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2 االستعداد للرحلة

حافظ عىل سلمة عمل الزورق 

والمحرك ومعدات السلمة
اشحن البطاريات بالكامل

تحّقق من حالة الطقس المتوّقعة 

للبحار

أعِلم أحد األشخاص بما تنوي فعله 

خلل رحلتك

تأّكد من أن لديك كمية وقود كافية 

وكمية وقود احتياطية

يجب عليك حمل رخصة الوسائل 

البحرية لكي تصبح ربّان زورق سريع 

ترفيهي في والية فيكتوريا
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التحّقق منها
قبل أن تغادر

خّطط لرحلتك وأخبر أحد األشخاص بوجهتك وتوقيت عودتك  

جّهز خطة لحاالت الطوارئ في حال واجهتك أحوال جوية سيئة أو في حال وقوع حادث في البحر  

ابَق عىل اطلع بآخر األخبار عن أحوال الطقس والتوقعات والمعلومات عن اجتياز المياه الضحلة الرملية  

قّدر أوقات رحلتك واحسب كمية الوقود التي ستحتاج إليها باإلضافة إىل كمية وقود احتياطية  

تأّكد من وجود جميع َمعّدات السلمة المناسبة ومن أنها تعمل بشكل جّيد ولم ينتهي تاريخ صلحّيتها  

تفحّص صندوق العّدة وتأّكد من وجود األدوات اللزمة أو قطع الغيار ومستلزمات اإلسعافات األولية  

خذ معك كمية كافية من الطعام والماء  

افحص المقطورة. تأّكد من تثبيت القارب بإحكام بالمقطورة  

  تحّقق من القواعد المعمول بها في المنطقة المائية التي ستّتجه إليها واطلع عليها من خلل زيارة الموقع 
 transportsafety.vic.gov.au/msv/waterways :اإللكتروني

تأّكد من وجود طريقتين عىل األقل لطلب المساعدة إذا واجهتك مشكلة  



4 حافظ عىل سالمة عمل زورقك
استمر بصيانة زورقك بشكل صحيح

افحص عزقات وبراغي المروحة  

تأكد من عدم وجود تسرّب للماء والوقود  

  تأّكد من أن سدادة/سدادات التصريف ملئمة وفي حالة 

جيدة

  تأّكد من نظافة وجفاف األماكن الُمغلقة في قاع الزورق

  تفحّص حالة منطقة الطفو االحتياطي )المنطقة المغلقة 

فوق خط الماء(

تفحّص مرونة مقود التحكّم  

تفحّص األسلك  

تفحّص مصفاة الوقود ونّظفها  

نّظف قنوات نظام التبريد  

غّير أسلك سحب المحرّك إذا كانت ُمهترئة  

تأكّد من أن لديك كمية كافية من الوقود

  خّصص ثلث كمية الوقود لرحلة الذهاب وثلث لرحلة 

العودة وثلث للحتياط

  استبدل الوقود القديم بوقود جديد دائماً بعد الفترات 

الطويلة من عدم استعمال الزورق

  تفّقد أنابيب الوقود والمضخة اليدوية والوصلت للتأكد 

من عدم وجود التشققات والتسريبات وما إىل ذلك.

  تفحّص خزان الوقود للتأكد من عدم وجود تشققات أو 

صدأ فيه

  تأكد دائماً من عدم وجود روائح وقود وقم بتهوية الزورق 

بشكل جيد قبل تشغيل المحرّك.

اشحن البطاريات بالكامل

  يجب أن تشحن البطاريات ولكن يجب أال تشحنها أكثر 

من اللزم

  يجب الحفاظ عىل نظافة األقطاب واألسلك واألغطية

  تأكد من عمل األدوات الكهربائية التي تغّذيها البطارية 

مثل الراديو وأدوات القياس والمحرك الكهربائي الذي 

يغّير زاوية المحرّكات الخارجية وأضواء اإلبحار.

 يمكنك تحميل قائمة مفيدة باألشياء التي يجب 

 عليك التحّقق منها قبل اإلبحار من الموقع اإللكتروني 

TRANSPORTSAFETY.VIC.GOV.AU/MSV/TRIP-PREP
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أنواع سترات النجاة

النوع 1 
مستوى 100+

النوع 1 
مستوى 100+
تطفو تلقائياً

النوع 2 
المستوى 50

النوع 3
المستوى S 50

المياه الداخليةالمياه المحصورةالمياه الساحليةنوع الزورق

 زورق سريع يصل طوله إىل 

4.8 أمتار
النوع 1 أو 2 أو 3 النوع 1 النوع 1 

زورق سريع يزيد طوله عن 4.8 أمتار 

ولكن يقّل طوله عن 12 متراً
النوع 1 أو 2 أو 3 النوع 1 النوع 1 

النوع 1 أو 2 أو 3 النوع 1 أو 2 أو 3 النوع 1 أو 2 أو 3 مركبات التزلّج المائي

النوع 1 أو 2 أو 3 النوع 1 أو 2 أو 3 النوع 1 أو 2 أو 3 قارب الكاياك/قارب بمجاديف

يجب حمل سترات النجاة لكل شخص عىل ظهر الزورق أو عىل ظهر أي زورق يتّم قطره.



6 سترات النجاة تنقذ األرواح

القوارب ذات المحركات

هل تنطبق علّي القوانين التي تفرض ارتداء وسائل الطفو 

الشخصية؟

اإلجراء

إذا أجبت بَِنعم:

نعم - واصل القراءة هل يتحرّك الزورق في المياه؟

نعم - واصل القراءة هل أنا موجود في منطقة مفتوحة من الزورق؟

نعم - واصل القراءةهل يبلغ طول الزورق 12 متراً أو أقل؟

بمجّردإجابتكبَِنعمعىلأيمنهذهاألسئلةارتِدسترةالنجاة

هناك أطفال تقّل أعمارهم عن عشر سنوات في منطقة مفتوحة من 

القارب وهو يُبحر
نعم - يجب عليهم ارتداء سترة النجاة

نعم - ارتِد سترة النجاةطول الزورق 4.8 أمتار أو أقل

نعم - ارتِد سترة النجاةأنا أبحر بمفردي أو مع شخص ال يستطيع مساعدتي*

نعم - ارتِد سترة النجاةأنا سأجتاز مياه ضحلة رملية أو منطقة تّم تحديدها بأنها خطرة*

أنا أبحر في الليل بين ساعة واحدة بعد غروب الشمس وساعة قبل 
شروق الشمس أو في ظروف الرؤية المحدودة*

نعم - ارتِد سترة النجاة
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نعم - ارتِد سترة النجاةالزورق ُمعّطل*

أنا أبحر في منطقة كان مكتب األرصاد الجوية قد أصدر إنذاراً بهبوب 
رياح شديدة أو عاصفة أو رياح بقوة إعصار فيها أو إنذارٍ بحدوث عاصفة 

رعدية شديدة أو تحذير من أحوال جوية سيئة

نعم - ارتِد سترة النجاة

أنا أبحر عىل متن يخت ليس به حواجز أمان أو حبال النجاة أو درابزين أو 
*)jacklines( أحزمة أمان أو حبال مثبتة عىل السفينة

نعم - ارتِد سترة النجاة

*مالحظة: تُعتبر هذه الظروف مخاطر ُمتفاقمة. ال تقتصر المخاطر الُمتفاقمة عىل وجود احتمال كبير بأن الزوارق قد 

تنقلب أو تغمرها األمواج أو قد يقع ركابها في البحر أو يضطرون إىل دخول الماء، بل تحدث أيضاً عندما يتعّذر توّقع 

حدوث مثل تلك األحداث؛ عىل سبيل المثال عندما ال يمكن رؤية خطر ما.

بصفتك ربان الزورق، يجب عليك التأكّد من ارتداء جميع 

األشخاص المتواجدين عىل متن الزورق لسترات النجاة إذا 

كنت تُبحر في أي من المواقف المذكورة أعاله



8 معّدات السالمة
معّدات السالمة المطلوبة في زورق سريع 

يبحر في المياه 

الساحلية أبعد 

من ميلين 

بحريين عن 

الشاطئ:

يبحر في المياه 

الساحلية بمسافة 

أقل من ميلين 

بحريين عن 

الشاطئ:

يبحر في 

الخلجان 

ومصبات 

األنهار:

يبحرفي المياه 

الداخلية، بما 

في ذلك األنهار 

والبحيرات 

والسدود:

النوع 1 أو 2 أو 3النوع 1النوع 1النوع 1سترة نجاة لكل شخص عىل ظهر الزورق/زورق يتّم قطره

مطفأة حريق معتمدة

 بالنسبة للزوارق التي يقّل طولها عن 8 أمتار، مطفأة حريق واحدة 

بالحّد األدنى من السعة الُمحددة. بالنسبة للزوارق التي يتراوح طولها 

بين 8 أمتار و12 متراً، مطفأتَي حريق )واحدة بالحّد األدنى من السعة 

 الُمحددة(. بالنسبة للزوارق التي يزيد طولها عن 12 متراً، 3 مطافئ 

للحريق )واحدة بالحّد األدنى من السعة الُمحددة(.

1111شعلة عائمة مقاومة للماء

111مرساة واحدة وسلسلة أو حبل أو كلهما

دلو التفريغ )في حال عدم وجود نظام ضخ كهربائي أو يدوي 

للمياه في قاع الزورق(
1111

1111دلو مع حبل )يمكن استخدامه لتفريغ المياه أيضاً(

نظام ضخ كهربائي أو يدوي للمياه في قاع الزورق )إذا كان قاع 

الزورق مغطى أو يحتوي عىل مقصورات أرضية مغلقة بخلف 

المساحات الفارغة المحكمة اإلغلق(

1111
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زوج من المجاديف الثابتة مع مسندين للمجاديف أو زوج من 

المجاديف المتحرّكة )إذا كان يصل طول الزورق إىل 4.8 أمتار(
111

222إشارات استغاثة دخانية برتقالية اللون يدوية

222إشارات استغاثة دخانية حمراء اللون يدوية

 عوامة إنقاذ إذا كان يزيد طول الزورق عن 8 أمتار ولكن يقّل 

عن 12 متراً
1111

ً 2222عوامات إنقاذ إذا كان يزيد طول الزورق عن 12 مترا

ً 11زورق أو طوف نجاة إذا كان يزيد طول الزورق عن 12 مترا

1بوصلة

1راديو بحري

1صاروخ يطلق نداء استغاثة عىل شكل نجمة حمراء اللون بمظلة

جهاز إرسال السلكي متتبع لإلشارات لتحديد الموقع في حاالت 

الطوارئ )EPIRB( ُمسجّل
1

يحملوا معهم شعلة عائمة مقاومة للماء في جميع األوقات.يجب أن يرتدي رّكاب مركبات التزلّج المائي سترات النجاة من النوع 1 أو 2 أو 3 وأن 
السلكي متتبع لإلشارات لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ )EPIRB( مسجل.عند اإلبحار ألكثر من ميلين بحريين بعيداً عن الشاطئ، يجب أن تحمل جهاز إرسال 



10 تعّرف عىل سترة النجاة التي سترتديها
يجب تفحّص سترات النجاة القابلة للنفخ وصيانتها بانتظام. 	 

راجع دائماً إرشادات الشركة الُمصنعة التي يمكن العثور عليها 

عىل موقعها اإللكتروني.

التفتيش الذاتي هو نشاط سنوي يقوم به صاحب سترة النجاة.	 

صيانة سترة النجاة هو نشاط يقوم به وكيل خدمة ُمحترف 	 

ُمعتمد من ِقبل الشركة المصنعة.

نصائح

تفحّص سترة النجاة بحثاً عن أي علمات تدّل عىل حدوث 	 

عطب فيها أثناء تخزينها أو استخدامها.

تحّقق من أن أسطوانة ثاني أكسيد الكربون في حالة جيدة 	 

 ."o" ومثبتة بإحكام عىل الحلقة

تأكد من أن أنبوب النفخ ال يزال سليماً وأن الصمام يعمل 	 

بشكل جيد. 
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نشرة أحوال الطقس 

البحرية
عبر اإلنترنت

يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني bom.gov.au/marine من 

أجل الحصول عىل:

أحدث خرائط الطقس	 

صور األقمار الصناعية والرادار	 

التحذيرات وتوقعات أحوال الطقس لأليام األربعة القادمة	 

المعلومات حول المد والجزر	 

أوقات غروب وشروق الشمس	 

الجداول الكاملة لجميع خدمات الراديو والهاتف.	 

METEYE
 تظهر أداة MetEye التوقعات الرسمية الصادرة عن 

مكتب األرصاد الجوية في خريطة تفاعلية لشبكات بمقياس 

6x6 كم. تشمل التوقعات حركة الرياح واألمواج وأحوال 

الطقس وأكثر من ذلك بكثير عىل فترات زمنية متزايدة 

يصل طول كل منها إىل ثلث ساعات لأليام السبعة القادمة. 

نصائح
هّبات الريح هي زيادة في سرعة الرياح تستمر لبضع ثوان 	 

فقط. وتتراوح سرعتها عادة ما بين 30-40 في المئة 

أكثر من متوسط سرعة الرياح.

قد يصل أقصى ارتفاع للموجة إىل ضعف متوسط 	 

االرتفاع خاصة مع الرياح التي تهّب عكس المّد والجزر.

سرعة الرياح يمكن أن تكون أكثر بنسبة 40% من 	 

توّقعات األرصاد الجوية.



12 خدمات الطقس عبر الراديو
تبّث هذه الموجة خدمات الطقس من عدد محدود من المحطات الساحلية.27 ميجا هرتز

إذاعة الساحل 
في فيكتوريا 

التي تبث عبر 

VHF جهاز

 VHF Marine(
 Radio

)Victoria

تبّث توّقعات الطقس للمياه الساحلية في فيكتوريا عىل قناة 67 عبر جهاز VHF عند الساعة 06:48 صباحاً 	 

و 06:48 مساًء بالتوقيت الشرقي العادي.

تبّث تحذير أولي للطقس عىل قناة 67 ذات الترّدد العالي )VHF channel 67( في أسرع وقت ممكن بعد 	 

معرفتها بالتحذير مباشرة.

تبّث تحذيرات الطقس الحالية عند الساعة 00:48 و 02:48 و 04:48 و 06:48 و 08:48 و 10:48 و 	 

12:48 و 14:48 و 16:48 و 18:48 و 20:48 و 22:48 بالتوقيت الشرقي )EST( عىل قناة 67 عبر جهاز 

VHF بعد البّث األولي حتى تتبلّغ عبر الفاكس خبر إلغاء التحذير من مكتب األرصاد الجوية.

تبّث إشعارات إلغاء التحذير من أحوال الطقس السيئة في أقرب وقت ممكن بعد استلمها له وفي البث 	 

 التالي لتوقعات األحوال الجوية الساحلية في فيكتوريا. 

 ملحظة: سوف يسبق بث وإلغاء التحذيرات من أحوال الطقس إعلن كلمة ساكوريتاي )SECURITE( عىل قناة 

.VHF 16 عبر جهاز

تردد متوسط/
تردد عالي

يبّث مكتب األرصاد الجوية توقعات أحوال الطقس إىل شرق أستراليا من شارلفيل )Charleville( عىل 	 

ترّددات: 8176 و 12365 كيلو هرتز - في جميع األوقات.

4426 و 16546 كيلو هرتز - طوال اليوم )7 صباحاً - 6 مساًء(.	 

2201 والتردد العالي 6507 كيلو هرتز - ليلً )6 مساًء - 7 صباحاً(.	 

أوقات البّث المجدولة للمياه الساحلية في فيكتوريا هي: 01:30 و 05:30 و 09:30 و 13:30 و 17:30 و 	 

21:30 بالتوقيت الشرقي العادي )أضف ساعة واحدة للتوقيت الشرقي الصيفي(.

تُّبث التحذيرات كل ساعة بدًء من الساعة 00:00 بالتوقيت الشرقي العادي.	 

يبّث عدد محدود من المحطات الساحلية توّقعات أحوال الطقس في أوقات مختلفة. 	 
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إعادة التزّود بالوقود
ال تزّود الزورق بالوقود إذا كان يوجد أشخاص عىل 	 

متنه.

تأكد من تأريض صنبور الوقود وبأنه يلمس فوهة 	 

خزان الوقود.

تعرّف عىل مكان وجود معدات مكافحة الحريق في 	 

المرسى أو محطة البنزين وكيفية استخدامها.

نّظف أي بقع أو انسكابات عىل الفور.	 

حيثما أمكن، امأل خزانات الوقود بعيداً عن الزورق 	 

في منطقة فيها تهوية جيدة ويُمنع التدخين فيها.

بعد ملء الزورق بالوقود، قم بتهوية قاع الزورق عن 	 

طريق تشغيل مروحة النفخ إذا تواجدت.

ال تشّغل محرّك الزورق إذا كنت تشّم رائحة وقود. 	 

بخار الوقود قابل للنفجار!

بعد التزّود بالوقود، يجب تشغيل محرّك الزورق 	 

دائماً قبل السماح للركاب بالصعود عىل متنه.

احتفظ بكمية الوقود االحتياطية بشكل آمن في 	 

حاوية محكمة اإلغلق.



14 التشغيل اآلمن
السرعة القصوى

5 عقد عند التواجد ضمن 50 متراً من شخص في الماء أو من مركبة مائية أخرى في جميع مياه الوالية.	 

5 عقد عند التواجد ضمن 100 متراً من مركبة مائية أو عوامة تحمل علم الغوص في جميع مياه الوالية.	 

5 عقد عند التواجد ضمن 50 متراً من هيكل ثابت أو عائم )بما في ذلك رصيف الميناء أو مرسى 	 
صغير أو منزلق السفن أو منصة الغوص أو منصة القارب( وحافة المياه في المياه الداخلية.

5 عقد عند التواجد ضمن 50 متراً من رصيف الميناء أو مرسى صغير أو منزلق السفن أو منصة 	 
الغوص أو منصة القارب باستثناء المناطق المخصصة للرياضات البحرية في المياه الساحلية 

والمحصورة.

5 عقد عند التواجد ضمن 200 متراً من حافة المياه )باستثناء المناطق المخصصة للرياضات البحرية( 	 
في المياه الساحلية والمحصورة.

قدتختلفحدودالسرعةهذهفيحاالتخاصةحسبقواعدالممراتالمائيةالمجدولة.

transportsafety.vic.gov.au/msv/waterways :للمزيدمنالمعلوماتيُرجىزيارةالموقعاإللكتروني

ال تشرب الكحول وتُبحر

 	ً يجب أن تكون نسبة الكحول في الدّم 0.00 للقائدين والربابين الذين تقّل أعمارهم عن 21 عاما

يجب أال تزيد نسبة الكحول في الدّم عن 0.05 للربابين الذين يبلغون من العمر 21 عاماً وما فوق.	 

استمر بمراقبة المياه من حولك بشكل جّيد في جميع األوقات 

وأبحر بسرعة آمنة.
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عدد الركاب اآلمن
 من الخطر أن يزيد عدد الركاب عن العدد المسموح به عىل متن الزورق ألنه يحّد بشكل خطير من ثبات زورقك 

وجدارته باإلبحار. فهو يؤدي إىل تقليل حّد الطفو ويقلل من قدرة زورقك عىل مقاومة األمواج ويعرّضه أكثر للغرق. 

الحّد األقصى لعدد األشخاص الذين يمكنهم ركوب زورق ترفيهي موضح أدناه، ما لم تُحدد الشركة الُمصنعة خلف 

ذلك:

شخصان كحد أقصى إذا كان يقّل طول الزورق عن 3 أمتار

3 أشخاص كحد أقصى إذا كان يتراوح طول الزورق بين 3 أمتار وأقل من 3.5 أمتار

4 أشخاص كحد أقصى إذا كان يتراوح طول الزورق بين 3.5 أمتار وأقل من 4.5 أمتار

5 أشخاص كحد أقصى إذا كان يتراوح طول الزورق بين 4.5 أمتار وأقل من 5 أمتار

6 أشخاص كحد أقصى إذا كان يتراوح طول الزورق بين 5 أمتار وأقل من 5.5 متر

7 أشخاص كحد أقصى إذا كان يتراوح طول الزورق بين 5.5 متر وأقل من 6 أمتار

ال يُحتسب األطفال الذين يبلغون من العمر عام واحد أو أقّل. 

كل طفل يتراوح عمره بين سنة ولغاية 15 سنة يعادل نصف شخص بالغ.

تحذير 

السعة االستيعابية القصوى الموضحة في الجدول أعله ُمحددة للزوارق التي تبحر في ظروف جيدة. يجب تخفيض 

الحّد األقصى لعدد األشخاص إذا كان الزورق يبحر في ظروف غير مواتية أو عند تواجده في البحار المفتوحة. تُقّدر سعة 

الحمل بحوالي 75 كجم للفرد الواحد مع السماح بوزن إضافي قدره 15 كجم للمعدات الشخصية للفرد الواحد.
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ستتسرّب المياه إىل متن الزورق إذا مال إىل حمولته خفيفة إذ يحمل عىل متنه شخصين

جانب واحد وال يستطيع مقاومة أي موجة

 يمكن أن يقاوم الموجات التي يبلغ 

ارتفاعها 300 مم

القارب الذي يحمل أربعة أشخاص كحد أقصى 

قد يميل بشكل أقل قبل أن تغمره المياه

ثبات الزورق 
تحّد زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عىل متن الزورق بشكل خطير من ثبات الزورق مما يزيد من احتمال 

انقلبه.
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من الخطر اجتياز المياه الضحلة الرملية
يوجد عدد من المياه الضحلة الرملية في والية فيكتوريا، من بينها 

المداخل إىل:

)Andersons Inlet( أندرسونز إنلت •

)Barwon Heads( بارون هيدز •

)Lakes Entrance( اليكس أنترنس •

)Mallacoota( ماالكوتا •

)Marlo( مارلو •

)McLoughlins Beach( شاطئ ماكلولينز •

توخَّ الحذر الشديد

تتغّير الظروف عىل المياه الضحلة الرملية بسرعة وبدون سابق 	 

إنذار.

ال تنفع ال نسبة الخبرة وال نوع القارب لكي تعبر المياه الضحلة 	 
الرملية بأمان.

اعرف آخر ما استجّد محلياً

قّيم األحوال الجوية واحصل عىل المعلومات عن المّد والجزر.

كن عىل علم بما يلي:

اجتياز المياه الضحلة الرملية أثناء الليل محفوف بالمخاطر.	 

من المرجح أن تواجه الزوارق التي تحاول اجتياز المياه الضحلة الرملية 	 

عند الجزر، أو عند اقتراب موعده، ظروفاً غير مواتية.

من األفضل االجتياز عند ارتفاع المّد.	 

االستعداد الجتياز المياه الضحلة الرملية:
تأكد من أن فتحات سطح الزورق والنوافذ واألبواب ُمغلقة 	 

بإحكام.

ضع جميع المعدات غير المثبتة في الخزانة وتأكد من ارتداء الجميع 	 

لسترات النجاة.

اجتياز المياه الضحلة الرملية:
تحّقق من المكان الذي تجتاز فيه الزوارق األخرى المياه الضحلة 	 

الرملية - فمن المحتمل أن يكون هذا هو أفضل مكان الجتيازها.

راقب أو ابحث عن:	 

- الرياح السائدة

-  الزمن بين موجتين متتاليتين، أي ابحث عن أنماط ُمنتظمة 

للموجات

- المسار الذي يجب عليك اتباعه

- حركة الملحة عند المياه الضحلة الرملية

- المسارات البديلة.

transportsafety.vic.gov.au/msv/ocean-bars

يُشكل اجتياز المياه الضحلة 

الرملية خطراً شديداً، لذلك 

يجب أن ترتدي سترة النجاة



18 نظام اإلرشاد بالعوامات
عالمة المياه عالمة خاصة

اآلمنة

عالمة بخطر 

منعزل

عالمة بمخاطر 

جديدة

عالمة الجهات األصليةعالمة المدخل

الشمال
الضوء: أبيض

ومضات سريعة 

مستمرة

االجتياز من الجانب 

الشمالي

الشرق
الضوء: أبيض

3 ومضات سريعة
االجتياز من الجانب 

الشرقي

الضوء: أصفر

أي وتيرة لإلضاءة

)يُرجى مراجعة 
الرسم البياني 

المحلي(

الضوء: أبيض

وميض طور النور 

فيه أطول من طور 

الظلم، أو وميض 

متساوي الطور، أو 

ومضة طويلة كّل 

10 ثواني أو شفرة 
"A" مورس

الضوء: أبيض

مجموعة من 

ومضتين

الضوء: أصفر/ أزرق 

متناوب.

أزرق لمدة ثانية 

واحدة ومن ثّم أصفر 

لمدة ثانية واحدة مع 

مدة ظلم تمتّد لمدة 

0.5 ثانية

المرفأ
الضوء: أحمر

أي وتيرة لإلضاءة

منطقة خطرة

N

E

SESW

NENW

W

S

الجانب األيمن

الضوء: أخضر

أي وتيرة لإلضاءة

الغرب
الضوء: أبيض

9 ومضات سريعة

االجتياز من الجانب 

الغربي

الجنوب
الضوء: أبيض

6 ومضات سريعة 
يتبعها وميض طويل

االجتياز من الجانب 

الجنوبي
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قد تكون العلمات عبارة عن 	 

عوامات أو أعمدة أو إشارات 

ضوئية.

قد تحتوي العلمات عىل واحد أو 	 

أكثر من الخصائص الُمحددة.

عند ترقيم العلمات، تكون األعداد 	 

المفردة عىل الجانب األيمن 

واألعداد المزدوجة عىل الجانب 

األيسر عند التحرّك في اتجاه 

العوامة.

يجب عىل ربّان الزورق استشارة 	 

الرسوم البيانية دائماً.

استمر بمراقبة المياه من حولك 	 

بشكل جّيد في جميع األوقات 

وأبحر بسرعة آمنة.

نحو المرفأ/الميناء

اتجاه العوامة

نحو البحر
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ال تستطيع السفن الكبيرة تغيير 

مسارها أو التوّقف
ال تبحر حول السفن الكبيرة

ابتعد عن السفن الكبيرة
تتحّمل الزوارق الترفيهية مسؤولية االبتعاد عن السفن الكبيرة. يحّظر عىل الزوارق الصغيرة إعاقة مرور السفن الكبيرة.

ال ترسو أو تتهادى عىل المياه في القنوات أو في الممرات الُمخصصة للعبور فقط.

إذا أطلَقت سفينة كبيرة خمسة صّفارات قصيرة، 

فإنها تشير إىل تعّرضك لخطر االصطدام.

خذ إجراءات حاسمة وابتعد عن السفينة األخرى.

نصيحة
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اإلبحار اآلمن
هذه بعض القواعد العامة من أنظمة منع وقوع االصطدام

يجب عىل كّل ربان النظر في جميع االتجاهات وإجراء مراقبة  القاعدة 5 -  

فّعالة في جميع األوقات. حتى عندما يكون الزورق راسياً.

يجب أن يسير كّل قارب بسرعة آمنة. القاعدة 6 -  

يجب عىل كل ربان استخدام جميع الوسائل المتاحة لتحديد  القاعدة 7 - 

ما إذا كان هناك خطر لحدوث اصطدام. إذا كان هناك أي شك 

في وجود خطر ما سُيعتبر ذلك الخطر قائماً.

يجب اتخاذ أي إجراء لتلفي االصطدام في وقت كاف بحيث  القاعدة 8 -  

يكون ذلك اإلجراء واضحاً للقارب اآلخر. ينبغي أن يؤدي أي 

إجراء لتلفي االصطدام إىل مرور القوارب عىل مسافة آمنة من 

بعضها البعض.

يجب عىل القوارب التي تبحر في قنوات ضيقة أن تبقى عىل  القاعدة 9 -  

الجانب األيمن من القناة وأن تتجّنب الرسي في قناة ضيقة.

عىل القوارب التي تتجاوز القوارب األخرى أن تحافظ عىل  القاعدة 13 - 

مسافة من القارب الذي تتجاوزه. 



22 عمليات الغوص
اإلبحار حول مناطق الغوص

رؤية علم الغّواصين )Code Flag A( تعني وجود غّواص في الماء. 	 

ال تقترب من هذه المنطقة!

ال تتجاوز سرعة 5 عقد ضمن مسافة 100 متر من قارب أو عوامة 	 

تحمل هذا العلم.

إذا كنت مشاركاً في نشاط غوص فاحمل معك وسيلة "لطلب 	 

المساعدة" في حال حدوث أي حالة طارئة.

خلل عمليات الغوص الليلية، يجب إضاءة "علمة قارب مقّيد في 	 

قدرته عىل المناورة والتحرّك".

 	 Harbour( اتبع التعليمات الواردة في توجيهات ربابين الميناء

Masters’ Directions( إذا كنت تغوص في مناطق الملحة 

الحساسة.

 	 VHF راقب قنوات الراديو عبر جهاز 

لمعرفة حركة الملحة أو آخر أخبار الطقس.

 تذّكر أن تكون متنبهاً في جميع األوقات، 	 

 فقد يظهر الغّواصون في أي مكان. 

© RMS NSW أنت الربان لذلك تقع المسؤولية عليك.

أنت الربان لذلك تقع 

المسؤولية عليك
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أضواء اإلبحار للقوارب السريعة
 يجب أن تضيء الزوارق السريعة التي يقّل طولها عن 12 متراً أثناء اإلبحار: أضواء أعىل السارية، 

وضوء المؤخرة واألضواء الجانبية أو ضوء دائري أبيض واألضواء الجانبية. 

الزوارق الترفيهية الراسية
يجب أن تُضيء جميع الزوارق الترفيهية الراسية ضوء دائري أبيض. يجب إضاءة األضواء الجانبية وأضواء 

أعىل السارية وضوء المؤخرة إذا كان الزورق يتهادى )يبحر ولكنه غير ُمنطلق بكامل قوته(.

1m



24 إرساء الزورق
اإلرساء ليس فقط جزًء طبيعياً من عملية اإلبحار بل هو إجراء وقائي مهم في حاالت الطوارئ أيضاً. قد يحافظ إرساء 

الزورق عىل سلمته في مواجهة الظروف الصعبة ويمكن أن يسمح لك أيضاً بالحفاظ عىل موقعك.

نصائح لإلرساء:

اختر نوع المرساة بعناية ليناسب متطلبات زورقك وعمق المياه ونوع القاع الذي من المحتمل أن تُستخدم فيه.

نزّل دائماً المرساة ببطء بدالً من إلقائها مع السلسلة بسرعة خارج الزورق مما قد يؤدي إىل تشابكها. 

ال يوصى باستخدام نظام العوامة المنزلقة عند استرجاع المرساة. إذا حدث أي خطأ في المرساة، فقد تنتقل قوى كبيرة 

إىل الزورق مما يؤدي إىل انقلبه أو إلحاق الضرر بالزورق.

يُعتبر ربط الزورق بالمساعدات المالحية والرسو في 

القنوات أمراً غير قانوني وخطير 

يجب أن يكون 

طول سلسلة 

المرساة 3 أمتار 

عىل األقل

قاع البحر الرملي

النسبة 3:1

البكرة في مقدمة الزورق

جهة سلسلة المرساة 

الُمعلّق بالزورق

المرساة

الرياح
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جهاز إرسال السلكي متتبع لإلشارات لتحديد الموقع في 

حاالت الطوارئ )EPIRB( وجهاز إرسال به وحدة تعّقب 

)PLB( لتحديد موقع الشخص
يجب عىل جميع الزوارق التي تبحر بأكثر من ميلين بحريين 

من الساحل، باستثناء الخلجان مثل Port Phillip و 

Western Port، أن تحمل جهاز EPIRB معتمداً ومسجلً.

ولكن من المستحسن أن يكون عىل متن جميع الزوارق 

الُمبحرة في المياه المحصورة والساحلية جهاز EPIRB أو 

.PLB جهاز

تفحّص عمل جهاز اإلرسال لتحديد الموقع مرّة في الشهر. 

تختلف طريقة اختبار األجهزة بين جهاز وجهاز، لذلك اتبع 

بدقة تعليمات الشركة الُمصنعة.

 تأكد من وضع جهاز اإلرسال في مكان يسهل الوصول إليه 

بحيث يمكن تنشيطه عىل الفور.

 تأكد من تجديد تسجيل جهاز اإلرسال كل عامين 

 وتحديثه باستمرار ليعكس أي تغييرات تطرأ عىل 

تفاصيل االتصال الخاصة بك. يُرجى مراجعة الموقع 

beacons.amsa.gov.au اإللكتروني

جهاز إرسال السلكي متتبع لإلشارات لتحديد 

)EPIRB( الموقع في حاالت الطوارئ

قم بتوصيل جهاز EPIRB بشخص أو قارب أو طوف نجاة 

)أي شيء غير قابل للغرق(. تأكد من أن الهوائي دائماً في 
وضع عمودي للحصول عىل أفضل فرصة الكتشافه. تأّكد من 

أن جسمك ال يغطي جهاز اإلرسال.

جهاز إرسال به وحدة تعّقب لتحديد موقع 

)PLB( الشخص

يختلف جهاز PLB عن جهاز EPIRB وهو ال يفي بالمتطلبات 

التشريعية لحمل جهاز EPIRB عىل متن الزورق، ولكنه 

وسيلة أخرى من وسائل طلب االستغاثة.

ثّبت جهاز PLB بالجزء العلوي من سترة النجاة الخاصة 

بك فوق الماء. تأكد من أن الهوائي دائماً في وضع عمودي 

 PLB للحصول عىل أفضل فرصة الكتشافه. ال تمسك جهاز

ألنك قد تغطي عن غير قصد عملية إرسال موقعك عبر نظام 

تحديد المواقع العالمي وتمنع اكتشاف مكانك. 

ي 
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26 نداء االستغاثة عبر الراديو
تراقب سلطة اإلذاعة البحرية في والية فيكتوريا )MARINE RADIO VICTORIA( محطات أجهزة VHF عىل مدار 24 ساعة في اليوم 

و365 يوماً في السنة وتغطي المياه المحصورة والمياه الساحلية حتى مسافة 20 مياًل بحرياً من الشاطئ.

شكل مكالمة االستغاثة

رسالة االستغاثة لها األولوية المطلقة من بين جميع رسائل البّث األخرى وال يجوز إرسالها إال بإذن من الربان أو الشخص 

المسؤول عن سلمة زورقك.

رسالة االستغاثة

ماي داي ماي داي ماي داي )MAYDAY MAYDAY MAYDAY(رسالة االستغاثة

MAPLE MS742 MAPLE MS742 MAPLE MS742اسم الزورق/إشارة المكالمة

5 أميال بحرية جنوب منارة فوكنرالموقع 

غمرت المياه الزورق ونحن نغرق. نخّمن الغرق بعد 10 دقائقطبيعة المشكلة

زورق له نصف هيكل أبيض طوله سبعة أمتار مع مظلة زرقاءمعلومات أخرى

ثلثة أشخاص عىل متن الزورق تّم تشغيل جهاز EPIRB)إذا سمح الوقت( 

إذا لم يجب أحد، أعد نداء االستغاثة والرسالة مرّة أخرى عىل موجات االستغاثة األخرى أو أي موجة أخرى يمكن من خللها طلب 

المساعدة.

المكالمة عاجلة

في الحاالت التي ال تُبرر فيها مكالمة االستغاثة، يجب استخدام 

المكالمة العاجلة بان بان Pan Pan )مع تكرارها ثلث مرات( 

لإلشارة إىل أن هناك مكالمة عاجلة جداً سوف تلي وتتعلّق 

بسلمة قارب أو شخص.

يجب أن تكون تفاصيل المكالمة مشابهة لتفاصيل رسالة 

 PAN PAN, PAN PAN, االستغاثة غير أن الرسالة تبدأ بـ

.PAN PAN

إشارة السالمة

تُستخدم إشارات السلمة عندما تريد إحدى المحطات اإلعلن 

عن معلومات مهمة تتعلق بالسلمة مثل التحذيرات المتعلّقة 

بالملحة أو تحذيرات عن أحوال الطقس ويتّم تحديدها بالكلمة: 

ساكوريتاي )SECURITE( )يتم نطقها 3 مرات سا - كوري - 

تاي(.

transportsafety.vic.gov.au/msv/emergency
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الزوارق

الترفيهية

الزوارق

عمليات البحثالتجارية

واإلنقاذ

المحطات

الُمعيدات عبر

VHF جهاز

DSC

العمليات

في الميناء

االستغاثة
والنداء 

16  67 صياد أسماك

محترف

VHF ًقنوات اإلذاعة البحرية عبر جهاز الموجات العالية التردد جدا يوصى بشدة أن يكون لديك جهاز راديو VHF مع 

نظام النداء االنتقائي الرقمي )DSC( عىل متن 

زورقك.

 DSC المزّودة بنظام VHF ترسل أجهزة راديو

مجموعة من المعلومات التي تعرّف عن الزورق 

بضغطة زر بما في ذلك إحداثيات موقعك إذا كان 

.)GPS( الجهاز متصلً بنظام تحديد المواقع العالمي

 DSC يجب أن يكون جهاز الراديو المزّود بنظام

 .)MMSI( متصلً برقم هوية الخدمة البحرية المتنقلة

تصدر سلطة الملحة اآلمنة بأستراليا )AMSAٍ( رقم 

MMSI، ويجب عىل المتقدمين بطلب الحصول عىل 
ذلك الرقم أن يكونوا حاصلين عىل شهادة الكفاءة 

لمستخدمي اإلذاعة البحرية أو مؤهلت الملحة 

.)AWQ( األسترالية

 ال توصي MSV بأجهزة 
الراديو بترّدد 27 ميجا هرتز



28 اإلجراءات في حاالت الطوارئ
يجب عىل جميع الركاب ارتداء سترة النجاة

طلب اإلستغاثة - وسائل طلب المساعدة

عبر الهاتف
اتصل برقم 

الطوارئ 

000

عبر استخدام إشارات 
االستغاثة الدخانية 

أضئها عندما ترى أحداً من 

المحتمل أن يكون ُمنقذاً أو 

عندما تعتقد أنه سيتم رؤيتها

عن طريق الراديو البحري 

جهاز VHF – القناة 16

جهاز VHF - زر االستغاثة عىل 

 DSC أجهزة الراديو المزّودة بنظام

والمسجّلة

عبر جهاز اإلرسال الالسلكي المتتبع 
لإلشارات لتحديد الموقع في حاالت 

 )EPIRB( الطوارئ

فّعل إشارة االستغاثة الُمسجّلة الخاصة 

بك لتحديد موقع الجهاز

عبر جهاز إرسال به وحدة 
تعّقب لتحديد موقع 

)PLB( الشخص

فّعل إشارة تحديد موقعك 

الشخصية الُمسجّلة

ابق عىل متن زورقك

إن رؤية زورق أسهل بكثير من رؤية إنسان

قم بإرساء الزورق للحفاظ عىل موقعك إذا كان من اآلمن القيام بذلك.

اتصل بنا للحصول عىل المزيد من المعلومات
)Transport Safety Victoria( سالمة النقل في فيكتوريا

transportsafety.vic.gov.au/msv موقع إلكتروني | info@transportsafety.vic.gov.au هاتف 022 223 1800 | فاكس 6611 9655 613+ | بريد إلكتروني


