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CÔNG ƯỚC VỀ TÌM KI ẾM VÀ CỨU NẠN 
HÀNG HẢI,  SAR-1979 

 
1 Giới thi ệu Công ước SAR-1979: 
Bằng nghị quyết A.406(X) ngày 17/11/1977, ðại hội ñồng IMO ñã quyết ñịnh 

triệu tập một hội nghị quốc tế ñể phê chuẩn Công ước về tìm kiếm cứu nạn. 

Ngày 27/04/1979, tại Hamburg, Công ước về tìm kiếm cứu nạn (Search and 
Rescue, SAR-79) ñược phê chuẩn và ñã có hiệu lực vào ngày 22/06/1985. 

Tại hội nghị Hamburg, văn kiện ñã ñược phê chuẩn bao gồm: ðiều khoản cuối 
cùng, nội dung Công ước gồm 8 ñiều khoản, một phụ lục kỹ thuật bao gồm 6 
chương kèm theo tám nghị quyết của hội nghị. 

Phần phụ lục kỹ thuật ban ñầu gồm 6 chương. Sau khi sửa ñổi 1998 có hiệu 
lực vào ngày 01/01/2000, hiện nay phụ lục kỹ thuật của Công ước SAR-79 bao 
gồm 5 chương: 

Chương 1: Các thuật ngữ và ñịnh nghĩa. 

Chương 2: Tổ chức và sự phối hợp. 

Chương 3: Sự phối hợp giữa các quốc gia. 

Chương 4: Các quy trình hoạt ñộng. 

Chương 5: Các hệ thống báo cáo tàu. 

Mục tiêu của Công ước là phát triển một kế hoạch tìm kiếm cứu nạn quốc tế 
ñể khi có bất cứ tai nạn nào xảy ra thì việc cứu giúp người bị nguy cấp trên biển sẽ 
ñược tiến hành bằng một Tổ chức tìm kiếm cứu nạn quốc gia và khi cần thiết thì 
có sự phối hợp giữa các vùng tìm kiếm cứu nạn láng giềng. 

Các thành viên của Công ước ñược yêu cầu ñảm bảo ñáp ứng một cách thoả 
ñáng với các dịch vụ tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước ven bờ của mình. ðược 
khuyến khích tham gia các thoả thuận tìm kiếm cứu nạn với các quốc gia láng 
giềng, về việc thiết lập các vùng tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ trang thiết bị, thiết lập 
các quy trình chung, huấn luyện và thăm viếng trao ñổi thông tin. 

Các thành viên phải áp dụng các biện pháp ñể giải quyết việc xâm nhập vào 
lãnh hải của mình thuộc hệ thống cứu nạn bởi các thành viên khác. 

Công ước tiếp tục áp dụng các biện pháp chuẩn bị, bao gồm việc thiết lập các 
trung tâm và tiểu trung tâm phối hợp cứu nạn. 

Các quy trình hoạt ñộng cơ bản phải theo các hoàn cảnh của tình trạng nguy 
cấp hoặc báo ñộng và hoàn cảnh trong hoạt ñộng tìm kiếm cứu nạn. ðiều này bao 
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gồm cả việc chỉ ñịnh một Chỉ huy hiện trường (On-scene Commander) cũng như 
nhiệm vụ của người này. 

Các thành viên của Công ước ñược yêu cầu thiết lập các hệ thống báo cáo tàu 
mà theo ñó, các tàu sẽ báo cáo một số thông tin và vị trí của tàu cho một trạm vô 
tuyến bờ. ðiều ñó làm giảm khoảng thời gian ngắt quãng từ khi mất liên lạc với 
tàu và các hoạt ñộng tìm kiếm ban ñầu. Nó cũng giúp ñể cho phép sự quyết ñịnh 
nhanh chóng của các tàu ñược yêu cầu trợ giúp, bao gồm cả sự trợ giúp về y tế. 

Các vùng tìm kiếm cứu nạn theo IMO.   

Uỷ ban An toàn hàng hải của IMO ñã chia các vùng biển thế giới thành 13 
vùng tìm kiếm cứu nạn, ở ñó các Quốc gia liên quan ñược phân ñịnh khu vực tìm 
kiếm cứu nạn thuộc trách nhiệm của mình. 

Các qui ñịnh về vùng tìm kiếm và cứu nạn ñược hoàn tất tại hội nghị tổ chức ti 
Fremantle, Úc tháng 9/1998. 

Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng không-hàng hải (IAMSAR Manual): 

Hiện nay, với sự sửa ñổi của SAR-79, IMO và ICAO (International Civil 
Aviation Organization) ñã cùng phát triển "Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng không- 
hàng hải” và xuất bản thành ba tập chứa ñựng các nội dung về: Tổ chức và sự 
quản lý; Nhiệm vụ phối hợp trong tìm kiếm cứu nạn; Các phương tiện di ñộng.  

Hệ thống báo cáo tàu (Ship Reporting Systems): 

Theo chương 5 của Công ước, các thành viên của Công ước phải thiết lập các 
hệ thống báo cáo tàu với biểu mẫu thống nhất về nguyên tắc. Hệ thống này gồm 
một số báo cáo cơ bản sau: 

Sailing Plan (SP): Thực hiện khi bắt ñầu vào khu vực dịch vụ của một hệ 
thống báo cáo tàu nào ñó hoặc khi bắt ñầu rời cảng khởi hành thuộc hệ thống.  

Position Report (PR): Thực hiện hàng ngày khi ñang hành trình trong hệ thống 
báo cáo tàu với thời khoảng không quá 24 giờ ñồng hồ một lần. 

Deviation Report (DR): Thực hiện khi ñi trệch tuyến ñường ñã ñịnh trong SP 
từ 25 hải lý trở lên hoặc thay ñổi cảng ñích. 

Final Report (FR): Thực hiện khi ñã ñến cảng ñích hoặc khi rời khỏi vùng dịch 
vụ của một hệ thống báo cáo tàu. 

2 Các sửa ñổi, bổ sung Công ước SAR-79. 
- Bổ sung sửa ñổi 1998: ñược phê chuẩn ngày 18/05/1998. Có hiệu lực vào 

ngày 01/01/2000. Nội dung của bổ sung sửa ñổi này là sửa lại phụ lục kỹ thuật của 
Công ước (từ 6 chương lúc ñầu thành 5 chương như hiện nay) cùng với việc xuất 
bản "Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng không-hàng hải" (IAMSAR Manual). 
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- Bổ sung sửa ñổi 2004: ñược phê chuẩn tháng 05/2004. Có hiệu lực vào 
01/01/2006. Nội dung của bổ sung sửa ñổi này là sửa ñổi cho phụ lục của Công 
ước gồm có:  

Thêm một mục mới trong chương 2 (tổ chức và phối hợp) liên quan ñến ñịnh 
nghĩa về người bị hiểm nguy. 

Thêm các mục mới cho chương 3 (hợp tác giữa các nước) liên quan tới sự trợ 
giúp cho các ctrưởng trong việc chuyển giao những người bị nạn ñược cứu giúp 
trên biển tới nơi an toàn. 

Thêm một mục mới cho chương 4 (các qui trình hoạt ñộng) liên quan ñến các 
trung tâm phối hợp cứu nạn về việc xác ñịnh các ñịa ñiểm thích hợp nhất ñể 
chuyển giao những người ñược cứu trong các tai nạn trên biển.  
 


