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  م2010لسنة  )87(قرار وزاري رقم 
  ) اجلزء اخلامس(إعتماد الئحة قواعد اجلو بشأن 

********************************  
  وزيــر النقــل ، 

  : الع ــبعد اإلط
  تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها، م بشأن2007لسنة ) 50(على القرار الجمهوري    

  الالئحة التنظيمية لوزارة النقل وتعديالتها،م بشأن 2002لسنة ) 427(وعلى القرار الجمهوري رقم   
بشأن إنشاء الهيئـة العامـة للطيـران المـدني     م 2000لعام ) 444(وعلى القرار الجمهوري رقم 

  والئحتها التنظيمية،
  .المدني م بشأن الطيران1993لعام ) 12(وعلى القانون رقم 

  .وبناء على الصالحيات المخولة لنا
  ـــررقــــــــــــــ

للعمل بموجبها في الهيئـة العامـة للطيـران المـدني     ) الجزء الخامس(تعتمد الئحة قواعد الجو   )1(مادة 
  :واألرصاد وفقاً لما يلي

  

  تعاريف –الفصل األول 
  : عند استخدام المصطلحات التالية في هذا الجزء يكون المقصود بها المعنى المبين قرينها

– فجائيـا فـي وضـعها، أو جعلهـا      تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييراً مناورات
  في وضع شاذ، أو تغيير سرعتها بشكل غير عادي 

ADS-C– التقارير، تحديـد شـروط تقـديم التقـارير     خطة لتقديم
بـة لوحـدات خـدمات الحركـة     البيانـات المطلو (االستطالع التابع التلقـائي  عقود عن بيانات 

قبـل تقـديم    عليهـا التـي يتفـق    عن عقـود االسـتطالع التلقـائي     الجوية ، ووتيرة التقارير
  ). الحركة الجويةخدمات 

–      وسيلة يتم بموجبها تبادل شروط اتفاق االسـتطالع التـابع التلقـائي بـين
يحـدد شـروط البـدء فـي تقـديم تقـارير االسـتطالع         النظام األرضي والطائرة، وهذا العقد

  . التابع التلقائي والبيانات التي سوف تتضمنها هذه التقارير
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–         فضاء جوي ذو أبعاد معرفـة، أو طريـق جـوي معـين، تتـوفر فيـه خدمـة
  . إخطارات الحركة الجوية

– خطارات الحركة الجويةطريق جوي معين تقدم فيه خدمة إ .  
–    تتضــمن أي مبـان أو منشــآت أو معــدات (مسـاحة محــددة علـى ســطح األرض أو المـاء (

  . مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح
–خدمة مراقبة الحركة الجوية لحركة المطار .  

–أ لغرض القيام بخدمة مراقبة الحركة الجوية لحركة المطاروحدة تنش .  
–       حركة الطائرات والمركبات األخرى فـي منطقـة المنـاورات بالمطـار وجميـع الطـائرات

  . التي تطير في المنطقة القريبة من المطار
–لك المطارفضاء جوي ذو أبعاد معرفة يعين حول المطار لحماية حركة ذ .  

–        نشرة تصدرها السلطة المختصـة أو تصـدر بتفـويض منهـا وتحتـوي علـى معلومـات
  . الطيران ذات الصفة المستديمة والالزمة للمالحة الجوية

RRS1.81–      ، محطة أرضية تابعـة لخدمـة اتصـاالت الطيـران المتحركـة
ع محطة اتصاالت الطيـران علـى ظهـر سـفينة مـثال      ويجوز في بعض الحاالت أن توض

  . أو على منصة بحرية
–       مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركـة وتسـتمد قـوة رفعهـا للطيـران مـن ردود

  . ثابتة في ظروف طيران معينة تظلالفعل اإليروديناميكية على أسطح 
–طـائرات يسـتند إلـى إشـارات الجهـاز المجيـب علـى        جهاز في ال

 الرادار الباحث الثانوي، ويعمل بصفة مستقلة عـن المعـدات األرضـية ويصـدر إخطـاراً     
للطيار باحتمال التعارض مـع طـائرات أخـرى مـزودة بجهـاز مجيـب علـى الـرادار         

  . الباحث الثانوي
–ردود فعل الهـواء غيـر ردود فعـل الهـواء      أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من

  . على سطح األرض
– محطة التصاالت الطيران تتحمـل المسـوؤلية األوليـة عـن تنفيـذ       –أرض

  . ت الخاصة بتشغيل ومراقبة الطائرات في منطقة معينةاإلتصاال
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– اإلقـالع والهبـوط بـالطيران فـوق سـطح       تحرك الهليكوبتر أو الطائرة عموديـة
المطار بفعل تأثير األرض على خلخلـة الهـواء وبسـرعة السـير علـى الممـرات وهـي        

  ). عقدة 20(كيلومترا في الساعة  37عادة أقل من 
–جميع المركبات الجوية الموجودة في الجو أوفي منطقة المناورة بالمطار .  

–ستشـاري لضـمان المباعـدة بقـدر     إلخدمة تؤدي في داخل المجال الجوي ا
  .لخطة طيران آلي طبقاًمكان بين الطائرات المشغلة إلا

– للشـروط التـي تحـددها وحـدة مراقبـة       وفقـاً إذن يصدر للطائرة للعمل
  . الحركة الجوية
–قدم من أجل ما يليخدمة ت :  

 : منع ) أ

  . تصادم الطائرات ببعضها )1
  .تصادم الطائرات بالعوائق في منطقة المناورة بالمطار )2

  .إسراع الحركة الجوية والمحافظة على سالسة تدفقها ) ب
–       مركـز مراقبـة   : مصطلح عـام يطلـق علـى أي مـن الوحـدات التاليـة

  . ، وبرج مراقبة المطارقتراباإلالمنطقة، ووحدة مراقبة 
–      مصطلح عام يطلق على خدمة معلومات الطيـران، أو خدمـة التنبيـه، أو خدمـة

خدمـة مراقبـة المنطقـة أو    (إخطارات الحركة الجوية، أو خدمة مراقبـة الحركـة الجويـة    
  ). أو خدمة مراقبة المطار اإلقترابخدمة مراقبة 

–    مجاالت جوية معرفة األبعاد ومصنفة بحـروف أبجديـة وتعمـل
في داخلها أنواع محددة من الرحالت الجوية، وتقدم إليهـا خـدمات الحركـة الجويـة ولهـا      

  . قواعد تشغيلية محددة
–وخطـط   ستالم التقارير عن خـدمات الحركـة الجويـة   إوحدة مكلفة ب

  . الطيران التي تودع قبل المغادرة
–       مصطلح عام يعني وحـدة مراقبـة الحركـة الجويـة أو مركـز معلومـات

  . الطيران أو مكتب تقارير خدمات الحركة الجوية
–منطقة المراقبة أو جزء منها على شكل ممر .  
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–  الهيئات المختصة إلى وجود طائرة فـي حاجـة إلـى معونـة فـي      خدمة القصد منها تنبيه
  . قتضاءإلمجال البحث واإلنقاذ، ومساعدة هذه الهيئات حسب ا

–   ًأو غيـر مستصـوب    مطار يمكن أن تتوجه إليه الطائرة حينما يصـبح هبوطهـا مسـتحيال
  : في مطار المقصد وتشمل المطارات البديلة ما يلي

–   ًبعـد وقـت    مطار بديل يمكن للطائرة أن تهبط فيه إذا أصـبح ذلـك ضـروريا
  . ستخدام مطار المغادرةإستحال عليها إقصير من إقالعها و

–      مطار يمكن  للطائرة أن تهبط فيه بعـد تعرضـها لظـرف شـاذ أو
  . طارئ في مرحلة أثناء الطريق


–        مطار بديل مناسب يمكـن للطـائرة المـزودة بمحـركين تـوربينيين أن تهـبط

فيه بعد أن تتعرض لتوقف محرك أو ألي ظرف شاذ أو طـارئ آخـر وهـي فـي مرحلـة      
  . أثناء الطريق

–  سـتحال عليهـا أو لـم يستصـوب لهـا      إمطار بديل يمكن أن تقصد إليه الطائرة إذا
  . الهبوط في المطار الذي كانت تقصده

–       المسافة الرأسية التي تفصل بين مستوى أو نقطـة أو أي جسـم يعتبـر نقطـة وبـين متوسـط
  . مستوى سطح البحر

–مراقبة الحركـة الجويـة للـرحالت الجويـة المراقبـة عنـد وصـولها أو         خدمة
  . مغادرتها
–      وحدة نشأ لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية فـي مطـار واحـد أو أكثـر إلـى

  .الرحالت المراقبة عند وصولها أو مغادرتها
–ة التـي تعينهـا الهيئـة المسـؤولة عـن تقـديم       السلطة المناسب

  . خدمات الحركة الجوية إلى المجال الجوي المعني
 

 . هي السلطة المعنية في دولة السجل: بالنسبة للرحالت الجوية فوق أعالي البحار )أ 

هي السـلطة المعنيـة فـي الدولـة صـاحبة السـيادة       : بالنسبة للرحالت الجوية األخرى )ب 
  . قليم الذي تطير فوقه الطائرةعلى اإل
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–       مساحة محددة في مطار بري مخصصـة إليـواء الطـائرات ألغـراض صـعود
الركاب إليها أو نزولهم منها، أو تحميلها بالبريـد أو البضـائع أو تفريـغ البريـد والبضـائع      

  . منها، أو تزويدها بالوقود، أو وقوفها، أو صيانتها
–       وحدة مكلفة بتقديم خدمات مراقبة الحركـة الجويـة إلـى الـرحالت المراقبـة فـي

  . ختصاصهاإمناطق المراقبة الواقعة في دائرة 
–ُقدم إلى الرحالت المراقبـة فـي داخـل منطقـة     خدمة مراقبة الحركة الجوية التي ت
  . المراقبة

–نسياب الحركة الجويـة حسـب متطلبـات تقـديم     إيق جوي محدد لتوجيه طر
  . خدمات الحركة الجوية

   ADS-B–المطـار  وعربـات  بهـا الطـائرات   تسـتطيع  وسيلة هي 

 والبيانـات  والموقـع  الهويـة  بيانـات  مثـل  تلقائيا بيانـات  تستقبل أن أو/ و تبث أن وغيرها

  .بيانات وصلة طريق عن إذاعي شكل في حسب االقتضاء، اإلضافية،
   ADS-Cاالسـتطالع  عقـد  اتفـاق  تبادل شـروط  بموجبها يتم وسيلة 

 يحـدد  العقـد  وهـذا  ، بيانـات  وصـلة  طريق عن األرضي والطائرة النظام بين التلقائي التابع

سـوف   التـي  والبيانـات  التلقـائي  التـابع  عاالسـتطال  عقـد  تقـارير  في تقديم البدء شروط
  .التقارير هذه تتضمنها

–ستطالع تقدم فيه الطائرات تلقائيا، بواسـطة وصـلة بيانـات، بيانـات     إلتقنية ل
مستمدة من األجهزة المالحية ونظم تحديد الموقع المركبة فـي الطـائرة، بمـا فيهـا بيانـات      

  . عها المحدد باألبعاد األربعة، وأي بيانات إضافية حسب االقتضاءهوية الطائرة وموق
–     المسافة الرأسية بين سطح األرض أو سطح المـاء وبـين قاعـدة أدنـى

ت السحاب التي تغطي أكثر مـن نصـف السـماء علـى ارتفـاع أقـل مـن        طبقاًطبقة من 
  ). قدم 20000(متر  6000

–        عندما تطير الطائرة في قطاع طريـق جـوي محـدد بنطـاق منـارة السـلكية متعـددة
تجاهات وتعمل على الترددات العالية، هي النقطة التي يتوقـع أن تقـوم الطـائرة عنـدها     إلا

بتحويل مرجعها المالحي الرئيسي من التجهيـزات التـي خلفهـا إلـى التجهيـزات الالحقـة       
  . التي أمامها

–لنقطة التي ينتهي عندها تصريح مراقبة الحركة الجوية الممنوح للطائرةا .  
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– إمجال جوي مراقب يمتد إلى أعلىمن حد معين فوق سطح األرض بتداء .  
–مطار تقدم فيه خدمة مراقبة الحركة الجوية إلى حركة المطار .  

–رف األبعاد ، تقدم فيه خدمة مراقبـة الحركـة الجويـة حسـب فئـة      مجال جوي مع
  . المجال الجوي

– أي رحلة جوية يشترط حصولها على تصريح من مراقبة الحركة الجوية .  
–تصال بـين المراقـب والطيـار، يسـتعان فيهـا      إلوسيلة ل

  . تصاالت مراقبة الحركة الجويةإلة بيانات لخدمة بوص
–مجال جوي مراقب يمتد من سطح األرض إلى حد علوي محدد .  

–    كلمـا انخفضـت كتلـة     اإلرتفـاع تقنية للطيران المستقيم تنتج عنها زيادة صـافية فـي
  . الطائرة

–ه الطيار طوال جزء كبير من الرحلةيلمستوى يحافظ ع .  
– التـي تصـبح سـارية المفعـول      –بما فيها من تعديالت محتملـة   –خطة الطيران

  . بمقتضى تصاريح الحقة للتصريح األول
–       مجال جوي ذو أبعاد محددة قد توجد فيه عمليـات خطـرة علـى الطيـران فـي أوقـات

  . معينة 
– القصـد منـه تبـادل الرسـائل عبـر وصـلة       اإلتصـال شكل من أشكال ،

  . بيانات
–الوقت التقديري الذي تبدأ عنده الطائرة في التحرك للمغادرة .  

–  طـائرة فـوق   بالنسبة لرحالت الطيران اآللي، هو الوقت المقدر أن تصـل فيـه ال
 اإلقتـراب  إجـراءات نقطة معينة تحدد بالعالقة إلى المساعدات المالحية وتبـدأ مـن عنـدها    

اآللي، أما إذا كان المطـار غيـر مـرتبط بالمسـاعدات المالحيـة فـإن موعـد الوصـول         
وهـو بالنسـبة لـرحالت الطيـران     . التقديري يصبح وقت وصول الطـائرة فـوق المطـار   

  . ل الطائرة فوق المطارالبصري الوقت المقدر لوصو
–         الموعد الذي تتوقـع فيـه مراقبـة الحركـة الجويـة أن تتـرك الطـائرة القادمـة

  . للهبوط اإلقترابالثابتة إلكمال عملية  اإلنتظارالمتأخرة نقطة 
–        مات خطة الطيران التي أودعهـا الطيـار أو ممثلـة الرسـمي لـدى وحـدة خـد

  . الحركة الجوية دون أي تغير الحق
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–        عضو في طاقم قيادة يحمل إجـازة ويكلـف بواجبـات ضـرورية لتشـغيل الطـائرة
  . طوال مدة مأمورية الرحلة الجوية

– وحدة مكلفة بتقديم خدمة معلومات الطيران وخدمة التنبيه .  
–       مجال جوي معرف األبعاد تقدم إلـى الطـائرات فـي داخلـه خدمـة معلومـات

  . الطيران وخدمة التنبيه
–       خدمة تقدم بقصد تقديم المشورة والمعلومـات التـي تفيـد فـي إتمـام الـرحالت

  . الجوية بسالم وكفاءة
–   1013.2محـدد لـه ضـغط هـو     سطح ضغطه الجوي ثابت بالنسبة إلى مـربط قيـاس 

  . ، ومنفصل عن األسطح األخرى المماثلة بفواصل ضغطية محددةهكتوبسكال
–      معلومات معينة تقدم إلى وحدات خدمة الحركة الجويـة وتتعلـق بالرحلـة أو بجـزء مـن

  . الرحلة التي تنوي الطائرة القيام بها
–  من مقصورة قيادة الطائرة أثناء الطيرانمدى الرؤية إلى األمام .  

–      مدى الرؤية في المطار كما هي محددة في تقريـر الراصـد الجـوي المعتمـد أو
  . النظم اآللية

–    إهو االتجاه الذي يشير إليه المحور الطولي لطائرة، ويعبر عنـه عـادة بالـدرجات بتـداء 
  ). يقي أو المغناطيسي أو البوصلي أو الشبكيالحق(من الشمال 

–المسافة الرأسية بين مستوى أو نقطة أو شيء يعتبر نقطة وبين مربط قياس محدد .  
– لقواعد الطيران اآللي طبقاًرحلة تشغل .  

–   ة الطيـران مـع تفـادي    سلسلة من مناورات محددة سلفا يؤديها الطيـار بـأجهز
بتـدائي، أو مـن بدايـة الطريـق     إلقتراب اإلمن النقطة المحددة ل بتداءإالعوائق بقدر محدد، 

بالنقطة التـي يمكـن بـدء الهبـوط منهـا، أو       نتهاءإالجوي المحدد للوصول، أيهما أنسب، و
ائـق  نتهاء بالنقطة التـي تنطبـق عليهـا قواعـد الخلـوص مـن العو      إإذا لم يكتمل الهبوط، 

  . أو في مرحلة أثناء الطريق اإلنتظارأثناء 
–اقتراب آلي باستخدام اإلرشاد الجانبي وبدون إرشاد رأسي .  

– سـتخدام اإلرشـاد الجـانبي واإلرشـاد الرأسـي دون      إآلية ب إجراءات
  . والهبوط اآللي إلقتراباستيفاء الشروط المقررة لعمليات إ

–تبـاع الحـدود   إستخدام اإلرشـاد الجـانبي والرأسـي مـع     إاقتراب آلي دقيق ب
  . الدنيا المقررة لفئة العملية
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–       أحوال جوية يعبر عنها بداللة مـدى الرؤيـة وبعـد السـحاب والسـقف، وتقـل
  . المقررة لظروف الطيران البصريحدودها عن الحدود الدنيا 

–جزء من منطقة التحركات مخصص لهبوط الطائرات أو إقالعها .  
–        مصطلح عام يبين وضع الطائرة المتعامـد علـى األرض فـي أثنـاء الطيـران، ويعبـر عنـه

  . أو مستوى الطيران اإلرتفاعبالعلو أو 
–   ـ تخدم إلقـالع الطـائرات وهبوطهـا وسـيرها علـى الممـرات       جزء من المطـار يس

  . األرضية، وال يشمل ساحات وقوف الطائرات 
–    إلقـالع والهبـوط والسـير علـى الممـرات      لجزء من المطار تسـتخدمه الطـائرات

  . األرضية، ويتكون من منطقة المناورة وساحة أو ساحات وقوف الطائرات
– ار الذي عينه المشغل ، وفي حالة الطيران العـام هـو الطيـار الـذي عينـه المالـك،       الطي

  . فه بتشغيل الرحلة الجوية بأمانلقيادة الطائرة وكلّ
– المقابل له في الضغط الجوي القياسي اإلرتفاعضغط جوي معبر عنه ب .  

–د أو أكثر من العقاقير نفسانية التأثير بطريقةتناول أفراد الطيران لواح :  
مـن يتناولهـا ، أو تعـرض للخطـر حيـاة اآلخـرين أو        علىتشكل خطراً مباشراً  ) أ

  . صحتهم أو راحتهم
جتماعيـة أو ذهنيـة أو بدنيـة ، أو تـؤدي إلـى      إمهنيـة أو   علًةأو تسبب مشكلة أو  ) ب

  . استفحالها
–ة فوق أراضي الدولة أو مياههـا اإلقليميـة ، يحـرم الطيـران     مجال جوي ذو أبعاد محدد

  . بداخله
–         ،تشـمل الكحـول ومستحضـرات األفيـون والقنـب، والمسـكنات ، والمنومـات

الذهنية األخـرى، وعقـاقير الهلوسـة، والمـذيبات المتطـايرة، وال       والمنبهاتوالكوكايين، 
  . تشمل القهوة والتبغ

–  الالسلكي، القصـد الرئيسـي منـه هـو تبـادل المعلومـات        اإلتصالشكل من أشكال
  . بالمخاطبة الصوتية

–       خطة طيران لسلسلة من الرحالت الجوية المنفـردة التـي تتكـرر بكثـرة وتشـغل
لحركـة  بانتظام ولها سمات أساسـية متطابقـة، يقـدمها المشـغل إلـى وحـدات خـدمات ا       

  . الجوية لتحتفظ بها وتستخدمها بصفة متكررة
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–موقع جغرافي معين، يبلغ عن موقع الطائرة بالنسبة إليه .  
–      مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولـة أو مياههـا اإلقليميـة ،يكـون الطيـران

  . بشروط معينة بداخله مقيداً
–لة محددة األبعاد في المطار البري أعدت لهبوط الطائرات وإقالعهامساحة مستطي .  

–       موقع معين الغرض منه حماية المـدرج، أو حمايـة أحـد أسـطح الحـد مـن
العوائق ، أو حماية منطقة حرجة أو حساسـة مـن منـاطق نظـام الهبـوط اآللـي ونظـام        

علـى الممـر أن    ئرات أو المركبـات السـائرة  يفـي، ويجـب علـى الطـا    والهبوط الميكرو
  . ، ما لم يصرح لها برج مراقبة المطار بخالف ذلكتتوقف وتنتظر عنده

–     هم األشخاص الذين قد يعرضون سـالمة الطيـران للخطـر إذا أدوا مهـامهم
ـ      اقم الطـائرة  ووظائفهم بطريقة غير سليمة، ويشمل هـذا التعريـف ، مـثال ، أعضـاء ط

  . وأفراد صيانة الطائرات ومراقبي الحركة الجوية
–مساحة في المطار تستعمل لعرض العالمات األرضية .  

–     رحلة طائرة تصرح لها مراقبة الحركة الجويـة بـالطيران البصـري فـي
  . ح بالطيران البصريداخل نطاق المراقبة في ظروف جوية أقل من أن تسم

–   ،عمليتـي اإلقـالع    بإسـتثناء حركة الطائرة على أرض المطار بقـدرتها الذاتيـة
  . والهبوط

–         مسار محدد في المطار البري لتسير عليـه الطـائرات ، الغـرض منـه الـربط بـين جـزء مـن
  : المطار بجزء آخر، وهو يشمل

ء من سـاحة وقـوف الطـائرات يخصـص بوصـفه ممـرا       جز –ممر وقوف الطائرات  )أ 
  . لغرض وحيد هو تمكين الطائرة من الذهاب إلى مواقفها أرضياً

جـزء مـن شـبكة الممـرات فـي سـاحة الوقـوف،         –ممر ساحة وقوف الطـائرات   )ب 
 . الغرض منه تمكين الطائرة من عبور ساحة الوقوف

خصيصـا ليسـهل    ممر موصل بمدرج زاويـة حـادة، مصـمم    –ممر الخروج السريع  )ج 
على الطائرة الهابطة أن تـدور إليـه بسـرعات أكبـر مـن سـرعات دخـول ممـرات         

  .الخروج األخرى ، ومن ثم فهو يقلل إلى أدنى حد من وقت شغل المدرج
–ًعند تجمع الطرق الجويـة التـي تقـدم إليهـا خـدمات       منطقة مراقبة تنشأ عادة

  . ن مطار رئيسي واحد أو أكثرالحركة الجوي بالقرب م
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–         بالنسبة لـرحالت الطيـران اآللـي ، هـي الوقـت التقـديري لوصـول
الطائرة محسوبا منذ لحظة اإلقالع وحتـى لحظـة الوصـول فـوق نقطـة معينـة يجـري        

لهبـوط  ا إجـراءات تحديدها بالرجوع إلى المساعدات المالحية ويتوقـع عنـدها البـدء فـي     
اآللي ، أما في حالة عدم وجود مسـاعدات مالحيـة فـي مطـار المقصـد، فهـي الوقـت        

. المقدر أن ينقضي منذ لحظـة اإلقـالع حتـى لحظـة الوصـول فـوق مطـار المقصـد          
وبالنسبة لرحالت الطيران البصري هي الوقـت التقـديري للطيـران منـذ اإلقـالع وحتـى      

  . الوصول فوق مطار  المقصد
–تجاهـه عنـد أي نقطـة بعـدد     إقط مسار الطائرة فوق سـطح األرض ، ويعبـر عـادة عـن     مس

  ). الحقيقي أو المغنطيسي أو الشبكي(من الشمال  بتداءإالدرجات 
–     إخطار تقدمه وحدة خدمات الحركة الجوية وتحدد فيـه المنـاورات التـي يجـب أن

  . يقوم بها الطيار لتفادي التصادم
–       معلومات تصدرها وحدة خدمات الحركة الجويـة لتنبيـه الطيـار إلـى حركـة جويـة

أخرى معروفة وشوهدت على مقربة من الموقـع أو مـن الطريـق الـذي تعتـزم الطـائرة       
  . سلوكه ، وهذه المعلومات تساعد الطيار على تفادي التصادم

–ـ و تحته موقع الطـائرة الرأسـي بالنسـبة إلـى     الذي يحدد عنده أ اإلرتفاع ات اإلرتفاع
  . المقررة 
–مركبة هوائية أخف من الهواء تعمل بدون محرك وبدون قائد وطيرانها حر .  

VFR  - البصري الطيران قواعد إلى لإلشارة المستعمل الرمز.  
– طيران البصريلقواعد ال وفقاًرحلة تجرى .  

–مدى الرؤية ألغراض الطيران هو األكبر من بين ما يلي : 

أكبر مسافة يمكن منها رؤية أي شيء أسود مالئم األبعـاد وموضـوع بـالقرب مـن      ) أ
  .األرض وتمييزه عند رؤيته أمام خلية المعة

 شـمعة  1000أكبر مسافة يمكن منها رؤية أنوار تكاد شـدة إضـاءتها تصـل إلـى      ) ب
  . وتمييزها أمام خلفية مظلمة

–       أحوال جوية يعبر عنها بمـدى الرؤيـة وبعـد السـحاب والسـقف ، مسـاوية
  . للحدود الدنيا المقررة للطيران البصري أو تزيد عليها

VMC - البصرية الجوية األحوال إلى لإلشارة المستعمل الرمز.   
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  وتطبيق قواعد اجل –الفصل الثاني 
  

21 
تطبق قواعد الجو على الطائرات التي تحمل عالمات جنسية وعالمات تسجيل الجمهورية اليمنية ، حيثما  1- 1- 2

يطبق من هذه القواعد ما ال يتعارض مع القواعد التي تعلن  ن كانت هذه الطائرات ، مع مراعاة أ
  . على اإلقليم الذي تطير فيه تلك الطائراتعنها الدولة التي تمارس االختصاص القانوني 

فى حالة ما إذا إعتمدت الهيئة متطلبات تخالف القواعد القياسية للمنظمة الدولية للطيران فعلى الهيئـة   2-1-2
  .إبالغ المنظمة بذلك

  
22 

للقواعد العامة يضاف إليها في حالة  طبقاًفي الجو أو في منطقة التحركات بالمطار  يكون تشغيل الطائرة سواء
  : الطيران  ، إما 

  . قواعد الطيران البصري  ) أ
 . وإما قواعد الطيران اآللي ) ب

  
23 

231 
  

 وفقاًئرة عن تشغيل الطا يكون قائد الطائرة، سواء كان يعمل أو ال يعمل على أجهزة قيادة الطائرة، مسؤوالً
لقواعد الجو، غير أنه يجوز لقائد الطائرة أن يحيد عن هذه القواعد في الظروف التي تجعل هذا 

  . اإلجراء ضرورة حتمية لمصلحة السالمة
  

232 
تزمة، وبالنسبة قبل بدء الرحلة الجوية ، على قائد الطائرة أن يلم بجميع المعلومات المتاحة والمفيدة للرحلة المع

للرحالت الجوية خارج المنطقة القريبة من المطار ولكل رحالت الطيران اآللي ، يجب أن تشمل 
حتياجات إلما قبل الطيران دراسة متأنية للنشرات والتنبؤات الجوية السارية مع مراعاة ا إجراءات

  . للخطة الموضوعة طبقاًتبع إذا تعذر إتمام الرحلة البديلة التي تُ جراءاتمن الوقود واإل
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24 

  . لها يكون لقائد السلطة الطائرة السلطة النهائية فيما يتعلق باستعمال الطائرة طالما ظل قائداً
  

25 
) لعالقة بالسالمةاألفراد ذوي ا(ال يجوز ألي شخص تكون وظيفته حاسمة بالنسبة لسالمة الطيران  1- 2-5

أن يقوم بتلك الوظيفة عندما يكون تحت تأثير أي مادة مؤثرة على العقل تتسبب في إضعاف 
الخطر للمواد  اإلستعمالوال يجوز ألي شخص كهذا أن يشرع في أي نوع من . أدائه البشري

  . المؤثرة في العقل
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  قواعد عامة  -الفصل الثالث  
31 

311 
  . ال يسمح بتشغيل طائرة بإهمال أو استهتار على نحو يعرض حياة اآلخرين أو ممتلكاتهم للخطر

312 
الحـاالت التـي يصـدر فيهـا تصـريح       بإسـتثناء حاالت الضرورة أثناء اإلقالع أو الهبوط ، أو  بإستثناء

لطة المختصة، ال يجوز للطـائرة أن تطيـر فـوق المنـاطق المزدحمـة مـن       بذلك من الس
المدن أو القرى أو المستوطنات، أو فوق جمـع مـن النـاس فـي مكـان مكشـوف إال إذا       
طارت على ارتفاع يسمح لها، في حالة االضطرار، بـالهبوط بـدون تعـريض األشـخاص     

  . أو الممتلكات على السطح ألي خطر
313 

  : يعبر عن مستويات الطيران المستقيم التي تتم عليها رحلة جوية أو جزء منها كاآلتي
مستويات طيران ، بالنسبة للرحالت الجويـة التـي تـتم علـى أقـل مسـتوى طيـران         ) أ

  . نتقالي حسب الحالةإلا اإلرتفاعمستعمل أو فوقه، أو فوق 
تحـت أقـل مسـتوى طيـران مسـتعمل ،       ارتفاعات ، بالنسبة للرحالت الجوية التي تتم ) ب

 . االنتقالي حسب الحالة اإلرتفاعأو تحت 

314 
ال يجوز إسقاط أو رش أي شئ مـن طـائرة أثنـاء طيرانهـا إال فـي األحـوال التـي تحـددها السـلطة          
المختصة وحسبما تصدره وحدة خـدمات الحركـة الجويـة المختصـة مـن معلومـات أو       

  . يح في هذا الشأنأو تصر/إخطار و
315 

للمتطلبـات التـي تحـددها السـلطة المختصـة       طبقـاً ال يسمح لطائرة أن تسحب طائرة أو شيء آخر إال 
أو /وحسبما تصدره وحدة خدمات الحركة الجويـة المختصـة مـن معلومـات أو إخطـار و     

  . تصريح في هذا الشأن
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316 
للشـروط التـي تحـددها السـلطة      طبقـاً ضـطرارية إال  إلفي غيـر األحـوال ا   ال يسمح بالنزول بمظلة،

المختصة وحسبما تصدرها وحدة خـدمات الحركـة الجويـة المختصـة مـن معلومـات أو       
  . أو تصريح في هذا الشأن/إخطار و

317 
صـة وحسـبما تصـدره وحـدة     للشروط التي تحـددها السـلطة المخت   طبقاًال يسمح بالطيران البهلواني إال 

  . أو تصريح في هذا الشأن/خدمات الحركة الجوية المختصة من معلومات أو إخطار و
318 

ال يسمح للطائرات بالطيران على هيئة تشـكيالت إال بنـاء علـى ترتيـب مسـبق بـين قـادة الطـائرات         
هيئـة تشـكيالت فـي مجـال جـوي       المشتركة في العملية وال يسمح لها بـالطيران علـى  

المختصـة بخـدمات المالحـة    ) السـلطات (للشروط التي تحـددها السـلطة    وفقاًمراقب إال 
  : ويجب أن تشمل هذه الشروط ما يلي. الجوية

  . أن يطير التشكيل كطائرة واحدة من حيث المالحة واإلبالغ عن الموقع )أ 
مسـؤولية قائـد التشـكيل     أن يكون الفصل بين الطائرات المشتركة فـي التشـكيل مـن    )ب 

وقادة الطائرات األخرى المشتركة فـي التشـكيل، وأن يشـمل الفصـل فتـرات انتقاليـة       
عندما تقوم الطائرة بالمناورة لتفصل نفسـها عـن غيرهـا فـي التشـكيل وعنـدما تقـوم        

 . بعمليات االنضمام واالبتعاد

 0.5(متـر واحـد   أن تحافظ كل طائرة على مسافة جانبية وطولية ال تزيد علـى كيلـو    )ج 
عـن طـائرة   ) قـدم   100(متـر   30، وعلى مسافة رأسية ال تزيـد علـى   ) ميل بحري
  .قائد التشكيل

319 
يجب تشغيل أي منطاد حر بدون قائد على النحو الذي يقلل إلى أقصى حد مـن األخطـار التـي قـد تلحـق      

  ). 4(للشروط التي يحددها المرفق بقاًطباألشخاص أو الممتلكات أو بطائرات أخرى، و
3110 

ال يسمح ألي طائرة أن تطير في منطقة محرمة ، أو فـي منطقـة مقيـدة، تكـون قـد نشـرت أوصـافها        
لشـروط القيـود ، أو التصـريح مـن الهيئـة العامـة للطيـران         طبقاًبالشكل الواجب ، إال 

  . المدني واألرصاد
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32 
321 

  . ال يسمح بتشغيل طائرة بالقرب من طائرة أخرى بشكل يعرضها لخطر التصادم
322 
  . حافظ على زاوية اتجاهها وسرعتهايجب على الطائرة التي لها حق المرور أن ت

ـ        3-2-2-1 ائرة أخـرى ، أن  يجب على الطائرة التـي تلزمهـا القواعـد التاليـة أن تفسـح الطريـق لط
تقطـع الطريـق أمامهـا ، إال إذا فعلـت      أنتتجنب المرور فوق تلك الطـائرة أو تحتهـا أو   

  . ذلك وهي بعيدة عنها تمام ومع مراعاة تأثير االضطراب الظلي للطائرة
لتصـادمهما، وجـب    اًإذا تقابلت طائرتان وجها لوجه أو كادتا وكـان هنـاك خطـر    -التقابل   3-2-2-2

  . ئرة أن تغير اتجاهها إلى اليمينعلى كل طا
تجـاهين متقـاطعين علـى نفـس المسـتوى تقريبـا ،       إعندما تتقارب طائرتان فـي   –التقاطع  3-2-2-3

يجب على الطائرة التي تكون الطائرة األخرى علـى يمينهـا أن تفسـح لهـا الطريـق ، إال      
  : في الحاالت اآلتية

بمحـرك أن تفسـح الطريـق     يجب على الطـائرات األثقـل مـن الهـواء المدفوعـة      )أ 
  . للمناطيد ذات المحركات والطائرات الشراعية والمناطيد

ــق للطــائرات الشــراعية   )ب  ــات أن تفســح الطري ــد ذات المحرك ــى المناطي يجــب عل
 . والمناطيد

 . يجب على الطائرات الشراعية أن تفسح الطريق للمناطيد )ج 

ت التـي تسـحب   يجب على الطائرات المدفوعة بمحـرك أن تفسـح الطريـق للطـائرا     )د 
  .طائرات أخرى أو أشياء أخرى

الطائرة الالحقة هي الطائرة التي تقتـرب مـن طـائرة أخـرى مـن الخلـف فـي         –التعدية  4 -3-2-2
درجـة مـع مسـتوى تماثـل األخيـرة، بمعنـى أن تكـون         70اتجاه يشكل زاوية تقل عن 

نـوار المالحيـة   في وضع ال يسمح لهـا برؤيـة أي مـن األ    –أثناء الليل  -الطائرة الالحقة
ويكون للطـائرة الملحوقـة حـق المـرور ، ويجـب      . لميسرة الطائرة األخرى أو لميمنتها 

أن تظـل   كانت في حالة صـعود أو نـزول أو تطيـر أفقيـاً     على الطائرة الالحقة ، سواء ،
مبتعدة عن الطائرة األخرى بأن تغير اتجاههـا  إلـى اليمـين ، وأي تغييـر فـي الوضـع       
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من الطائرتين ال يعفي الطـائرة الالحقـة مـن تنفيـذ هـذا االلتـزام إلـى أن        النسبي  لكل 
  . تصبح بعيدة كل البعد عن الطائرة الملحوقة

  الهبوط  3-2-2-5
يجب على أي طائرة فـي أثنـاء طيرانهـا أو تحركهـا علـى األرض أو فـوق المـاء أن         3-2-2-5-1

المراحـل النهائيـة لعمليـة    تفسح الطريق للطائرات األخرى الهابطـة أو التـي تكـون فـي     
  . بغرض الهبوط اإلقتراب

عند اقتراب طائرتين أو أكثر أثقل من الهواء مـن مطـار الهبـوط يجـب علـى الطـائرة        3-2-2-5-2
األكثر ارتفاعا أن تفسح الطريـق للطـائرة األقـل ارتفاعـا ، غيـر أنـه ال يسـمح لهـذه         

رة أخـرى تكـون فـي المراحـل     األخيرة بأن تنتفع بهذه القاعدة وتقطع الطريق علـى طـائ  
ومـع ذلـك يجـب علـى     . بغرض الهبوط أو بأن تقـوم بتعـديتها    اإلقترابالنهائية لعملية 

  . الطائرات األثقل من الهواء التي تسير بمحرك أن تفسح الطريق للطائرات الشراعية
إذا تبـين للطيـار أن طـائرة أخـرى مضـطرة للهبـوط، فعليـة         –الهبوط االضطراري  3-2-2-5-3

  . إخالء الطريق لها
يجب على الطائرة التي تسير فـي منطقـة المنـاورة بالمطـار أن تخلـي الطريـق        –اإلقالع  3-2-2-6

  . للطائرات التي تقوم باإلقالع أو التي على وشك اإلقالع
  تحركات الطائرات على السطح  2-7 -3-2
لتحركـات بالمطـار ،   في حالة وجود خطر تصادم بين طـائرتين تسـيران فـي منطقـة ا     3-2-2-7-1

  : يطبق ما يلي 
إذا اقتربت الطائرتان وجها لوجه ، أو كادتا ، فيجـب علـى كـل منهمـا أن تتوقـف إذا       )أ 

  . كان ذلك ممكنا ، أو أن تنحرف إلى اليمين ، بحيث تتجنب األخرى تماما 
عندما تكون الطائرتان في اتجاهين متقـاطعين ، فيجـب علـى الطـائرة التـي تكـون        )ب 

 . يمينها أن تفسح الطريق األخرى على

يكون حق المرور للطائرة الملحوقة بطائرة أخـرى ، ويجـب علـى الطـائرة الالحقـة       )ج 
  . أن تتجنب الطائرة األخرى تماما

عنـد جميـع مواقـع     اإلنتظـار يجب على الطائرة التي تسير في منطقة المناورة التوقـف و  3-2-2-7-2
  . قبة المطار بخالف ذلكقبل المدرج ما لم يرخص لها برج مرا اإلنتظار

عنـد جميـع    اإلنتظـار يجب على الطائرة التي تسـير فـي منطقـة المنـاورة التوقـف و      3-2-2-7-3
  . عوارض التوقف المضاءة ولها أن تواصل السير عند انطفاء هذه األنوار
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323 
جميـع الطـائرات    ، يجـب علـى  5-3-2-3فيما عدا الحاالت المنصوص عليها فـي الفقـرة    3-2-3-1

أثناء طيرانها في الفتـرة بـين الغـروب والشـروق أو خـالل أي فتـرة بينهمـا تحـددها         
  : تضيء األنوار التالية نالسلطة المختصة، أ

  . إلى الطائرة اإلنتباهأنوار منع التصادم المراد بها استرعاء  ) أ
طـائرة وال  األنوار المالحية المراد بها توجيه نظـر المراقـب إلـى المسـار النسـبي لل      ) ب

يسمح بإضاءة أي أنوار أخرى إذا كـان هنـاك احتمـال للخلـط بينهمـا وبـين هـذه        
  .األنوار

، فإنـه بـين غـروب الشـمس      5-3-2-3فيما عدا الحاالت المنصوص عليهـا فـي الفقـرة     3-2-3-2
  : وشروقها أو خالل أي فترة بينهما تحددها السلطة المختصة

فـي منطقـة التحركـات بالمطـار أن تضـيء      يجب على جميع الطائرات أثناء تحركها  )أ 
أنوارا مالحية الغرض منها توجيه نظر المراقـب إلـى المسـار النسـبي للطـائرة وال      
يسمح بإضاءة أي أنوار أخـرى إذا كـان هنـاك احتمـال للخلـط بينهـا وبـين هـذه         

  . األنوار
يجب على جميع الطائرات الموجودة فـي منطقـة التحركـات بالمطـار ، مـالم تكـن        )ب 

ة ومضاءة بدرجة كافية ، أن تضـيء أنـوارا الغـرض منهـا إظهـار النهايـات       ساكن
 . الطرفية لهيكلها

يجب على جميع الطائرات التي تعمـل فـي منطقـة التحركـات بالمطـار أن تضـيء        )ج 
 . إليها اإلنتباهالغرض منها شد  أنواراً

 يجب على جميع الطائرات الموجودة في منطقة التحركـات بالمطـار ومحركاتهـا فـي     )د 
  . حالة تشغيل أن تضيء أنوارا الغرض منها اإلشارة إلى ذلك

، يجـب علـى جميـع     5 -3-2-3فيما عـدا الحـاالت المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة        3 -3-2-3
الطائرات التي في حالة طيران والمجهزة بـأنوار مانعـة للتصـادم بشـكل يلبـي الشـروط       

ـ أن تضــيء هـذه األنــوار  ) أ 1-3-2-3الـوارد فــي الفقـرة    فــي غيـر الفتــرة   اًايض
  .  1-3-2-3المنصوص عليها في الفقرة 

  : ، فيجب على جميع الطائرات 5-3-2- 3فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في الفقرة  3-4- 3-2
التي تعمل داخل منطقة التحركات بالمطـار وتكـون مجهـزة بـأنوار مانعـة للتصـادم        ) أ

  ). ج 2-3-2-3بشكل يفي بالشرط الوارد في الفقرة 
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الموجودة داخل منطقة التحركات بالمطار وتكـون مجهـزة بـأنوار مانعـة للتصـادم      أو  ) ب
  ).د 2-3-2-3بشكل يفي بالشرط الوارد في الفقرة 

  . 2-3-2-3في غير الفترة المنصوص عليها في الفقرة  ايضاًأن تضيء هذه األنوار 
ة بشـكل يفـي بشـروط    يسمح لقائد الطائرة بإطفاء األنـوار الكشـافة المركبـة فـي الطـائر      3-2-3-5

، أو بخفـــض درجـــة  4-3-2-3و  3 -3-2-3و 2-3-2-3و 1-3-2-3الفقـــرات 
  : سطوعها إذا كانت تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى

  . التأثير على أداء الواجبات بشكل سليم ) أ
  .أو تعريض مراقب خارجي لضوء ساطع مؤذ للبصر ) ب

324 
  : الطيران اآللي المصطنع ما لم تتوافر لها الشروط التاليةال يسمح ألي طائرة أن تقوم ب

  . أن تكون الطائرة مزودة بأجهزة قيادة مزدوجة وصالحة تماما للعمل ) أ
أن يشغل طيار مؤهل أحد أماكن القيـادة بهـا ليعمـل كطيـار أمـان للشـخص الـذي         ) ب

ويجـب أن يتـوافر لطيـار األمـان رؤيـة      . مصـطنع  آلـى يطير في ظروف طيران 
في اتجاه األمام وإلى كـل جانـب مـن جـانبي الطـائرة، أو أن يشـغل مراقـب        كافية 

مختص ومتصل بطيار األمان موقعا فـي نفـس الطـائرة يسـمح لـه بإكمـال نقـص        
  . الرؤية لدى طيار األمان

325 
رب منـه، سـواء كانـت داخـل حركـة      يجب على الطائرة الجاري تشغيلها فوق سطح المطـار أو بـالق  

  : المطار أو خارجها ، أن تراعي ما يلي 
  . مالحظة حركة المطار لتفادي وقوع أي تصادم )أ 
الدخول في نفس نمط الحركة الذي تتبعـه الطـائرات األخـرى فالجـاري تشـغيلها أو       )ب 

 . تفاديها

بغـرض   اإلقتـراب إجراء جميع عمليات الدوران إلـى جهـة اليسـار ، سـواء عنـد       )ج 
 . لهبوط أو بعد اإلقالع ، ما لم تصدر لها تعليمات بخالف ذلكا

الهبوط أو اإلقالع في اتجاه مضاد للـريح مـا لـم تقـض دواعـي السـالمة أو شـكل         )د 
  . المدرج أو اعتبارات الحركة الجوية بأنه من األفضل استخدام اتجاه آخر
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326 
أو سـفينة وكـان هنـاك خطـر تصـادم بينهمـا، وجـب         إذا اقتربت طائرة من طائرة أخرى 3-2-6-1

على الطائرة أن تستمر فـي تحركهـا آخـذة تمامـا فـي االعتبـار الظـروف واألحـوال         
  . المحيطة ، بما في ذلك حدود إمكانية السفينة أو الطائرة األخرى

فسـح  يجب على الطائرة التي توجد على يمينهـا طـائرة أخـرى أو سـفينة أن ت     –التقاطع  1 -3-2-6-1
  . لها الطريق بحيث تتجنبها تماما

إذا تقابلت طائرة مع طائرة أخـرى أو مـع سـفينة وجهـا لوجـه، أو كـادت ،        –التقابل  3-2-6-1-2
  . وجب عيها أن تغير اتجاهها إلى اليمين بحيث تتجنبها تماما

، ويجـب  الطائرة أو السفينة الجاري تجاوزها هي التـي تتمتـع بحـق المـرور      –التعدية  3-2-6-1-3
  . على الطائرة التي تتجاوزها أ، تغير االتجاه بحيث تتجنبها تماما

يجب على الطائرات عند هبوطها على سـطح المـاء أو إقالعهـا منـه      –الهبوط واإلقالع  3-2-6-1-4
  . أن تتجنب بقدر اإلمكان جميع السفن وأن تتفادى عرقلة مالحتها

ـ  –أنوار الطائرات على سطح الماء  3-2-6-2 ب علـى جميـع الطـائرات الموجـودة علـى سـطح       يج
"  القواعـد الدوليـة لمنـع التصـادم فـي البحـار       "الماء أن تضيء األنوار التي تشـترطها  

وذلك بين الغـروب والشـروق أو أي فتـرة بـين الغـروب والشـروق حسـب قـرارات         
السلطة المختصة ما لم يتعذر ذلك من الوجهة العمليـة ، ويجـب عليهـا فـي هـذه الحالـة       
إضاءة أنوار مشابهة بقدر اإلمكـان مـن حيـث الصـفحات والمكـان مـع األنـوار التـي         

  ". القواعد الدولية"تشترطها 
33 

331 
يجب أن تقدم إلى وحدات خدمات الحركة الجويـة علـى شـكل خطـة طيـران المعلومـات        1 –3-1 -3

  . بجزء منهاالخاصة بأي رحلة يعتزم القيام بها أو 
  : يلزم تقديم خطة الطيران قبل تشغيل 2–3-1 -3

  .أي رحلة تقدم لها خدمة مراقبة الحركة الجوية أو جزء من تلك الرحلة )أ 
 . أي رحلة طيران إلى داخل مجال جوي استشاري )ب 
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أي رحلة تتم داخل مناطق معينة أو تقصد الدخول إليها أو تكـون علـى امتـداد طـرق      )ج 
لك سلطة خـدمات الحركـة الجويـة المختصـة لتسـهيل تقـديم       معينة ، عندما تطلب ذ

 . خدمات معلومات الطيران والتنبيه والبحث واإلنقاذ

أي رحلة تتم داخل مناطق معينة أو تقصد الدخول إليها أو تكـون علـى امتـداد طـرق      )د 
معينة ، عندما تطلب ذلك سلطة خدمات الحركـة الجويـة المختصـة لتسـهيل التنسـيق      

سكرية المختصة أو مع وحدات خـدمات الحركـة الجويـة فـي الـدول      مع الوحدات الع
 . المتاخمة لتفادي احتماالت اللجوء إلى االعتراض بغرض تحديد هوية الرحلة

  . أي رحلة تتم عبر حدود دولية )ه 
يجب قبل المغادرة تقديم خطة الطيران إلى أحد مكاتـب اإلبـالغ التابعـة لخـدمات الحركـة       3–3-1 -3

الها في أثناء الطيران إلـى وحـدة خـدمات الحركـة الجويـة المختصـة أو       الجوية، أو إرس
أرض ، ما لـم تكـن قـد وضـعت ترتيبـات خاصـة        –إلى محطة المراقبة الالسلكية جو 

  . بتقديم خطط الطيران المتكررة
ما لم تقرر سلطة خدمات الحركة الجوية  المختصـة خـالف ذلـك، يجـب أن تقـدم ، قبـل        4–3-1 -3

ة ال تقل عن ستين دقيقة ، خطة الطيران المتعلقـة برحلـة تـؤدي لهـا خدمـة      المغادرة بمد
أمـا إذا أرسـلت خطـة    . مراقبة الحركة الجوية أو الخدمة االستشـارية للحركـة الجويـة    

الطيران في أثناء الطيران ، وجـب أن يكـون ذلـك فـي وقـت يضـمن حصـول وحـدة         
دقـائق علـى األقـل مـن      خدمات الحركة الجوية المختصة على هذه الخطـة قبـل عشـر   

  : الموعد التقديري لوصول الطائرة إلى أي من النقطتين التاليتين
  . النقطة المقصودة للدخول إلى منطقة مراقبة أو منطقة استشارية ) أ
  . نقطة عبور طريق جوي أو طريق استشاري ) ب

332 
لمـا تـراه سـلطة خـدمات الحركـة       وفقـاً تيـة  تحتوي خطة الطيران على المعلومات المتعلقة بالبنود اآل

  : الجوية ضروريا 
  . عالمات تمييز الطائرة -
 . قواعد ونوع الطيران -
 . الطائرات وفصيلة االضطراب الظلي) أو طرازات(رقم وطراز  -

 المعدات  -
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 . مطار المغادرة -

 .موعد الرحيل التقديري -

 . الطيران المستقيم) أو سرعات(سرعة  -

 . لطيران المستقيما) أو مستويات(مستوى  -

 . الطريق المقرر اتباعه -
 . مطار الهبوط المقصود وموعد الوصول التقديري -

 . البديلة) أو المطارات(المطار  -

 . كمية الوقود معبر عنها بساعات الطيران -

 . مجموع األشخاص على متن الطائرة -

 . معدات الطوارئ واإلنقاذ -

  . معلومات أخرى -
333 

بغض النظر عن الغرض الذي تعـد خطـة الطيـران مـن أجلـه، يجـب أن تشـتمل تلـك          3-1 -3 -3
المطـار أو  "الخطة على المعلومات عن البنود المناسـبة فـي القائمـة السـابقة حتـى بنـد       

، وذلك فيما يتعلق بكـل مراحـل الرحلـة التـي قـدمت بشـأنها خطـة        " المطارات البديلة
  . الطيران أو بشأن جزء منها

يجب أن تشتمل خطة الطيـران ، باإلضـافة إلـى ذلـك ، علـى جميـع البنـود األخـرى           3-2 -3 -3
عندما تقرر ذلك سلطة خدمات الحركة الجوية المختصـة أو عنـدما يـرى الشـخص الـذي      

  . يقدم خطة الطيران ضرورة لذلك
334 

مـا يمكـن إلـى وحـدة خـدمات الحركـة الجويـة        بلغ بأسـرع  ، تُ 2 -2-6-3مع مراعاة أحكام الفقرة 
ـ المختصة، جميع التغييرات على خطـة الطيـران المقدمـة بشـأن رحلـة طيـران آ       ي أو ل

وبالنسـبة لـرحالت الطيـران البصـري األخـرى، تبلـغ       . رحلة طيران بصري مراقبـة  
مكن إلى وحدة خدمات الحركـة الجويـة المختصـة، التغييـرات المهمـة علـى       بأسرع ما ي

  . لطيرانخطة ا
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335 
ما لم تقرر سلطة خدمات الحركة الجوية المختصة خالف ذلـك، يقـدم شخصـيا فـي أقـرب       3-5-1 -3

وقت ممكن بعد الهبوط تقرير عن الوصول بالهـاتف الالسـلكي أو عبـر وصـلة البيانـات      
عنهـا  إلى وحدة خدمات الحركة الجوية في مطار الوصول، وذلك عـن كـل رحلـة قـدمت     

  . خطة طيران تشمل الرحلة كلها أو تشمل الجزء المتبقي منها إلى مطار الوصول
إذا قدمت خطة طيران عن جزء من الرحلـة بخـالف الجـزء المتبقـي مـن الرحلـة حتـى         3-5-2 -3

المقصد ، يجب عند الضـرورة، أن يقـدم تقريـر إلـى وحـدة خـدمات الحركـة الجويـة         
  .ذا الجزءالمختصة بإنهاء خطة الطيران عن ه

في حالة عدم وجود وحدة خدمات حركة جوية بمطـار الوصـول، يبلـغ تقريـر الوصـول،       3-5-3 -3
، إلى أقرب وحدة خـدمات حركـة جويـة، فـي أقـرب وقـت ممكـن بعـد         إذا كان الزماً

  . الهبوط وبأسرع الوسائل الممكنة
وكانـت الترتيبـات    فـي مطـار الوصـول غيـر كافيـة      اإلتصالأن وسائل  إذا كان معروفاً 3-5-4 -3

اإلجـراء التـالي    إتخـاذ البديلة لمعالجة تقارير الوصول على األرض غير متـوفرة، فيجـب   
حـدة خـدمات   قبل هبوط الطائرة مباشرة ، عليها أن ترسل ، إذا كان ذلـك ممكنـا إلـى و   . 

، رسالة مشابهة لتقريـر الوصـول ، عنـدما يكـون هـذا التقريـر       الحركة الجوية المختصة
وجه هذا اإلرسال عـادة إلـى محطـة اتصـاالت الطيـران التـي تخـدم وحـدة         وي. الزما

  . خدمات الحركة الجوية المسؤولة عن إقليم معلومات الطيران الذي تعمل فيه الطائرة
  : تحتوي تقارير الوصول التي ترسلها الطائرة على المعلومات التالية 5 -3-5 -3

  . تحديد هوية الطائرة )أ 
 . مطار المغادرة  )ب 
 ). عند الهبوط في مطار بديل فقط(المقصد مطار  )ج 

 . مطار الوصول )د 

  . موعد الوصول )ه 
34 

) 1(يجب على الطائرة عند مالحظة أو استقبال أي إشارة مـن اإلشـارات المبينـة فـي المرفـق       3-4-1
  . أن تتخذ اإلجراء الذي يقتضيه معنى اإلشارة الواردة في ذلك المرفق
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وال . ، يجب أن يـدل علـى معناهـا المحـدد فيـه     ) 1(ات المبينة في المرفق عند استخدام اإلشار 3-4-2
تستخدم تلك اإلشارات إال للغرض الموضح، كما ال يجـوز اسـتعمال إشـارات أخـرى قـد      

  . تؤدي إلى االلتباس معها
يجب أن يكون عامل اإلشارة مسؤوال عن توفير إشـارات اإلرشـاد القياسـية للطـائرة بطريقـة       3-4-3

  ). 1(ودقيقة باستخدام اإلشارات المبينة في المرفق واضحة 
يجب أال يحاول أي شخص توجيه الطائرة مـالم يكـن مـدربا ومـؤهال ومجـازا للقيـام بهـذا         4– 3-4

  . العمل من السلطة المختصة
يجب أن يلبس عامل اإلشارة سترة مميزة ذات لـون عـاكس تـدل علـى مهنتـه وتتـيح لطـاقم         3-4-5

  . نه الشخص المسؤول عن إشارات اإلرشادالقيادة أن يعرف أ
يجب أن يستخدم جميع العمال األرضـيين المشـاركين فـي اإلشـارة عصـاتين أو مضـربين أو        3-4-6

ويجـب  . قفازين عاكسين واضحين في النهار إلعطاء جميع اإلشـارات فـي وضـح النهـار    
  . أن يستخدموا عصاتين مضيئتين بالليل أو عند انخفاض مدى الرؤية 

35 
يستخدم التوقيت العالمي المنسق ويعبـر عنـه بالسـاعات والـدقائق، وكـذلك بـالثواني حسـب         3-5-1

  . االقتضاء ، بالنسبة لألربعة وعشرين ساعة ليوم الذي يبدأ من منتصف الليل
يجب استطالع الوقت قبل تشغيل رحلة جوية مراقبة واسـتطالعه كـذلك فـي األوقـات األخـرى       3-5-2

  . رحلة حسب الضرورةأثناء ال
بوصلة البيانـات يجـب أن تكـون الدقـة فـي       اإلتصالعندما يكون التوقيت مطلوبا في استخدام  3-5-3

  . حدود ثانية واحدة بالتوقيع العالمي المنسق
36 

  تصاريح مراقبة الحركة الجوية  3-6-1
الجوية قبل تشغيل رحلة جوية مراقبة ، أو تشغيل  يجب الحصول على تصيح مراقبة الحركة 1 -1- 3-6

ويجب أن يطلب هذا . للقواعد التي تسري على الرحلة المراقبة طبقاًجزء من رحلة جوية 
  . ن إلى وحدة مراقبة الحركة الجويةالتصريح عن طريق تقديم خطة الطيرا

قبة الحركة الجوية المختصة تقرير إذا طلبت الطائرة تصريحا يعطيها أولوية ، يقدم إلى وحدة مرا 1-2- 3-6
  . يشرح الدوافع لطلب الحصول على األولوية ، إذا طلبت الوحدة ذلك
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إذا كان من المنتظر إتخاذ . إمكانية الحصول على تصريح جديد أثناء الطيران 3- 6-1- 3
قرار بالطيران إلى مطار مقصد معدل قبل مغادرة الطائرة وتبعا لكمية الوقود 

ط الحصول على تصريح جديد أثناء الطيران، يجب إبالغ ذلك المتوفرة وبشر
إلى وحدات مراقبة الحركة الجوية المختصة من خالل تضمين خطة الطيران 

  . ، وبالمقصد المعدل) إذا كان معروفا(المعلومات المتعلقة بالطريق المعدل 
ناورات بذلك المطار قبل ال يسمح لطائرة تعمل على سطح مطار مراقب أن تسير في منطقة الم 1-4- 3-6

الحصول على تصريح من برج المراقبة بالمطار، وعليها أن تلتزم بالتعليمات التي تصدر إليها 
  . من تلك الوحدة

362 
على الطائرة أن تلتزم بخطة  4- 2-6-3و2 - 2-6-3فيما عدا الحاالت المذكورة في الفقرتين  2-1- 3-6

ة ، أو بالجزء المناسب من خطة الطيران السارية التي قدمت عن رحلة جوية الطيران الساري
مراقبة ، ما لم يكن قد طلب إلى وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة إدخال تغيير في تلك 

إتخاذ الخطة وصدر منها تصريح بذلك، أو إذا لم تنشأ حالة اضطرارية تستدعي من الطائرة 
وبمجرد أن تسمح الظروف بعد مباشرة قائد الطائرة لسلطة  –لة ، وفي هذه الحاإجراء فوري

وبأنها قد  إجراءاتيجب إخطار وحدة الحركة الجوية المختصة بما اتخذ من  –الطوارئ 
  . اتخذت بمقتضى سلطة الطوارئ

ما لم تصرح هيئة مراقبة الحركة الجوية المختصة أو تأمر بخالف ذلك، يجب على  1 – 2-1- 3-6
  : التي تطير في رحالت مراقبة أن تتخذ الخطوات التالية، إذا كان ذلك ممكناالطائرات  

أن تطير ، أثناء وجودها على طريق محدد من طرق خدمات الحركة الجوية، على امتداد  ) أ
  . خط الوسط المعروف لذلك الطريق

أن تطير مباشرة ، أثناء وجودها على أي طريق آخر، بين وحدات التسهيالت المالحية  ) ب
  . أو النقاط التي تحدد ذلك الطريق/و

يجب على الطائرة التي تطير  1-1-2- 6-3مع مراعاة الشرط بالغ األهمية الواردة في الفقرة2-1-2- 3-6
في جزء من طريق خدمات حركة جوية محدد على أساس مجاالت السلكية عالية التردد 

حة األساسية، من وحدة ومتعددة االتجاهات أن تتحول، من أجل حصولها على إرشادات المال
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التسهيالت التي وراءها إلى وحدة التسهيالت التي أمامها ، وذلك عند بلوغ نقطة التحويل ، إذا 
  . كانت قائمة ، أو بالقرب منها بالقدر الذي تسمح به دواعي التشغيل

ت يجب أن تخطر به وحدة خدما 1 -1- 2-6- 3أي خروج على األحكام الواردة في الفقرة  2-1-3- 3-6
  . الحركة الجوية المختصة

في حالة ما إذا حادت طائرة تقوم برحلة مراقبة بدون قصد عن خطة . التغييرات غير المقصودة 2 -2- 3-6
  : الخطوات التالية إتخاذالطيران السيارة، يكون عليها 

إجراء فوري لتعديل  إتخاذإذا حادت الطائرة عن مسارها، يجب : الحيد عن مسار الطائرة  )أ 
  . الطائرة للعودة إلى مسارها بأسرع ما يمكن اتجاه

إذا اختلف متوسط السرعة الهوائية الحقيقية عن : ختالف في السرعة الهوائية الحقيقية إلا )ب 
مستوى الطيران المستقيم بين نقاط اإلبالغ، أو كان من المتوقع أن تختلف هذه السرعة 

لهوائية الحقيقية المبينة في خطة في المائة عن السرعة ا 5في المائة أو نقصان  5بزيادة 
 . الطيران، يتعين إخطار وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة بذلك

عند وجود أي خطأ في الزمن المقدر للوصول إلى نقطة : التغيير في الوقت التقديري  )ج 
اإلبالغ التالية أو إلى حدود إقليم تأمين الطيران أو إلى مطار هبوط المطار المقصود، 

يأتي أوال، وكان هذا الخطأ يزيد بثالثة دقائق على الوقت الذي أخطرت به خدمات أيهما 
الحركة الجوية، أو يزيد على أي مدة أخرى تحددها سلطات الحركة الجوية المختصة، أو 
يزيد على ما تحدد في اتفاقات إقليمية للمالحة الجوية، يجب إخطار وحدة خدمات الحركة 

 . تقديري المعدل بأسرع ما يمكنالجوية المختصة بالوقت ال

باإلضافة إلى ذلك في حالة وجود اتفاق استطالع تابع تلقائي، يجب إخطار وحدة خدمات  1- 2 -2- 3-6
الحركة الجوية تلقائيا عبر وصلة البيانات بكل تغيير يستجد ويتجاوز القيم العتبية المنصوص 

  . عليها في عقد أحداث االستطالع التابع التلقائي
يجب أن تتضمن الطلبات الخاصة بإدخال تغييرات في خطة الطيران : التغييرات المقصودة  2-3- 3-6

 : البيانات المذكورة أدناه

، ومستوى الطيران الجديد عالمات تمييز الطائرات: تغيير مستوى الطيران المستقيم )أ 
إذا كان (، وسرعة الطيران المستقيم على هذا المستوى، والوقت التقديري المعدل المطلوب

 . عند حدود أقاليم سالمة الطيران التالية) ذلك مطلوبا
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 :تغيير الطريق )ب 

عالمات تمييز الطائرة، وقواعد الطيران، ووصف الطريق الجديد : عند عدم تغيير المقصد )1
للرحلة بما في ذلك المعلومات التي تتضمنها خطة الطيران، على أن تبدأ هذه المعلومات 

ئرة البدء عنده في تغيير طريقها، وتقديرات الوقت المعدلة، وأي بالموقع الذي ترغب الطا
  . معلومات أخرى ضرورية

عالمات تمييز الطائرة، وقواعد الطيران، ووصف الطريق المعدل : عند تغيير المقصد )2
للرحلة إلى المقصد المعدل، بما في ذلك المعلومات التي تتضمنها خطة الطيران، على أن 

بالموقع الذي ترغب الطائرة البدء عنده في تغيير طريقها، وتقديرات تبدأ هذه المعلومات 
 . ، وأي معلومات أخرى ضرورية)أو المطارات البديلة ( البديل  الوقت المعدلة ، والمطار

تدهور األحوال الجوية إلى أقل من الظروف الجوية البصرية، حينما يتضح أن استمرار الطيران  2-4- 3-6
لخطة الطيران السارية، يجب على الطائرة  طبقاًغير ممكن عمليا  في ظروف جوية بصرية

 :التالية جراءاتالتي تعمل في رحلة بصرية مراقبة أن تتخذ اإل

في الطيران في ظروف جوية بصرية  اإلستمرارأن تطلب تصريحا معدال يسمح للطائرة ب )أ 
ل الجوي الذي يلزم الحصول إلى مطار المقصد أو إلى مطار البديل، أو أن تترك المجا

  . على تصريح من مراقبة الحركة الجوية للعمل فيه
، وجب على الطائرة أن ) أو إذا لم يمكن الحصول على التصريح المذكور في الفقرة أ )ب 

تكمل رحلتها في ظروف جوية بصرية، وأن تخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة 
 . ال الجوي المعني أو للهبوط في أقرب مطار مناسبإما لترك المج إجراءاتبما تتخذه من 

أو إذا كانت الطائرة تعمل بداخل نطاق مراقبة، يكون عيها أن تطلب تصريحا بالطيران  )ج 
 . كرحلة بصرية خاصة

 . لقواعد الطيران اآللي طبقاًأو أن تطلب تصريحا بالطيران  )د 

363 
ة من ذلك بواسطة سلطة خدمات الحركة الجوية أو وحدة خدمات ما لم يتم إعفاء الرحلة الجوي 3-1- 3-6

للشروط التي تحددها تلك السلطة، يجب على الطائرة التي تطير  وفقاًالحركة الجوية المختصة 
في رحلة مراقبة إبالغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة ، في أسرع وقت ممكن ، 

نقطة إبالغ إلزامية محددة، باإلضافة إلى أي  بالوقت ومستوى الطيران الذي تمر فيه فوق أي
وبالمثل تعطى تقارير الموقع بالنسبة ألي نقاط إضافية إذا . معلومات أخرى تكون مطلوبة
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وفي حالة عدم وجود نقاط تبليغ محددة ، . طلبت ذلك وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة 
الحركة الجوية المختصة أو وحدة  يجب إعطاء تقارير الموقع على فترات تحددها سلطة خدمات

  . خدمات الحركة الجوية المختصة
يجب على الرحالت المراقبة التي تقدم معلومات عن الموقع إلى وحدة خدمات الحركة الجوية  1 -3-1- 3-6

  . المختصة عبر وصلة البيانات أال تبلغ بالصوت عن الموقع إال إذا طلب منها ذلك
364 

ى الطائرة التي تقوم برحلة جوية مراقبة أن تخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية  المختصة بمجرد يجب عل
  . خروجها من دائرة إشراف خدمة المراقبة الجوي، إال عند هبوطها في مطار مراقب

365 
التابعة  اإلتصالأرض على قناة - الصوتي جو اإلتصاليجب على الطائرة التي تقوم برحلة مراقبة أن تتابع 

لوحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة، وأن توجد اتصاال متبادال بينها وبين هذه الوحدة كلما 
وتستثنى من ذلك الحاالت التي تحددها سلطات خدمات الحركة الجوية . كان ذلك ضروريا

  . من الحركة  في مطار مراقب جزءاًالمختصة بالنسبة للطائرات التي تشكل 
، يجب على  1-5-6- 3دون االلتزام بأحكام الفقرة  اإلتصالإذا حال انقطاع  – اإلتصالانقطاع  5-2- 3-6

الصوتي المنصوص عليها في المجلد  اإلتصالالتحايل على انقطاع  إجراءاتالطائرة أن تطبق 
ويجب أن . التالية جراءاتالثاني من الجزء الثامن ، عالوة على تطبيق ما يتناسب من اإل

ت مع وحدة مراقبة الحركة الجوية المعنية باستخدام كافة الوسائل اإلتصاالطائرة إعادة تحاول ال
من الحركة في المطار المراقب أن  جزءاًكما يجب على الطائرة التي تشكل . األخرى المتاحة

  . تواصل متابعة التعليمات التي تصدر إليها باإلشارات البصرية
 : ي ظروف جوية بصرية وجب عليها أن تتبع أي من الخطوات التاليةإذا كانت الطائرة تطير ف 5-2-1- 3-6

أن تواصل الطيران في ظروف جوية بصرية، وأن تهبط في أقرب مطار مناسب، وأن  )أ 
 . تبلغ بأسرع الوسائل وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة عن وصولها

 . عتبر ذلك مستحسناًإ ، إذا2 -2- 5-6-3لما جاء في الفقرة  وفقاًأن تكمل الطيران اآللي  )ب 

عندما تطير الطائرة في ظروف جوية آلية، أو عندما يعتبر الطيار في ظروف جوية آلية أنه من  2 - 2- 5- 6- 3
 : فيجب عيها اتباع ما يلي) أ 1- 2- 5- 6- 3غير المستحسن إكمال الرحلة وفقاً لما جاء في الفقرة 

توى طيران حدد لها، أو على أن تحافظ الطائرة وهي على آخر سرعة حددت لها وآخر مس )أ 
دقيقة بعد فشل الطائرة في اإلبالغ عن  20أدنى مستوى للطيران إذا كان أعلى منه، لمدة 
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موقعها فوق أي نقطة إبالغ إلزامية ، وأن تقوم بعد ذلك بتعديل مستوى طيرانها وسرعتها 
ق اإلقليمي للمالحة إلى االتفا إستناداًلخطة الطيران المودعة، ما لم يتقرر خالف ذلك  وفقاً

الجوية، وذلك في المجال الجوي الذي ال يستخدم فيه الرادار في توفير مراقبة الحركة 
 . الجوية

في المجال الجوي الذي يستخدم فيه الرادار في توفير مراقبة الحركة الجوية، أن تواصل  )ب 
لى أدنى الطائرة التحليق على آخر سرعة حددت لها وآخر مستوى طيران حدد لها ، أو ع

 : دقائق بعد ما يلي 7مستوى طيران إذا كان أعلى منه، لمدة 

  . الوقت الذي وصلت فيه إلى آخر مستوى حدد لها أو أدنى مستوى طيران )1
 . 7600الوقت الذي تم فيه تعديل الجهاز المرسل المجيب على الرمز  )2

 . إلزامية الوقت الذي فشلت فيه الطائرة في اإلبالغ عن موقعها فوق أي نقطة إبالغ )3

 .لخطة الطيران المودعة وفقاًأيها الحق لغيره، والقيام بعدها بتعديل مستوى طيرانها وسرعتها 
أن تنضم ثانية إلى طريق خطة الطيران السارية ، عندما تكون موجهة بالرادار أو موجهة  )ج 

محدد من قبل مراقبة الحركة الجوية لتتقدم بانحراف باستخدام المالحة المنطقية بدون حد 
 . رتفاع الطيرانإلقبل أن تتجاوز النقطة الهامة التالية ، مع مراعاة الحد األدنى المطبق 

لطريق الطيران الوارد في خطة الطيران السارية وإلى أن  طبقاًأن تواصل الطائرة رحلتها  )د 
تصل إلى المساعد المالحي المعين المالئم أو النقطة الثابتة اللذين يخدمان مطار المقصد، 

فوق ذلك المساعدة المالحي أو تلك النقطة الثابتة حتى بدء النزول إذا  اإلنتظاروعليها 
 . أدناه) طلب منها االمتثال ألحكام الفقرة هـ

أن تبدأ الطائرة في النزول عند وصولها إلى المساعد المالحي أو النقطة الثابتة المحددين  )ه 
المتوقع الذي حدد لها وأفادت بعلمها به،  اإلقترابأعاله، أو لدى حلول موعد ) في الفقرة د

أو أقرب ما يمكن لذلك الموعد، أما إذا لم تكن قد تسلمت موعدا متوقعا لالقتراب وأفادت 
بتسلمه، فعليها أن تبدأ النزول في موعد الوصول التقديري حسبما هو مقرر في خطة 

 .الطيران السارية
هو محدد للمساعدة المالحية أو النقطة  اآللي العادي حسبما اإلقترابأن تكمل الطائرة  )و 

 . الثابتة المعينين
دقيقة من موعد الوصول التقديري المحدد  30أن تهبط الطائرة ، إن أمكن ذلك ، في خالل  )ز 

 . أو آخر موعد اقتراب متوقع أفادت بتسلمه، أيهما أكثر تأخرا) في الفقرة هـ

37 
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ي تتعـرض لتـدخل غيـر مشـروع أن تحـاول إخطـار وحـدة خـدمات         يجب على الطائرة الت 3-7-1
الحركة الجوية المختصة بهـذه الواقعـة مـع أي مالبسـات هامـة تتعلـق بهـا، وكـذلك         
إخطارها بأي انحراف قد تحتمه الظـروف عـن خطـة الطيـران السـارية، وذلـك حتـى        

تقلـل إلـى    تتمكن وحدة خدمات الحركة الجوية من إعطاء األولويـة لتلـك الطـائرة ، وأن   
  . أقصى حد من تعارضها مع الطائرات األخرى

 الهبـوط  يحـاول  أن الطـائرة  علـى قائـد   يجـب  مشـروع،  غير لتدخل الطائرة تعرض حال في 3-7-2

 تقـتض  لـم  مـا  المختصـة  السـلطة  عينته المطار الذي في أو مالئم مطار أقرب في بسرعة

  .ذلك خالف متن الطائرة على السائدة االعتبارات
38 

يخضع اعتراض الطائرات المدنيـة للقواعـد والتوجيهـات اإلداريـة المالئمـة التـي تصـدرها         3-8-1
السلطة المختصة بما يتمشى مع اتفاقية الطيران المدني الـدولي، وبمـا يتمشـى مـع المـادة      

. التي  بموجبها أن تراعـي سـالمة مالحـة الطـائرات المدنيـة بالشـكل الواجـب       ) د( 3
يجب لدى صياغة القواعـد والتوجيهـات اإلداريـة المناسـبة إيـالء االهتمـام        وبناء عليه ،

  . ، القسم األول) 2(، القسم الثاني ، والمرافق )1(الواجب إلى أحكام المرفق 
الـواردة فـي    للمتطلبـات متثـال  إليجب على قائد الطائرة المدنية، عند تعرضـه لالعتـراض ، ا   3-8-2

الثالث، التـي تفسـر اإلشـارات البصـرية وتسـتجيب لهـا       ، القسمين الثاني و) 2(المرفق 
  . ، القسم الثاني) 1(على النحو المحدد في المرفق 
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  . الحدود الدنيا لمدى الرؤية وبعد السحاب في الظروف الجوية البصرية 1-3يتضمن الجدول  3-9-1
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  *1- 3ول الجد

  )1-4انظر البند (

مدى الرؤیة في أثناء  فئة المجال الجوي اإلرتفاعنطاق 
 بعد السحاب الطیران

مـن متوسـط   ) قـدم 10000(متـرا   3050عند وفـوق  
 مستوى سطح البحر

A***BCDEFG 8 متر  300متر أفقيا  1500 كم
 عموديا ) قدم1000(

مـن متوسـط   ) قـدم 10000(متـرا   3050تحت مستوى 
) قـدم  3000(متـر   900طح البحـر وفـوق   مستوى س

متـر   300من متوسط مستوى سـطح البحـر، أو فـوق    
 . من سطح األرض،  أيهما أعلى) قدم 1000(

A*** 
BCDEFG 

متر  300متر أفقيا  1500 كم 5
 عموديا ) قدم1000(

مــن متوســط ) قــدم 3000(متــر  900عنــد وتحــت 
) قـدم  1000(متـر   300مستوى سطح البحر، أو فـوق  

 .طح األرض،  أيهما أعلىمن س

A***BCDE  5 متر  300متر أفقيا  1500 كم
 عموديا ) قدم1000(

مــن متوســط ) قــدم 3000(متــر  900عنــد وتحــت 
) قـدم  1000(متـر   300مستوى سطح البحر، أو فـوق  
 .من سطح األرض،  أيهما أعلى

FG 5 خالي من السحاب  **كم
 والسطح في مجال الرؤية 

  

قدم  10000بدالً من  100من متوسط سطح البحر ، يستخدم مستوى الطيران ) قدم10000(متراً  3050االنتقالي عن  تفاعاإلرعندما يقل علو * 
.  

 :خدمات الحركة الجوية المختصة ةعندما تنص على ذلك سلط** 
 :متر للرحالت التي تعمل  1500مستويات رؤية طيران منخفضة ال تقل عن  )أ 

السائدة ، فرصة لمالحظة الحركة األخرى ومالحظة أي عوائق في وقت مناسب بسرعات تعطي ، مع درجة الرؤية  )1
 .يسمح بتفادي االصطدام بها

أو في الظروف التي يقل فيها احتمال حدوث مقابالت مع الحركة األخرى عادة ، كما في المناطق ذات حجم الحركة  )2
 .فضةالمنخفض أو بالنسبة لألعمال الجوية التي تتم على المستويات المنخ

متر ، بشرط قيادتها بسرعة تسمح  1500يجوز السماح لطائرات الهليكوبتر أن تعمل في مدى رؤية في أثناء الطيران يقل عن  )ب 
 .لقائدها بمتابعة الحركة األخرى حوله ومالحظة أي عوائق في الوقت المناسب لتفادي االصطدام بها

لالسترشاد بها من قبل الطيارين وال يعني ذلك  Aالمجال الجوي من الفئة  تم إدراج الحدود الدنيا للظروف الجوية البصرية في*** 
  . Aلقواعد الطيران البصري في المجال الجوي من الفئة  وفقاًالقبول بالطيران 
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  قواعد الطريان البصري –الفصل الرابع 
البصـري   ان طبقـاً لقواعـد الطيـران   ال يسـمح بـالطير  رحالت الطيران البصري الخاصة، بإستثناء 4-1

في ظروف جوية يكون فيها مدى الرؤية وبعد السـحاب مسـاويان للقـيم المبينـة فـي       أآللى
  . أو تزيد عليها 1-3الجدول 

الحاالت التي يتم فيها الحصول علـى تصـريح مـن وحـدة مراقبـة الحركـة الجويـة، ال         بإستثناء 4-2
ـ   طبقاًيسمح لطائرة تعمل  ار يقـع داخـل نطـاق    لقواعد الطيران البصري باإلقالع مـن مط

مراقب، أو الهبوط فيه، أو الدخول إلى نطـاق حركـة المطـار أو االنضـمام إلـى حركـة       
  : هذا المطار في الحالتين التاليتين

  ).قدم 1500(متر  450إذا كان السقف يقل عن  )أ 
 . كيلو متر 5أو إذا كان مدى الرؤية على األرض يقل عن  )ب 

يران البصري في الفتـرة مـا بـين غـروب الشـمس وشـروقها،       لقواعد الط طبقاًال يسمح بالطيران  4-3
 وفقـاً أو في أي فترة أخرى بينهما تحددها سلطة خـدمات الحركـة الجويـة المختصـة إال     

  . للشروط التي تحددها تلك السلطة
 : ال يجوز إال بتصريح من سلطة خدمات الحركة الجوية تشغيل رحالت الطيران البصري 4-4

 . FL200فوق مستوى الطيران  )أ 

 . بسرعات تقارب سرعة الصوت أو تزيد عليها )ب 

فـي   FL290ال يجوز منح التصريح لتشغيل رحالت الطيـران البصـري فـوق مسـتوى الطيـران       4-5
فـوق مسـتوى   ) قـدم  1000(متـر   300مناطق يطبق فيها حد أدنى للفصل الرأسي قـدره  

  . FL290الطيران 
بصري، إال  إذا كـان ذلـك ضـروريا لعمليتـي اإلقـالع أو      لقواعد الطيران ال طبقاًال يجوز الطيران  4-6

 : الهبوط أو بتصريح من السلطة المختصة، في الحالتين التاليتين

فوق المناطق المزدحمة مـن المـدن أو القـرى أو المسـتوطنات أو فـوق حشـد مـن         )أ 
فـوق أعلـى   ) قـدم  1000(متـر   300الناس في مكان مكشوف، على ارتفاع يقل عن 

 . متر من الطائرة 600رة نصف قطرها عائق داخل دائ

، علـى ارتفـاع يقـل    ) أ6-4فوق المناطق األخرى غير المناطق المذكورة في الفقـرة   )ب 
 . فوق سطح األرض أو الماء) قدم 500( متر 150عن 
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الحاالت التي تنص فيها تصاريح مراقبـة الحركـة الجويـة وتحـدد فيهـا سـلطة خـدمات         بإستثناء 4-7
تصة خالف ذلك، يجب علـى رحـالت الطيـران البصـري فـي أثنـاء       الحركة الجوية المخ

مـن سـطح األرض أو   ) قـدم   3000(متـر   900الطيران المستقيم على ارتفاع يزيد على 
الماء ، أو على ارتفاع أكبر حسب قرارات سـلطات خـدمات الحركـة الجويـة المختصـة      

هـو مبـين فـي    لمـا   وفقـاً ، أن تحافظ على مستوى طيران يتمشى مـع مسـار الطـائرة    
  ). 3(جدولي مستويات الطيران المستقيم بالمرفق 

 : 6-3على رحالت الطيران البصري أن تمتثل ألحكام الفقرة  4-8

 ). D(و ) C(و ) B(أثناء عملها داخل المجاالت الجوية من الفئات  )أ 

 . من حركة المطار في مطارات مراقبة جزءاًعندما تشكل  )ب 

 . لقواعد الطيران البصري طبقاًعند تشغيلها كرحالت خاصة  )ج 

لقواعد الطيران البصـري داخـل المنـاطق أو الطـرق التـي تحـددها        وفقاًعلى الطائرة التي تعمل  4-9
أو التـي تـدخل   ) ج 2-1-3 -3للفقـرة   طبقـاً سلطة خدمات الحركة الجويـة المختصـة   

بعـة  ت المالئمـة التا اإلتصـاال أرض علـى قنـاة    –الصوتي جـو   اإلتصالإليها ، أن تتابع 
لوحدة خدمات الحركة الجويـة التـي تقـدم خـدمات معلومـات الطيـران لهـا، وأن تبلـغ         

  . موقعها إلى تلك الوحدة حسب الضرورة
يجب على الطائرة المشغلة بقواعد الطيران البصري وترغب فـي االنتقـال إلـى الطيـران اآللـي       4-10

 : أن تتبع أي من اإلجراءين التاليين

لطيـران ، عليهـا أن تبلـغ التعـديالت الضـرورية لتضـاف       إذا كانت قد قدمت خطة ا )أ 
 . إلى خطة الطيران السارية

ذلك، أن تقـدم خطـة الطيـران إلـى وحـدة خـدمات        2-1-3-3إذا ما تطلبت الفقرة  )ب 
الحركة الجوية المختصة وأن تحصل علـى تصـريح قبـل تطبيـق قواعـد الطيـران       

 .اآللي داخل مجال جوي مراقب
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  د الطريان اآليلقواع –الفصل اخلامس 
51 

  
511 

  .يجب أن تزود الطائرات باألجهزة المناسبة وبالمعدات المالحية المالئمة للطريق الذي ستطير فيه الطائرة
   

512 
ع أو الهبوط، أو بتصريح خاص من السلطات المختصة ، يجب حاالت الضرورة ألغراض اإلقال بإستثناء

لقواعد الطيران اآللي أن تطير على مستوى طيران ال يقل عن  وفقاًعلى الطائرة التي تعمل 
األدنى للطيران الذي تحدده الدولة التي تعمل الطائرة فوق أراضيها، أو إذا لم تكن  اإلرتفاع

 : لطيرانالدولة قد حددت حدا أدنى لمستويات ا

فوق األراضي المرتفعة أو المناطق الجبلية، يجب على الطائرة أن تطير على مستوى ال  )أ 
كيلومتر من موقع  8فوق أعلى عائق داخل نطاق قدره ) قدم  2000(متر  600يقل عن 

 . الطائرة التقديري

ير ، يجب على الطائرة أن تط)فوق المناطق األخرى خالف المناطق المذكورة في الفقرة أ )ب 
كيلو متر  8فوق أعلى عائق داخل قدره ) قدم 1000(متر  300على مستوى ال يقل عن 
 . من موقع الطائرة التقديري
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لقواعد  وفقاًيجب على الطائرة التي ترغب في تغيير قواعد الطيران التي تطبقها من رحلة تسير  3-1- 5-1
ران اآللي قدمت عنها خطة الطيران، إلى رحلة تتبع قواعد الطيران البصري، أن تخطر الطي

لقواعد  طبقاًوحدة خدمات الحركة الجوية المختصة بصورة محددة بأنه قد تم إلغاء الطيران 
  . الطيران اآللي، وتقيدها بالتعديالت التي تريد إدخالها على خطة الطيران السارية

طائرة التي تعمل وفقاً لقواعد الطيران اآللى وتطير في ظروف جوية بصرية أو صادفت يجب على ال 2- 3- 1- 5
هذه الظروف الجوية أال تلغي خطة الطيران طبقاً لقواعد الطيران اآللي إال إذا كان من المتوقع ومن 

  . المعتزم اإلستمرار في الرحلة لفترة معقولة في ظروف جوية بصرية غير متقطعة
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52 
عنـد تشـغيلها داخـل مجـال جـوي       6-3على رحالت الطيران اآللي أن تطبق أحكـام الفقـرة    5-2-1

  . مراقب
لقواعـد الطيـران اآللـي داخـل مجـال جـوي        طبقـاً على الطائرة التي تطير طيرانا مستقيما  2 -5-2

مسـتقيم، أو أن تطيـر باسـتخدام أسـاليب     مراقب أن تطير في أحد مسـتويات الطيـران ال  
الصعود المستمر إذا سمح لها بذلك، بين مستويين مختارين أو فـوق مسـتوى يختـار ممـا     

 : يلي

 ).3(جدوال مستويات الطيران المستقيم الواردان في المرفق  )أ 
للطيـران  ) 3(أو جدول معدل لمستويات الطيران المستقيم المشـار إليـه فـي المرفـق      )ب 

 . FL410فوق مستوى 

وذلك فيما عدا أن االرتباط بين مسـتويات الطيـران وبـين المسـار المحـدد فـي داخلهـا ال يسـري إذا         
نصت تصاريح مراقبة الحركة الجويـة علـى خـالف ذلـك، أو إذا حـددت ذلـك سـلطة        

  .خدمات الحركة الجوية المختصة في أدلة الطيران
  

53 
531 

  
لقواعـد الطيـران اآللـي خـارج مجـال جـوي مراقـب أن         طبقاًعلى الطائرة التي تطير طيرانا مستقيما 

 : لما يلي وفقاًتطير على مستوى طيران مستقيم يتمشى مع اتجاه مسارها 

، إال إذا حـددت  )3(المرفـق  إما جدوال مسـتويان الطيـران المسـتقيم الـواردان فـي       )أ 
سلطة خدمات الحركة الجوية المختصة خـالف ذلـك بالنسـبة للـرحالت التـي تطيـر       

 . أو أقل فوق متوسط سطح البحر) قدم 3000(متر  900على ارتفاع 

) 3(للمرفـق   طبقـاً وإما جدول معدل لمستويات الطيران المستقيم عنـدما يطلـب ذلـك     )ب 
 .  FL410للطيران فوق مستوى الطيران 
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532 
على الطائرة التي تقـوم برحلـة طيـران آلـي خـارج مجـال جـوي مراقـب، ولكنهـا تطيـر داخـل            
ــلطة    ــددها س ــة تح ــى طــرق معين ــر عل ــا ، أو تطي ــدخل إليه ــددة أو ت ــاطق مح من

ــة   ــة الجويـ ــدمات الحركـ ــاًخـ ــرة  طبقـ ــابع )أو د) ج 2-1-3 -3للفقـ ، أن تتـ
ــال ــو   اإلتص ــوتي ج ــاة   –الص ــى قن ــالاأرض عل ــري   إلتص ــبة، وأن تج المناس

اتصــاال متبــادال، حســب الضــرورة ، بينهــا وبــين وحــدة خــدمات الحركــة الجويــة 
  . التي تقدم خدمة معلومات الطيران

533 
لقواعـد الطيـران اآللـي خـارج مجـال جـوي مراقـب وتلزمهـا          وفقـاً على الطـائرة التـي تعمـل    

  : ة بأنسلطات خدمات الحركة الجوية المختص

  . تقدم خطة الطيران -

ــابع  - ــالتت ــو  اإلتص ــوتي ج ــاة  –الص ــى قن ــالأرض عل ــبة، وأن  اإلتص المناس
ــدمات   ــين وحــدة خ ــا وب ــادال ، حســب الضــرورة ، بينه تجــري اتصــاالت متب

  .الحركة الجوية التي تقدم خدمة معلومات الطيران

  . حالت المراقبةالخاصة بالر 3-6-3لما هو مقرر في الفقر  طبقاًأن تقدم تقرير موقع 
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  اإلشارات -)  1( املرافق 
  )في الفصل الثالث  4-3انظر الفقرة ( 

  

1 
  

11 
  

تعني اإلشارات التالية عند استخدامها مجتمعة أو فـرادي وجـود تهديـد بخطـر جسـيم وشـيك الوقـوع        
  : وأن مساعدة فورية مطلوبة

بواسـطة التلغـراف الالسـلكي أو بـأي وسـيلة إرسـال أخـرى وتتـألف مـن           إشارات ترسل )أ 
  ). بالرموز المورس(....  SOSالمجموع 

 .MAYDAYترسل إشارة استغاثة بالهاتف الالسلكي بنطق كلمة  )ب 

 . MAYDAYإرسال رسالة استغاثة عبر وصلة البيانات التي تحمل قصد كلمة  )ج 

نوار الحمـراء واحـدا فواحـدا علـى فتـرات زمنيـة       إطالق الصواريخ أو القذائف التي تلقي باأل )د 
 . قصيرة

 .إلقاء مشغل نور أحمر معلق في مظلة )ه 

شـرطة متتاليـة ترسـل فـي      12تتكون إشارة اإلنذار بالتلغراف الالسلكي مجموعة تتـألف مـن    3268
ويمكـن  . ثواني وبين كل شـرطتين متتـاليتين ثانيـة واحـدة     4دقيقة واحدة، طول كل شرطة 

  ... كان يوصى بإرسالها بجهاز أوتوماتيكي إلشارة بجهاز يدوي وإنإرسال هذه ا
يتكون اإلنذار بالهاتف الالسلكي من نغمتين ذاتي تردد جيبـي مسـموع أساسـا مرسـلتين تبادليـا،       3270

هرتـز، وتكـون فتـرة     1300ميجاهرتز واألخـرى علـى تـردد     2200أحدهما على التردد 
  . مللي ثانية 250إرسال كل منهما 

يجب أن ترسل إشارة اإلنذار بالهاتف الالسلكي عنـد إرسـالها بوسـيلة تلقائيـة، بصـفة مسـتمرة        3271
أمـا إذا أرسـلت هـذه اإلشـارة بوسـيلة      . ثانية وال تزيد على دقيقة واحدة 30لمدة ال تقل عن 

  . أخرى، فيجب إرسالها بصفة مستمرة بقدر اإلمكان لمدة دقيقة
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12 
ني اإلشارات التالية عند استخدامها مجتمعة أو فرادي أن طـائرة ترغـب فـي اإلعـالن عـن      تع 1-2-1

 : مواجهتها لمصاعب تضطرها للهبوط دون الحاجة إلى مساعدة فورية

 . تكرار إضاءة وإطفاء أنوار الهبوط )أ 

تكرار إضاءة وإطفـاء األنـوار المالحيـة للطـائرة بطريقـة تميزهـا عـن األنـوار المالحيـة           )ب 
 . عةالمتقط

تعني اإلشارات التالية عند استعمالها مجتمعة أو فرادي أن لـدى الطـائرة رسـالة عاجلـة جـدا       2– 1-2
تريد إرسالها بخصوص سـالمة سـفينة أو طـائرة أو مركبـة أخـرى، أو بخصـوص أحـد        

 : األشخاص على متنها أو في مجال رؤيتها

 . أخرى لإلشارةترسل بواسطة التلغراف الالسلكي أو بأي وسيلة ) XXX(إشارة  )أ 

 ). PAN,PAN(إرسال إشارة استعجال بواسطة الهاتف الالسلكي تتألف من اللفظيين  )ب 

 PAN,PANإرسال إشارة استعجال عبر وصلة البيانات التي تحمل قصد اللفظيين  )ج 
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2 
21 

 المعنى ردود الطائرة الواقعة تحت االعتراض  المعنى إشارات الطائرة القائمة باالعتراض السلسلة
هز جناحي الطـائرة وإضـاءة وإطفـاء     -نهارا أو ليال 1

وأنـوار  (أنوار المالحة على فتـرات غيـر منتظمـة    
قـدم  ، من موقع يعلـو ويت ) الهبوط في حالة الهليكوبتر

قليال الطائرة الواقعة تحت االعتـراض علـى الجانـب    
وعلـى الجانـب األيمـن إذا    (االيسر منها في العـادة  

كانـت الطــائرة الواقعــة تحـت االعتــراض طــائرة   
، وبعد تأكيد تسلم اإلشـارة، تقـوم الطـائرة    )الهليكوبتر

القامة باالعتراض بدون بطيء فـي نفـس المسـتوى،    
أو إلـى اليمـين فـي    ( يكون في المعتاد إلـى اليسـار  

 . ثم الطيران في االتجاه المنشود) حالة الهليكوبتر

وقع عليك 
اعتراض 
 اتبعني

هز جنـاحي الطـائرة    -نهارا أو ليال
وإضــاءة وإطفــاء أنــوار المالحــة 

 . على فترات غير منتظمة والتتبع

مفهوم سـوف  
 أمتثل

تقوم الطائرة بمناورة ابتعـاد مفـاجئ عـن     –نهارا أو ليال   2
طــائرة الواقعــة تحــت االعتــراض تتمثــل فــي دوران ال

درجـة أو أكثـر بـدون  عبـور      90صاعد بزاوية قدرها 
  . خط طيران الطائرة الواقعة تحت االعتراض

تســتطيع 
 أن تتقدم 

مفهوم سـوف   هز جناحي الطائرة  -نهارا أو ليال
 أمتثل 

إذا كانـت الطـائرة   (إنزال جهـاز لهبـوط    -نهارا أو ليال  3
مـع إظهـار أنـوار الهبـوط بشـكل مسـتمر        )مزودة به

إذا كانـت الطـائرة    –والطيران فوق المدرج المستعمل أو 
الطيــران فــوق  -الواقعــة تحــت االعتــراض هليكــوبتر

وفـي حالـة الهليكـوبتر تقـوم     . منطقة هبوط الهليكـوبتر 
الهليكوبتر القائمة باالعتراض باقتراب للهبوط يـؤدي إلـى   

  . الهبوطتحويمها على مقربة من منطقة 

أهبط فـي  
هــــذا 

 المطار 

إنـزال جهـاز لهبـوط     -نهارا أو لـيال 
وإظهـار  ) إذا كانت الطائرة مزودة بـه (

أنوار الهبـوط بشـكل مسـتمر وتتبـع     
الطائرة ا لقائمـة بـاالعتراض ثـم إذا    
رئي أن الهبوط مأمون عقـب الطيـران   
فوق المدرج المستعمل أو فـوق منطقـة   

ت هبوط الهليكوبتر، ابـدأ فـي إجـراءا   
  . الهبوط

مفهوم سـوف  
 أمتثل 
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22 
 المعنى ردود الطائرة الواقعة تحت االعتراض المعنى إشارات الطائرة القائمة باالعتراض السلسلة

إذا كانــت (رفــع جهــاز الهبــوط،  -نهــارا أو ليــل  4
وإضاءة وإطفـاء أنـوار الهبـوط،    ) زودة بهالطائرة م

في أثناء الطيران فوق المـدرج المسـتعمل أو منطقـة    
متـر   300هبوط الهليكوبتر على ارتفاع يزيـد علـى   

فـي حالـة   (متـر   600ولكن ال يتجـاوز  ) قدم1000(
 170(متـر   50على ارتفاع يزيـد علـى   : الهليكوبتر

 فـوق ) قـدم  330(متـر   100، ولكن ال يتجاوز ) قدم
فـي التحليـق الـدائري     اإلستمرارمستوى المطار، مع 

. حول المدرج المستعمل أو منطقة هبـوط الهليكـوبتر  
إذا لم تكن الطائرة قادرة على إضـاءة وإطفـاء أنـوار    
الهبوط يجب لها أن تقوم بإضـاءة وإطفـاء أي أنـوار    

  .أخرى متاحة

المطار 
الذي 

عينتموه 
  غير مالئم

لمرغـوب  إذا كان مـن ا  -نهارا أو ليال
ــت    ــة تح ــائرة الواقع ــع الط أن تتب
االعتراض الطائرة القائمـة االعتـراض   
إلى مطار بديل، تقوم الطـائرة القائمـة   
باالعتراض برفع جهـاز هبوطهـا، إذا   
كانت مـزودة بـه وتسـتعمل إشـارات     

المقـررة للطـائرة القائمــة    1السلسـلة  
  .باالعتراض

ــائرة  ــراج عــن الط ــرر اإلف إذا تق
ـ  راض، تسـتخدم  الواقعة تحت االعت

الطــائرة القائمــة بــاالعتراض   
المقـررة للطـائرة    2إشارات السلسلة

  .القائمة باالعتراض

  مفهوم اتبعني 

  

  

  

  

  

مفهوم تستطيع 
  أن تتقدم

إضــاءة وإطفــاء جميــع األنــوار  –نهــارا أو لــيال   5
المتاحة بانتظام ولكن بطريقـة متميـزة عـن األنـوار     

  .المتقطعة

ال أستطيع 
  االمتثال

تسـتعمل إشـارات    -أو لـيال نهارا 
المقررة للطـائرات القائمـة    2السلسلة

  .باالعتراض

  مفهوم

إضاءة وإطفاء جميـع األنـوار المتاحـة     -نهارا أو ليال  6
  .بشكل غير منتظم

أنا في حالة 
  استغاثة

تسـتعمل إشـارات    -نهارا أو لـيال 
المقـررة للطـائرة القائمـة     2السلسلة

  .باالعتراض

  مفهوم

3
 

ثوان،  10سواء كان الوقت نهارا أو ليال ، يطلق عدد متتال من القذائف تفصل بين كل قذيفة وأخرى مدة 
نجوما حمراء وخضراء لتبين للطائرة غير المصرح لها بأن تحلق تعطي عند إنفجارها أنوارا أو 

داخل منطقة مقيدة أو محرمة أو خطرة، أو هي على وشك الدخول إلى تلك المناطق، وأن على 
  . اإلجراء التصحيحي الالزم الذي تقتضيه الضرورة إتخاذهذه الطائرة 
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4 
41 

  إصدار التعليمات  1 -4-1
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  إشارات من الطائرة تفيد بتسلمها للرسالة  4-1-2
  : أثناء الطيران ) أ

  : خالل ساعة النهار ) 1
  هز جناحي الطائرة  -
  : خالل ساعات الظالم) 2

ـ      - ائرة بإضاءة وإطفاء أنوار النزول مرتين ، أو إضـاءة وإطفـاء األنـوار المالحيـة للط
  . المالحية مرتين إذا لم تكن الطائرة مجهزة بأنوار للنزول

  : على األرض) ب
  : خالل ساعة النهار ) 1
  بتحريك الجنيحان أو الدفعة -
  : خالل ساعات الظالم) 2

بإضاءة وإطفاء أنوار النزول مرتين ، أو إضـاءة وإطفـاء األنـوار للمالحيـة للطـائرة       -
 .بأنوار للنزول مرتين إذا لم تكن الطائرة مجهزة

42 
421 

يوضع أفقيا فـي منطقـة العالمـات بالمطـار ليعنـي أن      ) 2-1الشكل أ(مربع أحمر قطراه باللون األصفر 
  . الهبوط ممنوع وأن مدة هذا المنع قد تطول

                                                                             
   2-1الشكل أ 

 
422 

، يوضع أفقيـا فـي منطقـة العالمـات بالمطـار      ) 3-1الشكل أ(مربع أحمر به قطر واحد باللون األصفر 
 إتخـاذ يتعـين   –أو ألي سـبب آخـر    –ليعني أنه نظرا لسوء حالة منطقة المناورة بالمطـار  

  . للهبوط اإلقترابياطات خاصة عند الهبوط أو في أثناء احت

  3-1الشكل أ  
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423 

توضع أفقيا في منطقة العالمـات بالمطـار ، لتعنـي أنـه يجـب      ) 4-1الشكل أ (دمبل بيضاء  4-2-3-1
أثنـاء   على الطائرات استخدام المدارج وممرات السير فقط عنـد إقالعهـا أو هبوطهـا أو فـي    

  . تحركها على أرض المطار

                                                

  4-1الشكل أ                                                                    

علـى قرصـيها خطـان أسـودان متعامـدان       1-3-2-4نفس الـدمبل المبـين فـي الفقـرة      4-2-3-2
يا فـي منطقـة العالمـات بالمطـار، لتعنـي أنـه يجـب علـى الطـائرات أال          توضع أفق) 5– 1الشكل أ(

تستخدم المدارج فقط عند إقالعها أو هبوطها، غير أنه يجـوز التحـرك فـوق سـطح المطـار علـى أي       
  . جزء دون التقيد بالمدارج أو ممرات السير

   

  5- 1الشكل أ                       

424 
، توضـع أفقيـا علـى المـدارج     ) 6-1الشـكل أ (عدة صلبان من لون واحد مضاد ، أصـفر أو أبـيض   

  . والممرات أو أجزاء منها تبين أن النقطة غير صالحة لتحركات الطائرات

   

  6- 1الشكل أ 
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425 

فقيـا ليـدل علـى أن اتجـاه     يوضـع أ ) 7-1الشـكل أ (باللون األبيض أو البرتقالي ) T(حرف  4-2-5-1
  . إلى ناحية الرأس) T(الهبوط واإلقالع هو اتجاه عمود الحرف 

   

  7- 1الشكل أ 

توضع عند بـرج مراقبـة المطـار أو بـالقرب منـه      ) 8-1الشكل أ(لوحة رأسية عليها رقمان  4-2-5-2
لتوضح للطائرات الموجودة بمنطقة المنـاورة اتجـاه اإلقـالع معبـرا عنـه بوحـدات قـدر        

  . درجات إلى أقرب عشر درجات من البوصلة المغنطيسية 10لوحدة ا

   

  8- 1الشكل أ 

426 
في منطقـة العالمـات األرضـية أو أفقيـا عنـد نهايـة       ) 9-1الشكل أ(عند وضع سهم يميني بلون ظاهر 

 الجزء من أرض النزول أو المدرج المسـتعمل فـإن ذلـك يعنـي ضـرورة الـدورانات إلـى       
  . جهة اليمين سواء قبل الهبوط أو بعد اإلقالع

  

  

  9- 1الشكل أ         
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427 

لتـدل علـى مكـان مكتـب     ) 10-1الشـكل أ (باللون األسود ) C(توضع لوحة صفراء رأسية عليها حرف 
  . تقارير خدمات الحركة الجوية

  

  10- 1الشكل أ         

428 
يضع أفقيا في منطقـة العالمـات ليبـين أن المطـار يسـتعمل اآلن      ) 11-1الشكل أ(صليب أبيض مزدوج 

  . للطائرات الشراعية وأن الطيران الشراعي قائم اآلن

   

  

  11- 1الشكل أ 

5 
51 

ـ  5-1-1 المنطقـة التـي سـيجري     أن ارات التاليـة أن يتأكـد مـن   على رجل اإلشارة قبل استخدام اإلش
توجيه الطائرة إليها خالية من األهداف التي يمكن أن ترتطم بهـا الطـائرة وهـي تنفـذ أحكـام      

  . ما لم يوجهها هو  1-4-3الفقرة 
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  -:إرشاد الجناح -1
ارفع الذراع اليمني فوق مستوى الرأس ممسكاً بالعصا 
إلى أعلى ، وحرك عصا اليد اليسرى إلى أسفل فـي  

 اتجاه الجسم
  

  -:تحديد البوابة -2
الرأس ارفع الذراعين على امتدادهما الكامل فوق 

والعصاتان إلى أعلى، وحرك العصـاتان إلـى   
  . األمام على مستوى الصدر

  

تقدم إلى رجل اإلشارة التالي أو حسب تعليمـات بـرج    -3
  -:المراقبة أو المراقبة األرضية

أشر بالذراعين إلى أعلى ، وحرك الذراعين على امتـدادهما  
نحو خارج جانب الجسم وأشر بالعصاتان فـي اتجـاه رجـل    

  .شارة التالي أو منطقة السير على الممراتاإل
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  -:تقدم إلى األمام في خط مستقيم -4
اثن الذراعين عند المرفقين وحرك العصاتين 

 إلى أعلى وأسفل من الخصر إلى الرأس

  

  -):يسار الطيار(الدوران إلى اليسار  –) أ 5
الذراع اليمنى ممسكة بالعصا ممتدة أفقياً بزاويـة  

درجة على الجسم ، والذراع اليسري تعطـي  90
ويستدل الطيار من  سرعة حركات . إشارة التقدم 

  اإلشارة على سرعة الدوران المطلوبة من الطائرة
 

  -):يمين الطيار(الدوران إلى اليمين  –) ب 5
الذراع اليسرى ممسكة بالعصا ممتدة أفقياً بزاويـة  

درجة على الجسم ، والذراع اليمنى تعطي إشارة 90
ويستدل الطيار من سرعة حركات اإلشـارة  . التقدم 

  على سرعة الدوران المطلوبة من الطائرة
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  الوقفة العادية  –) أ6
ضع الذراعين ممسكتين بالعصاتين علـى امتـدادهما   

درجة على جانبي الجسم وحـرك   90األفقي بزاوية 
الذراعين إلى مـا فـوق الـرأس إلـى أن تتقـاطع      

 .العصاتان

  فرمل  –) أ 7
ارفع يدك إلى ما فوق الكتـف بقليـل وراحتهـا    

دة وتأكد مـن أنـه   انظر إلى طاقم القيا. مفتوحة 
ال تتحرك إلـى أن يعطيـك   . يراك واقبض يدك

  طاقم القيادة التمام باألصبع االبهام
  

  وقفة الطوارئ –) ب 6
ارفع الذراعين ممسكتين بالعصاتين إلى ما 
  فوق الرأس فجأة إلى أن تتقاطع العصاتان
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  اعتق الفرامل  –) ب 7
. ارفع يدك إلى ما فوق الكتف بقليل وراحتها مقبوضـة  

يراك وافتح راحـة  انظر إلى طاقم القيادة وتأكد من أنه 
ال تتحرك إلى أن يعطيك طـاقم القيـادة التمـام    . يدك

  باألصبع االبهام
  

  وضع زناقات العجالت –) أ 8
صاتين إلى أعلى امتدا لهما فـوق  ارفع الذراعين ممسكتين بالع

) في اتجاه بعضـهما ( الرأس ، وحرك العصاتين إلى الداخل 
وتأكد من أن طاقم القيـادة  . حتى تتالمسان وكرر هذه الحركة

  أعطاك التمام

  -:رفع زناقات العجالت – )ب 8
ارفع الذراعين ممسكتين بالعصاتين إلى أعلى امتدا لهما فـوق  

) بعيداً عن بعضـهما (الرأس ، وحرك العصاتين إلى الخارج 
ال تحرك زناقات العجالت حتى يأذن لـك  . وكرر هذه الحركة
  طاقم القيادة بذلك
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  -:الواحد أو األكثر( شغل المحرك  -9
ارفع الذراع اليمنى إلى مستوى الرأس والعصا إلـى  
أعلى وارسم بها حركة دائرية ، وفي نفـس الوقـت   

الرأس وأشر بهـا   إرفع الذراع اليسرى إلى ما فوق
  .إلى رقم المحرك المطلوب تشغيله

  

  -:أوقف المحركات -10
مد الذراع الممسكة بالعصا إلـى األمـام علـى    

لكتف، وأجعل العصا أفقية فوق مسـتوى  مستوى ا
الكتف اليسرى واسحبها أفقياً إلى الكتف اليمنـى  

  كما لو كنت تقطع الرقبة

  -:خفف السرعة -11
مد الذراعين إلى أسفل في ضربة خفيفـة وحـرك   
العصاتين إلى أعلى وأسـفل مـن الخصـر إلـى     

  .الركبتين
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على الجانـب  ) الواحد أو األكثر(هدئ سرعة المحرك  -12
  -:المشار إليه

األرض، حرك اليـد   الذراعان إلى أسفل والراحتان إلى جهة
اليمنى أو اليسرى من أعلى إلى أسفل لتعني أنه يجب أبطـاء  
سرعة المحرك أو المحركات جهة اليسار أو اليمـين علـى   

  .الترتيب

  -:الخلف تحرك إلى -13
مد الذراعين أمام الجسم على مستوى الخصر، وحـرك  

وأطلـب توقـف   . الذراعين في حركة دائرية إلى األمام
) أ6الطائرة عن الحركة إلى الخلف تستخدم اإلشـارتان  

  ).ب6و

الـذيل  (الدوران في أثناء التحرك إلى الخلـف   –أ  14
  -:)والجانب األيمن

يشار بالذراع اليسرى إلى أسفل مع تحريك الذراع اليمنى 
من وضع رأسي فوق الرأس إلى وضع أفقي أمام الجسم 

  .مع تكرار حركة الذراع اليمنى
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الـذيل والجانـب   (الدوران في أثناء التحرك إلى الخلف  –ب 14
  -:)األيسر

ـ  رى مـن  يشار بالذراع اليمنى إلى أسفل مع تحريك الذراع اليس
وضع رأسي فوق الرأس إلى وضع أفقي أمام الجسم مـع تكـرار   

  .حركة الذراع اليسرى
  

  -:كله تمام -15
فع الذراع اليمنى إلى مستوى الرأس ممسكة بالعصا إلى أر

أعلى، أو أشر بقبضة يدك واالبهام إلى أعلى ، علـى أن  
  .تظل الذراع اليسرى ممتدة إلى جانب الركبة

   -:شغل العضو الدوار - 16
افتح الذراعين على امتدادهما ممسكتين بالعصـاتين  

  .درجة على جانبي الجسم 90على زاوية 
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  أصعد -17
افتح الذراعين على امتدادهما ممسكتين بالعصاتين 

درجة على جانبي الجسم ، وحرك  90على زاوية 
. لى أعلى بكامل امتدادهما القبضتين والذراعين إ

  وتدل سرعة الحركات على سرعة الصعود
  

  -:أنزل -18
افتح الذراعين ممسكتين بالعصاتين على زاويـة  

درجة على جانبي الجسـم ، وأدر القبضـتين    90
وتدل سرعة الحركات على . والذراعين إلى أسفل

  سرعة النزول
  

  -:)يسار الطيار(تحرك أفقياً إلى اليسار )* أ19
درجـة   90افتح الذراع على امتدادها على زاويـة  

وحـرك الـذراع   . على الجانب األيمن من الجسـم 
  األخرى في نفس االتجاه في حركة متكررة
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  -:)يسار الطيار(اليمين  تحرك أفقياً إلى) ب 19
درجـة علـى    90افتح الذراع على امتدادها على زاوية 

وحرك الذراع األخـرى فـي   . الجانب األيسر من الجسم
  نفس االتجاه في حركة متكررة

  
  

  -:أهبط -  20
  .ضع الذراعين متقاطعين إلى أسفل أمام الجسم

  

  حريق  -21
حرك الذراع اليمنى بالعصا في حركة مروحية من 
الكتف إلى الركبة، وأشر بالذراع اليسرى والعصـا  

  إلى مكان الحريق
  



  

54 

 

  انتظر  -22
ى أسـفل  ضع الذراعين ممسكتين بالعصاتين وممتدتين إل

حافظ على هذا . درجة على جانبي الجسم 45على زاوية 
  الوضع إلى حين السماح للطائرة بإجراء المناورة الالحقة

  
  

  ترحيل الطائرة -23
أد التحية العسكرية باليد اليمنى أو العصا لترحيـل  

وانظر إلى طاقم القيادة إلى حـين تبـدأ   . الطائرة
  .الطائرة السير على الممر

  

إشارة ألغـراض الصـيانة   (ال تلمس أجهزة التحكم  -24
  )الفنية

ارفع اليد اليمنى فوق مستوى الرأس واقبض اليد أو أمسـك  
عصا في وضع أفقي واترك الذراع اليسرى إلـى جانـب   ال

  الجسم بحذاء الركبة
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  توصيل القدرة على األرض -25
  )إشارة ألغراض الصيانة الفنية(

ارفع الذراعين على طول امتدادهما إلى أعلى الرأس، وأفتح اليد 
أصابع اليد اليمنى لتلمس  اليسرى في وضع أفق وحرك أطراف

وبالليـل يمكـن   ) . Tبحيث تشكل حـرف  (راحة اليد اليسرى 
  .فوق الرأس) T(استعمال العصاتين المضيئتين في وضع 

  

  أفصل القدرة -26
  )إشارة ألغراض الصيانة الفنية(

ارفع الذراعين على طول امتدادهما إلى أعلى الرأس، وأفتح اليد 
ثـم  ) Tبحيث تشكل حرف (اليمنى وراحة اليد اليسرى المفتوحة
ة فصل القدرة وال تعط إشار. حرك اليد اليمنى بعيداً عن اليسرى
وبالليـل يمكـن اسـتعمال    . إال بعد أن يسمح بذلك طاقم القيادة

  .فوق الرأس) T(العصاتين المضيئتين في وضع 
  

  )إشارة ألغراض الصيانة الفنية(ال  -27
درجة من الكتـف   90افتح الذراع اليمنى ممتدة على زاوية 

وأشر العصا إلى أسفل في اتجاه األرض أو أشر بإبهام اليد 
  ى أسفل ، واترك اليد اليسرى إلى أسفل بحذاء الركبةإل
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  استعمل الهاتف الداخلي -28
  )إشارة ألغراض الصيانة الفنية(

درجة من الجسـم   90افتح الذراعين على زاوية 
  وحرك اليدين وغط بهما االذنين

  افتح أو اغلق السلم  -29
  )إشارة ألغراض الصيانة الفنية(

الذراع اليمنى إلى جانب الجسم والذراع اليسرى مرفوعة فوق 
درجة، حرك الـذراع اليمنـى    45 مستوى الرأس على زاوية
  .صوب أعلى الكتف اليسرى
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52 
521 

522 
الذراعان مفرودتـان، وراحتـا اليـدين للخـارج، وحـرك اليـدين للـداخل        : ضع موانع التحرك  )أ 

 . ليتقاطعا أمام الوجه

اليـدان متقاطعتـان أمـام الوجـه، وراحتـا اليـدين للخـارج، وحـرك         : ارفع موانع التحـرك  )ب 
 .  الذراعين للخارج

523 
  بقدر رقم المحرك المطلوب تشغيله  ارفع يدا واحد مع فرد عدد من أصابعها

53 
بالصـوت ألغـراض اإلشـارات الفنيـة      اإلتصـال ال تستعمل اإلشارات اليدوية إال عندما يتعذر  5-3-1

  . وإشارات الخدمة
يجب أن يضمن رجل اإلشارات أن طـاقم القيـادة أعطـاهم تمـام الحصـول علـى اإلشـارات         5-3-2

  . ة وإشارات الخدمةالفني
  

6   

 قائـد  بـين  الطـوارئ  حالـة  فـي  لالتصال الالزم األدنى الحد بوصفها التالية اليدوية اإلشارات استخدام تقرر

 ومكافحـة  الطـائرة  إنقـاذ  وحـدة  فـي  اإلطفـاء  ورجال /الحرائق ومكافحة الطائرة إنقاذ وحدة

 وينبغـي  .الحـادث  لهـا  يقـع  التـي  الطـائرة  ركاب مقصورة أو/و ئرةالطا قيادة وطاقم الحرائق

 طـاقم  إلـى  للطـائرة  األيسـر  األمـامي  الجانـب  مـن  للطـوارئ  اليدوية اإلشارات تعطى أن
  )م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .الطيران
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 الطائرة بإخالء التوصية -١
 إنقـاذ  وحـدة  قائـد  تقيـيم  علـى  اعتمادا الطائرة بإخالء التوصية تصدر

 مـن  الـذراع  يمتـد  .الخـارجي  للوضـع  الحرائـق  ةومكافح الطائرة

   . النظر مستوى إلى اليد رفع مع أفقيا ويبقى الجسد
 يـتم  .للخلـف  االتجـاه  مـع  لالسـتدعاء  الـذراع  اسـتخدام  حركة تنفذ

 .بالجسد ملتصقا اآلخر الذراع على اإلبقاء

 .العصا باستخدام األمر نفس – ليال

 

 بالتوقف التوصية -٢
  

 نشـاط  أي أو الطـائرة  حركـة  توقـف  .اإلخـالء  عملية بوقف التوصية

 .آخر

 .الرسغين منطقة عند متقاطعين الرأس، أمام الذراعان يرفع

 .العصا باستخدام األمر نفس – ليال
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 الطوارئ حالة احتواء -٣
 ."األمان إشارة" أو خطرة حالة وجود على خارجية أدلة توجد ال

 مقـدارها  بزاويـة  الجسـد  عـن  بعيدا ألسفل الذراعان يمدد

 تحـت  اخلالـد  إلـى  الـذراعان  يحـرك  .درجـة  ٤٥
 ثـم  الرسـغان  يتقـاطع  أن إلـى  متـزامنين  الوسط منطقة

 إشـارة ( منـه  ابتـدأ  الـذي  الوضـع  إلى للخارج يمددان

 .)أمبايرز "األمان"

 .العصا باستخدام األمر نفس – ليال
 

 حريق -٤
 الركبـة،  إلـى  الكتـف  مـن  روحيـة م حركـة  في اليمنى الذراع حرك

 .الحريق مكان إلى اليسرى بالذراع وأشر

 .العصا باستخدام األمر نفس – ليال
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  إعرتاض الطائرات املدنية –) 2(املرفق 
  

1      
 تـولي  أن يجـب  المدنيـة  الطـائرات  مالحـة  سـالمة  لضـمان  النظم في الضروري االتساق لتحقيق 1-1

 والتوجيهـات  القواعـد  وضـع  عنـد  التاليـة  المبـادئ  إلـى  الواجـب  االهتمام المتعاقدة الدول

  :اإلدارية
 .أخير كمالذ إال المدنية الطائرات تعترض ال - أ 

 مـن  يكـن  لـم  مـا  الطـائرة،  هوية تحديد على هدفه ريقتص أن ينبغي باالعتراض القيام حالة في  -ب 

 المجـال  حـدود  خـارج  الـى  توجيههـا  أو الرحلة، خطة في الوارد مسارها الى اعادتها الضروري
 أو الخطـرة،  المنطقـة  أو المقيـدة  أو المحرمـة  المنطقـة  من للخروج ارشادها أو الوطني، الجوي
 .معين مطار في بالهبوط لها التعليمات اصدار

 .المدنية الطائرات اعتراض عن المتناعا يجب -ج 

 الطـائرة  الـى  الالسـلكي  بالهـاتف  بهـا  الصلة ذات والمعلومات ية المال االرشادات اعطاء يجب  -د 

 .بالطائرة الالسلكي االتصال انشاء أمكن كلما االعتراض تحت الواقعة

 يكـون  أن ينبغـي  ، فوقـع  تطيـر  الذي االقليم على الهبوط ب االعتراض تحت الواقعة الطائرة مطالبة عند 

تـاريخ سـريان التعـديل    ( . المعنيـة  الطـائرة  طراز يناسب حسبما بأمان للهبوط مناسبا الهبوط مطار

  .)م18/11/2010
. 

 اعتـراض  منـاورات  ل وضـعت  التـي  القياسـية  الطريقـة  نشـر  ت أن المتعاقـدة  الدول على يجب 1-2

 الواقعـة  بالطـائرة  خطـر  أي لحـاق إ تتجنـب  أن الطريقـة  هذه في ويراعى .المدنية الطائرات

  .االعتراض تحت
 التـابع  االسـتطالع  إذاعـة  أو الثـانوي  الباحـث  الـرادار  استخدام تكفل أن المتعاقدة الدول على يجب 1-3

 فيهـا  تتعـرض  قـد  التـي  المنـاطق  في المدنية الطائرات هوية على للتعرف أمكن كلما التلقائي

  .)م18/11/2010تاريخ سريان التعديل ( .  .لالعتراض
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2     
    

   :يلي بما تقوم فورا أن أخرى طائرة تعترضها التي الطائرة على يجب 2-1
 لبصـرية  ا اإلشـارات  تفسـر  وأن بـاالعتراض،  القائمـة  الطـائرة  من الصادرة التعليمات تتبع أن )أ 

  ).1(مرفق ال في محدد هو لما وفقا لها وتستجيب
  .المختصة الجوية الحركة خدمات وحدة بإخطار االمكان حسب تقوم أن )ب 
 االعتـراض  مراقبـة  بوحـدة  أو بـاالعتراض  القائمـة  بالطـائرة  الالسلكي االتصال فتح تحاول أن )ج 

 هويتهـا  إعطـاء  مـع  ميجـاهرتز  121.5الطـوارئ   تـردد  علـى  عـام  نداء بإرسال المختصة،

 243الطـوارئ   تـردد  علـى  النـداء  هـذا  تكـرار  يجـب  تصـال، اال يتم لم فإذا . الرحلة وطبيعة
  .ممكنا ذلك كان إن ميجاهرتز،

، ) A(الطريقـة   تختـار  أن الثـانوي،  الباحـث  للـرادار  مجيـب  بجهـاز  مزودة الطائرة كانت إذا )د 
، إال إذا صدرت إليها تعليمات بغيـر ذلـك مـن وحـدة خـدمات الحركـة الجويـة        7700الرمز 

  .المختصة
 التلقـائي،  التـابع  االسـتطالع  عقـد  أو التلقـائي  التـابع  االستطالع بإذاعة مزودة ئرةالطا كانت إذا )ه 

 مـن  ذلـك  بخـالف  تعليمـات  إليهـا  تصـدر  لم ما توفرت، إذا المناسبة، الطوارئ وظيفة تختار أن
  .المختصة الجوية الحركة خدمات وحدة

 باإلشـارات  الصـادرة  ليمـات مـع التع  صـدر  م أي مـن  بالالسلكي الواردة التعليمات تعارضت إذا  2-2

 أن االعتـراض  تحـت  الواقعـة  الطـائرة  علـى  وجب باالعتراض، القائمة الطائرة من البصرية
 مـن  الصـادرة  لبصـرية  ا للتعليمـات  االمتثـال  فـي  استمرارها مع ذلك، توضيح فورا تطلب

  .باالعتراض القائمة الطائرة
 مـن  بالالسـلكي  الصـادرة  مـع التعليمـات   درمص أي من بالالسلكي الواردة التعليمات تعارضت إذا 2-3

 فـورا  تطلـب  أن االعتـراض  تحـت  ة الواقـع  الطائرة على وجب ، باالعتراض القائمة الطائرة

 الطـائرة  مـن  إليهـا  الصـادرة  الالسـلكية  للتعليمـات  االمتثال في استمرارها مع ذلك، توضيح

  .باالعتراض القائمة
3 

 محـاوالت  تبـذل  أن وجـب  مشـتركة،  بلغـة  االتصـال  وتعذر االعتراض أثناء في السلكي اتصال نشأ إذا

 الجمـل  باسـتعمال  الجوهريـة  والمعلومـات  التعليمـات  تسلم عن ولإلخطار التعليمات لتوصيل

  :مع إرسال كل جملة مرتين 1-1أ  الجدول في المبينة النطق وطريقة
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  1 -1الجدول أ 
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  مستويات الطيران المستقيم  الجدو –) 3(المرفق  
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  املناطيد احلرة بدون قائد –) 4(املرفق 
  )في الفصل الثالث من هذا الجزء 9-1- 3انظر الفقرة (

فيما يتعلق باألحكام الخاصة بالمناطيد الحرة بدون قائد يـتم تطبيـق األحكـام الـواردة فـى المرفـق        
  .يالصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدن) عد الجو قوا( من الملحق الثانى ) 4(

  إعرتاض الطائرات املدنية  –) أ ( اإلضافة 
مـن الملحـق   ) أ(فيما يتعلق باألحكام الخاصة بهذا البند يـتم تطبيـق اإلجـراءات الـواردة فـى المرفـق       

   .الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدنى) قواعد الجو ( الثانى 
  التدخل غري املشروع –) ب ( اإلضافة 

1 
التالية لتكون بمثابة إرشادات تسـتخدمها الطـائرات فـي حالـة وقـوع فعـل تـدخل         جراءاتوضعت اإل

  . غير مشروع وعندما ال تستطيع الطائرة أن تخطر وحدة خدمات الحركة الجوية بتلك الواقعة
2 

صلة الطيـران علـى المسـار المعـين وعلـى مسـتوى الطيـران        يجب أن يحاول قائد الطائرة موا 2-1
المستقيم المعين، إلى أن يتمكن على األقل مـن إخطـار وحـدة خـدمات الحركـة الجويـة أو       
إلى أن يصبح داخل نطاق التغطية الرادارية، ما لم تقـتض االعتبـارات السـائدة علـى مـتن      

  . الطائرة خالف ذلك
لواقعة تحت فعل التـدخل غيـر المشـروع عـن مسـارها المعـين أو       عندما يلزم أن تحيد الطائرة ا 2-2

بوحـدة خـدمات الحركـة     اإلتصـال عن مستوى الطيران المستقيم المعـين ويتعـذر عليهـا    
 : الجوية بواسطة الهاتف الالسلكي، يجب أن ينفذ قائد الطائرة ما يلي، كلما أمكن ذلك

صـص للطـوارئ وعلـى التـرددات     أن يحاول إذاعة تحذيرات على التـردد العـالي جـدا المخ    )أ 
ويجـب  . األخرى المالئمة، ما لم تقتض االعتبارات السائدة علـى مـتن الطـائرة خـالف ذلـك     

لهذا الغرض معدات أخـرى مثـل األجهـزة المجيبـة المحمولـة علـى مـتن         ايضاًأن تستعمل 
 . الطائرة، ووصالت البيانات ، كلما كان ذلك مفيدا وسمحت به الظروف

الطوارئ فـي أثنـاء الطيـران والمناسـبة إذا كانـت هـذه        جراءاتإل وفقاًران وأن يواصل الطي )ب 
الصـادر عـن منظمـة الطيـران       Doc7030قائمة ومعلن عنها في الوثيقـة رقـم    جراءاتاإل

 . اإلقليمية اإلضافية جراءاتبعنوان اإل المدني
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تلـف  اإلقليميـة المقـررة، الطيـران علـى مسـتوى يخ      جـراءات أو أن يواصل في غيـاب اإل  )ج 
 وفقـاً بالمقدارين التاليين عن مسـتويات الطيـران المسـتقيم المسـتخدمة عـادة فـي الطيـران        

 : لقواعد الطيران اآللي

في المنطقة التي يطبق فيها حـد أدنـى للفصـل الرأسـي قـدره      )  قدم 500(مترا  150 )1
 ). قدم 1000(متر  300

فصـل الرأسـي قـدره    في المنطقة التي يطبق فيها حد أدنـى لل )  قدم 1000(متر  300 )2
 ). قدم 2000(متر  600

 
فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، تعتبر النسخة اإلنجليزية من أنظمة الطيران المدني وكذلك كافة مالحـق    )2(مادة 

االتفاقية الدولية للطيران المدني الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني، جزءاً مفسـراً ومكمـالً لهـذه    
كما يجوز االستعانة بكافة التشريعات األوروبية واألمريكية والوثـائق اإلرشـادية الصـادرة عنهـا،      .اللوائح

الستيفاء المتطلبات الالزمة لتأمين سالمة الطيران، ما لم يتعارض مع نصـوص قـانون الطيـران المـدني     
  .م1993لعام ) 12(رقم

  

المدني النافذة لتلبية المتطلبات الواجـب اسـتيفائها مـن قبـل     تعتبر هذه الالئحة استكماال لتشريعات الطيران   )3(مادة 
  . المتعاملين في مجال الطيران المدني وشركات النقل الجوي

   

  .جزء من هذه الالئحة) 2(إلى ) 1(تعتبر المالحق من   )4(مادة 
  

   .)الخامسالجزء (إعتماد الئحة قواعد الجو م بشأن 2009لعام) 23(يلغى القرار الوزاري رقم  )5(مادة
  

  .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  )6(مادة
  

  

  صدر بديوان عام الــوزارة
  هـ13/1/1432بتاريخ 

  م19/12/2010 الموافق 
  

ـــوزير     ـــراهيم ال ـــد إب   خال
ــــــــــل ــــــــــر النق   وزي
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