perfection, amended pages
accompanied should be sent by a letter attached with the “checklist” included with
the pages that have been changed or revised. Therefore, each authority would insert
the revised or changed pages into their own copies.

❖ Selling this manual is prohibited to avoid legal liabilities, whereas it contains
exclusive governmental information in case of emergencies.
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Chapter One:
1. Introduction
Based on the directives of his Excellency the honorable President of Civil Aviation ,,
Sheikh / Salman Sabah Al-Salem Al-Hamoud Al-Sabah
Concerning the establishment of a reference and an indicative to rise the efficiency of the
airport level of the state of Kuwait in the event of an unavoidable emergency to keep pace
with the emergency plan for international airports, we would like to attach this guide to the
operational procedures of Kuwait international airport in state of emergency, which
carries with it sufficient and abundant information and procedures to operate the airport
in case of an emergency according to each case as indicated in the manual. It is through our
national duty to ensure the safety of everyone on the airport grounds of the travelers and
workers in the event of any emergency, and to avoid any suspension to the airport traffic.
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1.1: Abstract:
The aim of this manual is to raise awareness among workers and visitors to the airport’s
land in facing risks during crises, and determine the responsibilities of the relevant
authorities and work to coordinate with them to take the necessary actions. This is
illustrated, the manual contains some types of problems that may occur at the airport, and
the measures are taken to address them, and a set of current and future recommendations
given that they complement the emergency plan and the security program. As Directorate
General of Civil Aviation (DGCA) employees, we seek to contribute to maintain the
security of our country (Kuwait) through the safety of the first destination for every visitor.
The review and research through the international scientific journals and international
conditions and standards by gathering information on operational procedures. In case of
an emergency and requirements to be met at the global airports. Through this guideline,
the minimum procedures for operating airport traffic will be fulfilled.

1.2: Purpose:
This manual provides an integrated non-standard operating plan during an emergency, in
parallel with other procedures in the airport emergency plan to deal with the emergency
event. The manual was developed for the airport’s coordinated response to unusual
operating events to deal with long delays flights on the airport ground. Passenger’s needs
differ, whether on-board on the airport ground or in the terminal during the prolonged
delay or other unusual operating events, usually requiring the attention of more than one
party to respond. By understanding passenger’s needs during such delays, the airport,
airlines, government agencies, and other aviation services providers take appropriate steps
to anticipate and address passengers needs. The causes of abnormal operating events can
include a number of conditions such as adverse weather, earthquakes, reduce the capacity
of the airport facilities, mechanical breakdowns of aircraft and work problems. Flight
delays, cancellations and diversions are consequences of abnormal operating events, which
have potential negative impacts on the airport operations, passengers and airport
employees. As stated in the manual, it must be planned by adapting to the changing
circumstances.
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1.3: Objectives:
-

-

Reducing or minimizing the possibility of stopping operational flights for the
airport.
Reassessing the procedures that were carried out very carefully according to the
contingency plan (mock exercises) and working on development.
Raise the efficiency of workers through training and workshops and qualify them
for the events that may arise (heavy rain- fires- terrorism – natural disasters etc.)
Conducting workshops on a quarterly basis (3 months) to ensure the qualifications
of employees (construction department – operations department - engineering project management) for their responsibilities and tasks.
Reviewing and auditing the available plans (operational emergencies) at the
international airports in order to keep pace with the development.
The data in this manual will be reviewed and updated every (3) months, based on
the data that will be provided to the authors.

1.4: Main Issue:
This guide has been prepared and created in view of the events that occurred at the Kuwait
International Airport for the year 2018 in relation to rain profuse and partial stoppage in
the movement of aviation operations, in addition to the unavailability of plans showing the
locations of the manholes and the lines of the sewage network. The water bond’s site and
the coordinates of the manhole’s sites so that the competent team can withdraw the
overflow rainwater or finding alternatives to keep operating airport traffic, in addition to
the need to qualify the staff working in the Directorate General of Civil Aviation (DGCA)
and the relevant authorities. The connection to the immediate response in the event of an
emergency, as well as the world and the state of Kuwait, in particular went through from
the corona pandemic that occurred in the year of 2020 of damage due to epidemics.
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Chapter Two:
2. Emergency Contact Numbers
No.
1

Facilities
Jazeera Airways

Names
Hussain Ismail

Contact number
67009663

2

Limak Insaat Kuwait

Hammad Alfadhil

94125811

3

Kuwait Airways

Mohammad Abdullatif
Captain Fouad Ashour Abbas

94125825
69911713

Eng. Falih Alazemi
Lieutenant Colonel /Yousef
Alabdullah
Eng. Abdullah Alotaibi

99955511
97820025

Ministry of Electric
& Water

Eng. Musaeid Alhuqaan

55354445

Ministry of Public
Work

Eng. Faisal Albastaki
Eng. Nasser Al-mutairi (Civil
engineer)

69018741
99554181

4

Fire Service
Directorate

5

6

7
8

9

Directorate General
of Civil Aviation
Directorate General
of Civil Aviation

10

Directorate General
of Civil Aviation
United State Army

11

UPAC

12

Eng. Mshary Alazemi
Abdullah Aljarisi

98716720

99934999
90047009

Dr. Eng. Mohammad Khalid
Alazemi

50231333
Mk.Alazmi@dgca.gov.kw

Colonel/ Fawaz Alqattan

97947944

Lieutenant Colonel
/Mohammad Bursli
Waleed Abu Sae
Anwar Shubat
Mr. Ahmed Almaydhan

97303045

Mr. Hammad Alali

99066138

Lieutenant Colonel/ Jasim
Mohammad Aldalawi
Seung Hyung LEE
Joung Kyu BAE

99988864

97219489
55975999
67756666

KAFCO

13
14

Incheon

55312293
97029859

Table (1): Emergency contact numbers.
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Chapter Three:
3. The roles of facilities
The comprehensive guidance regarding the integration of procedures at Kuwait
international airport with the authorities operating at the airport that is possible, they
preform it in cases of unauthorized reshaping during emergencies and in exceptional
circumstances that include stoppages or alcohol for flights for reasons such as jet fuel
shortages, bad weather conditions, or problems the mechanics of the aircraft, illness on the
ground of the aircraft, or anything else.

3.1: Procedures with airlines:
The procedures which are coordinated with the airlines operating at the airport and by all
other airlines that are growing airport to transfer flights to the airport considerations
include the following:
•

•

•

Establishing a communication procedure with each airline to ensure proper
notification of the company’s decision to divert flights scheduled arrival at the
airport that were scheduled to land at another airport, with communication
continues until the flight reaches either its scheduled destination or until it is
cancelled.
During exceptional cases, the priority is to maintain runways, times and positions of
aircraft for the safe movement of the aircrafts. Under exceptional circumstances,
the airport should still be able to control departure gates, disembark passengers,
and equipment. Direct to service the aircraft, regardless of the company’s
reputation.
The next priority is to assist the passengers, provide spare parts for them (provide
food, water hygiene supplies, arrange) accommodation in hotels and ground
transportation.

3.2: Procedures with the ministry of interior:
The ministry of the interior at the airport implements appropriate security measures for
the disabled during unusual operating events, and includes putting in place security
arrangements if they are evacuated from the aircraft due to extended flight delays (e.g. reexamination of passengers or not depending on the use of secured areas) and the
procedures mentioned in airport security program.
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3.3: Procedures for privilege members at the airport:
It is Important to coordinate specific activities with airport privilege members (include
cafes, fast food, restaurants, etc.) that will be done integrated unusual operating plan
during an emergency.
Airport privilege members provide service during unusual operating events, including
those that are:
It means that extended passengers (and other customers) remains in the airport area. The
main considerations include the agreement to stay suggested during extended working
hours to support passengers, especially those with special needs infants, as well as
maintaining adequate supply adjustments for basic needs during periods of increased
number of passengers that would cause abnormal operation.

3.4: Road transportion procedures:
Ground transportation (including car rental agencies, taxis, and group buses) provide
support during the day. The unusual operation occurred by agreeing to provide the service
during the confirmed working hours and obtaining procedures. Additional resources (cars,
drives) when required.
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Chapter Four:
4. Dangers that may face Kuwait International Airport
4.1: Natural disasters:
Precisely from the keenness of the General Administration of Civil Aviation to provide
security and safety for civilians in the area of Kuwait international airport. Adding the
necessary procedures to deal with the risks that may occur during the natural disasters.

4.1.1: Earthquakes:
Earthquake events and assumptions:
In general, earthquakes do not give any warnings or alerts before it occurs, the procedures
are limited to recuse the operations and put out the resulting fires of earthquakes in the
event of occurrence, as there is no action that it can be taken during the occurrence of
earthquakes to reduce the damage to a minimum, expect to remove individuals from areas
adjacent to buildings that may collapse, as this role is the responsibility of the duty airport
controller and the operations center emergency department of operations.

Figure 5: Google network to discover
earthquakes (Menaallah, 2020)

Figure (2): The impact of
earthquakes on buildings.

Figure 6: Smart system for early
prediction and warning.

Figure (1): The impact of
earthquakes on public.

transport routes.
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Earthquake recommendations:
The emergency operations center of the operations department will respond to all-natural
disasters that may occur at the Kuwait International Airport, evacuation procedures for
the facility or the buildings will be carried out by them or their representatives in
coordination with the relevant authorities, however it will not be considered. The facilities
are suitable for operation after evacuation until the facility is inspected by the operations,
construction, engineering and project department according with the followed guidelines
and with the international standards and recommendations.

Procedures in the event of an earthquake and the procedures followed by the
emergency operations center:
-

Notify all departments at the airport during the earthquakes.
Inform the airport and fire department of any relevant information about the
earthquakes.
Report the officials and supervisors for maintenance of the buildings, facilities and
the airport facilities.
Establishing a comprehensive team of all departmental representatives to define
emergency response tasks for earthquakes.
Safety of the airport, travels, property and airport equipment’s.
Direct closure of the airport or parts of it in the event that circumstances dictate
that.
Evaluate the damage caused to the airport runways as soon as possible.
Coordination of any movements and closure of flights at the airport.
Coordinate alternative aircraft parking sites if the current location is determined to
be unsafe.
Assistance in the movement of vehicles in case of emergency within the affected
areas.
Examine the premises to determine if evacuation is appropriate due to the
impending collapse, and assess the airport facilities to return to normal.
direct field maintenance to maintain flight operations.
Ensure that backup power sources are ready and operating properly.
Surveying and ensuring all fuel tanks and dangerous warehouse and checking them
to avoid damage and to ensure safety and security.
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4.1.2: Epidemics:
Recommendations:
It is necessary to follow the safety directives and instructions issued by the World Health
Organization regarding procedures for handling containers airports in taking the following
steps.
-

The airports duty controller of the operations department prepares a parking lot for
the aircraft and coordinates with the ministry of health officials and the authorities
concerned with conducting health examination measures before embarking on the
process of disembarking passengers’ and all cabin crew from the aircraft, and carry
out inspections of all luggage and bags in accordance with applicable implanting
regulations.

-

Safety directives for changes due to an epidemic condition on airport operating
hours, air and commercial transportation the passengers and cargo.

-

Establishing an integrating team for all departments to be experienced in dealing
with any type of emergency.
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Figure (4): Role of the Ministry of
Health in pandemic COVID-19.

Figure (6): the visit of the president of
civil aviation for inspection and to
follow up preparations of the
authorities concerned with the
evacuation plan.
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Figure (3): flight schedule during COVID19.

Figure (5): DGCA employees
collaborating with governmental
facilities during pandemic COVID-19.
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collaborating with governmental
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Figure (10): providing places for
examination for epidemics.
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Figure (7): Allocating medical
examination places at the airport.

Figure (9): providing and facilitating
trips at the airport for travelers
during the COVID-19 pandemic.
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Actions in the event of epidemics:
-

Providing sterilization devices and health supplies in all facilities, installations and
aircraft in the event of an epidemic.

-

Ensure that the crew and the airline passengers take all the health measures
stipulated by the world health organization.

-

Ensure that all civil aviation employees and others working at the airport applying
all preventive measures against the epidemic in the accordance with the
recommendations of the world health organization.

-

Assigning an integrated team to allocate places for special examinations and places
for quarantine in the event of an epidemic and work regular sterilization activities
for all aircrafts and airport facilities utilized for passenger and public services.

-

Apply all health measures necessary according to the world health organization to
airport facilities employees, so that they are in with: precautions at the airport.

-

Providing a healthy work environment equipped with all facilities that meet the
standards of the preventive requirements of the world health organization,
including the capabilities and services during the occurrence of any epidemic, god
forbid.

Figure (11): His highness, president of Council of Ministries
visiting examination halls in Kuwait International Airport

21. Vol 1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

Figure (13): Providing and
facilitating, travelling at the airport
for travelers during the COVID-19.

Figure (15): Procedures according to
the plan that were carried out during
in pandemic COVID-19.
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Figure (12): Aircraft sterilization
process during the COVID-19
pandemic.

Figure (14): Procedures according to
the plan that were taken during the
pandemic COVID-19.
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4.1.3: Sandstorms:
Sandstorm events and assumptions:
Sandstorms and meteorological phenomena may cause damage and operational disruptions
to aircraft and the airport.

Figure (17): a sandstorm affecting
aircraft movement.

Figure (16): a sandstorm affects
Kuwait.

Sandstorm recommendations:
-

-

In the event of sandstorms that lead to a disaster at the airport or cause damage to
the stands and buildings, the implementation of procedures related to the security
and safety of the people and the operational movement of the airport.
Coordination and response take place between the metrological department with the
concerned authorities and the operations department in the event of storms could be
extremely sandy also to avoid dangers and damages.

Sandstorm procedures (emergency operations center):
-

-

Responding according to priority and precautions in an appropriate manner to
maintain the safety of personnel, equipment and the airport facilities.
Inform the airport operations and maintenance official, that the fire department
and the Ministry of the interior about the metrological conditions to keep the
airport running completely.
Monitor all flights and clear runways in the event of any emergency landing.
Direct closure of the airport or parts of it, and cancellation of air and commercial
flights if circumstances so require.
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4.2 Rain and Manholes:
During the rainy season Kuwait international airport faces many problems both inside and
outside the airport building.

Airport field:
1) The water level rises at runways and aircraft stands, as shown in (picture 15-18).
Photos were taken during rainy season of 2020.

Figure (19): high level of water in
aircrafts parking.

Figure (18): high level of water in the
runways.

Figure (21): high level of water in
aircrafts parking (the forties).

Figure (20): high level of water in
aircrafts parking (the forties).
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2) High water level on the runways may cause obstacles to the movement of the
aircraft which can cause flight cancelation or change in the schedule of incoming
flights.
3) The sewer manholes are clogged so the water is not flowing properly.
4) Clogging of water drainage openings by weeds on the sidewalks, or mud caused by
rain or any other materials.
5) Overtime joints and seals of water channels will be weak, rusty, and the quality will
decrease.
6) The negative impact on the stiffness of the runway pavement and the positions of the
aircraft and the erosion of the upper layer of it.
7) Loss of runway and aircraft sidewalk due to the necessary deviation of water to
enter the manhole.

Inside the airport:
1) The occurrence of rainwater leakage in the roof of the passenger building and the
other buildings. (pictures 19-21)
2) When water leaks inside the building it leads to chaos and tension for travelers and
employees so accidents may happen which interfere with their safety.

Figure (23): Rain water leakage inside passengers building
.T1

Figure (22): Rain water leakage inside passengers
building T1.

Figure (24): Rain water leakage inside passengers building T1.
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Based on these problems and obstacles that may cause disruption to airport movement and
the safety of travelers. With the help of a number of engineers from civil aviation, Ministry
of public works, Ministry of interior and others an exercise was conducted, a table exercise
to determine the causes and suggest solutions to limit and address the problem. (Pictures
25-26)

Figure (25): a meeting of engineers and civil aviation personnel to explain the plans to the
representatives of the authorities related to the emergency of the airport.

Figure (26): table exercise to prepare for the rainy season of 2020.
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Rain fall at Kuwait
international airport
Flowchart that shows
the steps taken
during the downpour
at Kuwait
international airport.

Go and check

Rain level measurement

yes

no
There isn’t a high
rise in rainfall

There is a high-rise
rainfall
Determine siteusing
blueprints

Inform emergency
team to interfear

Ensure that the flow of
water inside th e sewage
manhole is efficient

The return of the airport to
its normal state

Making
water
tanks
ready

Activate
the
emergency
plan

Distrubute
tasks among
emergency
teams

Emergency team
supervises the process

Installing
pumps in
places
designated for
sewage
manholes

Equipping
pupms to
draw
rainwater

Done by:
Dr. Eng. Mohammed Khalid
Al Azmi
Eng. Saleh Abdullah
Alfadaghi
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4.2.1: Suggestions to address rain problems:
Outside of the airport (runways, aircraft parking, subsidiary lanes):
1) Ensure the availability of special equipment and mechanisms for withdrawing rainwater
from roads and runways.
2) Increasing the number of workers when the rain falls so that the water can be
withdrawn in a safe and fast manner.
3) Increase rainwater extruding equipment’s and placing them in front of the manholes.
4) Establishing a plan for maintaining the manholes every three months and following
them up.
5) Manholes maintenance workers must document their work during maintenance and
keep a complete record of maintenance operations and who was responsible for them at the
time.
6) Accountability of the employees responsible for the maintenance of the manholes if it is
proven that they are inactive in preforming the periodic maintenance, or that the work of
the manholes is ineffective.
7) Examine and ensure the cleanliness and effectiveness of the manholes after rain.
8) Develop a plan to ensure the cleanliness and effectiveness of the manholes after every
rain fall.
9) Withdrawing rain water at the runways, aircraft parking and streets and diverting its
path to the Bond (a land that is designated for pouring rainwater).
10) Provide aerial maps showing the location of the manholes.
11) Follow-up on the emergency plan using aerial maps with the specialized team and
showing the places that are designated for pouring rainwater to the bond.
12) Establishing a specialized team to ensure the effectiveness of the equipment of
extruding rainwater such as pumps and trucks before the rainy season.
13) Hold a meeting to discuss the emergency plan before the rainy season between the
authorities.
14) hold a Rehearsal exercise between the representative authorities before rainy season so
that they know the places of the manholes using the aerial maps.
15) Distributing and allocating certain tasks to the responsible authorities to act quickly
and ideally in the event of an emergency.
16) Provide the names and phone numbers of the representatives of the authorities who
have a direct relation with Kuwait international airport in case of an emergency.
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Inside the airport building:
1) Provide a maintenance plan for the roof insulation of the airport building every three
months, especially before the rainy season.
2) Putting the appropriate roof insulators with the highest quality for the building to
prevent leaks.
3) Increasing the roof insulation of the building T1 especially in the places where it tends to
leak and correct it in the right way.
4) Preparing rainwater withdraw equipment’s and pumps in the passenger building T1.
5) Developing a plan to draw water inside the building and extract it through emergency
exits.
6) Providing maps that show the locations for the extruding pumps (T1) to the employees
and specialized authorities in case of emergencies.
7) Provide maps that show the exits that are designated for the withdrawal of leaked water
inside of them building so that they will be poured onto service roads outside the building.
8) Training Kuwait internarial airport employees on the emergency plans of rain to ensure
their safety.
9) Establish a detailed checklist to keep on track with roof insulation.

4.2.2: Roof insulators:
Roof buildings must be insulated to protect them from climate changed such as rain,
humidity, sun and sandstorms. Insulators also help protect the foundation of buildings
from any damage.

The steps of installing an insulator:
an engineer vist and see the roof to know the
materials that are needed and take measurements
clean the surface of the roof from dust and
sediments to facilitates the distrubution of
insulation material

preaparing the surface for insulation so that surface
problems including wall cracks are solved and dealt
with.
apply the insulation materials using specilaized
equipment and then leaving it to dry
putting a fixactive material that helps in protecting
the insulators
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Waterproofing insulators:
It works to protect buildings and facilities from
water deposits and moisture, as it protects
reservoirs from their interaction with the
atmosphere and water pollution and protects them
from rain.

Types of waterproofing insulators:
1) Positive insulation: it’s the most common type of
insulation, it prevents the entry of leaked water, for
example:

Figure (27): water insulation.

a) Adding a layer of insulation to the outside
Surface of a building to prevent rain water from
Entering.
b) Putting an insulation layer on the water tank from inside to prevent water from
entering.

2) Passive insulation: it is usually used when the leaking water has entered the structural
element, as it works to prevent water from leaving the other end of the structural element.

Materials used for waterproofing insulation

Tough insulation materials:
1) Slate panels

Semi-hard insulation
materials:

2) Cement whiteness

1) Small asphalt chips

3) Brick

2) Asphalt and asphalt rolls

Flexible insulation materials:
1) Bitumen
2) Polyethylene
3) Dielectric fluids
4) Metal sheets

Table (2): materials used for waterproofing insulation.
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4.2.3 Rainwater drawing equipment:
There are many equipment’s that help with the process of withdrawal of rainwater and
transporting it quickly and easily, including:

Rainwater drawing equipment

Water tank
Trucks

Figure (29): Water Tank
Trucks.

Pumps

Figure (28): Water pumps.

31. Vol 1

Guidance Manual for the Operational Procedures.

.الدليل اإلسترشادي لإلجراءات التشغيلية في حاالت الطوارئ

Pumps:
They are machines that move water by increasing the pressure on them as they work to
transfer liquids from once place to another quickly and with high effort. The pumps have
different sizes and shapes to suit the nature of the work, the decision of choosing a pump
depends on the amount of water to be transported.

Trailor
pumps

Table (3): Pictures that show sizes and shapes of tailor pumps.
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submersible
pumps

Table (4): pictures that show the sizes and shapes of
submersible pumps.
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4.3: Electricity:
Kuwait National Airport may suffer from power outage every once in a while, which may
cause many consequences that negatively effect the flow of airports movement. Therefore,
in this chapter the causes of this problem will be explained and how to take precautions in
the event of any emergency.

Inclement
weather
Natural
disasters
such as
storms and
earthquakes

Design
engineerin
g flaws

Causes
of power
outages

Unlawful
external
threats

Faulty
wiring

Fire

Electrical
overload
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4.3.1: Consequences of power outages at the airport:
(Woodstock, 2019)
-

Cancellation or delays for passenger flights and cargo

-

The elevators and escalators will cease to function, which hinders the movement of
travelers.

-

Airport systems that helps to track and monitor flights times, arrivals, departure,
cameras and security systems will stop.

-

calls that may report vital information such as inclement weather and dispatch
government agencies dispatch will stop.

-

The central air-conditioning systems at the airport will be stopped, which will lead
to an increase in the temperature at the airport, and this may cause harm to some
airport visitors.

4.3.2: Plan to avoid power outage at the airport:
-

Installing more than one backup electric generator.

-

Periodic maintenance for the main and backup generators.

-

Installing alarms that notify loss of power or malfunction on important equipment.
(New Mexico State University, nd)

-

All generators must be in an isolated place to prevent airport visitors from arriving
and access is restricted to authorized personnel only to ensure safety

-

Providing many alarms, fire detection, and fire suppression equipment, such as
sprinklers and make a study for the area to establish the number of sprinkles points.

-

Use of surge protectors in computer systems and other sensitive equipment. (New
Mexico State University, nd)

-

Using solar driven micro grids as a backup in case of power outage. (Avlite Systems,
2018)
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Using portable lights designed for runways in case of power outage. Table (5)

Solar airfield lights

Portable airfield lights:

Available 24/7, 365 days a year

15 days of continuous operations without
recharging

Certified and compliant with ICAO, FAA

Installation within 15 min

No maintenance required

Remote activation from ATC Tower

As shown in picture (30)

As shown in picture (31)
Table (5): Runway portable lights.

Figure (30): Solar airfield lights.

Figure (31): Portable airfield lights.

4.3.3: Training courses:
It is important that there be training courses for workers at Kuwait International Airport
that would:
•

Enhancing effectiveness of preventive and predictive maintenance.

•

Hands-on exercises, deal analyses, examples and case studies on airports’ power
systems maintenance and prevention against unforeseen hazards.

•

The courses are intended for heads, electrical and mechanical engineers, and
specialists in power supply maintenance with team specialists.
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4.4: Fire:
In Kuwait airport we ensure the safety of our employees, visitors, and passenger.
One of the common emergencies in airports is fire emergency. In order to control
and prevent fires, these guidelines were designed to be easily followed in case of fire.

4.4.1: Fire Extinguisher Types:
There are many options of fire extinguisher for different
classification of fires. It is very important to use the
correct type of extinguisher. In case of fire, the first step
is to identify the main cause in order to choose the right
type of extinguisher to put down the fire.

Types of fires:
According to (NFPA), there are five types of fires
classified by the material that caused the flames
presented in the following (Table 6):
Classification

A

B

Caused by

Examples

Ordinary solid materials

Wood, plastic,
paper, textiles, and
rubber.

Flammable liquids and gases

Oils, gasoline,
petroleum greases,
oil-based paints,
alcohols, solvents,
propane, and
butane.

Electrical equipment

Computers, motors
and appliances.

Flammable metals

Magnesium,
lithium, sodium,
potassium and
titanium.

Cooking oils & fats

Animal and
vegetable fats.

C
D

K

Figure (32): Fire Extinguisher.

Table (6): Types of fires.
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Types of Extinguisher:

Table (7): Types of extinguisher.

Range of a fire extinguisher:
o
o
o
o
o

Class A: 30 meters.
Class B: 10 meters.
Class C: 30 meters.
Class D: (depends on the case)
Class K: 10 meters.
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4.4.2: Fire extinguisher safety tips:
-

Extinguisher should be placed on “fire points” next to each exit on each floor
suggested by The National Fire Prevention Association (NFPA).

-

For fire class (K) that is caused by electricity, fire blanket can be used to save lives
by wrapping it around a person. The blanket must be replaced once it is used.
(Figure 33)

Figure (33): Fire blanket.

-

Fire hose reel is suitable for fire class (A) only that is caused by common materials.

Figure (34): Fire hose.

-

Making sure to inspect each fire extinguisher monthly (or every three months), by
checking the pressure, nozzles, that it is clean and dust free.
Extinguisher should not be placed in extremely hot or cold place.
Extinguisher need to be labeled according to the type to avoid confusion.
Every five years, water, powder, and foam extinguisher must be refilled.
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4.4.3: Recommendations:
-

Provide fire extinguish and make sure to check the expiration dates every three
months. (Last for 5 – 15 years).
Install fire detector sensor and make sure that they are all well maintained.
Fire alarm emergency strobes
Emergency exit LED lights & signs.

Figure (35): Emergency exit sign.
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4.5: Training and acknowledging valued lessons:
Adequate training for unusual operating events ensures that all airport employees
are fully prepared to implement the policies, practices and procedures that are
within the unusual operating plan in case of emergencies. Training on the new
procedures must be provided for every frontline employee and the directorate that
willing to provide services during emergencies.
After the restoration of normal operation and the end of the emergency, it is crucial
to work on the continuous improvement of the unusual operation procedure.
It is important that the evaluation of the event be comprehensive in the appropriate
time. The airport will coordinate a debriefing meeting in particular, it involves all
aviation services providers as well as representatives of the Directorate General of
Civil Aviation (DGCA) and governmental agencies to extract information and
valued lessons that are incorporated into actions to be used in unusual operating
procedures during emergencies, when needed.
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Chapter Five:
5. The field committee’s emergency team plan to prepare and deal with
the rainy season 2020 and additional information for the Department of
Air Navigation, Meteorology and Navigation Devices.

5.1: Natural disasters, and bad weather:
Should start alarm risk of natural disasters and bad weather, and taking measures and
necessary to confront procedures when they reach the situation to a degree in which affect
the safety level of operation and safety control operations and follow-up landing and
takeoff of aircraft and the safety of people, equipment, facilities and aircraft located On
the airport grounds, there is often no solution to avoid natural disasters, but there are
measures that can help reduce damage and speed up restarting.
The natural disasters and bad weather conditions that require the declaration of a state of
emergency in:
- Heavy and stormy surface winds.
- Intense thunderstorms accompanied by lightning, thunder and fierce winds.
- Sandstorms.
-Severe thunderstorms accompanied by large grains and dense cold.
-Low sore wind.
-Weather turbulence (hurricanes).
-Tsunami floods.
-Earthquakes.
-Heavy rain.

5.2: A detailed field work plan for cases of closing a
passenger building for any emergency reason:
The field plan is divided into two main parts:
- Take off.
- The arrival.

Each section contains four main components:
1 -Passengers.
2 -Bags and luggage.
3 -The plane.
4- Trips.
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5.2.1: Procedures for passengers and luggage:
1 -In the event that passenger travel is changed from one of the buildings, coordination

with the ground services provider is made to transport passengers and bags to the
building concerned with passenger travel.
2 -In the event that the passenger access mechanism is changed from one of the buildings,
coordination with the ground services provider shall be made to transport passengers and
bags to the building concerned with the arrival of passengers.
3- In the event that the airport is closed, coordination with the Airport Passports
Department will take place to return the passengers stranded in the airport transit area
and return their bags in coordination with the ground services provider.

5.2.2: Aircraft and flight procedures:
Passenger Building (T1) :
1 -Using the gates of Terminal 4 according to the size and type of aircraft.

2 -Coordination between the Airport Management Center (AOC) of the Incheon Airports
Management Company in Terminal 4 with the Traffic Regulation Department to
withdraw aircraft that have operation for Terminal 4 gates (71-72-73-74-75-76-78-79).
3 -Coordination between the Airport Management Center (AOC) of the Incheon Airports
Management Company in Terminal 4 and the Traffic Regulation Section (MCC) and Air
Navigation, to withdraw aircraft that do not have parking operations (50’s):
(50A-50B-50C-51A-52A-52B-54B-54A-55B-55A-56B-56A)
4- In the event that the plane cannot be withdrawn, the airlines are obligated to provide
an alternative plane or the flight will be canceled.

Terminal (T4):
1- Using the gates of Terminal 1 according to the size and type of aircraft.
2 -Coordination between the Airport Management Center (AOC) of the Incheon Airports
Management Company in Terminal 4 with the Traffic Regulation Department to
withdraw aircraft that have operation for Terminal 1 gates) 2-3-4-5-26-2524-21-22 .
Coordination between the Airport Management Center (AOC) of the Incheon Airports
Management Company in Terminal 4 with the Traffic Regulation Department (MCC),
and the Air Navigation Bureau to withdraw aircraft that do not have parking operations.
)87-86-85-84-83-82-81-80(
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3- In the event that the plane cannot be withdrawn, the airlines are obligated to provide
an alternative plane or the flight will be canceled.

Terminal Building (T5):
1- Using the gates of Terminal 5 (1-B1-B2) according to the size and type of aircraft.
2- Coordination between the Jazeera Airways Operations Center (OCC) in Terminal 5
with the Traffic Regulation Department to pull aircraft that have operation for the
gates of Terminal 5.

3- Coordination between the Jazeera Airways Operations Center (OCC) in Terminal 5
with the Traffic Regulation Department (MCC), and the Air Navigation to pull
aircraft that do not have operation to the aircraft stands
)127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139( .
4- In the event that the plane cannot be pulled out, the airlines are obligated to provide an
alternative plane or the flight will be canceled.

Cargo area parking (50s):
1-The use of the 30s position parking (127A-129A) depending on the size and type of the
aircraft.
2 -Coordination between the ground service providers of the airline with the movement
regulation department to pullout aircraft that have operation.
3- Coordination between the ground service providers of the airline with the Traffic
Regulation Department (MCC), and the air navigation to pull the aircraft that do not have
operation to the 80s positions.

Cargo area parking (60s):
1- Using the parking of the 30s (127A-129A) according to the size and
type of the aircraft.
2- Coordination between the ground service providers of the airline with
the movement regulation department to pull out aircraft that have
operation.
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3- Coordination between the ground service providers of the airline with
the Traffic Control Section (MCC), and the air navigation to pull the
aircraft that do not have operation to the 80s.
4- Coordination between the Air Navigation to issue Notam not to allow

the landing of aircraft from the symbol (F) until the operation of
position (66) and to notify the Air Transport Department accordingly .

5.2.3: Close airport emergency procedures :
After NOTAM is issued by the Air Navigation to close the airport, the
Air Transport Department (Schedules Section) will take the following
procedures:
1 -Message the airlines operating at Kuwait International Airport via the
approved e-mail to inform them of the airport closure.

2- Informing airlines, communicating with travelers and tourism and travel offices
to close the airport and stop flights according to the procedures in force, through
the phone numbers and e-mail in the reservation.
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Chapter Six:
“Prohibited and exclusive for governmental agencies and ministries”

6. Diagrams and Drawings:
This chapter from the manual shows amount of drawings, diagrams and satellite images that
was taken in the Kuwait international airport. It shows the locations of the water drainage
sites and the sewage that are distributed in the runways and aircraft parking. All the
drawings of the aircraft parking are supported with accurate coordinates and the locations
are inferenced from (Google Maps) through the longitude and latitude, therefor it will be
easy to locate.
As mentioned in chapter four of the manual that the rain and manhole and the increasing of
the water level is one of the main issues that Kuwait National Airport is facing. There were
a few meetings that were held to solve this problem as well as few rehearsals between the
stakeholders to try and clear the problem and know the causes hen find several suggestions
and recommendations.
Therefore, a few aerial pictures were taken to the airport area including the seventies, sixties,
fifties, forties and thirties parking lot to locate the water drainage network and the manholes
accurately. Since all these areas are facing the same issue during the rainy season which is
the rising in the water level impacting the movement of the aircrafts and may cause delays
or difficulty is the landing and takeoff process.
In addition to the water drainage network there were some other charts added that shows
the locations of the electrolyte stations, radars, runway names, sub aisles as well as the
different types of manholes.
These aerial images help to:
-

Locate the water drainage networks in Kuwait International Airport.
Locate manhole locations with accurate coordinates for easy access, maintenance
using water pumps and cleaning from flaws and dirt.
Locating ponds.
Locating electrolyte stations.
Locate radars.
Recognizing the runways names and the aircrafts parking as well as the sub aisles.
Showing different types and dimensions of the manholes.
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