بسم هللا الرحمن الرحيم

اوالً  :مقدمة
صدرت االرادة الملكية السامية بانشاء الهيئة البحرية االردنية في  16آب  ، 2002وتهدف الهيئةةة البحريةةة الةةظ ت وةةيم ومرا بةةة
وتطوير طاع ال قل البحري في المملكة االردنيةةة الهايةةمية ورفةةم مسةةتويات السةةةمة البحريةةة واالمةةن البحةةري والمسةةافمة فةةي
حماية البيئة البحرية اعتمادا علظ المعايير والمتطلبةةات الدوليةةةت وتةةتلم مهةةا الهيئةةة البحريةةة فةةي ولةةم التشةةريعات البحريةةة
وتطبيق االتفا يات والمدونات البحرية الدولية ومرا بة سةمة المةحة في الميةةاة اال ليميةةة االردنيةةة وتسةةليل السةةفن تحةةا العلةةم
األردنةةي واصةةدار الشةةهادات القانونيةةة للسةةفن التةةي ترفةةم العلةةم االردنةةي واصةةدار الشةةهادات والونةةانق للمةحةةين مةةن المه دسةةين
والضباط البحريين والبحارة االردنيةةين وااليةةراف علةةظ التةةدريو والتعلةةيم البحةةري واجةةراء عمليةةات التفتةةين للسةةفن وتةةر ي
الشركات العاملة في طاع ال قل البحري والر ابة علظ مشاريم الص اعات البحرية ،وتتمتم الهيئة باستقةل مالي وأداري ويةةرأ
مللس ادارتها وزير ال قلت
ثانيا :أهداف اإلرشادات -:
تهدف هذه االرشادات لتعريف قااادا الاا ارل الياا ت ال ااياري قا ارل الناها ةتعليالااات ا الال الال را أ ا االشااارات
الد لي اجراءات الكافرال الرريق ا تادا ائالات النجاااه التاات ت ااتاد فاات راااالت الاا ارسء ق ا ااد ال ااير الالنااا رات
لل فن الا ارل لتجنل التصاد فت الةرر ترايق أكةر قدر الالكن الن ال الال للا ارل .
تعريفات
الؤارا الاارل
الرج ع إلى ال راء
ّ

AFT
ASTERN

الادّالال الاارل

FORWARD

الرشد ال لكت

EPIRB

الع دا إلى ال راء  ،ضع ناقل الرركال (الغيار،التران الشن) فت
ضعيال التررك الى الالف.
الرشد ال لكت لترديد الال قع فت راالت الا ارئ

افضليال الالر ر للغير

تالهل ،ت قفُ ،د للالف أ غير االتجاه ل ةتعاد ن قارل

الجانل الالعاكس

الجانل الالعاكس للجانل الذي يهل الن الريح
الي ةرريا؛ ةال ا ال 1,852ك ةال ا ال

ادا ةرريال

الاارل يتررك فت الالياه ال تعال ق ا الالررك أ الشراع

التررك فت الالاء

ترا نجاا ( اف )

PFD
قارل التررك
اتجاه الريح

ليس را يا ال الرة اا ةالرصيف ،أ ةالشاائ ،أ ةاألرض .إذا كان
التررك
الاارل النجرفا فه
ّ
اتجاه الهل الريح
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ثالثا  :إجراءات الا قةل اإلةرار
صيانال الاارل قةل ةدايال الال
قائالال التّفرص التاكيد قةل التّشغيل(األةرار)
ا ِل ارد االشااص ة جهتك قةل اإلنا ق
العدد الكةير يشكل اارا كةيرا
تأكد الن ان الاارل النا ل العدات ال الال النا ةال للنشااات التت تن ي الايا ةها ذلك لجعل ررلتك آالنال الالتعال .فةالجرد
تأكدك الن ذلك أن يااةق الال اصفات الالنص ص ليها فت األنظالال  ،تفاَد الاارل تّعرف لي جيدا.
ّ د نف ك لى اةيعال الاارل الالعدات الال ج دا في قةل التّررك فت الالاء.ق ةررلال قصيرا فت الياه هادئال االل الن صديق
ذ اةرا أن يذهل العك إل داء النصح ،تعلّ كيف يتجا ل قارةك الع ال ر ات الظر ف الالناايال الالاتلفال ايضا.

 صيانال الاارل قةل ةدايال الالالن أجل ررلال آالنال فت الاارل فإننا ننصح أن تا

ةتفرص كاالل للاارل العدات قةل الشر ع فت ررلتك.

الالررك
 صيانالّ
•

الرا فت ال نال لى األقل ة ا اال اليكانيكت التاصص ،رتى ل كان
تَنصح شركال انتاج الالررك ادا ةصيانال الالررك ّ
ا تاداالك للالررك قلي  .ذلك لتتأكد الن أن الااع الدااليال الثل الضاال الالياه قد ت فرصها .إذا كان ا تاداالك
للالررك ةشكل دائ فعليك أن تتأكد الن تغيير ايت ناقل الرركال د ريا.

 تفرّص نظا ال ق د•
•
•
•
•

الرا فت ال نال.
قُ ةتنظيف ااان ال ق د ةال اد تنظيف النا ةال ّ
تفرص ااان ال ق د للتأكد الن د ج د تشااات في أ صدأ (اهتراء).
ا تةدل ال ق د الادي ة ق د جديد دائالا ةعد كل فترا ال ي تعالل فيها الالررك.
تفاد ال ت س ال ق د ،الفتاح التشغيل اليد ي ،ال ص ت الن التشاق ،الت ريل ،الخ.
ن ّ
ظف أ غير الصفاا (فلتر) الايت.

الةااريات•
•
•
•

أضف الالاء الالا ّ
ار إلى ا يا الةااريال تفرصها ةا تادا الهايدر اليتر (الاياس الكثافال) .
إذا كانت ال ج دا فت الكان الغلق تأكد الن ج د ته يال النا ةال.
يجل أن تشرن الةااريال ةارياال تتنا ل الع ال اصفاتها يجل أن ال يت شرنها اكثر الن ال ا اةدا.
يجل ان تك ن الةااريات دائالا الثةتااال .يجاال أن تكا ن األقاااال(  -،الالالياااين ةااالل ن األرالاار األارق ) الك اةاال
نظيفال .ش ّر قاةت الةااريال ةانتظا .

•

 تفاُّد ا للاارل•
•
•
•
•
•
•

تفرص الاارل للتأكد الن د ج د الصدأ ،أ التشاق ،أ االهتراء.
تفرص الر نال الا َ د التر ّك ايّت الكاةل(الشريا الالعدنت) ةالايت الالنا ل.
تأكد الن أن ال دادا (الغااء) النا ةال فت رالال جيدا.
يجل أن تك ن ثا ل التصريف نظيفال .تفرص أغايال التصريف شرّالها إذا ارتاج األالر.
تفرص الِ ر رال الدّفع ،العاقات الال االير(.الةراغت)
تأكد الن أن ج ف الاارل نظيف جاف.
تأكد الن د ج د ت ّرل للالاء أ ال ق د.
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 تفَاَّد العدات ال•
•
•

الال

تفرص جاليع العدات ال الال للتأكد الن د ج د أي ال فيها.
قُ ةتجديد العل الاتك الالتعلاال ةكيفيال ا تاداالها(.ا تعالالها )
ل للتأكد الن د ج د أي ال أ
تفرص الالر اا ،الاي د ،ال

ال فيها ةدّلها إذا ارتاج األالر.

 تفاّدات إضافيال•
•
•

تأكد الن ج د االد ات ال االال ،أ قاع الغيار ،الخ فت صند ق العدا.
االأل ااان الالاء
يجل ان تك ن الرةال فت رالال جيدا جاهاا لإل تعالال.

العدا قاع الغيار
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الالررك.
كتيّل صيانال تشغيل
ّ
شالعات( الة جيات) ارتراق جديدا ،في اات ارتياايال ،الفتاح رةا جديد (.ةانر)
رلاات ارتياايال ل ص ت ال ق د( الد ائر الالااايال)
دّادا ارتياايال
كين رادا القاال ( ك ّالاشال)
اقات ارتياايال لالر رال الدفعِ ،جلَد( د ائر العدنيال  /الااايال) ،كاةس لعاقات الالر رال.
لك َالرن ا يل.
الراةا ارتياايال.
الفكّات (الصلّةال/ال تايالال) الفتاح رةا (.ةانر)
الفتاح ارتياات رةل قصير.

 تّف ُّاد الاارل قةل الشر ع فت الررلال الاارل•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

الن الال تر ن أن تتفرّص العدات تجهياات الاارل قةل ةدء الررلال.
قةل اإلنا ق تأكد الن أن الاارل صالح لإلةرار ،أن جاليع التجهياات الثةتال فت أالاكنها ,ان الاارل قااادر لااى الايااا
الالررك؛ إذا ل يكن يعالل ةشكل جيد ،ال تةرر قةل ترديد الالشكلال إص رها.
ةالررلال التت تن ي الايا ةها  ،تفرص
ّ
تأكد الن أن العك كاليال كافيال الن ال ق د لررلال الع دا .نصيرال الفيدا لك أن تتااذكر دائالااا أن ت ااتاد ثلاال كاليااال ال قا د
لررلال الذهال ،ثلل لررلال الع دا ،الثلل الالتةات لإلرتياا .قد يك ن الااس هادئا ند اإلناا ق لكاان ررلااال العا دا
قد تك ن ةعكس الريح ،ةالتالت فإن كاليال ال ق د التت ت تهلكها تتضا ف فت الثل هذه الظر ف.
يجل أن يك ن ال ق د جديدا ليس الن ال نال الالاضيال.
تفراص ال اات س اياات الالراارك الاااء الالةرد(الراديتاار) قا ةإضااافال الااا يلااا الاان الاااء أ اياات .تفرااص الةااريااات،
ّ
الك اةل ،الخ.
تأكد الن أن األض اء انها تعالل ةشكل جيد رتى إن كان اإةرارك اثناء النهار.
قةل دا ل الاارل تشغيل أيال أارار(الفاتيح) أ تشغيل الالررك ،تأكااد الاان ااد جا د رائرااال قا د ؛ قا ةاصا ح أي
ال قةل اإلنا ق.
يجل أن تك ن الرةال األ ك فت رالال جيدا جاهاا لإل تعالال.
يجل أن تك ن ك اةل الا د الترك ال ص ت ةرالال جيدا.
تأكد الن الل الكهرةائيال التت تغذّس الن(الصدر تشغيلها) الةااريال الثل الرادي  ،أد ات الاياس ،الخ.
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الالعدات•
•
•

•
•

تأكد الن أاذ العدات ال الال الضر ريال الالنا ةال للالنااال التت تن ي الت اجد فيها (االةرار اليها).
تأكد الن أن جاليع العدات ال الال فت رالال جيدا ةالتنا ل اليد.
ارالل العك رادي (الذياع ) رتى إن كان رادي جيل صغير ألن ي ا دك فت اإل تالاع إلى النشرات الج يال .إذا كااان
فت االكانك شراء جهاا ا تاةال ةرري ةاا ا ( )VHFالالااا يجعلااك لااى اتصااال دائا الااع الااادالات الةرريااال ياااد لااك
الال ا دا ال ريعال إذا جدت نف ك فت الأاق.
تأكد الن أن رادي الةرريال يعالل ةرالال جيدا.
إذا كان لى التن الاارل تجهياات للاةخ فتأكد الن ج د جهاا اافاء الرريق ةاانيال إافاء فت الكااان ااهل ليكا ن
فت التنا ل اليد ةعيدا ن ال قد الغاا.

 التجهياات•
•
•
•
•

تأكد الن ان كاليال الالاء الغذاء العك كافيال للررلال ان هناك كاليال ارتياايال لراالت الا ارئ.
تأكد الن أن الاارل ال يرالل اكثر الن رال لت ؛ اذ ةعين اإل تةار الالعدات الثايلال جال نات(صفائح) ال ق د اإلرتياايال.
ارفظ كل التجهياات الالعدات فت أالاكنها تأكد الن تثةيتها جيدا.
تذكر دائالا أن الااس يك ن أةرد فت الالاء أشعال الشالس أق س؛
صند ق اإل عافات األ ليال.

 االلةاس•
•
•

تأكد الن د تعرض ج الك ألشعال الشالس الالةاشرا الالنعك ال ،كذلك اتات الرياح .
يجل أن تايك (تراليك) الال ةس الن االل الااس أن ال ترد الن رركتك .تجنل الال ةس التت ترد الن الليال الافا ،
إذا اردت ارتداء ال ةس دافئال  ،فارتدي ال ةس ت ا د لى الاف .
يك ن الن الال تر ن أن تاتةر قدرتك لى ال ةارال الع الرتديا ال ة ك .را ل ذلك فت الياه ضرلال لتك ن ال ااتعدا
فت رالال غرق قارةك.

 الال رال•

يجل ان تااا

تعرف ةالضةا الالكان الذي تذهل الي  ،كيف تصل الي

ك

ت تغرق ررلال الع دا.

 الااق•
•
•

تأكد الن أن جاليع األشااص الالت اجدين لى ظهر الاارل يرالل ن العه أد يته الضر ريال يعرف ن كيفيال تنا لها.
الن ه لى التن الاارل ةن ع العدات ال الال الال ج دا الالت فرا ،الكان رفظها ارياال ا تعالالها.
ق ةا
إذا كان أي شاص لى ظهر الاارل ال يعرف ال ةارال ،فيجل لي ارتداء اداا الاف الشاصي .

 اإلنا ق•
•
•
•
•
•

الكثير الن اإلصاةات تردل ة ةل ال ا ا الن الاارل أثناء ترركا  .يجاال أن ال ياااف أ يجلااس أي شاااص قاعااا لااى
الادالال قارل ليس الصالالا لذلك (جل س اشااص لى الادالت ) ،أ تدليال اقدااله فت الالاء أثناء ير الاارل /الاارل.
تأكد الن ج د جاليع األشااص داال الاارل ،ليس لى ج انةا  ،ااصااال لااى الادالتا  ،ذلااك لعااد رجاال الرؤياال
نك.
اةق فت ا الاارل للرفاظ لى الت اان.
تررك ةةائ أثناء اإلنا ق ايضا اثناء الع دا إلى الرا الا ارل إر اءها.
ّ
تأكد دائالا الن د تشاةك أي الن الرةال فت الر رال الدفع.
تذكر دائالا أن ال ر ال ال ال ح ةها تكا ن فاااا فاات الالياااه الالفت رااال الال ااتايالال ،الت ااتعاللها للالنااا را ةااالارل الاان
ال ارل أ الا ارل أ الناس.
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ا ل ارد االشااص ة جهتك قةل اإلنا قيجل د الا أن تاةر شاصا ةالجهال التت تاصدها ت قيت دتك الالرتاللال .يجل ا
دد األشااص الال ج دين لى ظهره.
صفا أ ص را لاارةك ،رق ت جيل

اله إذا غيرت ااتك  .أترك العه دائالا

العدد الكةير يشكل اارا كةيراان تراليل كثير الن األشااص لى الاارل االر ااير .فةاإلضافال إلى التايد ةال ان الر الت الال ال ح ة  ،لى قائد الاارل أن
يتأكد الن أن صالح للال رال الةرريال  ,ي تاد اةاا للال اصفات الالصالالال لل ان التراليل.
ال رظال:
(أ) افل يةلغ الن العالر نال أ أقل ال ير ل كشاص
(ل) كل افل الره أكثر الن نال أقل الن اثنت شر االا يعادل نصف شاص ةالغ.

ترذير
يجل تافيض دد األشااص فت الظر ف الالناايال الصعةال.
ير ل كل شاص لى أ اس أن ان 75كغ إضافال إلى 15كغ ك ان أالتعال لكل فرد.
يجل أن يت تافيض دد األشااص رين يايد ان الالعدات التجهياات ن ال ان الال ال ح ة .
الرد األدنى الن العدات ال
•
•
•
•
•

الال ال اجل ت فرها: :راةعا

أداا الاف الشاصي
اشارات اإل تغاثال
جهاا ءاتصال ةرري
الالرا ت
الر
الليال ّ

هناك اشياء أارس يجل لى كل الشغّل(ةرار) ركي أن تك ن الع
صند ق ا عافات أ ليال ،الياه للشرل ،صند ق دّا .،

لى ظهر الاارل لتعايا ال

الال ،الثاال الالتعال ..الثال،

ارصل لى العل الات ن أر ال الااس؛ الن الال تر ن أن ترالل العك الارياال الالنا ةال للالنااال التت تةرر فيها .هناك
االاكن اإلنا ق.
ارائا رديث تةين األالاكن الضرلال ةاألرقا األل ان تعات تفاصيل دقياال ألالاكن الر
يجل أن تك ن جاليع العدات ال الال (ةالا فت ذلك جهاا اافاء الرريق) فت رالال جيدا  ،الرف ظال فت الكان فت التنا ل اليد ،
االل الااس فت جاليع األ قات.
الراليال الن الياه الةرر
•

أد ات الاف الشاصيال  ( PFDستر ال لاة )
ان ترالنجاا يجل أن تتااةق الع الالعايير

الال اصفات الد لي .
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PFD-1s

هت ترا للنجاا العترف ةها ،تالتاا ةااادرا اليااال لااى الافا فا ق اااح الالاااء تةُااات الرتااديها فاات ضااع ااائ
الصن ال الن أل ان ااهيال ق يال يالكن رؤيتها ليها شريا اكس.

آالاان .انهااا

يجااال أن يرتااادي كااال شااااص لاااى ظهااار الااااارل اااترا الافا ا الشاصاااي الال افاااق ليهاااا ،ةالاااا فااات ذلاااك األشاااااص
الال ااار ةين(الالاا رين) .يجااال أن تكااا ن اااترا اااترا الافااا الشاصاااي تنا ااال قيااااس الشااااص الاااذي يرتاااديها.
يجل أن تك ن ترا الاف الشاصي فت التنا ل اليد أن يعرف جاليع األشااص الال ج دين لى ظهر الاارل الكان ج دها.
 يجل ارتداء ُتَر الاف الشاصي فت الراالت التاليال لى األقل:•
•
•
•
•
•
•

فت األر ال الالناايال ال يئال
فت راالت الا ارئ
الا ةين غر ل الشالس شر قها فت راالت الرؤيال الالرد دا
ند اإلةرار فت الياه غير الأل فال/العر ف  /لديك
ند اإلةرار فت ةرر هائج
ند اإلةرار ردك
فت جاليع الراالت لألافال الذين ه د ن العاشرا الن العالر

* تر الاف الشاصي لألافال
ند ااتياااار ترا الاف الشاصي لألافال ،ليك التأكد الن أن ال ترا النا ةال لرج الافل أن األافال الصغار ال ينالا ن
النها ند ضعه فت الالاء.
يجل لى جاليااع األافال الذين هاا د ن العاشااااارا أن يرتد ا تر الاف الشاصي
السير في الماء ت
ااال ا  :اإل تغاثال
6

ناااد ت اجده

لى ظهر قارل ان اء

إشارات اال تغاثال
يالل الن جاليع الا ارل الترفيهيال أن ترالل إشارتت ا تغاثال رالراء يد يال ،إشارتت ا تغاثال داانيال ةرتااليال الل ن العتالده/
ليهالا ند العالل/االةرار.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إن الدا ص ريال إشارات اال تغاثال تد ث ل ن ات  ،يجل أن تتأكد الن أن اإلشارات اريال الالفع ل قا ةا ااتةدالها
ند اقترال ال د انتهاء الفع لها ص ريتها.
ان إشارات اال تغاثال الداانيال الةرتااليال الل ن التت يالكن رؤيتهااا الاان ال ااافال 4كا الصااالال ل ااتعالال اثناااء النهااار
لترديد ال قعك.
إشارات اال تغاثال الرالراء التت يالكن رؤيتها الن ال افال  10ك  ،الصالالال ل تعالال أثناء الليل يالكن رؤيتهااا أثناااء
النهار أيضا.
را ل دائالا أن ت ُؤجّل ا تعالال إشارات اال تغاثال رتى تتأكد الن ج د اائرات فت الالنااال ،أ أشااص لى ال ارل أ
ق ارل أارس يالكن رؤيتها.
رافظ لى إشارات اال تغاثال فت الكان ةعيدا ن ال ق د.
ةالا أن الرت يات إشارات اال تغاثال قاةلال للرا ةال ،تأكد الن رفظها فت الكان جاف لكن فت التنا ل اليد.
كن ال تعدا ،تأكد الن ان كل شاص لى ظهر قارةك يعرف الكان ج د اإلشارات كيفيال ا تاداالها.
تأكد الن اتةا ك لتعليالات ا تادا إشارات اال تغاثال ةشكل دقيق جيد.
د اإلرتفاظ ةإشارات اإل تغاثال الالنتهت الفع لها لى الاارل .

*إجراءات التشغيل للرادي
اإللتاا ةاإلجراءات العاالال كالا هت ال ضرال فت الكتيل يةعد نك األرتةاك ياصر الن الدا اإلر ا ل  ،ةاألةتعاد ن الالرادثال غير
الضر ريال التت يالكن أن ترجل نداء ا تغاثال شاص الا فت الأاق اار؛ قد يك ن نداؤك ذات ي  .فيجل ا تعالال الرال ا
الص تيال الالتفق ليها فت راالت ال ضع الاار .إن جهاا رادي ال لكت ه اا الرياا ةالن ةال لك ،لذلك ليك أن تتذكر الا
يلت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ال تا ةاإلر ال الغير ضر ري الذي ال الةرر ل .
ا تالع أ ال قةل اإلر ال تجنل التدال لى ال جال الالراات األارس
أةدأ ةةل ندائك لى الراات اال تغاثال VHF ،رق 16
الن أجل نداءات اال تغاثال ،رافظ لى أفضل اتصال ا ترشد ةالالراات ال ارليال
ا تاد د الا إشارا النداء أ ا قارةك للتعريف
اجعل ر التك قصيرا اضرال.
إذا كنت تريد إر ال نداء ا تغاثال ،فتأكد الن إ ااء ال قعك ،اةيعال اال تغاثال ،ال قت ،ن ع الاارل
الالت اجدين لي .
ةالن ةال للر ائل العاديال ،تر ّ ل إلى قناا اديال ةالجرد اتصالك ةالجهال الالعنيال.
ت قف ن اإلر ال إذا َ
الةت النك إردس الالراات ال ارليال ذلك .
ُ
ةعد انتهائك الن الكالالتك ق دائالا ةإ ادا الرادي إلى(الالراال/الاناا )16

* إجراءات اال تغاثال
ت تعالل فاا فت الراالت التت تك ن فيها رياا اآلارين العرضال إلى الاار لالل الال ا دا الف ريال الال تعجلال.
نداءات اال تغاثال يالكن ت جيهها الن ا ل الالراات التاليال:
ن ع الرادي
(الراال اليال التذةذل) VHF

الراال الرادي
16
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دد األشااص

* نداء اال تغاثال
 ،mayday mayday maydayهذا ( ...ا
ردد ذلك ث ل الرات( .الكررا)

الاارل إشارا الالكالالال).

* ر الال اال تغاثال
ر الال اال تغاثال لها األ ل يال الن ةين كل ر ائل الةل األارس يالكن ةثها (ار الها ) فاا ةال افاال الشاص الال ؤ ل ن
الاارل.

الال

ر الال اال تغاثال هت:
•
•
•
•

تكرر ث ل الرات)
( ّ

الات تعريف ة
 ،mayday mayday maydayهذا  ( ...ا الاارل أ
تفاصيل ال قعك ةدرجات الا ل العرض أ ةالن ةال لال قع جغرافت العر ف.
اةيعال ن ع الاار ن ع الال ا دا التت ترتاجها.
أي العل الات أارس ت هل الليال اإلنااذ ةالا فت ذلك دد األشااص الال ج دين لى ظهر الاارل.

إذا ل يجل أرد ،أ د الالكالالال نداء اال تغاثال الرا أارس  ،ااصال ند فترات الصالت ( الهد ء ) لى ال جات
اال تغاثال األارس أ أيال ال جال أارس يالكن الن ا لها الل الال ا دا.
* الكالالال الا ارئ
فت الراالت التت ال تالرر فيها الكالالال اال تغاثال ةشكل كاالل(ال ت فت ةالالل) يجل ا تادا الكالالال الا ارئ ( pan-panالع
تكرارها ث ل الرات) لإلشارا ان هناك الكالالال اارئال جدا ف تلت ،تتعلق ة الال الاارل أ شاص الا .تفاصيل الالكالالال
ل.pan pan ,pan pan, pan pan :
هت نفس التفاصيل الالتعلاال ةالكالالال اال تغاثال الع اةتداء الالكالالال ِ
اد ا  :الالرا ت
الالر اا هت الن الالعدات الالهالال .التالةات رالل الالعدات الشر رال فت جد ل الرد األدنى الن العدات ال الال ،ند اإلر اء،
يجل التأكد الن الال الاارل ريل أن التغيرات التت تارأ لى رالال الريح الةرر يالكن أن تؤثر لى ق ا ثةات الالر اا .
ينصح أن يك ن هناك ل لال رديديال ا لها التران نصف تصل ةين َال َر ال(رةل) الالر اا
ةشكل كةير الن قدرا الالر اا لى الثةات
اةعا  :إرشادات لل
•
•
•
•
•

ارضت ُها ،فال ل لال تر ّن(تا ي)

الال

تعرف لى الع االل الالرليال التت تؤثر لى أر ال الةرر األالاكن التت يالكن أن تلجأ إليها ة ر ال الن أجل ال قايال.
ارف لااى الظار ف
االع دائالا لى آار نشرات األرا ال الج يااال الترااذيرات قةاال الشاار ع فاات ررلتااك الةرريااال ،تعا ّ
األر ال التت تتجا ا الادرتك فت الرفاظ لى التك.
أرذر الن ال رل التت تصةح قاتالال الل ن ة ر ال ايضا الالنافضال فأن اصف لى شك ال ق ع.
ندالا تك ن فت رض الةرر ،ا تالع إلى تاارير األر ال الج يال اذا أمكن ذلك
كُن الرنا غيّر ااتك ند الضر را.
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ثاالنا  :التشغيل العاللت اآلالن للاارل .
 -1كيفيال التعاالل الع الاارل
 -2نظ التشغيل
 -3نظا الاف ( الع ) ف ق الالاء
 أن اع الاف ( الع ) -4النااال إشارات ( الات )
 -5إض اء الا ارل
 -6أض اء اإلةرار
 -7الع الات أ اإلشارات للا ارل أثناء النهار
 -8كيفيال التعاالل الع راالت الا ارسء
 -9اإلشارات الص تيال الض ئيال لإل تغاثال
 -10التالج لى الالياه
 -1كيفيال التعاالل الع الاارل
•
•
•
•
•

أنظالال التر ّك الايادا ةالدّفال اإلةرار
نُظ التر ّك ةالدّفال اإلةرار فت رالال الرؤيال الالرد دا
الراكل الصّيد
الالترركال
ارل
الا
ة
التعلاال
ال ؤ ليات
ّ
الال رال

أنظالال التر ّك

الايادا ةالدّفال اإلةرار

اقترال الا ارل الشرا يال الن ةعضها الةعض
ندالا تك ن اتجاه الريح لى جانل الاتلف الن الاارةين  ،فإن لى الاارل -الذي يك ن في اتجاه الريح لى جانة األي ر-
االةتعاد ن الجرس اريق الاارل اآلار

ندالا يك ن الريح لااى نفااس الجاناال ،فااإن الاااارل الال جا د الاان الااداال ( )windwardيجاال أن يةتعااد اان اريااق الاااارل
الاارجت (.)leeward

ند اإلةرار الريح لى الجانل األيالن الن قارةك شاهدت قارةا آارا أقرل إلى اتجاه هةا ل الااريح ال يالكنااك ترديااد فيالااا إذا
كان اتجاه الريح لى الجانل األيالن أ األي ر لذلك الاارل ،ليك الةااء ةعيدا ن اريق الاارل اآلار.
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الا ارل اآلليال الشرا يال
يجل أن تةتعد الا ارل اآلليال ن اريق اةرار الا ارل الشرا يال ق ارل التجديف.

 التااء الا ارل اآلليال جها ل جند التااء الا ارل اآلليال جها ل ج أ ندالا تك ن لى شك االلتااء جهااا ل جا يجاال لاات كاال النهالااا تغيياار اتجاها إلااى
اليالين ةريل يتجا ا كل النهالا األار الن الجانل األي ر.

 تاااع الا ارل اآللياليجل لى الاارل أن يةتعد ن اريق الاارل الااد ن جانة األيالن فت رالال تاااعهالا لتفادي االصااادا  .لااى الاارل(الااااد
الن اليالين) ال اصلال ال ير ةنفس ال ر ال االتجاه رتى يصةح اضرا ةأن الاااارل الااذي يفتاارض فيا إ ااااء الاريااق لا يتاااذ
التداةير ال االال.

•

يجل أن ال يا

أي قارل ةا اقال الالر قارل آار.
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اجراءات الم اورات بين القوارب

جهة اليسار

جهة اليمين

مؤ ر القارب

• في حالة اللحاق بغرض التلاوز يلو علظ القارب الذي يتبم ارب ا راويلحق به االحتفاظ بمسافة كافية عن القةةارب الملحةةوق
لحين التلاوز الكامل ورؤية القارب األ ر من الملف بولوح ت

• في حالة تقابل مقدمة اربين (وجها ً لوجه) فعلظ كل ارب تغيير ط سةةيرا الةةظ جهةةة اليمةةين ت(ويعتبةةر القةةارب  Aفةةي حالةةة
تقابل مم القارب  Bاذا امكن رؤية الواء اللانبين ب فس الو ا باإللافه لضوء الصاري األمامي للقارب األ رت

• في حالة تقاطم طي سير اربين فيلو علىالقارب االذي يرى القارب األ ر علةةظ جانبةةه األيمةةن ا ةةةء الطريةةق وتغييةةر ةةط
سيرا الظ اللهة اليم ظ ليسمح بمرور القارب القاد علظ يسارا ت
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 التجا الى جاليع الشغلت الا ارل اآلليال أ الشرا يال الذين يالكنه رؤيال ةعضه الةعض ،ين ن تجا ا قااارل آااار أن يةتعااد ا اان
الالر الاارل الذي يت تجا اه  ،ةالعنى آار ،فإن الاارل الااد الع اي قارل آار الن أي اتجاه أكثر الاان  22.5درجااال (كالااا الةااين
فت الا س الالظلل فت الص را أدناه) الن الؤ ّارا الاارل االالاالت  ،يعتةر فت رالال تجا ا إلى أن يت التجا ا ةشكل كاالل.
 ال رظات االال•
•

فتصرف لى أ اس انك أنت الذي ين ي التجا ا اةق ةعيدا ،فتغيير االتجاه الاان أي الاان الاااارةين ال
إذا ل تكن التأكدا،
ّ
يعفت الاارل الذي ين ي التجا ا الن ال ؤ ليال الةااء ةعيدا.
إذا كنت تريد التجا ا أ االقترال الن قارل التالج يالارس التالج لى الالاء فاةتعد الا اليال ن  50الترا اان الالتااالج
الاارل العا.

 اجرآءت الشتركال لتجنل التصادالاارل الذي يعات الاريق لي أن يتاذ تداةير إيجاةيال الةكرا لتجنل الر ادل؛ غيّر الن ر تك أ اتجاهك ةريل يك ن ذلك
ظاهرا للاارل اآلار؛ تجنّل التاااع الع الاارل الذي ل أ ل يال الالر ر؛ إذا لا األالر ت قف أ ارجع إلى الالف.
يالكنك إا ق ل لال قصيرا الن أص ات الصفارا أ الة ق(اال ال اة اق ا اكثر) لإلشارا ةأن ل تتاذ تداةير كافيال لتفادي
االصادا .
ر ت  .لكن يجل لي أن يا ةتفادي الاارل اآلار فاا إذا جد أن
الاارل الذي ل أ ل يال الالر ر لي الرفاظ لى اتجاه
التداةير التت اتاذها هذا الاارل االار الالعات للاريق غير كافيال .إذا لا األالر ،لي أن يتصرف ةأي الل يلا ل ةتعاد
تفادي ق ع اصادا .
لى الاارل اآللت الذي قد يتاذ إجراءات لتفادي االصادا الع قارل آلت آار ،أن يتفادس تغيير اتجاه نر الي ار إن أالكن
ذلك .فهذا العالل ال يعفت الشغّل( ائق) الاارل الن ال ؤ ليات .
12

 نُ ُظ الايادا اإلةرار فت راالت الرؤيا الالرد دا
فت راالت الرؤياا الالرد دا ا ّفف ر تاك إلى الرد األدنى .ند الا اك إنذارا النالاا الن قارل آار ،ا تالر فت يرك
الةاتء ةرذر إلى أن يا ل اار االصادا  ،أ ت قف رتى تتراق الن ا ال الاار.
 الا ارل الالترركال لى الا ارل اآلليال أن تةتعد ن:•
•
•
•
•

ليس الااقال األليال)

الا ارل الشرا يال ( ت تعالل الشراع
الراكل الصيد
الا ارل ذات الادرا الالرد دا لى الالنا را التررك
الا ارل غير الااضعال للايادا أ الترك
السفن الراسية

 لى الا ارل الشرا يال أن تةاى ةعيدا ن:•
•
•
•

ق ارل الصيد
الا ارل ذات الادرا الالرد دا لى الالنا را التررك
الا ارل غير الااضعال للايادا أ الترك
السفن الراسية

لى ق ارل الصيد أن تةاى ةعيدا ن- :
•
•
•

الا ارل ذات الادرا الالرد دا لى الالنا را التررك
الا ارل غير الااضعال للايادا أ الترك
السفن الراسية

الال رال ال تف د ي شاص آارالعظ ر ادل االصادا ةين الا ارل تنج
يةرر ة ر ال آالنال فت جاليع األ قات.

ن اإلهالال :كل شاص ف ق الالاء لدي ال ؤ ليال قان نيال أا قيال ،ان يك ن ياظا

هذا يشالل كيفيال التعاالل الع الا ارل الرا اا األنظالال ،اإللالا ةادرات قارةك ،الالااار الالرتاللال ،ت قع تصرفات اآلارين
اء كانت ركيالال أ غير ذلك.
 الن الالفيد أن تك ن رذراالفشل فت اتااذ اإلجراءات ال االال يالكن أن يُعتةر إهالاال فت الال رال .فعندالاا ياااا شاص الا ةايادا قارة ةارياال تت ةل فت
إصاةال شاص آار ي تاد نفس الاليااه ،أ إلى إلرااااق الضرر ةالالالتلكات ،فهذا يعتةر إهالاال فت الال رال.
إذا كان الشاص الال ؤ ل ن الاارل ال يعير اهتالاالا الرتالاالت الااار ،أ يعرف الالااااار الع هذا يجااااف ،فهااذا أيضا
يعتةر إهالاال فت الال رال .ال لاات الال ؤ لال الالراكا تتعاالاال الع ال ألال الته ّ ر اإلهالال ةجدّيال اليال.
الال رال الاارا – ايااادا ر اااال الاارل لدرجاااال تشكل اارا رايايا أ تت ةل فت إالكانيال رص ل اار لى رياا أي شاص
أ لى الالالتلكااااات ه أيضا الاالفال يعاقل ليها الاان ن .كذلك الرال يناةق لى ا تادا الا ارل ةارياال تا ااج أي
شاص ،اء كان ذلك ن قصد أ ةد ن قصد.
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يجل أن يت قع أ لئك الذين يتصرف ن ةاريااااال غير ال ؤ لااااال أن يتاااا التةليااغ نه
الال الجاليع.
الةرر كالا ه الرال ةالن ةال للالر ر لى الياة ااال الهدف فت النهايال ه

العاقةته  .فهناك ق انين للالر ر فت

 ال ص ل إلى جهتك الع داالال رال ةالن ةال لاارل صغير هت أالر ة يا تتالثااال فت العرفال الكاااان ج دك الجهااال التت تاصدها ، .فانك ادا لن تك ن
ةعيدا ن رؤيال الياة ال أثناء النهار.
 الال ر أثناء الليلالال رال أثناء الليل قد تك ن أاار ةكثير الن قيادا يارا ةد ن إضاءا أثناء الليل.
العرفال ال ر ال الال افال تصعل اكثر فت راالت الرؤيال الالرد دا أثناء الليل النها فت النهار .ليك أاذ كل إجراء
ارتياات .فالا ارل الالترركال ليها أن ت تاد األض اء الالنا ةال الن غر ل الشالس رتى شر قها فت راالت الرؤيال
الالرد دا .كذلك يجل أن تك ن لديك االكانيال الادرا لى التعرف ،الن ا ل أض اء الا ارل األارس ،لى ه يّتها ،الاذا
يفعل ن اتجاه فره  ،لتتالكن الن اتااذ اإلجراء الالنا ل فت ال قت الالنا ل لتفادي ق ع اصادا .
يجل أن تتعرف لى الااار الال رال الالرتاللال ،الثاةت النها غير الثاةت ،الالضاءا أ غير الالضاءاَ ،الن يالكن أن
يتغيّر اتجاه أريانا .ا رف الكان ج دها ،الن الع االات غير الالضاءا إلى الصا ر الالرجانيال إلى األالاكن الضرلال،
رافظ لى ال اقعها ةالن ةال لاارةك .يالكن ا تادا أض اء الكشف الالصاةيح ،لكن كن رذرا أن تةهر ةصرك ا ةصر
اآلارين فت الالاء.
افر دائالا ة ر ال الافّضال لايادا فت ال الال .كُن ياظا انظر ر لك لتفادي الالااار ،لالايد الن الاالأنينال افر
ةصرةال قارل أ ق ارل أارس اذا أالكن ذلك.
يالكنك ا تعالال أض اء الال رال أثناء الليل فاا .يجل د ا تعالال أيال أض اء أارس دا ن هذه األض اء ،ذلك
لتفادي اات ا األالر لى الا ارل األارس أ إف اد أل ان أض اء الال رال الااصال ةاارةك .كذلك فإن إضاءا كاةينال
الاارل ال ااعال قد تف د أيضا رؤيتك أ تعيق قدرتك لى الالراقةال .
 -2نُظ التشغيل
•
•
•

رد د ال ر ال
أنظالال االال للتشغيل ال
الكر ل الالادرات

الال

يالكن أن يتأثر تشغيل الاارل ةع االل اةيعيال الثل اتجاه الريح،
ال قت الال ارال الكافيال لتالكنك الن الايا ةأيال النا را أ رركال.

الق الالاء الرؤيال .ند تشغيل أي ن ع الن الا ارل ،ا ا

لى الشغّلت الا ارل الصغيرا أن يادّر ا يتفهال ا الصع ةات التت ت اجهها ال فن الكةيرا فت الالنا را فت األالاكن الالكتظال أ
األالاكن الةرريال الالرد دا أ الال انئ ،كاا دا االال اةق ةعيدا ن هذه ال فن.
إن أنظالال ال الال الايادا اإلنارا ،األشكال التت يجل إظهارها جاليعها ال ج دا فت اإلتفاقيال الد ليال لالنع ق ع اصادا فت
الةرر لعا .)Collisions at Sea International Regulations for Preventing( 1972
الالراقةال الجيدا يجل أن تك ن ةالرؤيال ال الع .يجل أن يك ن قائد الاارل اللالا جيدا ةأر ال اإلةرار ،ااصال فت الظر ف
الالناايال ال يئال ،الرؤيال الالرد دا ،الظ  .ال تنس النظر فت جاليع االتجاهات الن ر لك رتى الفك .فاائد الاارل ال ؤ ل
ن الالراقةال الفعالال فت جاليع األ قات.
 ترديد ال ر الإن ال ر ال هت الن األ ةال األ ا يال لر ادل الا ارل
التعليالات تردد ال ر ال ،فت النااق العينال لتشغيل الا ارل ،لتت ئ الع ظر ف التشغيل
تاااااس جاليع أن اع ال ر ال ةالعاااادا .
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ال

الال الالرلياااال  ،اال تادا .

-أنظالال االال للتشغيل ال

الال

يجل أن ي ير الاارل ة ر ال آالنال فت جاليع األ قات .ال ر ال اآلالنال ال تعنت أن تك ن الرد األقصى أ األدنى ةالعادا ألنها
تاتلف تةعا للراالت الظر ف الالناايال الالاتلفال .يجل لى قائد الاارل أن يايّ دائالا ال ر ال اآلالنال للاارل .فال ر ال اآلالنال
هت ال ر ال التت يالكن فيها إيااف الاارل لتفادي اار الفاجئ.
 -3نوا الطفو ( العو ) فوق الماء  /أنواع الطفو
أن اع الع االات
•
•
•

اتّجاه الاف ( الع )
الع الات/األشارات /الثان يال
الع الات/األشارات /الرئي يال

هناك اال ال أن اع الن الع الات الالندرجال ترت نظا ( IALA System A: Lateralثان ي)( Cardinal ،أ ا ت)،
( Isolated Dangerاار العا ل)(Special ،الياه ااصال)( Safe Water ،الياه آالنال).
 اتجاه الع االاتند الغادرا الالرفأ فإن
ند دا ل الالرفأ فإن

الال الالرفأ (الرالراء) يجل اجتيااها الن الجانل األيالن للاارل.
الال الالرفأ (الرالراء) يجل اجتيااها الن الجانل األي ر للاارل.

ال رظال
•
•

ل  Y, Rأ  Gللا ن
ندالا تك ن اإلضاءا الظاااهرا لي اات ةيضاااء ،فااإن األلا ان الالشااار إليهااا فاات الارياااال تاتصاار ِ
األصفر ( ،)yellowاألرالر ( ،)redاألاضر ( .)greenالثال;Fl (4) Y :؛ الص را.
فترا الض ء (ال قت ةين ةدايال الضات التعاقةال) تااس ةالثانيال ةاألررف ،الثال = FlR5s :الاايض أرالاار النفاارد كاال
االس ث انت.

 -4م طقة إيارات ( عةمات )
الع الات الجانةيال
ت تعالل الع الات الجانةيال لإلشارا إلى الجانل األي ر األيالن الن الالالرات ند التررك ةاتجاه الع االال (الا افال) ،أي نر
الالرفأ.
الات الالرفأ هت االال(ا افال) يك ن ل نها أرالر شكلها الرئي ت أ ا انت ( قد يك ن ف قها الال ليا)  .ند
إضاءتها فإن ض ءها يك ن أرالرا قد يك ن لها إياا ا .الثل هذه الع الال تك ن لى الجانل األي ر الن الاارل ندالا يتررك
ةاتجاه الع االال.

الل ن:
الشكل
الع الال

(شكل
العليا

الع االات):
(إن

أ ا انت،
جدت):
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ال دي،
ا ا انال

أ
اردا

أرالر
اريال
رالراء

الض ء  :أرالر ند تركية قد يك ن ل إياا ا العينا ،دا ن الجال ال الركةال الن ال الضات ( ،)1 2ت تعالل فت
ثان يال العدّلال لإلشارا إلى قناا الفضلال .أالثلال:

الات

الات الجانل األيالن تك ن ةل ن أاضر ( فت راالت ا تثنائيال فت األ د) شااكلها األ ا اات قِالعاات ( ليهااا الااال ليااا إذا
كانت الركة /ال ج ده) .إذا أضيئت فإن ل ن الض ء يك ن أاضرا ةأي إيااع .هذه الع الال تك ن لااى الجاناال األيالاان الاان الاااارل
ند التررك ةاتجاه الع االال.

الل ن :أاضر
الشكل :قِالعت ،ال دي ،أ اريال
الع الال العليا (إن جدت) :قالع أاضر ارد التجها إلى األ لى
األض اء  :أاضر ند التركيل ،قد يك ن ل أي إيااع دا ن الجال ال الركةال الن ال الضات ( )1 2ت تعالل فت
ثان يال العدّلال لإلشارا إلى قناا الفضلال .أالثلال:

الات

ند ترقي الع الات ،فإن األ داد الالفردا تك ن لى الجانل األيالن ،األ داد الالاد جال لااى الجاناال األي اار نااد التراارك فاات
اتجاه الع االال .إنها الرقالال الن جهال الةرر.

 الع الات األ ا يال لتنظي المةحةت تعالاال هذه الع الااات لإلشارا إلى ال قااع أفضل الياه للال رال؛ لتةين الجاناال اآلالن الجتياا الالااار (الصا ر ،الراا ،
األالاكن الضرلال ،الخ) كذلك لجلل االنتةاه لالعال أ شتء العين فت الاناا.
الن أجاال فه العنى الاال أ ا يال العينااال ،فإن لى الال ّح  /الةرار أن يك ن اللالااااا ةال قعااا الجغرافت ،لذلك فإن يرتااج
لة صلال ترشده إلى أفضل الياه للال رال .هذه الع الال ال ج دا لى األقاال األرةعال :شالال ،جن ل ،شرق ،أ غرل .إذا كنت
غير التأكد  ،راجع الارياال.
إن شكل الع الال األ ا يال ليس الهالا جدا ،لكن اذا كانت االال ،ف يك ن ال ديا أ اريال .إن أه اليّاا نهاريااال للع الال
األ ا يال هت الاِالعيان(شكل الار ات) األ دين الالثةتين لى رأ ها ارق ترتيةاتها األرةعال الالاتلفال التت تشير إلى االتجاه
الالنا ل الن الع الال.
داء ت تاااد لتل ين الع الااات األ ا يال .إذا اضيئت ،فإن الع الاال تظهر ض ءا أةيض ي الض ة ر ال
رلاات صفراء
( ( )Quick Flashاليض ارد فت كل ثانيال) أ اليض رياع جدا ( ( )Very Quick Flashاليضان فت كل ثانيال).
إيااع الض ء يشير إلى أراد الجهااات األرةعال للع الال.
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 الال الشالال األ ا ياللها قالعان(شك ن الار ايان )يتج رأ يهالا إلى األ لى .إذا ضيئت ،فإن
أ ريعا جدا.

الال الشالال تظهاار اليضا أةيضا ال تالرا

ريعا

االجتياا الن الجانل الشالالت لهذه الع الال.
 الال الشرق األ ا ياللها قالعان يتج رأ يهالا ةعيدا ن ةعضهالا الةعض .إذا اضيئت ،فإن
الضات ةيضاء ريعال أ ريعال جدا.

الااال الشرق تظهاار لى شكل الجال ال الن ث ل

االجتياا الن الجانل الشرقت لهذه الع الال.

 الال الجن ل األ ا ياللها قالعااان يتج رأ يهالااا إلى ا فل .إذا اضيئت ،فإن
ريعال أ ريعال جدا التة ال ة اليض ا يل .

الال الجن ل تظهر لى شكل الجال ال الن ت الضات ض ئيال ةيضاء

االجتياا الن الجانل الجن ةت لهذه الع الال.
 الال الغرل األ ا ياللها قالعااان يتااةل رأ يهالااا .إذا اضيئت ،فإن
أ ريعال .

الااال الغرل تظهر لى شكل الجال ال الن ت ع الضات ض ئيال ةيضاء ريعال

االجتياا الن الجانل الغرةت لهذه الع الال.
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 -5أض اء الا ارل
•
•
•

التّعرف لى األض اء
إالكانيال رؤيال األض اء
اإلشارات الالركة

التّعرف لى األض اء

•
•
•

يجل إضاءا األض اء الن غر ل الشالس رتى شر قها فت الالنااق الرد دا الرؤيا أثناء النهار.
الرد األدنى الذي يالكن الن الشاهدا األض اء فت ظر ف الليالت الالظلالال ذات الج الصافت.
التررك ندالا ال يك ن را يا ،أ الرة اا ةالرفأ أ فت األرض.
(Underwayالترركا) يك ن الاارل فت ضع
ّ

إالكانيال رؤيال األض اءالرد األدنى لرؤيال أض اء الا ارل ر ل الال افات (ةالاليل الةرري)
طول السفي ة

طول السفي ة

األض اء

 50أ أكثر

لغايال50

12

طول السفي ة
ترت 12

أض اء ال اريال

 6ميل بحري

*5

2

الض ء الجانةت
ض ء الالؤ ّارا

 3ميل بحري

2

1

 3ميل بحري

2

2

ض ء ال ّرل

 3ميل بحري

2

2

األض اء الدائريال
(أةيض ،أرالر ،أصفر ،أاضر)

 3ميل بحري

2

2

* رين يك ن ا ل الاارل  12أ أكثر ،لكن أقل الن  ، 20فأن رؤيال ض ء ال اريال يك ن الن لى ةعد ث ثال أاليال ةرريال.
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الالصاةيح الالركةال

 -6أض اء اإلةرار
•
•
•

الا ارل الشرا يال الراكل التجديف
الا ارل اآلليال
الا ارل األكةر رجالا

فت الصفرات التاليال تجد أن األض اء الال ريال الال ضرالةالص ر ،ترينا أي الن األض اء يالكن رؤيتها الن ا ايا الاتلفال.
الا ارل الشرا يال الراكل التجديف
الا ارل الشرا يال التت يصل ا لها إلى اقل الن  20الترا ال ت تعالل الرركا.

الا ارل التت يصل ا لها إلى اقل الن  7أالتار ال ت تعالل الرركا غير الاادرا لى إظهار اإلضاءا الالةينال أ

19

ه

 تذكير إن قارةا شرا يا يعالل ةا ا الررك ،اء كان ةشراع أ ةد ن شراع ،يعتةر قارةا آليا كالا ه ارد فت النظ الا انين،لذلك يجل أن يتصرف ةناء لى ذلك ,ةان يظهر األشكال الالاتلفال أثناء النهار األض اء أثناااء اللياال .هااذا يعناات أن الالصااةاح
ذ ث ثال أل ان قد ال ي تعالل فت هذه الرالال.
الا ارل الشرا يال (ةد ن الررك) التت يةلغ ا لها أقل الن 7

الراكل التجديف

إن أالكن ،فعلى الا ارل الشرا يال ةأن ا ها الالاتلفال (اآلليال الشرا يال) أن تضتء الشع كهرةائيا ،أ الصةارا ةض ء أةيض،
لتفادي ق ع اصادا .
الا ارل الشرا يال (التت ال ت تعالل الالرركات اآلليال) الالترركال التت يةلغ ا لها أقل الن 20

يجل أن ت ُظهر الا ارل الشرا يال الالترركال األضا اء الجانةيااال الالفيااال .إضااافال إلااى ذلااك ،يالكاان أن تظهاار فاات أ لااى ال اااريال
ضاااااااااا ا ءين دائااااااااااااري الشااااااااااااكل فاااااااااااات ضااااااااااااع الاااااااااااا دي ،األرالاااااااااااار فاااااااااااا ق األاضاااااااااااار.
األض اء الجانةيال،
لى قالال ال اريال أ

اء كانت النفردا أ التعددا ،األض اء الالفيال الااع إضااافات ااتياريااال ألضا اء دائريااال رالااراء أ اضااراء
لى أض اء جانةيال الفيال التعددا فت الصةاح ارد فت أ لى ال اريال (الصةاح ث ثت األل ان).
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الا ارل اآلليالّ
يجل لى الا ارل التت يصل ا لها إلى أقل الن  12أن تظهر األض اء التاليال:
•
•

األض اء الجانةيال (أ الالصةاح الالتعدد االض اء) ،أض اء أ لى ال اريال ،ض ء الالؤارا.
األض اء الجانةيال (أ الالصةاح الالتعدد األض اء) ض ء دائري أةيض.

الا ارل التت يك ن ا لها أقل الن 7

ة ر ال أقل الن ُ 7اَد.

ت أقل الن  12ا ل
قارل آل ّ

الا ارل اآلليال التت يصل ا لها إلى أقل الن  ، 7التت ال تتجااا ا اار تها الاصا س َُ 7ااد ،يالكنهااا ،نااد التراارك ،أن تظهاار
ض ءا أةيضا دائري الشكل ،ةدال الن األض اء الالشار إليها أ ه .كذلك فإن األض اء الجانةيال يجل إظهارها إن أالكن ذلك.
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الا ارل األكةر رجالا
أقل الن  50ا ل

ةالن ةال للالراكل التت يك ن ا لها أقل الن  ، 50فإن ض ء اريال ثانت ه أالر ااتياري .أالا ةالن ةال للالراكل التت يك ن ا لها
أقل الن  ، 12فإن األض اء الجانةيال قد تك ن الصةارا التعدد األل ان لى اا ال ا األالاالت الالفت.
قارل يَااِ ر قارةا ُ آار

ندالا يك ن ا ل ال ّرل(ال افال الجّر أقل الن  200التر ،يجل إظهار ض ءين لى ال اريال ( ث ثال أض اء إذا كانت أكثر الن
 .) 200يك ن هناك ض ء َرِ ل(جر) اصفر الل ن ال ض ع ف ق ض ء الالؤارا .الاارل الال ر ل يُظهر الض ء الجانةت
الالفت.
-الاارل را ت

ا ل  50أ أكثر :ض ءان كر يان ،الض ء األالاالت أ لى الن الالفت.
ال فينال/الاارل الذي يصل ا ل إلى  100أ أكثر لي أن يضتء ظهر الاارل.
أقل الن  : 50الض ء الثانت (األدنى) فت الالؤارا يك ن ااتياري.
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 -أرضيال ال فينال/الاارل

ةالن ةال للاارل الذي يك ن ا ل أقل الن  12ليس الال ةا الن إظهار هذه األض اء.
هذه اإلشارا ال تعنت ا تغاثال أ راجال لال ا دا ،لكن لى الالشغلين أن يةرر ا ةرذر.
رالراء كر يال.

الر
أض اء ال ّرل
ّ

الا ارل ذات الادرا الالرد دا لى الالنا را الرركال (تشالل الراكل الغ ص)

هذه اإلشارا ال تعنت ا تغاثال أ راجال لال ا دا ،لكن لى الالشغلين أن يةرر ا ةرذر .ث ثال أض اء كر يال الشكل ،ل ن األ لى
األ فل النها أرالر الالت ا أةيض.
ند اإلةرار ،فأن لى الاارل أن يظهر أض اء ال اريال ،األض اء الجانةيال أض اء الالؤارا ،ند الر  ،فإن لى الاارل أن
يظهر أض اء الر .
الا ارل الالترركال

الاارل الذي يك ن هناك ا اقال( ال ريال) لى أرد جانةي  ،إضافال إلى أض اء الادرا الالرد دا لى الالنا را ،يرالل ض ءين
كر يين أرالرا الل ن لى جانل اإل اقال .كذلك ض ءين كر يين أاضرا الل ن لى الجانل الذي يالكن للا ارل األارس أن تعةر
الن .
الاارل الايد ةغاا

.

ت الالايد ةغااِ ِ ِ فت قناا ضياال يك ن غير قادر لى تغيير الجراه أ اتجاه .
الاارل اآلل ّ
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أض اء لاارل آلت التررك ث ثال أض اء رالراء كر يال.
قارل إرشاد ال فن

ض ءان كر يان ،األ لى أةيض الل ن األ فل أرالر.
ندالا يك ن را يا ،يُظهر أض اء اإلر اء ا دا اض اء.
ندالا يك ن الترركا ،يُظهر األض اء الجانةيال الالفيال.
 -ال فينال الالعالال ال تاضع للايادا الترك

ض ءان كر يان رالرا ان ،ند التررك  ،األض اء الجانةيال الالفيال (الا ارل التاات يكا ن ا لهااا أقاال الاان  12لاايس الال ةااا
النهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أن تعالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ةهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذه األضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اء)
هذه الع الال ال تعنت الل ا تغاثال ،لكنها ت ُظهر د الادرا لى الالنا را .يجل لى الا ارل أن تةاى ةعيدا ن الا ارل التاات ال
تاضع للايادا الترك .

ق ارل الصيد ةالشةاك التجاريال

ض ءان كر يان ،األ لى ل ن أاضر األ فل أةيض.
ض ء ال اريال الالفت يك ن ااتياريا لالراكل الصيد التت يال ا لها ن 50
أثناء ترركك فت الالاء ،ت ُظهر األض اء الجانةيال الالفيال.
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ق ارل صيد ( دا ن قارل صيد تجاري)

ضاااااااااااااااا ا ءان كر يااااااااااااااااااان ،األ لااااااااااااااااااى ل ناااااااااااااااا ا أرالاااااااااااااااااار األ اااااااااااااااااافل أةاااااااااااااااااايض.
إذا كانت دّا الصيد(الشةاك الالراليال ) تةعد ن قارل الصيد  150أفايا ،اظهر ضا ءا دائريااا أةاايض اللا ن ةاتجاااه اادا الصاايد
(تظهر األض اء الجانةيال الالفيال أثناء التررك فت الالاء).
قارل صيد ترفيهت را ت.
يجل لى الراكل الصيد الترفيهيال أن تظهر ض ءا كر يا أةيضا ندالا تك ن را يال.
-7

الات نهاريال للا ارل

هذه اإلشارات تظهر لى الا ارل أثناء النهار فت جاليع أن اع الااس للداللال لى نشااات العينال يا ال ن ةها.
يجل إظهار األض اء الالنا ةال أثناء النهار فت راالت الرؤيال الالرد دا .يجل أن تك ن لديك الادرا لى التعرف لى هذه
الع الات ،التت ت تادالها ادا الا ارل أ ال فن الكةيرا.

الاارل را ت
غير الال ةال الن الا ارل التت يةلغ ا لها أقل الن 7

ت
قارل شرا ت آل ّ
فت الالادالال  ،ريل تشا َهد لى أفضل ج ،
قِالع (شكل الار ات)أ د ارد ،رأ إلى األ فل

قارل صيد
شةاك ،ت َ ْر َ ل (شةاك الصيد الالرالي ) ،أ العدات أارس
(الترركال أ را يال)
قالعان أ دان التجهان رأ ا لرأس.
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ندالا تك ن را يال .

ت
قارل رل آل ّ
الاارل الال ر ل إذا كان ا ل ال رل يايد لى 200
لى كل قارل ريل يالكن الشاهدتها لى أفضل ج  ،شكل النررف األاراف ا

د الل ن.

الاارل لى األرض
هذه اإلشارا ال تعنت ا تغاثال أ راجال للال ا دا (غير الال ةال للالراكل التت يةلغ ا لها أقل الن ) 12
ريل يالكن أن تشاهد لى أفضل ج ث ل كرات داء

الاارل غير ااضع للايادا الترك
غير الال ل الن الا ارل التت يةلغ ا لها أقل الن 12
ليس ا تغاثال ،إنالا للداللال لى د الادرا لى الالنا را التررك
كُرتان

دا ان

الاارل الا ّيد ةغااِ ِ ِ (اي ان الايد ةالافي الن كاليال ائلال الرال لال)
لذلك غير قادر لى تر يل الجراه أ اتجاه .
ت الايّد ةغاا
قارل آل ّ
ريل يالكن أن تشاهد لى أفضل ج  ،أ ا انال اردا
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الاارل الايّد فت قدرت لى الالنا را
الثال ،الا ارل الالشاركال فت :ايران الاائرات ،تالديد ك اةل ،التا ّ د فت الةرر ،الليات ترت الالاء ،صيانال إلشارات
الال رال ،ال ّرل( الجر ) ،ريل الالنا را الايدا ةال رل.
الر
هذه اإلشارا ال تعنت ا تغاثال أ راجال للال ا دا ( ندالا يك ن را يا فعلي أن يظهر شكل ّ
كرا

داء ،شكل النررف أ

د ،كرا

)

داء

قارل يشارك فت الليات ترت الالاء
ج د ائق الن جانل ،فةاإلضافال إلى األشكال الالذك را أ ه ،لي أن
يرالل كرتين دا تين ( لى جانل اإل اقال ،شكلين النررفين دا ين
( لى الجانل الذي يالكن الن الر ر الا ارل.
يالكن ا تعالال كرات داء لى ك الجانةين للداللال لى أن الالالر أ الاناا
ال د دا أن لى الا ارل أن تنتظر التعليالات قةل اال تالرار.

 الليات الغ ص ترت الالاء الن قارل صغيرلى أي قارل ي جد لي غ اصين أن يظهر إشارات ةالليل النهار إل
األارس.

الشغلت الا ارل

إشارا النهار الااصال ةالغ اصين هت إشارا د ليال العر فال ل  ،Code Flag Aةا ل التر
ارد لى األقل .يجل أن ت ضع ةالكان يضالن رؤيتها الن جاليع الجهات.
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يجل لى الاارل ،ا ل الليات الغ ص الليليال ،أن يظهر الع الال الد ليال لاارل الايّد فت قدرت لى الالنا را
التررك .هذه تك ن لى شكل ث ثال أض اء الرتةال ال ديا ،العليا ال فلت رالراء ال اى ةيضاء.
يجل تافيف ال ر ال الى أقل الن ( )5ادا االةتعاد ()100

لى األقل ن قارل يظهر إشارا غ ص ترت الالاء.

 -8كيفيال التعاالل الع راالت الا ارئ
•
•

الرريق
شاص لى التن الاارل

العظ الر ادل التت تردل فت الالاء يالكن تجنةها إذا ت فرت الةرا ال الال ريال .لكنها يالكن أن تردل ،رتى الع أفضل الا ارل
الال ريال ،لذا فعليك أن تك ن ال تعدا للتعاالل الع الرادل.
الرريق
تشل العظ ررائق الا ارل أثناء تا يدها ةال ق د ،أ ةعده الةاشرا ريل يك ن ةاار ال ق د ال ياال ال ج دا ،فأينالا جدت
ال ق د كان هناك اار ق ع رريق.
إن إجراءات ال الال الالتعلاال ةال ق د هت العاالل األ ا ت فت النع الررائق ،اٍشتالا رائرال ق د هت افضل الارق لالعرفال إذا
كان هناك ت رل أ ةاار ق د ،ق ةاتااذ اإلجراءات ال االال لتاليل الالااار.
الال ةةات
•
•
•

جهاا الع ّ
ال
إهالال
تشغيل ااائ

ال قايال ( لى الاارل)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ارالل العك أجهاا إافاء رريق النا ةال
ال ترتفظ ةجهاا إافاء الرريق فت الالنااق الالعرضال لاار الرريق ،الثال :ةالارل الن جال نات ال ق د
تفرص أجهاا إافاء الرريق ةانتظا
ركّل /ثةت جهاا إنذار للداان (إذا كنت تنا لى ظهر الاارل) تفرص ةانتظا .
ارتفظ ةةاانيال رريق فت الاةخ ال فينال ةعيدا ن الال قد.
يجل تركيل أد ات ال ق د الغاا ةشكل جيد.
تفرص ص ت/أناةيل ال ق د للتأكد الن د ج د تلف فيها ،ارتفظ دائالا ة ص ت/اناةيل ارتياايال.
ضع ال رظال للتذكير ف ق أجهاا الغاا (اغلق صالا الغاا ةعد االنتهاء الن ا تعالال ).
ركّل أجهاا للكشف ن تةار الغاا أ ال ق د تفرصها ةانتظا .
رافظ لى ترتيل الاارل ال ّ ج ف الن الايت ال ق د.
ال تا ةتركيل تائر ف ق ال قد الغاا
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ال قايال فت ر ض اصافاف الا ارل•
•
•
•
•
•
•

تعرف لى الكان ج د أجهاا اإلافاء فت ر ض ال فن كيفيال ا تاداالها.
ّ
التترك الك اةل الكهرةائيال الكش فال لى ةكراتها أ ا ا اناتها فاد ترتفع ررارتها .
ند تعةئال ااان ال ق د ا تعالل قالعا كةيرا نظف ةاع ال ق د الالتاايرا ( ج د كاليااات الاان ال قا د لااى أرض الاااارل
تجعل ار النالاا اارا)
إذا أالكن يفضل تعةئال ااانات ال ق د ةعيدا ن الاارل فت النااال ذات ته يال جيدا ،الالن ع التداين فيها.
تذكر ال تالأل ااان ال ق د أثناء ج د أشااص لى ظهر الاارل.
ارفظ ال ق د الاائد ة اء الرك اإلغ ق.
ال ترتفظ ةاِ َرق الةتلال ةالايت أ ال ق د لى الاارل.

 الكافرال الرريق•
•
•
•
•
•
•
•

أالق جهاا اإلنذار (الن أجل إشعار الالت اجدين لى الاارل أ رجال اإلنااذ)
ررك الاارل ةريل يشتغل ةأ قل أثر الالكن للريح ( ادا الع الريح)
ّ
إذا كنت فت الكان الغلق أ الرد د ،أغلق جاليع الالنافذ ،ف هات الته يااال ذلااك لتالياال كاليااال األك ااجين الال جا ده فاات
اله اء.
إذا كان ةاإلالكان ترريك شتء يرترق ةأالان ،فا ةاذف الن لى الجانل ة ر ال.
أغلق جاليع أناةيل الغاا ال ق د ة ر ال ريل أن أناةيل ال ق د الالرنال (الالااايال) قد تذ ل تايد الن ق ا النار.
را ل أن تافئ النيران ةا تعالال أجهاا الرريق تذكر ةأن ت ج جهاا اإلافاء إلى قا دا الرريق ليس إلى لهةها.
راقل الكان الرريق ةعد إافائ رتى ال تهل في النار ثانيال.
إذا أردت إا ء الاارل ف تا ده ةجانل قارل آار .ال تترك الاارل فت الجهال التت تهل نر ها الريح ألن قااد ينجاارف
ةاتجاهك أ ان ةعض ال ق د قد ياف لى اح الالاء ( لى أالل أن تك ن الرتديا ترا الاف الشاصي ).

 ال ا دا قارل آار يرترق•
•
•

ج د رريق فت قارل آار يظهر الن ا ل راةال داان داء.
كن رذرا جدا ند اقتراةك الن هذا الاارل اةق لى الجانل الذي يهل الن الريح الن الاارل الالرترق.
تذكر أن العظ الررائق التت تشتعل لى الا ارل الصغيرا تةدأ ةال ق د،أ أجهاا التدفئال ،أ الن ت رل غاا أ ده ن.
النيران الناجالال ن ال ق د الغاا تهل ة ر ال .رتى أن ت رةا ة ياا يالكن أن يؤدي إلى رريق كةير.

 ناصر الرريقهناك ث ثال ناصر ألي رريق .فإذا اجتالعت الع
ةعضها ةكاليات كافيال فإن ررياا ينشل.
هذه العناصر هت:
ال ق د
الررارا
اله اء (أ ك جين)

•
•
•

هناااااك ا ااااتثناء لهااااذه الاا اااادا هاااا اإلرتراق التلاااااائت.
لذلك فإن إاالال أي الن هذه العناصر يؤدي إلى إاالاد الرريق.
العنصر الذي يت التالص الن يعتالد لى الال اد الال تادالال فت إاالاد الرريق.
•
•
•

التالص الن ال ق د التج يع (انعدا
التالص الن الررارا  -التةريد
التالص الن اله اء اإلاالاد

ج د)
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 ند ا ا شاص الن الاارلإن أ أ الا يالكااان أن تفعلااااا ند اااا ا أشااااص الن لى ظهر الاارل هاا أن تافاااا فاات الالاء تلراااق ةه  .ريل أن
ارتالااالت الغرق رينذاك تتضا ف .ضع الالررك فت ضع ال ّتعشيق( د الرركال) االق إنذار الااااار ،ررك/ارفع/
الر رال الدفع ة ر اال ةعيدا نه  ،اقذف له إاار النجاا العائ  ،أ ترا الاف الشاصي رافظ لىإةاائه أالا ةصرك فت
جاليع األ قات. .
ا د الالصال ةالصع د إلى الاارل ،يفضل الن الؤارا الاارل ،ريل أن الاارل الصغير قد ينالل إذا الا را لت ال ا دته
ةالصع د إلى الاارل الن الجانل .
قد يك ن الالصاة ن أصية ا ةأذس ،إرهاق أ ةرد .إذا ل يكن ةا تاا ته ال ا دا أنف ااه  ،ف اايك ن الاان الصااعل إ ااادته إلااى
تدرل لى تدريةات شاص اقا الن لى الاارل ( )man overboardفت جاليع األر ال فت اقرل فرصال الالكنال.
الاارلّ .
اإل عافات األ ليال
•
•
•
•
•

النايف
الرر ق
د ار الةرر
التعرض ألشعال الشالس
الغرق

يجل أن يرالل كل قارل صند ق إ ااعافات أ ليااال .يالكاان شااراء صااند ق إ ااعافات أ لياال ،رةا ل د ار الةراار ،كالاشااال إلاالااال
صاااااااانارا صاااااااايد ال ااااااااالك .تأكااااااااد الاااااااان ارت ائاااااااا لااااااااى ضااااااااالادات جياااااااادا للراااااااار ق الجاااااااار ح.
يجل رفظ اإل عافات األ ليال فت لةال ة تيكيال صلةال االال للالاااء الكتا ل ليهااا ( العن نااال) ة ضا ح الاا نااال فاات الكااان
ي هل لى كل شاص لى الاارل أن يصل إلي إذا ارتاج األالر لذلك .كذلك فإن الكتيل الذي يعااات تعليالااات اإل ااعافات األ ليااال
ه الن األشياء الالهالال التت يالكن إضافتها إلى صند ق اإل عافات األ ليال.
الناياااافيالكن العالجاال جرح ة يا ةغ ل ةالا ّهاار لفااا ةضالادا النا ةال.إن أفضل ارياال ل قف النايف هت الضغا لى الجرح .كذلك
فإن رفاااع الجاء الالجااار ح ( ن ال ت س الج ) ي ا د لى الترك ةالنايف .قد تردل أريانا إصاةات أكثر اا را ،ال يالا
تلك الناجالال ن الر راال الدفاع التت تصياال ةعض أااااراف الج يالكن أن ينجااا نها نايااف راد .يالكن الترك ةالثل هذا
النايف ةا تعالال ضاغا (ضالادات الشد الضاغاال) ،التت ت تاد فاا كرل أاير فت الراالت الشديدا جدا.
يجل ا تعالاااال الضالادات الضاغاال
ضالادا نا الال ريضال ( 7.5 -5
نةض الشريان تالاالا ترت الضالادا.
ةارياااااال غير صريرال يجل رلّها

لى الجاء األ لى الن ال اااق أ الذراع ،الع إةااءها ةعيدا ن الركةال ك ع اليد .ا تعالل
نت ) ،أ قاعال قالاش أ رااا ريض لفها ر ل الارف دا الرات .يجل أن ياتفت
إذا ةدا ةأن النايف يايد ةدال الن التراجاااع ،فهذا يعنت أن الضالادا الضاغا ال ض ال
إ ادا ضعها ثانيال ةالشكل الصريح.

ةالجااارد ضعها ةالشكل الصريح ،فإن يجل ت جيل قت ضعها لى الالصال .يجل د تغايال الضالاده ألضاغاال ةاالاش
أ ةأي شتء آار .الن الضر ري نال الالصال إلى الال تشفى ةأ رع قت الالكن.
تذكر دائالا أن الضالاده الضاغا ( َالشد) الشرايين ت تعالل كرل أاير للترك ةنايف راد ،يصعل الترك في  .أالا فت جاليع
الراالت األارس فإن الضغا لى الجرح ةاإلصةع أ ةضالادا يجل أن يك ن أ ل الل تا ة ل قف النايف.
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الرر ق

-

ق ةتةريد الررق ة ر ال لاف ةكثير الن الالاء (الياه الةرر الالتااا) ،لكن يجل أن ال تراااا ل قاعا أن تفاأ فاا ات الجلد
الالنتفاال أ تاص الال ةس الا ل يكن الرر ق ناجالا ن الادا كيالا يال فاد ت تالر هذه الال اد فت تآكل الاالاش الجلد الن ترتها.
ا الا ل لى تغايال الجاء الالرر ق ةضالادا نظيفال ،جافال ،العاالال للجر ح أ ةااعاااال قالااااش نظيفال را ل أن يةاى الالصال
هادئا .االل الال ا دا الاةيال ةأ رع قت الالكن.
 د ار الةررلى ظهر الاارل قةل ال فااار ةليلاااال يالكن أن ي ا اادك فت تجنل اإلصاةال ةد ار الةرر ،ريل
فت العديد الن الراالت ،فإن الن
يتع د ج الك لى رركال الاارل ،ةالاةع ،قد ال يكااا ن هذا األالر الالكناااا فت الا ارل الصغيرا  ،إال يالكنك تناااا ل أقراص
د ار الةرر ر ل إرشادات الاةيل أ الصيدلت ،لكن انتة فةعضها قد يجعلك تشعر ةالنعاس.
إذا أصةت ةد ار الةرااار ،فاش ِغااال نف ك اةق فت اله اء الالق النات  ،تجنل ضع رأ ك إلى أ فل ،ريل أن هذا ال ضااع
يايد رالاااال الد ار ءا  ،تناااا ل الة ك يت أ الاةر الناشف ،ق ةالضاااغ فاكهال الجففال ،كذلك فإن ّ
الانجةيال يعتةر الفيدا
كع ج ضد د ار الةرر ،اةق ةعيدا ن األالاكن الالغلاال ريل يالكن أن تتجالع فيها الؤقتا رائرال ال ق د الاعا .
الةرارا الالهرا يرافظ ن لى إةااء جةاته الغذائياااال االياااال الن الاعا ال ّد  ،الكر ل قةااال الذهال إلى الةرر أثناء
اإلةرار.
التعرض للشالسُّ
ان اإلصاةات ة راااان الجلد تنج ن التعرض إلشعا اااات الشالس ف ق الةنف جيّال .تك ن ن ةاااال اإلشعا اااات ف ق
الةنف جيّااااال ق يال جدا الاااا ةين الراديال شر صةارا الثالثال الن ةعد الظهر أثناء الت قيت الصيفت تت اجد أيضا ايلال أياااا
ال نال.
إن الشاص الذين يا
أثرا إضافيا لها.

ةتشغيل الا ارل العرض أكثر الن غيره لإلصاةال ،ذلك ألن اإلشعا ات الالنعك ال ن اح الالاء تعات

إن اتااذ التداةير ال قائيال اله جدا الال ةس تعات أفضل قايال .ا الل لى تغايال األالاكن العاريال ةاةعال تغات ال ج  ،األذنين،
الرقةال ارتدي قاليصا ذ كالين ا يلين .ادهن األالاكن الالعرضال ألشعال الشالس ةكريالات تعات أقصى درجال رالايال الن أشعال
الشالس االال للالاء كري للشفاه .ادهن الكري قةل الذهال ةعشرين دقياال كرر العالليال كل ا تين..
لالعالجال رر ق الشالس ،ضع ك ّالادا ةاردا راةال لى الالنااال الالصاةال ،لكن ال ترا ل فاأ فاا ات الجلد الالصال .أ ا
الالريض الكثير الن ال ائل االل الال ا دا الاةيال ف را.

اجراءات اسعاف الغريق
-1
-2
-3
-4

اإللالا الجيد ةال ةارال اإلنااذ.
إذا كان الغريق ترت اح الالاء أارج الى ال اح
قلل الغريق لى ظهره ارجاع رأ ال الى الالف النفخ فت فال الع إغ ق األنف الرا لال رل الغريق الى اارج الالاء.
ةعد أارج الغريق الن الالاء يالل لى ةان يجرس ل التنفس االصانا ت ة ا اال ارياال ( شافر ) ر ل الص را هت
قلل الالصال لى ةان الضغا لى قفص الصدري ةريل يت تفريغ ج ف الن الالاء إ ااء نفس تنشيا الرئتين
تدليك الالل.
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استمرار األسعافات األولية ألعادة التنفس للمصاب و اعادة النبض واستدعاء رجال األسعاف.

 -9إشارات اال تغاثال الص تيال الض ئيال
فيالا يلت ةعض اإلشارات الالعترف ةها د ليا التت تدل لى رالال ا تغاثال الراجال لال ا دا .يالنع ا تعالال هذه اإلشارات إال
لألغراض الراالت الالشار إليها.
 .1قذائف تالق نج الا رالراء ال اردا تل األارس فت فترا االنيال قصيرا.

( .2(Morse Code) SOS .أ) إر ال إشارات ض ئيال أ ص تيال ال تادالا شيفرا ال رس
(MAYDAY.ل) إشارا الر لال الن رادي تتألف الن كلالات الركيال
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َ .2لَ الرةع ي جد ف ق أ أ فل كرا أ أي شتء يشة الكرا.

 .4شعلال ةراش ت أ شعلال يد ت ُظهر ل نا أرالرا.

ت الل ن.
 .5إشارا داانيال ت ُالق داانا ةرتاال ّ

 .6الد الذرا ين رفعهالا تنايلهالا الالتكرر ةةائ لى ك الجانةين.
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( .7أ) قاعال قالاش ال تايلال ةرتااليال الل ن (الل ن الةرتاالت ه الل ن الالاة ل د ليا)
ررف  Vأ د :أ

(ل) الرةع أ

.8

د دائرا

الالاال تغاثال
الال شيفرا اال تغاثال الد ليال الالعر فال ل .NC

 .10جهاا إا ق إشارا ص تيال ال تالرا SOS. -
 . EPIRB .11الرشد ال لكت لترديد الال قع فت راالت الا ارئ
 .12الجداف لى نهايت قاعال قالاش
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ليها

تاسعا ً  :ارشادات عامه
على جميع قادة القوارب ويخوت النزهة والقوارب السياحية والقوارب الزجاجية وقوارب الرياضات المائيةةة امةةا يلةةا الةةدراجات
المائية ()Jet Skiعند التشغيل واإلاحار االقوارب التقيد اتعليمات السالمة واإلرشادات التالية -:
 .1احترام المواقع واألماكن المخصصة للسااحه والسائحين وضمن الحدود المحددة من قال الفنادق على الشواطىء.
 .2ممارسة قيادة القوارب احذر والتصرف أثناء القيادة اجدية وعدم تعريض اآلخرين للمضايقات أو الخطر.
 .3عدم اإلقتراب أو تجاوز حدود المياه اإلقليمية األردنية.
 .4عدم إستخدام مصادر الللب المفتوحة "مثةةل اسةةطوانات الغةةاز" واإللتةةزام ادسةةتخدام مصةةادر الحةةرارة المتةةو رة علةةى القةةارب
حسب التصميم األصلي للقارب.
 .5المحا ظة على الايئة الاحرية وعدم القاء اي مخلفات او مواد ي الاحر
 .6إستخدام أجلزة اإلتصاالت المتو رة على القوارب ضمن اإلرشادات التالية-:
• عدم إشغال جلاز اإلتصاالت على القارب لفترات زمنية طويلة على القنوات الرئيسية ي المنطقة .
• اإلختصار قدر اإلمكان ي إستخدام أجلزة اإلتصاالت للمكالمات الغير ضرورية.
• إستخدام قناة اإلتصال  16على جلاز  V.H.F.ي حاالت الطوارىء قط.
• إستخدام قناة اإلتصال  12على جلاز  V.H.Fلإلتصال مع اإلرشاد ي ميناء العقاة ألخذ التعليمات أو لإلستفسار.
تحدد اماكن سير القوارب ويخوت النزهة والقوارب السياحية والقوارب الزجاجية وقوارب الرياضات المائية( )Water Skiامةةا
يلا الدراجات المائية ( )Jet Skiعلى النحو التالي-:
أ) تحدد المنطقة الاحرية المحددة لحركة القوارب الساحاة للزالجات الرياضةةية المائيةةة( .)Water Skiاالمنطقةةة التةةي تاتةةد
من اخر نقطة محددة للسااحة ضمن المناطق المحصوره داخل طفا ات الفنادق ولمسا ة  180متر داخل مياه الاحر .
ب) تحدد المنطقة الاحرية المخصصة لحركةةة الةةدراجات المائيةةة( )Jet Skiاالمنطقةةة التةةي تاعةةد  220متةةرا ً داخةةل ميةةاه الاحةةر
ولمسا ة تمتد حتى اقرب موقع محدد لرسو السفن احيث التقترب الدراجات اثناء سيرها من موقع اي سةةفينة لمسةةا ة 100
متر.
ج) تحدد اماكن اصطفاف الدراجات المائية ( )Jet Skiالمستخدمة ألغراض تجاريةةة علةةى منصةةات داخةةل ميةةاه الاحةةر تاعةةد عةةن
الشاطئ امسا ة  220متر ويجري انطالقلا وعودتلا مةةن تلةةم المنصةةات.و ي حةةال كونلةةا مملوكةةة ألشةةخا يةةتم انطالقلةةا
وعودتلا من نوادي اليخوت.
د) يمنع دخول وسير القةةوارب الزجاجيةةة ةةي المنطقتةةين المحةةددتين ةةي الفقةةرتين (أ) و(ب) أعةةاله والمنةةاطق المقاالةةة للفنةةادق
ومداخل نوادي اليخوت ااستثناء حاالت صعود وانزال الركاب  ،ويمنع اقتراالا لمسا ة  50متةةراً عةةن منطقةةة تراكةةي السةةفن
على ارصفة الميناء او رسوها.
 .7ارتداء ستر النجاة اشكل دائم عند استخدام الدراجات المائية .
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تعليمات تنظيم عمل وترخي ومراقاة سالمة المالحة للقوارب واليخوت السياحية
وقوارب النزهة والرياضات المائية ي المياه اإلقليمية األردنية وخارجلا
صادرا ن الجلس إدارا الهيئال الةرريال األردنيال ا تناد للفارا (ك) الن الالادا التا عال الن قان ن الهيئال الةرريال األردنيال
رق ( )47ل نال .2002

الفصل األ ل
أركا االال
الالادا ()1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيي ممي وتيخيي ومخاقبي سيةم المة ي للريواخل واليييوت السييا ي
وقواخل النزه والخياضات المائي في المياه اإلقليمي األخدني وياخجها لسن  ) 2004ويعم بهيا يية سيت
اشهخ من تاخيخ نشخها في الجخيدة الخسمي .

الالادا ()2
يكون للكلمات والعباخات التالي
غيخ ذلك :
الوزيخ
المديخ
الهيئ
الراطخة الب خي
الراخل
الييت السيا ي
قائد الراخل
اإلجازة

يثما وخدت في هذه التعليمات المعاني الميصص لها ما ل تد الرخيني مليى

 :وزيخ النر  /خئيس مجلس إداخة الهيئ الب خي األخدني
 :مديخ ما الهيئ الب خي األخدني
 :الهيئ الب خي األخدني
 :الو دة الب خي التي تستيد في ممليات قطيخ وجيخ السيون وإديالهيا
وإيخاجها من والى أخصو الموانئ أو إنراذها أو مسامدتها.
 :المنشأة العائم الميصص لإلب اخ.
:المنشأة العائم الميصص لإلب اخ ألغخاض السيا الب خي .
 :الشي المجاز من قب الهيئ للريا بأمما قيادة الراخل الب يخ أو
ييت النزه .
 :وثير تصدخ من الهيئ لرائد الراخل أو ييت النزه الذ أت متطلبات
شخوط أجازته لريادة قاخل أو ييت نزه .

الالادا ()3
ت دد المياه اإلقليمي األخدني بالعةم خق صوخ ملى شاطئ الب خ األ مخ الشيمالي الشيخقي فيي يليي العربي
ليسيخ ال د الب خ ملى يط مستري ومتعامد مع يط الطو الماخ من نرط الصوخ ويمتد باتجاه الغخل لمسياف
 2.84ك يث يلتري مع اليط الذ ينصف يلي العرب  ،ومن هذه النرط يتبع ال د الب خ اليط الذ ينصف
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اليلي وباتجاه الجنول ملى أيخ نرطيه ليتعاميد ميع ييط ال يدود ميع المملكي العخبيي السيعودي مليى الشياطئ
الشخقي مراب مخكز دود الدخة.

الالادا ()4
يجخ تنظي مم وتخيي وتسجي ومخاقبي وإصيداخ اإلجيازات المة يي وأيي وثيائو للريواخل واليييوت
السيا ي من قب مديخي الشؤون الوني والسةم الب خي ومديخي تسجي السون في الهيئ وملى الن و التالي-:
أ) دخاس المستندات والوثيائو المردمي لغاييات تيخيي الريواخل واليييوت السييا ي وأل مين
الم ديخيتين أن تطلل تزويدها بأ وثيائو أو مسيتندات تخاهيا ضيخوخي لغاييات الموافري مليى
التخيي .
ل) الكشييف الونييي ملييى الرييواخل والييييوت السيييا ي ومتابعيي التزامهييا بشييخوط التييخيي
وأ كا هذه التعليمات.
ج) إصداخ اإلجازة المة ي للرواخل والييوت السيا ي بعد استكما شخوط منح اإلجازة .
الفصل الثانت
التالةات ترايص إجااا الا ارل

الالادا ()5
ت دد شخوط منح إجازة مة ي للرواخل والييوت السيا ي وقيواخل النزهي وقيواخل الييدمات 1التيي ت مي
اكثخ من ( )12خاكبا ً وتب خ داي المياه اإلقليمي األخدني ملى الن و التالي -:
أ) وجود قائد للراخل أو الييت السيا ي مجاز من الهيئ

سل األصو .

ل) أن يكون الراخل  /الييت صال ا ً لإلب اخ مع وجود تامين ساخ الموعو ملى الراخل وطاقمه
و خكال ،وتت صيانته والكشف ملى بدنه واألجزاء المغموخة منه ت ت سيطح الب يخ وتنظيويه
بصوخة منتظم ب يث ال تزيد مدد الكشف مليه ملى  12شهخا ً مع توثييو ذليك بسيج ييا
يصدخ من الهيئ لهذه الغاي .
ج) تثبيت اس الراخل وخقمه ملى جانبي المردم والمؤيخة بشك واضح ومرخوء من مساف ال تر
من  50متخاَ و سل ج اليط الذ ت دده الهيئ .
د) توفخ معدات مكاف ال خيو مكون من طوايات خيو يدوي صال لةستعما يجخ الكشيف
مليها من قب الجهات الميتص الم ددة من قب الهيئ وكما هو متعياخف مييه دولييا ً وب ييث
يتناسييل مييددها مييع ج ي الراخل/الييييت ونومهييا مييع مكييان وجودهييا ملييى الراخل/الييييت
وموزم في المناطو التالي :
• بخج الريادة.
• االتصاالت.
• غخف اإلماش .
• غخف الم خكات.
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وفي ال وجود نظا إطواء خيو ثابت ملى الراخل/اليييت  ،يجيل أن يكيون هيذا النظيا جياهزا ً
ويعم بشك جيد مع وجود شهادة تصدخ من الجه الميتص تثبت إجخاء المعاين السينوي ليه للتأكيد
من فعاليته في إطواء ال خيو .مع وجود الئ طواخئ ت تو ملى إشاخات ك من ال خييو ،غخييو
في الب خ ،إيةء الراخل/الييت والتصخف السلي مند سماع ك إشاخة وجميع المها المسيندة ألفيخاد
الطاق في االت الطواخئ وتدخيل الطاق ملى استيدامها.
ه) تثبيت جميع المرامد ومكونات األثاث والمعدات ملى الراخل.
و) وجود جهاز اتصا السلكي يغطي (المنطر الب خي  )Sea Area 1والتي ال تبعيد اكثيخ مين
 50ميةً ب خياً.
ز) وجود بوصل مغناطيسي مزودة بوسيل إضاءة مناسب .
ح) توفخ أطواق نجاة بعدد كافي موزم ملى جانبي الراخل .
ط) توفخ ستخ نجاة مليها اس الراخل وخقمه بعدد يتناسل مع مدد طياق وخكيال الرياخل معتميدة
سل متطلبات اتواقي سةم األخواح في الب ياخ و توضيع فيي صيناديو مليى سيطح الرياخل
وملى الن و التالي-:
•  %100من العدد الكلي لطاق و خكال الراخل  /الييت.
•  %10 +من مجموع الخكال ستخ نجاة ميصص لألطوا .
•  %5 +من مجموع الخكال ستخ نجاة ا تياطي .
) وجود مصباح كهخبائي لبث اإلشاخات بطخير الموخس (.)Signaling Light
ك) وجود اشاختي استغاث من نوع الم مو يدويا ً ))Hand flares
) تردي تريخ فني سنو ( )Hull & Machineryمن معاين معتمد من الهيئي الب خيي األخدنيي
2
لنوس الغخض .
) وجود صندوق مدد إصةح وصيان .
ن) وجود مصدخ ا تياطي للطاق الكهخبائي .
س) وجود مضي شوط المياه من داي الراخل.
ع ) وجود مل أبيض لطلل المسامدة .
ف) وجود وسائ تهوي لألماكن المغلر .
) وجود أنواخ مة ي سل متطلبات اتواقي قوامد منع التصاد في الب خ لعا .1972
ق) جهاز قياس أمماق.
3
خ) وجود مؤشخ لرخاءة اتجاه الدف في غخف الريادة .
ش) وجود نظا إنذاخ لرياس اختواع مستوى المياه الملوث بالزيت ( )Bilgeفي غخف الم خكات .
ت) وجود صندوق مدة مناسل للصيان واإلصةح .
الالادا ()6

4

ت يييدد شيييخوط مييينح إجيييازة مة يي ي للريييواخل واليييييوت السييييا ي وقيييواخل النزهي ي وقيييواخل ييييدمات
الشخكات الب خي وقواخل خياضي صييد األسيماك وقيواخل البخاشيوت ( )Parasailingميع مخامياة قيانون
منطر العرب االقتصادي الياص والتي ال تزيد مولتها ملى  12خاكبا ً و تعم دايي الميياه اإلقليميي األخدنيي
ملى الن و التالي-:
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أ) وجود قائد للراخل أو الييت السيا ي مجاز من الهيئ سل األصو .
ل) وجود تامين ساخ الموعو ملى الراخل أو الييت وطاقمه و خكابه.
ج) توفخ المعدات واألجهزة التالي ملى ظهخ الراخل و بصوخة دائم وهي-:
 .1طوايات خيو يدوي سل ج الراخل من نوع بودخة جاف ب يث ت م شهادة صة ي سنوي .
 .2طوق نجاة مدد اثنان.
سل متطلبات اتواقي سةم
 .3ستخ نجاة مليها اس الراخل وخقمه ومن النوع المعتمد من الهيئ
األخواح في الب اخ لعا  1974ب يث يتناسل مددها مع مدد خكال الراخل/الييت.
 .4أنواخ مة ي سل متطلبات اتواقي قوامد منع التصاد في الب خ .
 .5صندوق إسعافات أولي .
 .6مضي لشوط المياه من داي الراخل/الييت.
 .7مل أبيض لطلل المسامدة.
 .8وسيل اتصاالت مناسب .
 .9صافخة
 .10مجاديف مدد 2
 .11مخساة
 .12لوكس يدو مراو للماء.
 ALFA .13وجود مل ي م مةم للدالل ملى وجود غطاس في الب خ.
 .14وجود خاي بخترالي اللون لخفعها في االت وجود يطخ أو تهديد أمني.
 .15تثبيت اس الراخل وخقمه ملى جانبي المردم والمؤيخة بشك واضح ومرخوء من مساف ال تر من
 50متخاَ وخفع العل األخدني و سل ج اليط الذ ت دده الهيئ .
 .16تثبيت جميع المرامد ومكونات األثاث والمعدات ملى الراخل/الييت.
5
 .17توفيخ جهاز اتصا ( )VHFلرواخل النزه التي يزيد طولها ملى ( )10متخ.
الالادا ()7
ت دد شخوط منح إجازة مة ي لرواخل الصيد الصغيخة ملى الن و التالي-:
أ) وجود ستخ نجاة مليها اس الراخل وخقمه وال ير مددها من مدد الصيادين المصخح ب مله ملى
الراخل.
ل) طةء الراخل باللون البخترالي أو األ مخ .
ج) وجود مل أبيض لطلل المسامدة.
د) توفخ صندوق لإلسعافات األولي .
ه) وجود خاي بخترالي اللون لخفعها في االت وجود يطخ أو تهديد أمني.
و) تثبيت اس الراخل وخقمه ملى جانبي المردم والمؤيخة بشك واضح ومرخوء من مساف ال تر من 50
متخاَ وخفع العل األخدني وبرياسات مو دة معتمدة من قب الهيئ .
ز) وجود وسيل اتصاالت مناسب  ،جهاز إخسا وصافخة ومجاديف مدد  2ومخساة ولوكس يدو .

5
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الالادا ()8
شخوط منح إجازة مة ي للرواخل الزجاجي ملى الن و التالي-:

أ) أن تكون مواصوات الرواخل ملى الن و التالي:
• طةء الراخل باللون األبيض والجزء المغموخ منه باللون األزخق.
• وجود مظل الراخل باللون األزخق.
ل) تثبيت اس الراخل وخقمه ملى جانبي المردم والمؤيخة بشك واضح ومرخوء من مساف التر من
 50متخا و سل ج اليط الذ ت دده الهيئ .
• وخفع العل األخدني .
• أن ال ير سمك زجاج النافذة األخضي المةمس لسطح الماء من  6مل ملى ان تتناسل
مسا ته مع ج الراخل م ددا مليه مدة صة ي مادة الزجاج وأن يت الكشف مليه وتبديله
بشك دوخ ب يث يضمن سةم خكال الراخل.
ج) توفخ المعدات واألجهزة التالي ملى ظهخ الراخل و بصوخة دائم وهي-:
• ستخ نجاة من النوع المعتمد سل متطلبات اتواقي سةم األخواح في الب اخ لعا 1974
ب يث يتناسل مددها مع مدد خكال الراخل.
• وجود طوق نجاة مدد .1
• طواي خيو وا دة من نوع بودخة جاف ب يث يكون تاخيخ صة يتها ساخ الموعو .
• صندوق إسعافات أولي
• مضي يدوي لشوط المياه من داي الراخل.
• مل أبيض لطلل المسامدة.
• وجود خاي بخترالي اللون لخفعها في االت وجود يطخ أمني ب خ .
د) وجود تامين ساخ الموعو ملى الراخل وطاقمه و خكابه.
الالادا ()9
ت دد شخوط منح إجازة مة ي لرواخل الخياضات المائي والدخاجات المائي ( )Jet Skiوالبدالت مليى الن يو
التالي-:
أو
أ) أن تكون قواخل الخياضات المائي أو الدخاجات المائي أو البدالت مملوك من قب أشيا
شخكات تجاخي مخيص من الهيئ للريا بهذه األمما ،وان تكون مسجل لدى مسج السون في الهيئ
مع وجود تامين ساخ الموعو ملى الدخاج أو الراخل وطاقمه و خكابه.
ل) تردي تعهد يطي من المالك أو الشخك للسلط بعد قيادة قاخل التزل من قب أشيا دون سن
( )18سن .
ج) يشتخط في منح اإلجازة المة ي تردي تعهد يطي من قب مالك الدخاج المائي أو الشخك المالك
للدخاج المائي للسلط يتضمن نصا ً صخي ا ً بالتزامه بما يلي-:
 .1مد قيادة أو تأجيخ الدخاجات المائي ( )Jet Skiألشيا دون سن( )16سن .
 .2مماخس قيادة الدخاجات المائي ( )Jet Skiمن قب أشيا من سن( )16سن أو اكثخ ت ت
أشخاف ومخاقب و مسؤولي المالك أو الشخك .
سل مدد خكال الراخل أو الدخاج أو
د) وجود ستخ نجاة من النوع المعتمد سل متطلبات االتواقي
البداله.
ه) وجود اس وخق الدخاج أو الراخل أو البداله ملى الجانبين.
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الالادا ()10
ت دد متطلبات منح إجازة مة يي للرياطخات الب خيي ال كوميي والياصي التيي تب يخ دايي الميياه اإلقليميي
األخدني ملى الن و التالي-:
أ) أن يكون قائد الراطخة اصةً ملى شهادة ضابط ب خ ك د أدنى وأن يكون مهندس الراطخة اصةً
سل قدخة م خكها طبرا ً لمتطلبات االتواقي الدولي المعاييخ التدخيل
ملى شهادة مهندس ب خ
والشهادات والنوبات للعاملين في الب خ.
ل) أن تكون الراطخة صال لإلب اخ ويت صيانتها والكشف ملى بدنها واألجزاء المغموخة منها ت ت
سطح الب خ وتنظيوها بصوخة منتظم ب يث ال تزيد مدد الكشف مليها ملى  36شهخا ً مع توثيو ذلك
بسج يا يصدخ من الهيئ لهذه الغاي وب ضوخ موتش من الهيئ .
ج) وجود تامين ساخ الموعو ملى الراطخة وطاقمها و خكابها.
د) توفخ المعدات التالي ملى ظهخ الراطخة-:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

طو ايات خيو متعددة األنواع واألغخاض (فو أو ثاني أكسيد الكخبون أو ماء مضغوط أو بودخة)
وتوضع في أماكن سل ضخوخة استيدامها ملى الراطخة و يكون مددها سل ج الراطخة
شخيط ف صها وتثبيت ذلك من ية إصداخ شهادات صة ي لها من قب جه معتمدة.
خماث نجاه وا دة ملى األق تتسع لعدد أفخاد الطاق مع وجود شهادة صة ي لها من جه معتمدة
من قب الهيئ .
وجود أنواخ مة ي سل متطلبات اتواقي قوامد منع التصاد في الب خ لعا .1972
 Sea Area1جهاز اتصا السلكي سل متطلبات االتواقي المنطر الب خي .
بوصل مغناطيسي مزودة بوسيل إضاءة مناسب .
أخبع أطواق نجاه .
ستخ نجاه يتناسل مددها ومدد أفخاد طاق الراطخة وأن تكون من النوع المعتمد سل متطلبات
اتواقي سةم األخواح في الب اخ لعا  74وتعديةتها.
مصباح كهخبائي لبث اإلشاخات النهاخي بطخير الموخس Signaling Light
توفخ ست مبوات من إشاخات االستغاث ملى األق وملى الن و التالي-:
 إشاختي استغاث من نوع الم مو يدويا ً Hand flares إشاختي استغاث من نوع الدياني الطافي Buoyant smoke signals إشاختي استغاث من نوع الباخاشوت Rocket Parachute flaresصندوق إسعافات أولي
مضي مياه مادم الستيدامها في االت الطواخئ
مصدخ ا تياطي للطاق الكهخبائي
جهاز اتصا دايلي.
جهاز إنذاخ ما .
مضي إطواء خيو  /نظا إطواء خيو ثابت.
يخاطي إطواء خيو مع قاذف.
جهاز دفه ا تياطي.
جهاز خاداخ.
مصدخ إضاءة مت خك (.)Search Light
جهاز قياس أمماق.
تثبيت اس الراطخة وميناء تسجيلها ملى جانبي المردم والمؤيخة بشك واضح ومرخوء من مساف
ال تر من  100متخاَ وب ج اليط الذ ت دده الهيئ وخفع العل األخدني.
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الالادا ()11
ت دد متطلبات منح إجازة مة ي للراطخات الب خيي ال كوميي والياصي والتيي تب يخ يياخج الميياه اإلقليميي
األخدني وفي خ ةت دولي ملى الن و التالي-:
أ) توفخ جميع المعدات واألجهزة والشهادات والوثائو سل متطلبات االتواقيات والمدونات الب خي الدولي
الصادخة من المنظم الب خي الدولي أو هيئات التصنيف المعتمدة من الهيئ .
ل) وجود تامين ملى الراطخة وطاقمها و خكابها.
الالادا ()12
ت دد متطلبات منح إجازة مة ي للرواخل والييوت السيا ي (سون الخكال الصغيخة التي ير طولها مين 24
متخا ً) والتي ت م اكثخ من  12خاكل وتب خ ياخج المياه اإلقليمي األخدني ملى الن و التالي-:
أ) توفخ جميع المعدات واألجهزة والشهادات والوثائو سل متطلبات االتواقيات والمدونات الب خي الدولي
الصادخة من المنظم الب خي الدولي أو هيئات التصنيف المعتمدة من الهيئ .
ل) وجود تامين ساخ الموعو ملى الراخل وطاقمه و خكابه.
ج) بالخغ من ما وخد في الورخة (ا) من هذه المادة للسلط منح الرواخل التي تعم في مياه قخيب من المياه
اإلقليمي و سل نوع الخ ةت االستثناءات الةزم بما ال يتعاخض مع متطلبات السةم الب خي
واألمن الب خ و ماي البيئ الب خي .

الالادا ()13
ت دد متطلبات منح إجازة مة ي للرواخل والييوت السيا ي التي ت م اق من  12خاكل وتب خ ياخج المياه
اإلقليمي األخدني -:
أ) وجود قائد للراخل أو الييت السيا ي مجاز من الهيئ سل األصو .
ل) وجود تامين ساخ الموعو ملى الراخل أو الييت وطاقمه و خكابه.
ج) توفخ المعدات واألجهزة التالي ملى ظهخ الراخل و بصوخة دائم وهي-:
 .1طوايات خيو يدوي سل ج الراخل من نوع بودخة جاف ب يث ت م شهادة صة ي سنوي .
 .2طوق نجاة مدد أخبع .
 .3خماث نجاة.
 .4ستخ نجاة من النوع المعتمد سل متطلبات اتواقي سةم األخواح في الب اخ لعا  1974ب يث
يتناسل مددها مع مدد خكال الراخل/الييت.
 .5جهاز قياس أمماق ويخائط مة ي وأنواخ مة ي سل متطلبات قوامد منع التصاد .
 .6صندوق إسعافات أولي .
 .7مضي لشوط المياه من داي الراخل/الييت.
 .8مل أبيض لطلل المسامدة.
 )VHF) .9وسيل اتصاالت مناسب أو جهاز إخسا يتناسل مع منطر اإلب اخ وفرا ً لمتطلبات
6
االتواقي .
 .10صافخة.
 .11مجاديف مدد .2
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

لوكس يدو مراو للماء  7واشاخت استغاث يدوي .
)ALFAمل ي م مةم ) للدالل ملى وجود غطاس في الب خ.
خاي بخترالي اللون لخفعها في االت وجود يطخ أو تهديد أمني ب خ .
تثبيت اس الراخل وخقمه ملى جانبي المردم والمؤيخة بشك واضح ومرخوء من
مساف التر من  50متخاَ وخفع العل األخدني.
تثبيت جميع المرامد ومكونات األثاث والمعدات ملى الراخل.
8
وجود إشاختي إستغاث من نوع الم مو يدويا.
وجود إشاختي استغاث من نوع البخاشوت .
وجود بوصل مغناطيسي مزودة بوسيل إضاءة مناسب .
وجود مؤشخ لرخاءة اتجاه الدف في غخف الريادة .
وجود نظا إنذاخ لرياس اختواع مستوى المياه الملوث بالزيت ( )Bilgeفي غخف الم خكات .

الالادا ()14
ت دد متطلبات منح اإلجازة المة ي للموامين والخوافيع الب خيي والمنصيات الب خيي الثابتي والمت خكي مليى
الن و التالي-:
أ) تيضع الموامين والخوافع الب خي وما ت مله من معدات والموجودة في المياه اإلقليمي األخدني لكشف
دوخ من قب الهيئ للتأكد من جاهزيتها الوني المة ي .
ل) تخبط الموامين/الخوافع الب خي ملى طوافات ياص في أماكن تضمن سةم المة في المياه اإلقليمي
األخدني .
ج) وجود أخقا ياص للموامين والخوافع الب خي لدى مسج السون في الهيئ .
د) تثبيت اس المامون وخقمها و مولتها ملى المردم والمؤيخة.
ه) وجود أنواخ مة ي ياص بالرطخ سل أو متطلبات العم اإلنشائي الدولي و سل اتواقي
قوامد منع التصاد في الب خ.
و) وجود ضوء أبيض مستديخ يمكن خؤيته من بعد ( )2مي ب خ مثبت ملى ساخي ال ير اختوامها من
( )2من سطح الماء في ا ال مول الكلي للمامون وب يث يمكن خؤيته من كاف الجوانل ()360
9
دخج .
ز) وجود خاي بخترالي اللون لخفعها في االت وجود يطخ أو تهديد أمني ب خ .
الفصل الثالل
إجراءات الكشف إصدار اإلجااا الال ريال
الالادا ()15
ت دد إجخاءات إصداخ اإلجازة المة ي والكشف ملى الرواخل والييوت السيا ي ملى الن و التالي-:
أ) تردي طلل إلى الهيئ ملى األنموذج المعد لهذه الغاي شخيط أن يكون الراخل أو الييت أو قاخل النزه
أو قاخل الخياضات المائي مسجةً لدى الهيئ .
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ل) يت ت ديد مومد إلجخاء الكشف الوني ية ثةث أيا من تاخيخ تردي الطلل ويتضمن الكشف ملى بدن
الراخل وم خكاته ومعداته ومعدات السةم ومكاف ال خيو وزجاج النافذة األخضي مليه.
ج) في ا وجود م خك دفع وا د للراخل أو الييت السيا ي ت دد الهيئ في اإلجازة المة ي المناطو
الب خي التي يجوز اإلب اخ فيها.
د) يت إصداخ اإلجازة بعد الكشف الوني واستكما األوخاق ودفع الخسو السنوي المرخخة.
الالادا ()16
يت إيضاع الراخل للكشف والتأكيد مين وثائريه ومعيدات السيةم ملييه مين قبي الهيئي قبي إصيداخ اإلجيازة
المة ي له والتنسيو مع الروة الب خي الملكي بإجخاء التوتيش المواجئ للتأكد من مدى التزامه بمتطلبات السةم
الب خي وإبةغ الهيئ من أ ميالوات .

الفصل الراةع
إجراءات الرقاةال لى رركال الا ارل

الال الال رال

الالادا ()17
ت ييدد أميياكن سيييخ الرييواخل وييييوت النزه ي والرييواخل السيييا ي والرييواخل الزجاجي ي وقييواخل الخياضييات
المائي ( )Water Skiبما فيها الدخاجات المائي ( )Jet Skiملى الن و التالي-:
أ) ت دد المنطر الب خي الم ددة ل خك الرواخل السا ب للزالجات الخياضي المائي ( .)Water Ski
بالمنطر التي تبتدئ من آيخ نرط م ددة للسبا ضمن المناطو الم صوخة داي طوافات الونادق
ولمساف  180متخ داي مياه الب خ .
ل)ت دد المنطر الب خي الميصص ل خك الدخجات المائي (  )Jet Skiبالمنطر التي تبعد  220متخا ً
داي مياه الب خ ولمساف تمتد تى اقخل موقع م دد لخسو السون ب يث ال ترتخل الدخاجات أثناء
سيخها من موقع أ سوين لمساف  100متخ.
ج) ت دد أماكن اصطواف الدخاجات المائي ( )Jet Skiالمستيدم ألغخاض تجاخي ملى منصات مائم
داي مياه الب خ تبعد من الشاطئ بمساف  220متخ ويجخ انطةقها ومودتها من تلك المنصات.وفي
ا كونها مملوك ألشيا يت انطةقها ومودتها من نواد الييوت.
د) يمنع ديو وسيخ الرواخل الزجاجي في المنطرتين الم ددتين في الورختين (أ) و(ل) من هذه المادة
والمناطو المرابل للونادق ومداي نواد الييوت باستثناء االت صعود وانزا الخكال  ،ويمنع
اقتخابها لمساف  50متخا ً من منطر تخاكي السون ملى أخصو الميناء أو خسوها.
ه) تتولى سلط منطر العرب االقتصادي الياص تنظي المنطر الب خي التي يشملها نظا تنظي وتطويخ
الشواطئ وإشعالها الصادخ من سلط منطر العرب االقتصادي الياص .
الالادا ()18
ملى جميع قادة الرواخل وييوت النزه والرواخل السيا ي والرواخل الزجاجي وقواخل الخياضات المائي بميا
فيها الدخاجات المائي ()Jet Skiمند التشغي واإلب اخ بالرواخل التريد بتعليمات السةم واإلخشادات التالي -:
أ) ا تخا المواقع واألماكن الميصص للسبا والسائ ين وضمن ال دود الم ددة من قب الونادق ملى
الشواطئ ومد االقتخال من األماكن الميصص لمخوخ أو خسو السون أو تخاكيبها ملى أخصو
الموانئ.
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ل) قيادة الرواخل ب ذخ والتصخف أثناء الريادة بجدي ومد تعخيض اآليخين للمضايرات أو اليطخ.
ج)مد تجاوز دود المياه اإلقليمي األخدني أو االقتخال منها إال في االت وجود تخيي بذلك.
د)مد استيدا مصادخ اللهل الموتو "مث اسطوانات الغاز" وااللتزا باستيدا مصادخ ال خاخة
المتوفخة ملى الراخل سل التصمي األصلي للراخل.
ه)الم افظ ملى البيئ الب خي ومد إلراء أ ميلوات أو مواد أو في الب خ.
و) استيدا أجهزة االتصاالت المتوفخة ملى الرواخل ومد إشعا جهاز االتصاالت ملى الراخل لوتخات
زمني طويل ملى الرنوات الخئيسي في المنطر وااليتصاخ قدخ اإلمكان في استيدا أجهزة االتصاالت
للمكالمات غيخ ضخوخي واستيدا قناة االتصا  16ملى جهاز  V.H.F.في االت الطواخئ فرط.
ز)اختداء ستخ النجاة من قب جميع الخكال مند تواجده ياخج األماكن المغلر ملى قواخبه .
ح)اختداء ستخة نجاة من قب المتزلجين والمستيدمين لجميع أنواع األلعال المائي ملى قواخبه أو
دخاجاته أو بدالته .
ط) استيدا األمة الدال ملى الغو مند وجود أشيا في الماء.
)استيدا الخاي البخترالي في ال وجود تهديد أمني ب خ ملى الراخل أو الييت واستيدا أ وسيل
اتصا متوفخة ملى الراخل لإلبةغ الووخ منه.
ك)مد ت مي الرواخل مول زائدة من مدد الطاق و الخكال الم ددة في اإلجازة المة ي .
)اإلبةغ بأي وسيل اتصا متوفخة من أي وادث أو مياطخ تتعلو بالسةم أو تلوث البيئ الب خي .
الفصل الااالس
أركا اتااليال
الالادا ()19
للمديخ إيراف اإلجازة المة ي أل من الرطع الب خيي التيي تتضيمنها هيذه التعليميات لميدة  3اشيهخ فيي الي
ميالوتها أ كا هذه التعليمات ت ت طائل س ل اإلجازة في ا تكخاخ الميالو وبعد الت رو من وقومها .
الالادا ()20
تلغى أ تعليمات سابر صادخة بهذا اليصو

امتباخا ً من تاخيخ نشخ هذه التعليمات بالجخيدة الخسمي .
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ايارات المةحة الدولية للسفن
International Maritime Signals
 Morseاشارا الال رس

العنى العل
Nautical
Meaning
ي جد غااس ترت الالاء
يرجى االةتعاد
;Diver Down
Keep Clear

ا األشارا
Name

Alfa

ي جد ةضائع ااره
لى ال فين
Bravo
Dangerous
Cargo
نع
Yes

Charlie

ارتفض ةال اف ةعيدا
ن ال فينال
Keep Clear

Delta

انتة ال فين فت
النا را الى جهال اليالين
Altering Course
to Starboard

Echo

ال فينال ةراجال الى
الرشد
Want a Pilot

Golf

الالرشد لى ال فين
ال فين فت رالال النا را
يرجى االةتعاد
Pilot on Board
انتة ال فين فت
النا را الى جهال الي ار
Altering Course
to Port
ي جد رريق لى
ال فينال يرجى االةتعاد
On Fire; Keep
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Hotel

India

Juliett

ا العل
Flag

Clear
ي جد رجل اا فت
الةرر
Man Overboard
انتة ال فين
األةرار
About to Sail

Oscar

لى شك
Papa

الرركات ال فينال ائرا
الى الالف يرجى
Sierra
االةتعاد
Engines Going
Astern
ال فين ةراجال الى
ال ا دا
Victor
Require
Assistance
ال فين ةراجال الى
ال ا دا اةيال
Whiskey
Require Medical
Assistance
الاااف ال فينالغير
ثاةت يرجى االةتعاد
Yankee
Am Dragging
Anchor
ةراجال الى قاارا
Require a Tug
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الهيئة البحرية األردنية
Jordan Maritime Commission

ن ان الهيئال الةرريال
العاةال – النااال النايل
هاتف رق () 03 2015858
فاكس رق () 032031553
ص.ل ( )171العاةال  -االردن ()77110
ةريد الكتر نتE-mail:jma@jma.gov.jo :
المو م االلكترونيhttp://www.jma.gov.jo :
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