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(v) 

  تمهيد
علـى  ٣٦التـي بـدأ العمـل بهـا فـي التعـديل  (EDTO)للعناصر المكونة لعمليات تحويل المسـار الممتـدة زمنيـًا يقدم هذا الدليل إرشادات وتفسيرات 

. وُيعد هذا التعديل ثمرة عمل امتد علـى مـدى أزيـد مـن عشـر سـنوات مـن أجـل وضـع (ج)واإلضافة  ٧-٤الملحق السادس، الجزء األول، القسم 
  األحكام بطريقة تفيد كًال من المشغلين الجويين والجهات المسؤولة عن التنظيم. وتنقيح

إلــى أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة مــن عمليــات واســعة  (EDTO)وتســتند هــذه األحكــام الجديــدة لعمليــات تحويــل المســار الممتــدة زمنيــًا 
ان مسـتوى سـالمة واحـد لجميـع المشـغلين والـداخلين الجـدد بهـدف الحفـاظ ) لضـمETOPSمحـركين تـوربينيين (النطاق قامـت بهـا طـائرات مـزودة ب

  على سجل المسار الحالي للعمليات الطويلة المدى.
  مما يلي: EDTOن المعايير الجديدة لعمليات وٕاجماًال، تمكّ 
أطــول بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة بمحــركين تــوربينيين، علــى أســاس موثوقيــة الــدفع والســالمة  EDTOالســماح بعمليــات   أ)

الحـــاليين. وقـــد تطـــورت المعـــايير ذات الصـــلة انطالقـــًا مـــن القواعـــد القياســـية  ETOPSمحركـــي لالتشـــغيلية العامـــة بالنســـبة 
ETOPS  لإليكاو؛ الملحق السادسالتي ُوجدت سابقًا في  

بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين تــوربينيين، عبــر إحــداث بضــع  EDTOر شــبيهة علــى عمليــات إدخــال تــدابي  ب)
)/ سياسـة اختيـار ورصـد البـدائل فـي مرحلـة أثنـاء الطريـق). TLSمتطلبات تشغيلية إضافية (مراعاة النظام المحدود زمنيـًا (

ـــأكثر مـــن محـــركين، وال أيـــة متطلبـــات للطـــائ EDTOلعمليـــات  بالنســـبةوال توجـــد متطلبـــات صـــيانة إضـــافية  رات المـــزودة ب
باســتخدام أكثــر مــن محــركين، ال يتعــين اســتعراض تــرخيص  EDTOتــرخيص إضــافية. ويعنــي ذلــك أنــه بالنســبة لعمليــات 

  .  EDTOالطراز األساسي وال برنامج الصيانة ألن كليهما صالح بالنسبة إلى عمليات 
القياسية، والسياسـات، واإلجـراءات والمبـادئ التوجيهيـة بالنسـبة للعمليـات التـي تقـوم بهـا طـائرات فئـة النقـل وبناًء عليه، يفّصل هذا الدليل القواعد 

دقيقة عن نقطة رحلة أثناء الطريق في اتجاه مطار بديل لمرحلة أثناء الطريق، وبالنسـبة إلـى  ٦٠المزودة بمحركات توربينية على مدى أزيد من 
بالنسـبة إلـى هــذه الطـائرات مـن أجـل العمـل بمـا يتجـاوز العتبـة الزمنيــة  EDTOلموافقـة الخاصـة بعمليـات و/أو ا EDTOالحصـول علـى تـرخيص 

  .EDTOالمعمول بها فيما يخص عمليات 
  والقصد من إعداد هذا الدليل أن ُيستخدم من الجهات التالية:

 EDTO، فـي مجـال تنفيـذ القواعـد القياسـية لإليكـاو المرتبطـة بعمليـات (CAA)السياسات من هيئة الطيـران المـدني  واضعو  أ)
  في تشريعات دولتهم؛

وممارســات  EDTOالمفتشـون المعنيـون بالمراقبـة مـن هيئـة الطيـران المــدني، فيمـا يتعلـق بمـنح الموافقـات الخاصـة بعمليـات   ب)
  ؛EDTOالرقابة على عمليات 

موظفــو شــركات الطيــران المعنيــة (مــن كــل مــن عمليــات الطيــران ومنظمــات الصــيانة/ الهندســة) فــي مجــال التحضــير لبــدء   ج)
الحالية مقابل القواعـد القياسـية  EDTOالجديدة أو المنقحة، أو عند تقييم امتثال عمليات وٕاجراءات  EDTOالعمل بعمليات 

  .EDTOالجديدة المتعلقة بعمليات 
. ذلـك أن هنـاك وسـائل امتثـال أخـرى مقبولـة نشـرتها الدولـة EDTOر إلى هـذا الـدليل علـى أنـه الوسـيلة الوحيـدة المتثـال متطلبـات وال ينبغي النظ

  المعنية. 



(FPFMM) دليل تخطيط الطيران وٕادارة استهالك الوقود (vi) 

 

العمليات ممتدة المدى للطائرات المـزودة بمحـركين "مقابل  (EDTO) "عمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً "مالحظة بشأن استخدام مصطلح 
  (ETOPS) "توربينيين

(العمليــات ممتــدة  ETOPSعلــى الملحــق الســادس، الجــزء األول، االستعاضــة عــن المصــطلح المســتخدم ســابقًا  ٣٦قــررت اإليكــاو، عبــر التعــديل 
(عمليـات تحويـل المسـار الممتـدة زمنيـًا). وكـان السـبب الرئيسـي وراء هـذا  EDTOبمصـطلح جديـد المدى للطائرات المزودة بمحـركين تـوربينيين) 

  التغيير في المصطلحات هو تجسيد نطاق وانطباق هذه المقاييس الجديدة بشكل أفضل.
الحظة الـواردة فـي بيد أن هذا التغيير الحاصل في االسم ال يقصد به إجراء تغيير مشابه في لوائح الدول أو وثائق الطائرات. ويتفق ذلك مع الم

، طالمـًا EDTOقـد يظـل مسـتخدمًا بـدًال مـن مصـطلح  ETOPSفي الملحق السادس، التـي توضـح أن مصـطلح  EDTOالقواعد المتعلقة بعمليات 
  دان بشكل صحيح في القواعد أو الوثائق المعنية.ن المفهومين مجسّ أ

  وقد أعد هذا الدليل بمشاركة وتعاون من أعضاء المنظمات التالية:
 ) اتحاد النقل الجوي الدوليIATA( 
 المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء )ICCAIA( 
  منظمة الطيران المدني الدولي)ICAO(: 
 ) برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيرانCOSCAPS( 
 ) فريق خبراء عمليات الطيرانFLTOPSP( 

o  فرقة المهام الخاصة بالعمليات(SOTF).  
  مالحظة بشأن استخدام مصطلحات "اإلذن"، و"القبول"، و"الموافقة" و"الموافقة الخاصة"

التابع لإليكاو على تقنـين اسـتخدام هـذه المصـطلحات فـي الملحـق السـادس. ونتيجـة لهـذا العمـل، اتُفـق علـى التعـاريف  FLTOPSPعكف برنامج 
  :هذه الوثيقة في كل أجزاءالتالية وسُتستخدم 

  يخّول اإلذن لمشغل، أو مالك أو قائد طائرة القيام بالعمليات المأذون بها.  اإلذن:
القبول هو إقرار مكتوب أو ضمني من ِقبل دولة المشّغل/ دولـة السـجل موّجـه إلـى مشـّغل أو مالـك إلخطـار مقـدم مـن ِقبـل   القبول:

  أو باسم ذلك المشّغل أو المالك.
الموافقــة وثيقــة رســمية صــادرة عــن دولــة المشــّغل/ دولــة الســجل بغــرض الموافقــة علــى طلــب أو اقتــراح تغييــر مقــدم مــن ِقبــل   ة:الموافق

  مشّغل أو مالك أو باسمهما. وتشهد الموافقة على االمتثال لألحكام المعمول بها.
نسبة لعمليـات النقـل الجـوي التجـاري، أو فـي قائمـة الموافقـات الموافقة الخاصة هي موافقة موثقة في مواصفات العمليات بال  الموافقة الخاصة:

  الخاصة بالنسبة للعمليات غير التجارية.
هو "اإلذن" الذي يمكن استخدامه بدل أي مـن المصـطلحات الثالثـة األخـرى. أمـا مصـطلح "الموافقـة"، الـذي كثيـرًا مـا  العاموعليه فإن المصطلح 

نشاط المنظم المانح للترخيص من أجل القيام بعملية معينة، فينبغـي حصـره فـي المناسـبات الموصـوفة للداللة على  عامُيستخدم بصفة مصطلح 
  في التعريف أعاله.

المتعلقــة بــالملحق الثــامن، ُيســتخدم مصــطلح "الموافقــة علــى تصــميم الطــراز" لإلشــارة إلــى مــنح تصــميم الطــراز مــن ِقبــل دولــة  البنــودوبالنســبة إلــى 
  التصميم. 

  توجيه التعليقات على هذا الدليل إلى الجهة التالية:وينبغي 
The Secretary General 

International Civil Aviation Organization 
999 Robert-Bourassa Boulevard 

Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7  
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(ix) 

 مسرد

  المختصرات والرموز
 

AECتشكيلة الطائرة/المحرك 
AEOجميع المحركات مشغلة 
AFMدليل تشغيل الطائرة 
APUوحدة الطاقة اإلضافية 
ATAاتحاد النقل الجوي 
AWIالمفتش المختص بصالحية الطائرات للطيران  
CAAهيئة الطيران المدني 

CASSالتحليل واالستطالع المستمران 
CBTالتدريب القائم على الحاسوب 
CDLقائمة االختالفات في الشكل 
CFRالوقود الحرج المطلوب 
CMPالشكل، والصيانة واإلجراءات 
CMRشروط تجديد الترخيص 

CPالنقطة الحرجة 
DAارتفاع التقرير 
DHعلو التقرير 

ECMرصد حالة المحرك 
EDTO ًعمليات تحويل المسار الممتدة زمنيا 

EEP ًنقطة دخول عمليات تحويل المسار الممتدة زمنيا 
EFOM دليل عمليات الطيران أثناء عمليات تحويل المسار الممتدة زمنيًا 

EGTدرجة حرارة غاز العادم 
EMPM دليل إجراءات الحفاظ على عملياتEDTO 

ETAموعد الوصول التقديري 
ETOPSالعمليات ممتدة المدى للطائرات المزودة بمحركين توربينيين 

ETPنقطة الزمن المتساوي 
EXCالوقود الزائد 
EXPنقطة الخروج 

FLمستوى الطيران 



منياً دليل عمليات تحويل المسار الممتدة ز   (x) 

 

FMSنظام إدارة الطيران 
FOBالوقود الموجود بالطائرة 
FOIمفتش عمليات الطيران 

FOM عمليات الطيراندليل 
GVIتفتيش بصري عام 
HFتردد عال 

IASالسرعة الجوية المحددة 
ICAتعليمات الستمرار الصالحية للطيران 

IFSDتوقف المحرك أثناء الطيران 
IPCاألجزاء المصورة كتالوج 
IPDبيانات األجزاء المصورة 
ISAالغالف الجوي المعياري الدولي 
L/D مقابل السحبنسبة الرفع 

LOFTالتدريب الميداني على الطيران 
LRCرحلة طويلة المدى 

MCAIالمعلومات اإللزامية عن استمرار صالحية الطيران 
MCTالحد األقصى للدفع المستمر 
MDAالحد األدنى الرتفاع النزول 
MDHالحد األدنى لعلو النزول 
MELقائمة الحد األدنى من المعدات 
MIN(دقائق) دقيقة 

MMELالقائمة الرئيسية للحد األدنى من المعدات 
MNPSالحد األدنى لمواصفات األداء المالحي 

MPDوثيقة تخطيط الصيانة 
MPMدليل إجراءات الصيانة 

MRBRتقرير مجلس مراجعة الصيانة 
MRCالحد األقصى لنطاق الطيران المستقيم 
MSNالرقم التسلسلي للطائرة المعنية) الرقم التسلسلي للُمصنع (أي 

NOTAMإعالن للطيارين 
OEIمحرك واحد معطل 
OFPخطة الطيران التشغيلية 
PBNالمالحة القائمة على األداء 
P/Nsأرقام األجزاء 
QRHالكتيب المرجعي السريع 
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RFFSخدمة اإلنقاذ وٕاطفاء الحرائق 
RNPاألداء المالحي المطلوب 
RVR الرؤية على المدرجمدى 

RVSMالحد األدنى المخفض للفصل الرأسي 
RWYالمدرج 
TASالسرعة الجوية الحقيقية 

TCDSورقة بيانات شهادة الطراز 
TLS ًنظام محدود زمنيا 
VFGمولد التردد المتغير 

VMO/MMOالحد األقصى للسرعة التشغيلية المسموح بها أو العدد الماخي 
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  التعاريف
  . وهذه التعاريف مطابقة لما ورد في المالحق. الدوليةتعريف المصطلحات التي سبق تعريفها في القواعد والتوصيات * 

أثنــاء  EDTO** تعريــف المصــطلحات التــي ُأدخلــت فــي هــذا الــدليل لــدعم تنفيــذ القواعــد القياســية (علــى ســبيل المثــال "مطــار بــديل للقيــام بعمليــة 
  عض المصطلحات في منشورات أخرى بتعريف مختلف).الطريق"). وعليه قد يوجد ب
(ويشـار إليهـا  EDTOتشكيلة من نموذج الطائرة ونموذج المحرك التي ُحددت لغرض التـرخيص بالقيـام بعمليـة )**. AECتشكيلة الطائرة/ المحرك (

بالنسـبة لتشــكيلة  EDTO. ويـرد التـرخيص بعمليـة EDTOأيضـًا بعبـارة تصـميم الطـراز والموافقـة علـى الموثوقيـة) أو التـي ُأذن لهـا بالقيـام بعمليـة 
 EDTO). وتُــذكر الموافقــة الخاصــة علــى القيــام بعمليــة TCDS) فــي ورقــة بيانــات شــهادة الطــراز (AECمعينــة مــن تشــكيالت الطــائرة/ المحــرك (
فــة فــي إذن واحــد عنــدما تكــون هــذه فــي مواصــفة العمليــات، وهــو مــا قــد يجمــع نمــاذج مختلفــة طفي AECبالنســبة لتشــكيلة معينــة مــن تشــكيالت 

 EDTOالنمـاذج مشـتركة إلـى حــد كبيـر مـن منظــور التشـكيل والبرنـامج التشـغيلي. ويتميــز إثبـات االمتثـال المطلــوب بالنسـبة للتـرخيص بعمليــات 
المـرخص أو المـأذون  AECو/أو اإلذن بها بالنسبة لتشكيلة معينـة مـن الطـائرات/ المحركـات بنقـاط التشـابه مـع تشـكيالت أخـرى مـن تشـكيالت 

فقــط  EDTOلهــا ســابقًا، مــن قبيــل النمــاذج الصــغيرة لطــراز طــائرة أو نمــاذج فرعيــة لتركيبــة محــرك، ممــا يعنــي أن الفــوارق ذات الصــلة بعمليــات 
لهـا سـلفًا  المـرخص و/أو المـأذون AECوتشكيالت  AEC) القائمة بين التشكيلة المرشحة EDTO(مثل الفوارق المؤثرة في عمليات أو إجراءات 

  .EDTOو/أو الموافقة الخاصة بعمليات  EDTOهي التي تعالج بالنسبة للحاالت الجديدة لترخيص عمليات 

الطيـران المـدني المكلـف بإصـدار اإلذن األولـي و/أو مواصـلة مراقبـة  هيئـةهو ممثل )**. AWIالمفتش المختص بصالحية الطائرات للطيران (
) مــا يلــي (علــى ســبيل المثــال ال AWIلــدى المشــغل. وقــد تشــمل عمليــة التقيــيم التــي يقــوم بهــا المفــتش (تنظــيم وعمليــات الصــيانة والهندســة 

  الحصر):

  مالءمة تجهيزات ومعدات وٕاجراءات الصيانة؛  أ)
  مالءمة البرامج التدريبية وكفاءة المستخدمين؛  ب)
  مالءمة البرنامج أو الجدول المخصص للصيانة الدورية وعمليات اإلصالح؛  ج)
  صالحية الطائرة للطيران.  د)

مطــار يمكــن أن تتوجــه إليــه الطــائرة إذا اســتحال عليهــا أو لــم يكــن مستصــوبًا الهبــوط فــي مطــار المقصــد وتتــوفر فيــه الخــدمات المطــار البــديل*. 
  لمطارات البديلة ما يلي:والمرافق الضرورية ويستطيع تلبية متطلبات أداء الطائرة، ويتوقع أن يكون جاهزًا للعمل إذا لزم األمر. وتشمل ا

مطار بديل تستطيع الطائرة الهبوط فيه إذا أصبح ذلك ضروريًا بعـد وقـت قصـير مـن إقالعهـا واسـتحال عليهـا مطار اإلقالع البديل. 
  استخدام مطار المغادرة. 

  ضروريًا في أثناء الطريق.مطار بديل تستطيع الطائرة الهبوط فيه في حال أصبح تحويل المسار المطار البديل في أثناء الطريق. 

الــذي مطــار الســتحال عليهــا أو لــم يكــن مستصــوبًا الهبــوط فــي امطــار بــديل تســتطيع الطــائرة الهبــوط فيــه إذا مطــار المقصــد البــديل. 
  . كانت تقصده

حالــة وقــوع تحويــل مطــار بــديل فــي أثنــاء الطريــق يعــين فــي نشــرة ترحيــل أو طيــران لالســتخدام فــي **. EDTOالمطــار البــديل للقيــام بعمليــات 
، ويســـتوفي الحـــدود الـــدنيا المعمـــول بهـــا فـــي مجـــال الترحيـــل (الظـــروف الجويـــة والميدانيـــة). EDTOالمســـار أثنـــاء طيـــران فـــي إطـــار عمليـــة 

  وينطبق هذا التعريف على تخطيط الطيران وال يحد بأي حال من األحوال من سلطة قائد الطائرة أثناء الطيران. 

  ارات البديلة في أثناء الطريق أيضًا هي مطارات اإلقالع و/أو المقصد. قد تكون المط -مالحظة   



(xiii) مسرد 

 

هـي الوثيقـة التـي تعتمـدها دولـة التصـميم وتتضـمن )**. CMPوثيقة التشـكيل والصـيانة واإلجـراءات ( -الممتدة زمنيًا  عمليات تحويل المسار
ود لعمـر القطـع، والقيـود وممارسـات الصـيانة المتعلقـة بالقائمـة المتطلبات الدنيا لتشـكيل طـائرة معينـة، بمـا فـي ذلـك أي تفتـيش خـاص، وحـد

  بالنسبة لعملية تحويل مسار ممتدة زمنيًا. AECالرئيسية للحد األدنى من المعدات التي يتبين أنها الزمة إلثبات مالءمة تشكيلة 

، بمـا لتشـكيل طـائرة معينـة هـي المتطلبـات الـدنيا)**. CMPمتطلبات التشكيل والصيانة واإلجـراءات ( -عمليات تحويل المسار الممتدة زمنيًا 
في ذلك أي تفتيش خاص، وحدود لعمر القطع، والقيود وممارسات الصيانة المتعلقة بالقائمة الرئيسية للحد األدنى من المعدات التـي يتبـين 

  بالنسبة لعملية تحويل مسار ممتدة زمنيًا. AECأنها الزمة إلثبات مالءمة تشكيلة 

كميـة الوقـود الضـرورية للطيـران إلـى مطـار بـديل فـي الطريـق، مـع األخـذ فـي االعتبـار  - *الحرج لعمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً  الوقود
    حدوث العطل األكثر تقييدًا في المنظومة عند النقطة األكثر حرجًا في الطريق.

نظـام الطـائرة الـذي يمكـن لفشـله أو تـدهوره أن يـؤثر سـلبًا علـى السـالمة الخاصـة لرحلـة النظام الهـام لعمليـات تحويـل المسـار الممتـدة زمنيـًا*. 
 عملية تحويل مسار ممتدة زمنيًا، أو أن يكون استمراره في العمل مهمًا بالتحديد لسالمة الرحلة والهبـوط فـي مطـار فـي أثنـاء عمليـة تحويـل

  مسار ممتدة زمنيًا. 

ــ ــدة زمني أي عمليــة تقــوم بهــا طــائرة مــزودة بمحــركين تــوربينيين أو أكثــر حيــث يكــون وقــت تحويــل )*. EDTOًا (عمليــات تحويــل المســار الممت
  المسار إلى مطار بديل في أثناء الطريق أطول من العتبة الزمنية المحددة من ِقبل دولة المشّغل. 

لــي و/أو مواصــلة مراقبــة تنظــيم عمليــات الطيــران ممثــل هيئــة الطيــران المــدني المكلــف بإصــدار اإلذن األو )**. FOIمفــتش عمليــات الطيــران (
  والعمليات لدى المشغل. ويشمل التقييم الذي يضطلع به مفتش عمليات الطيران ما يلي (على سبيل المثال ال الحصر):

  مالءمة تجهيزات ومعدات وٕاجراءات الصيانة؛  أ)
  مالءمة البرامج التدريبية وكفاءة المستخدمين؛  ب)
  مالءمة البرنامج لضمان سالمة عمليات الطائرة.   ج)

المتطلبـات اإللزاميـة لتغييـر األجـزاء أو اسـتبدالها أو تفتـيش الطـائرة وتعـديل )**. MCAIالمعلومات اإللزامية عن استمرارية صـالحية الطيـران (
التــي تصــدرها الــدول المتعاقــدة فــي شــكل  حــدود وٕاجــراءات التشــغيل مــن أجــل التشــغيل اآلمــن للطــائرة. ومــن بــين مثــل هــذه المعلومــات تلــك

  ).٩٧٦٠، وثيقة اإليكاو دليل صالحية الطائرات للطيرانتعليمات بشأن الصالحية للطيران. (التعريف مقتبس من 

  ق. المدى األقصى المسموح به، معبرًا عنه بالوقت، من نقطة على الطريق إلى مطار بديل في أثناء الطري الوقت األقصى لتحويل المسار*.

  التصاريح والشروط والقيود المرتبطة بشهادة المشغل الجوي والخاضعة لشروط دليل العمليات.مواصفات العمليات*. 

المدى، معبرًا عنه بالوقت، الذي تحدده دولة المشّغل لبلوغ مطار بديل في أثنـاء الطريـق، حيـث إن تجـاوز ذلـك الوقـت يتطلـب العتبة الزمنية*. 
  على عملية تحويل مسار ممتدة زمنيًا.موافقة دولة المشّغل 

البيانـات التـي تحـددها وتعتمـدها دولـة التصـميم فـي إطـار تـرخيص الطـراز للطـائرة المعنيـة، أي التشـكيل القواعد القياسـية لتـرخيص الطـراز**. 
  األساسي، وحدود الصالحية للطيران، وٕاجراءات طاقم الطيران. 

  
  
  
  

___________________





  
  
  
  
 

1-1 

  الفصل األول

  السياسة والمعلومات العامة

  معلومات عامة   ١- ١

يقــدم هــذا الــدليل القواعــد القياســية، والسياســات واإلجــراءات والمبــادئ التوجيهيــة للعمليــات التــي تقــوم بهــا الطــائرات المــزودة   ١-١-١
 EDTOدقيقة من نقطة أثناء الطريق في اتجاه مطار بـديل أثنـاء الطريـق، وللحصـول علـى تـرخيص بالقيـام بعمليـات  ٦٠بمحركات توربينية بعد 
  بالنسبة لما يلي: EDTOلقيام بعملية و/أو موافقة خاصة با
طـــائرات النقـــل المـــزودة بمحـــركين مـــن أجـــل الطيـــران علـــى طريـــق محـــددة تتضـــمن نقطـــة أبعـــد مـــن العتبـــة الزمنيـــة   أ)

) (في الظروف القياسـية فـي الهـواء السـاكن) مـن OEIالمعمول بها عند سرعة الطيران الثابت بمحرك واحد معّطل (
طة على الطريق تنطبق أحكـام هـذا الـدليل بعـدها. وتـرد معـايير محـددة بالنسـبة ألوقـات مطار مالئم. والعتبة هي نق

  دقيقة. ١٨٠دقيقة، وفوق  ١٨٠و ١٢٠، و٩٠، و٧٥تحويل المسار لمدة 
ويتعين أن تحدد الدولة العتبـة الزمنيـة لهـذه العمليـات. وفـي ذلـك، ينبغـي للدولـة أن تراعـي أن الحـد األقصـى للقـدرة علـى 

ليــة تحويــل مســار ممتــدة زمنيــًا بالنســبة لطــائرات النقــل المــزودة بمحــركين وغيــر المــرخص لهــا بالقيــام بعمليــات القيــام بعم
EDTO  دقيقــة فــي العــادة. وبالتــالي، ينبغــي تحديــد العتبــة الزمنيــة بالنســبة لعمليــات  ٦٠هــو محــدود فــيEDTO  هــذه فــي

ة بعـد إجـراء تقيـيم دقيـق ألثـر هـذه القيمـة فـي العمليـات غيـر دقيقة في العادة. ويمكن اختيار قيمة أكبر للعتبة الزمني ٦٠
  .EDTOالتي تقوم بها طائرات النقل المزودة بمحركين وغير المرخص لها بالقيام بعمليات  EDTOالمرتبطة بعمليات 

الجديـدة الخاصة ؛ أما الموافقات ETOPSالتي سبق إصدارها بالنسبة لبرامج الخاصة تستمر صالحية الموافقات  -مالحظة   
  على البرامج الحالية فستُقيم في إطار المعايير المبينة في هذا الدليل.  الجاريةأو التغييرات  EDTOالمتعلقة بعمليات 

طائرات النقل المزودة بأكثر من محركين للطيران على نقطة محددة تتضمن نقطة أبعد من العتبة الزمنيـة المعمـول   ب)
) (فـي ظـروف قياسـية فـي الهـواء السـاكن) مـن AEOالمعتمدة بجميع المحركات مشـّغلة ( الثابتبها بسرعة الطيران 

  مطار مالئم. والعتبة هي نقطة على الطريق تنطبق بعدها أحكام هذا الدليل. 
ويتعين أن تحدد الدولة العتبة الزمنيـة لهـذه العمليـات. وفـي ذلـك، ينبغـي للدولـة أن تراعـي خصـائص هـذه العمليـات، 

هذه الخصائص. وبما أن الغالبية العظمى لعمليات المدى الطويل على مدى السنوات الخمسين الماضـية  إن ُوجدت
دقيقــة كوقــت أقصــى لتحويــل المســار، ولــم تخضــع أليــة معــايير محــددة، ينبغــي تحديــد  ١٨٠قــد جــرت فــي غضــون 
خـرى للعتبـة الزمنيـة بعـد إجـراء دقيقة في العـادة. ويمكـن اختيـار قيمـة أ ١٨٠هذه في  EDTOالعتبة الزمنية لعمليات 

تقييم دقيق ألثر هذه القيمة في العمليات الحاليـة وفـي الحـدود الزمنيـة، إن ُوجـدت، لطـائرات النقـل المـزودة بمحـركين 
  والمشّغلة بما يتجاوز العتبة الزمنية. 

  االنطباق   ٢- ١

 ٦٠ينطبق هذا الدليل على طائرات النقل المزودة بمحركين توربينيين أو أكثر عندما يتجاوز زمن تحويل المسـار إلـى مطـار بـديل أثنـاء الطريـق 
  دقيقة و/أو يتجاوز العتبة الزمنية المحددة من ِقبل دولة المشّغل والتي يشغلها مشّغل جوي في إطار خدمة للنقل الجوي الدولي. 
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متطلبـــات قـــد تـــنص لـــوائح الـــدول علـــى معـــايير أخـــرى مرتبطـــة بكتلـــة الطـــائرات واســـعة الركـــاب لتمييـــز انطبـــاق  -مالحظـــة   
  .EDTOعمليات 

  القواعد القياسية المرجعية والمواد اإلرشادية   ٣- ١
. (ج)واإلضـافة  ٧-٤، القسم الطائرات —النقل الجوي التجاري الدولي  —تشغيل الطائرات، الجزء األول  —يدعم هذا الدليل الملحق السادس 

 دليـل اإلجـراءات لتفتـيش العمليـات، والتـرخيص والمراقبـة المسـتمرة ويمكن اسـتخدام هـذا الـدليل أيضـًا باالرتبـاط مـع مـواد إرشـادية أخـرى مـن قبيـل
  ).  9976) (الوثيقة FPFM( ودليل تخطيط الطيران وٕادارة الوقود) ٩٧٦٠(الوثيقة  ودليل صالحية الطائرات للطيران)، ٨٣٣٥(الوثيقة 

  اإلذن إجراءات   ٤- ١

  EDTOاإلذن بإجراء عملية  طلب   ١-٤-١
باستخدام طائرات مزودة بمحركين أو أكثر من ِقبل المشـغل  EDTOينبغي تقديم طلبات الحصول على إذن بإجراء عمليات   ١-١-٤-١

. وهـذه العناصـر هـي العناصـر (CAA)مع تقديم العناصر الالزمة إلـى المكتـب المعمـول بـه لهيئـة الطيـران المـدني  EDTOالمرشح للقيام بعملية 
راجــع القســم الفرعــي  -" متســارعة"أثنــاء الخدمــة" أو " EDTOالالزمــة لهيئــة الطيــران المــدني لتحديــد عمليــة اإلذن المعمــول بهــا (أي اإلذن بعمليــة 

  .EDTOالمشغل للقيام بعملية ) وبدء تقييم استعداد ٢-٤-١
  وعادة ما تكون هذه العناصر الالزمة كما يلي:  ٢-١-٤-١

  ؛EDTOالمستهدف لبدء عملية  التاريخ  أ)
  األقصى المقصود لتحويل المسار؛ الحدسلطة   ب)
  نموذج (نماذج) وأسطول (أساطيل) الطائرة المعنية (الرقم التسلسلي للمصّنع)؛  ج)
  .EDTO(الطرق) أو المنطقة (المناطق) التشغيلية المقصودة إلجراء عملية  الطريق  د)

  وجاهة في ذلك لدعم طلبه.  EDTOويمكن تقديم عناصر أخرى إذا رأى المشغل المرشح إلجراء عملية   ٣-١-٤-١
) ومنطقــة AECرك (عــادة مــا ُتمــنح بصــفة فرديــة حســب تشــكيلة الطــائرة/ المحــخاصــة موافقــات  EDTOوتعــد أذون عمليــات   ٤-١-٤-١

، إيربـاص ٧٠٠/٨٠٠-٧٣٧رات الواحـدة (علـى سـبيل المثـال، بوينـغ ــــرة الطائــــالتشغيل؛ بيد أنه يجوز جمـع األذون لنمـاذج مختلفـة فـي إطـار أس
A 320-A321.وألقاليم جغرافية متعددة (  

في شكل إخطار مسـبق وفقـًا لعمليـة المراحـل الخمـس (راجـع  EDTOوينبغي تقديم طلب الحصول على إذن بإجراء عمليات   ٥-١-٤-١
  )، حتى يتسنى للهيئة تخطيط وٕاطالق إجراءات المراقبة الالزمة. 8335وثيقة اإليكاو 

. وعـادة مـا EDTOوينبغي لهيئة الطيران المدني أن تحدد المدة المطلوبة لهذا اإلخطار المسـبق قبـل البـدء المقتـرح لعمليـات   ١٦-٤-١
  مدة هذا اإلخطار المسبق كما يلي:تكون 

  أثناء الخدمة؛ EDTOيومًا بالنسبة لإلذن بإجراء عمليات  ٩٠إلى  ٦٠من   أ)
  .EDTOبإجراء عمليات  المتسارعيومًا بالنسبة لإلذن  ١٨٠في حدود   ب)
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  الطائرات المزودة بمحركين توربينيين -  EDTOمتطلبات الموافقة الخاصة إلجراء عمليات    ٢-٤-١
الموافقــة الخاصــة علــى إجــراء  بالنســبة إلــى العمليــات الجاريــة باســتخدام طــائرات النقــل المــزودة بمحــركين تــوربينيين، تتطلــب  ١-٢-٤-١

  ما يلي: EDTOعمليات 
(الــذي يــدعى أيضــًا الموافقــة علــى  EDTOإقــرار أو قبــول هيئــة الطيــران المــدني للمشــّغل للتــرخيص بــإجراء عمليــات   أ)

) الممنوح للطائرة من ِقبل دولة التصميم التـي ينتمـي إليهـا مصـّنع EDTOتصميم الطراز وموثوقيته إلجراء عمليات 
 EDTOالطـائرة. وينبغـي لتصــميم طـراز الطـائرة أن يســتوفي متطلبـات السـمات والمعــايير المتعلقـة بتصـميم عمليــات 

  ح؛المنصوص عليها في اللوائ
والمحركـــات،  (APU) اإلضـــافيةمطابقــة الطـــائرة "المرشـــحة" (الـــرقم التسلســلي للمصـــّنع) بمـــا فـــي ذلــك وحـــدة الطاقـــة   ب)

  )؛ EDTO )CMPالواردة في وثيقة تشكيل وصيانة وٕاجراءات عمليات  EDTOلمتطلبات تشكيل عمليات 
نة والموثوقيـة والتـدريب المعتمـد الـذي يشـمل وفقـًا لبرنـامج الصـيا EDTOوترحيـل طـائرة تقـوم بعمليـات  لصيانةنظام   ج)

  المحددة في الفصل الرابع؛ EDTOمتطلبات عمليات 
  إثبات صحة إجراء عمليات فحص الصيانة، والخدمة والبرامج المطلوبة في الفصل الرابع؛  د)
  في الفصل الثالث؛ إثبات صحة إجراءات الحدود التشغيلية والتحضير للطيران واإلجراءات أثناء الطيران المطلوبة  ه)
اإلذن للمشغل على أساس المجموعة الواردة في طلبه: الطرق، وزمن تحويل المسار المرغوب، واألسـطول ومنطقـة   و)

، وســجالت التجــارب، والــدالئل، والتــدريب، ومــا EDTOالعمليـات، والتــاريخ المقــرر لبــدء الــرحالت المتعلقــة بعمليـات 
  إلى ذلك.

والنطـاق العـام  AEC) باسـتعراض التشـكيلة AWI) ومفتش صـالحية الطـائرات للطيـران (FOIالطيران (ويقوم مفتش عمليات   ٢-٢-٤-١
  للعملية قصد تحديد ما إذا كانت هناك أية عوامل يمكن أن تؤثر في سالمة العمليات قبل إصدار مواصفة للعمليات.

بواســـطة طـــائرات النقـــل المـــزودة  EDTOعمليـــات وٕاجمـــاًال، يتعـــين علـــى المشـــغل الـــذي يـــود فـــي تشـــغيل رحـــالت فـــي إطـــار   ٣-٢-٤-١
وأن التنظـيم، والوسـائل والعمليـات ممتثلـة للـوائح المعمـول بهـا فـي إطـار  EDTOبمحركين توربينيين أن يثبـت أن الطـائرة مشـكلة إلجـراء عمليـات 

  دة بمحركين توربينيين فقط. فيما يخص طائرات النقل المزو  EDTOالمتعلق بعمليات  CMPوممتثلة لمتطلبات برنامج  EDTOعمليات 
  وأساسًا ترتبط درجة تعقيد هذا اإلثبات بما يلي:  ٤-٢-٤-١

، والعمليـــــات الطويلـــــة المـــــدى، ومنطقـــــة العمليـــــة، وطـــــراز الطـــــائرة، EDTOتجربـــــة المشـــــغل فـــــي مجـــــال عمليـــــات   أ)
  والمحركات، وما إلى ذلك؛

  الدرجة المتوخاة لخفض تجربة الخدمة المباشرة؛  ب)
، وزمـــــن تحويـــــل المســـــار EDTOالمقصـــــودة (منطقـــــة العمليـــــات، وتـــــردد رحـــــالت عمليـــــات  EDTOنـــــوع عمليـــــات   ج)

  المطلوب).
"أثنـاء الخدمــة" أو إذن بــإجراء  EDTO، إمـا إذن بــإجراء عمليــات EDTOوهنـاك نوعــان مــن األذون المتعلقـة بــإجراء عمليــات   ٥-٢-٤-١

الموافقـة الخاصـة علـى هـذه األذون، كمـا يـرد فـي هـذا الـدليل تفصـيل لعمليـات إثبـات  "متسارع". ويـرد فيمـا يلـي وصـف ألسـلوب EDTOعمليات 
  االمتثال المتصلة بها. 

"متســـارع" فـــي ضـــرورة بنـــاء المشـــّغل لبرنـــامج إلقـــرار العمليـــات مـــن أجـــل  EDTOوتتمثـــل خصوصـــية اإلذن بـــإجراء عمليـــة   ٦-٢-٤-١
  و/أو الطائرة المرّشحة). EDTOمعالجة النقص في الخبرة المباشرة (فيما يخص عمليات 



لممتدة زمنياً دليل عمليات تحويل المسار ا  1-4 

 

وقـــد ينطـــوي إقـــرار العمليـــات هـــذا علـــى نقـــل الخبـــرة واســـتخدام عمليـــات ثابتـــة، ومحاكـــاة لـــرحالت طيـــران باســـتخدام عمليـــات   ٧-٢-٤-١
EDTO ومساعدة من مشّغل ذي تجربـة فـي مجـال عمليـات ،EDTOومسـاعدة مـن المصـّنع ومـا إلـى ذلـك. والهـدف الرئيسـي لهـذا البرنـامج هـو ، 

إلــى مؤسســة وعمليــات المشــغل المرشــح. ويــرتبط الحجــم المطلــوب إلقــرار العمليــات بشــكل مباشــر بخلفيــة  EDTOنقــل الخبــرة المتعلقــة بعمليــات 
  .EDTOالمشّغل واألهداف المتعلقة بالعمليات 

"أثناء الخدمة" بالنسبة للعمليات الجارية بطـائرات النقـل المـزودة بمحـركين  EDTOالموافقة الخاصة على إجراء عمليات   ٨-٢-٤-١
  توربينيين

  "أثناء الخدمة" عبر الموافقة الخاصة في حالتين هما: EDTOيصدر اإلذن بإجراء عملية   ١-٨-٢-٤-١
. EDTOون إجراء عمليات من سنة من الخبرة المباشرة أثناء الخدمة باستخدام الطائرة بد أكثرعندما يراكم المشّغل   أ)

  دقيقة كحد أقصى؛ ١٢٠وفي هذه الحالة، يجوز للمشّغل أن يطلب الحصول على زمن لتحويل المسار قدره 
دقيقـة كحـد أقصـى  ١٢٠فـي حـدود  EDTOمن سـنة واحـدة مـن الخبـرة المتعلقـة بعمليـات  أكثرعندما يراكم المشغل   ب)

الحالــة، يجــوز للمشــّغل أن يطلــب الحصــول علــى زمــن لتحويــل لــزمن تحويــل المســار باســتخدام الطــائرة. وفــي تلــك 
  دقيقة كحد أقصى. ١٨٠المسار قدره 

ويجــوز خفــض الحجــم المطلــوب مــن الخبــرة الســابقة أثنــاء الخدمــة الــواردة أعــاله (أو زيادتــه) حســب الســلطة التقديريــة لهيئــة   ٢-٨-٢-٤-١
  ).CAAالطيران المدني (

دقيقـــة مـــن زمـــن تحويـــل المســـار إذنـــًا مســـبقًا إلجـــراء  ١٨٠بمـــا يتجـــاوز  EDTOات يتطلـــب اإلذن بـــإجراء عمليـــ -مالحظـــة   
دقيقة لـزمن تحويـل المسـار مـا ال يقـل عـن سـنتين  ٢٤٠بما يتجاوز  EDTOدقيقة. ويتطلب اإلذن بإجراء عمليات  ١٨٠بمقدار  EDTOعمليات 

  دقيقة أو أكثر. ١٨٠بمقدار  EDTOمن الخبرة في مجال عمليات 
"المتســـارعة" بالنســـبة للعمليـــات الجاريـــة بطـــائرات النقـــل المـــزودة بمحـــركين  EDTOالموافقـــة الخاصـــة علـــى عمليـــات   ٩-٢-٤-١

  توربينيين
  عبر الموافقة الخاصة في حالتين هما: EDTOيكون اإلذن "المتسارع" بإجراء عمليات   ١-٩-٢-٤-١

  مباشرة أثناء الخدمة باستخدام الطائرة؛بأقل من سنة من الخبرة ال EDTOعندما يخطط المشّغل بدء عملية   أ)
بمـــا  EDTOأو عنـــدما يـــراكم المشـــّغل تجربـــة مباشـــرة أثنـــاء الخدمـــة باســـتخدام الطـــائرة، لكنـــه يخطـــط إلجـــراء عمليـــة   ب)

دقيقـة مـن زمـن تحويـل  ١٢٠بمقدار  EDTOدقيقة بأقل من سنة واحدة من الخبرة في مجال عمليات  ١٢٠يتجاوز 
  رة.المسار باستخدام الطائ

 EDTOدقيقـة ويجـوز لـه أن يبـدأ عمليـة  ١٨٠ويجوز للمشّغل أن يطلب الحصول علـى أي زمـن لتحويـل المسـار فـي حـدود   ٢-٩-٢-٤-١
  عند الدخول في الخدمة. 

دقيقة من زمـن تحويـل المسـار تجربـة سـابقة فيمـا يتعلـق  ١٨٠بما يتجاوز  EDTOيتطلب اإلذن بإجراء عمليات  -مالحظة   
  دقيقة. ١٨٠بمقدار  EDTOبعمليات 

  الطائرات المزودة بأكثر من محركين توربينيين - EDTOمتطلبات اإلذن بإجراء عمليات    ٣-٤-١
 EDTOبالنسبة للعمليات الجارية باستخدام طائرات النقل المزودة بأكثر من محركين توربينيين، ينبغـي لـإلذن بـإجراء عمليـة   ١-٣-٤-١

  عبر الموافقة الخاصة أن يتطلب ما يلي:
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ــــنظم المحــــدودة زمنيــــًا المعنيــــة إلجــــراء عمليــــات   أ) ). وينبغــــي إجــــراء هــــذا EDTO )TLSsاســــتعراض القــــدرات الزمنيــــة لل
غيـــر ضـــروري بالنســـبة لطـــائرة مـــزودة بـــأكثر مـــن محـــركين  EDTOاالســـتعراض، وٕان كـــان التـــرخيص بـــإجراء عمليـــات 

. وفـي معظـم الطـائرات EDTOتوربينيين، من أجل النظـر بشـكل مالئـم فـي القـدرات الزمنيـة ذات الصـلة أثنـاء عمليـات 
  المزودة بأكثر من محركين، يكون النظام المحدود زمنيًا المعني الوحيد هو نظام الحماية من حرائق الشحن؛

للمشـــغل علـــى أســـاس المجموعـــة الـــواردة فـــي طلبـــه: الطـــرق، وزمـــن تحويـــل المســـار المرغـــوب، واألســـطول، اإلذن   ب)
، وســجالت الخبــرة، والــدالئل، EDTOومنطقــة للعمليــات، والتــاريخ المقــرر لبــدء الــرحالت الجويــة باســتخدام عمليــات 

  والتدريب، وما إلى ذلك.
والنطـاق العـام  AECباسـتعراض التشـكيلة  (AWI)الحية الطـائرات للطيـران ومفـتش صـ (FOI)وسيقوم مفتش عمليـة الطيـران   ٢-٣-٤-١

  للعملية من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أية عوامل يمكن أن تؤثر في سالمة العمليات قبل إصدار مواصفة للعمليات. 
بطـائرات النقـل المـزودة بـأكثر مـن  EDTOومجمًال، يتعين على المشّغل الذي يريد تشغيل رحالت طيران باستخدام عمليات   ٣-٣-٤-١

المتعلـق بعمليـات  CMPالمعمول بهـا وتمتثـل لمتطلبـات برنـامج  EDTOمحركين توربينيين أن يثبت أن مؤسسته، ووسائله وعملياته تمتثل للوائح 
EDTO  .فيما يتعلق بطائرات النقل المزودة بمحركين توربينيين فقط  

  يلي:ويرتبط تعقيد هذا اإلثبات بما   ٤-٣-٤-١
، والعمليـــــات طويلـــــة المـــــدى، ومنطقـــــة العمليـــــة، وطـــــراز الطـــــائرة، EDTOتجربـــــة المشـــــّغل فيمـــــا يتعلـــــق بعمليـــــات   أ)

  والمحركات، وما إلى ذلك؛
  الدرجة المتوخاة للحد من التجربة المباشرة أثناء الخدمة؛  ب)
، وزمـن تحويـل EDTOعمليـات  المتوخـاة (منطقـة العمليـات، وتـردد رحـالت الطيـران باسـتخدام EDTOنـوع عمليـات   ج)

  المسار المطلوب).
بالنسـبة للعمليـات الجاريـة بطـائرات النقـل المـزودة بـأكثر مـن محـركين  EDTOوال توجد فئـات محـددة لـإلذن بـإجراء عمليـات   ٥-٣-٤-١

  توربينيين، ويعني ذلك أنه ال يوجد فئات خاصة لزمن تحويل المسار وال أساليب خاصة لإلذن. 

 EDTOإلذن بإجراء عمليات منح ا   ٤-٤- ١

  : EDTOينبغي استيفاء المعايير التالية قبل إجراء عمليات   ١-٤-٤-١
  استيفاء اعتبارات اإلذن (المعايير التشغيلية التي يتعين استيفاؤها من أجل منح اإلذن) المحددة في الفصل الثالث؛  أ)

  ؛EDTOإثبات وجود الممارسات والسياسات واإلجراءات المتعلقة بإطالق الرحالت الجوية باستعمال عمليات   ب)
إجراء رحالت جوية لإلقرار التشغيلي. وينبغي القيام برحالت اإلقرار هـذه علـى طـرق مقترحـة يعتـزم المشـّغل العمـل   ج)

. والقصــد مــن EDTOقــة الخاصــة علــى عمليــات عليهــا، علــى النحــو المفّصــل فــي طلبــه الحصــول علــى إذن بالمواف
والصـــيانة (حســـب االقتضـــاء)  EDTOرحلـــة اإلقـــرار ضـــمان قـــدرة العمليـــات المطلوبـــة للطيـــران باســـتخدام عمليـــات 

  واإلجراءات على دعم تلك العمليات. 
، وزمـن تحويـل (تجربة المشّغل في منطقة العمليـات ونمـوذج الطـائرة EDTOحسب نطاق اإلذن بإجراء عمليات  -مالحظة   

  المسار المتوخى وما إلى ذلك) يمكن االستعاضة عن رحلة اإلقرار باستخدام الطائرة برحلة على جهاز معتمد لمحاكاة الطيران. 
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وعند استعراض مـا سـبق وثبـوت قبولـه، ُتحـال توصـية مـن مفـتش عمليـات الطيـران ومفـتش صـالحية الطـائرات للطيـران إلـى   ٢-٤-٤-١
فــي نطــاق  EDTOالمــدير المســؤول قصــد اإلذن عبــر الموافقــة الخاصــة، وُيصــدر لصــاحب الطلــب مواصــفة للعمليــات مــن أجــل إجــراء عمليــات 

  الحدود المنصوص عليها. 

  الطائرات المزودة بمحركين توربينيين  - EDTOلترخيص لعمليات استمرارية ا   ٥- ١
  (ال ينطبق على الطائرات المزودة بأكثر من محركين)

بصــورة دائمــة. إذ يخضــع التـرخيص إلــى مراقبــة مســتمرة مـن ِقبــل دولــة التصــميم  EDTOال ُيمـنح التــرخيص بــإجراء عمليـات   ١-٥-١
  رة المعنية على صعيد العالم.لموثوقية الخدمة ألسطول نموذج/ طراز الطائ

إلـى التقلـيص، أو التعليـق بـل اإللغـاء إذا لـم يوجـد حـل  EDTOوعليه قد تخضع قـدرة الطـائرة المـرخص لهـا بـإجراء عمليـات   ٢-٥-١
  حسب االقتضاء في وثائق الطائرات ذات الصلة. EDTOلمشكلة كبيرة. لذا ينبغي اإلشارة إلى إعادة النظر في القدرة على عمليات 

الممنوحـــة قبـــل تنفيـــذ القواعـــد القياســـية الجديـــدة المتعلقـــة  ITOPSوتظـــل عمليـــة التـــرخيص بـــإجراء العمليـــات الممتـــدة المـــدى   ٣-٥-١
ـــات  EDTOبعمليـــات  ـــة صـــالحة وال تتطلـــب إعـــادة التـــرخيص بالنســـبة لعملي ـــوائح الدول ـــد مـــن المعلومـــات  ٢-٢. راجـــع القســـم EDTOفـــي ل لمزي

  بالنسبة للطائرات المزودة بمحركين توربينيين. EDTOيص بعمليات واإلرشادات المتعلقة بالترخ

 EDTOاستمرارية اإلذن بعمليات    ٦- ١

بصورة دائمة. إذ يخضع إلى مراقبـة مسـتمرة مـن ِقبـل هيئـة الطيـران المـدني لموثوقيـة  EDTOال ُيمنح اإلذن بإجراء عمليات   ١-٦-١
  ).EDTOتقوم بعمليات  المشغل أثناء الخدمة (بشأن أسطول الطائرات التي

فــور إصــدار موافقــة خاصــة علــى إجــراء عمليــات  EDTOويلــزم الحفــاظ علــى إجــراءات وتــدريب المشــّغل بالنســبة لعمليــات   ٢-٦-١
EDTO  .  

لفترة تتجاوز الوقت الذي حددتـه  EDTOحيث يتوقف المشّغل الجوي عن القيام بعمليات فعلية  ٤-٦-١ورهنًا بأحكام الفقرة   ٣-٦-١
  .٤-١شهرًا على سبيل المثال)، ينبغي تقديم طلب تجديد اإلذن وفقًا ألحكام القسم  ١٣هيئة الطيران المدني (

ولكـن يحـافظ  ٣-٦-١فعلية لفترة تتجاوز الوقت المحدد في الفقـرة  EDTOوعندما يتوفق المشغل الجوي عن القيام بعمليات   ٤-٦-١
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي هــذا الــدليل، يجــوز  EDTOالمتعلقــة بعمليــات  ات، واإلجــراءات والتــدريبEDTOمحاكــاة عمليــة علــى عمليــات 

  الفعلية. EDTOالحفاظ على الموافقة الخاصة إلى حين استئناف عمليات 
، ينبغـي ٣-٦-١دد فـي الفقـرة فعليـة عقـب فتـرة مـن عـدم النشـاط تتجـاوز الوقـت المحـ EDTOبيد أنـه عنـدما تسـتأنف عمليـة   ١-٤-٦-١

وفقــًا للمتطلبـات التــي تـنص عليهــا هيئـات الطيــران  EDTOإكمـال التـدريب المتكــرر مـن ِقبــل كـل فــرد مـن أفــراد طـاقم الطــائرة قبـل إجــراء عمليـات 
ولمـــوظفي  EDTOمـــن ِقبـــل كـــل مرّحـــل للـــرحالت الجويـــة معنـــي بعمليـــات  EDTOالمـــدني، وينبغـــي إكمـــال التـــدريب المتكـــرر المتعلـــق بعمليـــات 

  الصيانة والهندسة المعنيين وفقًا لتلك المتطلبات.
فـي لـوائح لدولـة صـالحة  EDTOالحالية الممنوحة قبل تنفيذ القواعد القياسية الجديـدة المتعلقـة بعمليـات  ITOPS أذونوتظل   ٥-٦-١

  .EDTOوال تتطلب إصدار إذن جديد لعمليات 
، ينبغــي لعمليــات اإلذن أن تركــز علــى EDTO/ITOPSعلــى عمليــات اإلذن بعمليــات  الجاريــةالطفيفــة  للمراجعــاتوبالنســبة   ٦-٦-١

قلــق  التغييــرات المطلــوب إجراؤهــا علــى البرنــامج. ولــيس القصــد هــو إعــادة تقيــيم البرنــامج المعتمــد بكاملــه مــا لــم يتعــين القيــام بــذلك لوجــود دواعــي
  على صعيد الموثوقية والتشغيل. 

______________________
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  الفصل الثاني

 EDTOاعتبارات صالحية الطائرات للطيران فيما يتعلق بعمليات 

  معلومات أساسية   ١- ٢
" إلـى تقيـيم تصـميم EDTOفي سياق هذ الدليل، يشير مصطلح "اعتبارات صالحية الطائرات للطيـران بالنسـبة إلـى عمليـات   ١-١-٢

) بالنسـبة AEC(أي تشـكيلة معينـة مـن تشـكيالت  EDTOيـام بعمليـات الطراز، والموثوقية وبرنامج صـيانة نمـوذج الطـائرة المعنيـة فيمـا يخـص الق
  . والهدف من هذا التقييم هو ضمان ما يلي:EDTOإلى عمليات 

ينبغــي  EDTOالمعتــزم القيــام بهــا. ذلــك أن المعــدات الضــرورية لعمليــات  EDTOمالءمــة ســمات التصــميم لعمليــات   أ)
  تحديدها بشكل صحيح؛

علــى  الجاريــةالمعتــزم القيــام بهــا. ذلــك أن التعــديالت  EDTOائرات ذات الصــلة لعمليــات مالءمــة موثوقيــة نظــم الطــ  ب)
  النظم التي قد تكون ضرورية لتحقيق المستوى المرغوب من الموثوقية ينبغي تحديدها بشكل صحيح؛

قــدرة بــرامج صــيانة وموثوقيــة الطــائرات علــى المســاهمة فــي الحفــاظ علــى المســتوى المرغــوب مــن الموثوقيــة لــنظم   ج)
. ذلـــك أن متطلبـــات بـــرامج الصـــيانة الخاصـــة للقيـــام بعمليـــات EDTOالطـــائرات ذات الصـــلة بالنســـبة إلـــى عمليـــات 

EDTO .ينبغي تحديدها بشكل صحيح  
، كــان القصــد مــن ذلــك الحــرص علــى أن يكــون مســتوى ســالمة ١٩٨٥عــام  ETOPSليــات عنــدما بــدأ العمــل أول األمــر بعم  ٢-١-٢

ــًا (أي الطــرق التــي تبعــد عــن مطــار بــديل بــأكثر مــن  دقيقــة) باســتخدام الطــائرات المــزودة  ٦٠العمليــات علــى طــرق تحويــل المســار الممتــد زمني
ودة بـأكثر مـن محـركين والعاملـة علـى نفـس الطـرق. وقـد تحقـق ذلـك بمحركين متسقًا مع مستوى السالمة المحصل عليه باستخدام الطائرات المـز 

  ، التي تناولت كًال من اإلذن للمشّغل والترخيص للطائرة.ETOPSعبر تنفيذ المتطلبات األولية المتعلقة بعمليات 
ع طيلـة السـنوات على أساس أفضل الممارسات والدروس المستفادة في القطا ETOPSتطورًا لعمليات  EDTOوُتعد عمليات   ٣-١-٢
  .ETOPSاألولى من عمليات  ٢٥ لا
، والتــي تشــمل تحديــد المــزودة بمحــركين تــوربينيينوعليــه فــإن اعتبــارات صــالحية الطــائرات للطيــران فيمــا يتعلــق بالطــائرات   ٤-١-٢

، وترد بمزيد من التفصـيل ١٩٨٥التي بدأ العمل بها عام  ETOPS، ُتعتبر تطورًا لمعايير (TLSs)الحد الزمني للنظم المحدودة زمنيًا ذات الصلة 
  .٢-٢في القسم 

أثنـاء وضـع  المزودة بـأكثر مـن محـركين تـوربينيينوقد نوقشت اعتبارات صالحية الطائرات للطيران بالنسبة إلى الطائرات   ٥-١-٢
تحويـــل المســـار الممتـــد زمنيـــًا باســـتخدام لطـــائرات  . وفـــي هـــذا الســـياق، ُأجـــري اســـتعراض لموثوقيـــة العمليـــات الجاريـــة علـــى طـــرقEDTOمعـــايير 

المزودة بـأكثر مـن محـركين، وخلـص االسـتعراض إلـى أن كـًال مـن معـايير تـرخيص الطـراز األساسـية وبرنـامج الصـيانة يقـدمان مسـتوى السـالمة 
  .EDTOويظالن مالئمين لعمليات  EDTOالمطلوب للقيام بعمليات 

ال تــأتي بمتطلبــات إضــافية فيمــا يخــص الصــيانة أو أي متطلبــات تــرخيص  EDTOية لعمليــات وعليــه، فــإن القواعــد القياســ  ١-٥-١-٢
 ةباسـتخدام الطـائرات المـزودة بـثالث محركـات/ أربعـ EDTOإضافية بالنسبة للطائرات المزودة بأكثر من محركين. ويعني ذلك بالنسـبة لعمليـات 

  .EDTOعين مقبوًال بالنسبة لعمليات محركات، عدم وجود أي حاجة إلى استعراض؛ إذ يظل كال النو 
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، إن (TLSs)بيـــد أن االســـتعراض خلـــص أيضـــًا إلـــى ضـــرورة إجـــراء اســـتعراض لحـــدود الـــنظم المحـــدودة زمنيـــًا ذات الصـــلة   ٢-٥-١-٢
هـذا االعتبـار  ٣-٢. وبمزيـد مـن التفصـيل يـرد فـي القسـم EDTOُوجدت، بالنسبة إلى الطائرات المزودة بأكثر مـن محـركين والتـي تقـوم بعمليـات 

  الخاص المتعلق بالصالحية للطيران بالنسبة إلى الطائرات المزودة بأكثر من محركين توربينيين.

  اعتبارات صالحية الطائرات للطيران بالنسبة   ٢- ٢
  إلى الطائرات المزودة بمحركين توربينيين

  معلومات عامة  ١-٢-٢

هــذا أيضــًا الموافقــة  EDTO. ويــدعى تــرخيص EDTOتمــنح دولــة تصــميم مصــّنع الطــائرة التــرخيص للطــائرة بالقيــام بعمليــات   ١-١-٢-٢
  .EDTOعلى تصميم طراز الطائرة وموثوقيتها للقيام بعمليات 

ــ EDTOشــرطًا مســبقًا لبــدء عمليــات  EDTOويعــد التــرخيص للطــائرة بالقيــام بعمليــات   ٢-١-٢-٢ ث). وعليــه يتعــين (انظــر الفصــل الثال
  ).٢-٤-١(انظر  EDTOإقرار هذا الترخيص وقبوله من ِقبل هيئة الطيران المدني للمشّغل قبل اعتزام بدء عمليات 

. إذ ال ُيمــنح بشــكل مطلــق ويخضــع AECدائمــًا إلــى تشــكيلة معينــة مــن تشــكيالت  EDTOويمــنح التــرخيص للقيــام بعمليــات   ٣-١-٢-٢
  ).٥-١لة التصميم لموثوقية أسطول تشكيلة الطائرة/ المحرك المعنية أثناء الخدمة على صعيد العالم (انظر إلى مراقبة مستمرة من ِقبل دو 

  الجديـــــدة صــــــالحة  EDTOالممنوحـــــة قبـــــل إصـــــدار أو تنفيـــــذ معـــــايير  ETOPSتظـــــل تـــــراخيص عمليـــــات  — ١مالحظـــــة   
  ).٣-٥-١(انظر 

" ربمـا ETOPSفـي بعـض الوثـائق بمـا أن مصـطلح " ETOPSبعبـارة تـرخيص  EDTOقد ُيشـار إلـى تـرخيص  — ٢مالحظة   
  ).ETOPSمقابل  EDTO" (انظر التمهيد، المالحظة المتعلقة باستخدام مصطلح EDTOيزال مستخدمًا بدل مصطلح " ال
 EDTOمن الجزء األول منه، المتطلبـات األساسـية مـن أجـل اإلذن بالقيـام بعمليـات  ٧-٤ويقدم الملحق السادس، في القسم   ٤-١-٢-٢

إلى الملحق السادس إرشادات بشأن تحديد عتبة زمنية، وحد أقصى لزمن تحويـل المسـار  (ج)وشرط إصدار موافقة خاصة. وتتضمن اإلضافية 
  ووسائل تحقيق مستوى السالمة المطلوب.

ير التـــرخيص . غيـــر أن معـــايEDTOمعلومـــات إضـــافية بشـــأن متطلبـــات التـــرخيص بالقيـــام بعمليـــات  ٢-٢-٢ويقـــدم القســـم   ٥-١-٢-٢
)، الـــذي يتضـــمن متطلبـــات ٩٧٦٠تـــرد مفصـــلة فـــي الفصـــل الخـــامس مـــن دليـــل صـــالحية الطـــائرات للطيـــران (الوثيقـــة  EDTOبالقيـــام بعمليـــات 

، وال ســـيما إرشـــادات بشـــأن اســـتمرارية الصـــالحية للطيـــران والموافقـــة علـــى الصـــالحية EDTOصـــالحية الطـــائرات للطيـــران بالنســـبة إلـــى عمليـــات 
المكــرس إلــى االعتبــارات المتعلقــة بالطــائرات المــزودة بــأكثر مــن  ٢-٥لنســبة للطــائرات المــزودة بمحــركين تــوربينيين (باســتثناء القســم للطيــران با

  . وبناًء عليه لم ُتكرر هذه المتطلبات في هذا الدليل.)محركين توربينيين
)، ودليـــل تشـــغيل TCDSقـــة بيانــات شـــهادة الطــراز (المــرخص بهـــا للطــائرة فـــي ور  EDTOوتــرد القـــدرة علــى القيـــام بعمليـــات   ٦-١-٢-٢

  .EDTOبدليل تشغيل الطائرة، حسب االقتضاء، ووثيقة الشكل والصيانة واإلجراءات المتعلقة بعمليات  EDTOأو ملحق  (AFM)الطائرة 
مـن ِقبـل دولـة  EDTOيـات وبعد ذلك ينبغي إقرار أو قبول الترخيص الذي منحته دولة التصميم للطائرة مـن أجـل القيـام بعمل  ٧-١-٢-٢

  من ِقبل المشّغل.  EDTOالسجل، وفي حالة أخرى، دولة المشّغل قبل نية البدء في عمليات 

  بالنسبة للطائرات المزودة بمحركين توربينيين EDTOترخيص    ٢-٢-٢
  المفهوم األساسي  ١-٢-٢-٢
، فــي منــع وقــوع تحويــل المســار EDTO ب، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لــإلذن بالقيــام EDTOيتمثــل المفهــوم األساســي لتــرخيص   ١-١-٢-٢-٢

  هو العمل بما يلي: EDTOوحماية سالمة الطائرة في حالة وقوع تحويل للمسار. وعليه، فإن القصد الرئيسي من متطلبات الترخيص بعمليات 
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  ر قد تؤدي إلى تحويل للمسار؛أهداف الموثوقية، من أجل التقليل إلى الحد من وقوع حاالت انهيا  أ)
  سمات التصميم للحفاظ على مستوى عاٍل ألداء النظم.  ب)

  EDTOتقييم تصميم وموثوقية عمليات   ٢-٢-٢-٢
تقييمــًا المتثــال الطــائرة المرشــحة لجميــع أحكــام التصــميم وأهــداف الموثوقيــة  EDTOيعــد التــرخيص لطــائرة بالقيــام بعمليــات   ١-٢-٢-٢-٢

 14CFR) أو المعيـار EASAلوكالة السالمة الجوية األوروبيـة ( CS25.1535المعمول بها (على سبيل المثال، المعيار  EDTOلمعايير ترخيص 

  )).  FAAإلدارة الطيران االتحادية ( 25.1535
ـــزم وينبغـــي اتخـــاذ قـــرار بـــأن ســـمات التصـــميم بالنســـبة لتصـــميم طـــراز فئـــة النقـــل الجديـــد المـــزود بمحـــركين تـــوربينيي  ٢-٢-٢-٢-٢ ن المعت

، EDTOهي سمات مالئمة لهذه العمليات. وفي حالة توسيع نطاق عملية تقوم بهـا طـائرة حاليـة لتشـمل عمليـات  EDTOاستخدامه في عمليات 
  قد يلزم إجراء تقييم مكرس لبعض سمات التصميم. 

وقــد يلــزم إجــراء تعــديالت علــى بعــض الــنظم قصــد تحقيــق المســتوى المرغــوب مــن الموثوقيــة أو أداء الــنظم. بشــكل خــاص،   ٣-٢-٢-٢-٢
علـى أنهـا مصـممة وفقـًا لمعـايير السـالمة مـن األعطـال  AECلتشـكيلة معينـة مـن تشـكيالت  EDTOينبغي إظهـار بعـض الـنظم الهامـة لعمليـات 

  ).٣-٢-٢تي تعتزم الطائرة القيام بها (أنظر وبلغت مستوى موثوقية يناسب العملية ال
 EDTOلعمليات  (CMP)وثيقة الشكل والصيانة واإلجراءات   ٣-٢-٢-٢

. EDTOمتعلقـــة بعمليـــات  (CMP)فـــي إصـــدار وثيقـــة شـــكل وصـــيانة وٕاجـــراءات  EDTOيتجســـد التـــرخيص بالقيـــام بعمليـــات   ١-٣-٢-٢-٢
، ينبغــي EDTOيمــا يتعلــق بالشــكل والصــيانة واإلجــراءات والترحيــل. وبالنســبة لعمليــات القواعــد القياســية المطلوبــة ف EDTO CMPوتجمــع وثيقــة 

  .EDTO CMPتشكيل الطائرة، وصيانتها وتشغيلها وفقًا لمتطلبات الوثيقة 
. ويجـــوز EDTO. وتصـــدر هـــذه الوثيقـــة للتـــرخيص األول بالقيـــام بعمليـــات EDTO CMPوتعتمـــد دولـــة التصـــميم الوثيقـــة   ٢-٣-٢-٢-٢

ها لتجسيد االستنتاجات التي يخلص إليهـا اسـتعراض التجربـة أثنـاء الخدمـة (مراقبـة الموثوقيـة التـي تقـوم بهـا دولـة التصـميم). راجـع القسـم مراجعت
  .EDTOلمزيد من المعلومات بشأن استمرار صالحية الترخيص  ٥-٢-٢
بالنســبة إلــى عمليــات  (MEL)/ قائمــة الحــد األدنــى مــن المعــدات (MMEL)القائمــة الرئيســية للحــد األدنــى مــن المعــدات   ٤-٢-٢-٢

EDTO 

قــد يكــون العديــد مــن اعتبــارات الصــالحية للطيــران بالنســبة إلــى ضــبط عمليــات الطيــران موجــود أصــًال فــي البــرامج المعتمــدة لطــائرات أو عمليــات 
لضـمان مالءمتهـا لهـذا الغـرض. وينبغـي للقائمـة الرئيسـية إعادة بحث هذه البـرامج  EDTO. وتستلزم طبيعة عمليات EDTOأخرى غير عمليات 

 (MEL). وقد تكون قائمة الحد األدنى مـن المعـدات EDTOللحد األدنى من المعدات أن تتضمن مستويات تكرار النظم المالئمة للقيام بعمليات 
المقترحــة ومشــاكل المعــدات والخــدمات الفريــدة لــدى  EDTOبــالنظر إلــى طبيعــة العمليــة  MMELلمشــّغل جــوي أكثــر تقييــدًا مــن القائمــة الرئيســية 

  المشغل.
  EDTOالطائرة بالنسبة إلى عمليات صيانة برنامج   ٥-٢-٢-٢
، ينبغـــي إجـــراء اســـتعراض لبرنـــامج صـــيانة الطـــائرة لتأكيـــد مالءمـــة دعمهـــا لعمليـــات EDTOفـــي ســـياق التـــرخيص بعمليـــات   ١-٥-٢-٢-٢

EDTO يتناول مهام الصيانة المجدولة وغيـر المجدولـة، وكـذا عمليـات التحقـق مـن الخدمـة قبـل اإلقـالع  المستهدفة. وينبغي لهذا االستعراض أن
  (قبل الطيران، والعبور، وعمليات الفحص اليومية واألسبوعية، حسب االقتضاء).

م بمهمـة معينـة و/أو ، من أجـل توضـيح الوقـت الـذي يتعـين فيـه القيـاEDTOوينبغي تحديد مهام الصيانة المرتبطة بعمليات   ٢-٥-٢-٢-٢
المحـددة لتشـكيلة  EDTO النظم الهامـة لعمليـات. وينبغـي لهـذه المهـام أن تكـون مرتبطـة بـEDTOمن ِقبل فني مؤهل في مجال عمليـات  إطالقها

  الطائرة/ المحرك المعمول بها (انظر الفصل الرابع).
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. وبعبـــارة أخـــرى، ال ينبغـــي EDTO الـــنظم الهامـــة لعمليـــاتمهـــام تـــؤثر فـــي  EDTOوُتعـــد مهـــام الصـــيانة المرتبطـــة بعمليـــات   ٣-٥-٢-٢-٢
  .EDTOعلى أساس أنها مهام مرتبطة بعمليات  EDTOاعتبار المهام غير المؤثرة في أي نظم هامة متعلقة بعمليات 

  على النحو التالي: EDTOوعند الضرورة، يجوز زيادة تصنيف المهام المتصلة بعمليات   ٤-٥-٢-٢-٢

 EDTOالمهمة الخاصة بعمليات 

  المرتبطة بها. CMPوُتحدد في وثيقة  EDTOهي أي مهمة مطلوبة بشكل فريد عندما ُتشغل الطائرة أثناء عمليات 
  وقد يرجع أصل هذه المهام إلى ما يلي: 

مــزود بوقــت  ، مثـل نظــام الحمايــة مـن حرائــق الشـحنEDTOإمـا إلــى شـكل خــاص للطـائرة ُيعــد إلزاميــًا للقيـام بعمليــة   أ)
  حماية زائد؛

، مثــل زيــادة مــدة الطيــران، والحــد األقصــى لوقــت تحويــل المســار EDTOأو قيــد محــدد مــرتبط بوصــف مهمــة عمليــة   ب)
  دقيقة وما فوق، وما إلى ذلك)؛ ١٨٠(إلى  EDTOأثناء عملية 

عبــــر األقمــــار (مثــــل تعّطــــل نظــــام االتصــــال  EDTOبالنســــبة لعمليــــات  MMELأو قيــــد خــــاص للقائمــــة الرئيســــية   ج)
  دقيقة).  ١٨٠التي تتجاوز  EDTOالذي ُيعد عامًال مانعًا بالنسبة لعمليات  SATCOMاالصطناعية 

هــذه المهــام والفتــرات الفاصــلة المتصــلة بهــا (المحــددة عبــر تحاليــل الصــيانة و/أو الســالمة ذات الصــلة  EDTO CMPوينبغــي أن تــورد الوثيقــة 
  المذكورة أعاله). 
أن يحرص على أن تكون هذه المهام محل مراجعة في برنامج الصيانة المعتمد لها وأن تكون مبرمجة ومنفذة وفقًا للفترة الزمنية وينبغي للمشّغل 

مختلطـة، يلـزم االمتثـال للمـدة الزمنيـة الفاصـلة المتعلقـة بعمليـات  EDTOوعمليـات غيـر  EDTOالفاصلة المعمول بها. وفي حالة وجود عمليات 
EDTO.  

المختلطــة" أن الطــائرة ذاتهــا (أو  EDTO/ غيــر EDTOفــي الســياق المــذكورة أعــاله، ُيقصــد بعبــارة "عمليــات  - ١مالحظــة   
  .EDTOوغير  EDTOأسطول الطائرات) في تشغيل مستمر في إطار رحالت جوية 

مختلطــة" ال ُتعـد أيــة مهــام يتعـين القيــام بهــا قبـل إجــراء رحلــة جويــة  EDTO/ غيــر EDTOفــي حالــة "عمليـات  - ٢مالحظـة   
) ضـرورية قبـل الـرحالت EDTO(مثـل المهـام المـأخوذة مـن عمليـة التحقـق مـن الخدمـة قبـل اإلقـالع فـي إطـار عمليـات  EDTOفي إطار عمليـة 

  .EDTOالجوية في إطار عمليات غير عمليات 

 EDTOذات الصلة بعمليات  المهمة

  وتتناول ما يلي: EDTO) تؤثر في نظام هام متعلق بعمليات EDTOمهمة (غير المهمة الخاصة بعمليات هي أي 
  ؛EDTOانهيار وظيفي هام في عمليات   أ)

قيد موثوقية مرتبط بتصميم النظام/ العنصر المكّون ويستلزم فترة زمنية فاصلة مختلفـة عـن الفتـرة المشـار إليهـا فـي   ب)
) بالنســــبة إلــــى مهمــــة دعــــم عمليــــات EDTO) األساســــية (عمليــــات غيــــر عمليــــات MPDوثيقــــة تخطــــيط الصــــيانة (

EDTO.  
مـــن أجـــل اســـترجاع و/أو إبقـــاء مســـتويات الموثوقيـــة الضـــرورية  EDTOويجـــوز تحديـــد هـــذه المهـــام علـــى أســـاس أنهـــا مهـــام ذات صـــلة بعمليـــات 

  .  EDTO CMP. ويمكن إيراد هذه المهام في الوثيقة EDTOلعمليات 
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لمشّغل أن يحـرص علـى أن تكـون الصـيانة المزدوجـة (المنتظمـة أو غيـر المنتظمـة) التـي ُتجـرى علـى نظـم هامـة متطابقـة (أو متشـابهة وينبغي ل
المعتمــد مــن ِقبــل  EDTO/ETOPSأثنــاء عمليــة الصــيانة ذاتهــا تحــت إدارة خاصــة فــي إطــار برنــامج  EDTOبقــدر كبيــر) فيمــا يتعلــق بعمليــات 

  ابع). والهدف من ذلك منع النماذج الشائعة لحاالت العطل التي يتسبب فيها اإلنسان. المشّغل (انظر الفصل الر 
 EDTOإصدار ترخيص   ٦-٢-٢-٢

لـــدى النجـــاح فـــي إتمـــام برنـــامج الســـتعراض واختبـــار تصـــميم طـــراز هندســـي، ممـــا قـــد يشـــمل تقييمـــًا الختبـــار أثنـــاء الطيـــران   ١-٦-٢-٢-٢
(الموافقة على تصـميم  EDTOاليل الخاصة الجارية على المنضدة، يصدر ترخيص بإجراء عمليات للترخيص أو غير ذلك من االختبارات والتح

، EDTOالطراز والموثوقية). وينبغي إدراج المعلومات التالية حسب االقتضاء ضمن دليل تشغيل الطائرة أو ملحق هذا الـدليل المتعلـق بعمليـات 
  ) أو أية وثائق أو أدوات ذات صلة أخرى خاصة بالمصّنع:TCDSشهادة الطراز (وورقة بيانات  EDTO CMPحسب االقتضاء، والوثيقة 

القيــود الخاصــة، بمــا فــي ذلــك أيــة قيــود مرتبطــة بتشــغيل الطــائرة فــي نطــاق الحــد األقصــى للقــدرة المعتمــدة إلجــراء   أ)
  ؛EDTOعمليات 

  ؛EDTOاإلجراءات المتعلقة بالمعدات المحمولة جوًا، والمنشآت وطاقم الطائرة الضرورية لعمليات   ب)
  بما في ذلك معدالت استهالك الوقود؛ EDTOمعلومات األداء المرتبط بعمليات   ج)
  التوسيمات أو الالفتات؛  د)
ـــالمــدة الزمني  ه) ـــة القصــ ـــوى للقــدرة علــى تحويــل المسـ ـــئار بالنســبة للطاــ ـــرة فــي إطـــ ـــباإلضاف EDTOار عمليــات ــ ة إلــى ــ

ــًا ( ــنظم المحــدودة زمني ــدًا بالنســبة إلــى TLSsالقــدرة الزمنيــة لل )، علــى ســبيل المثــال أشــد جهــاز إلخمــاد الحرائــق تقيي
غير نظم إخماد الحرائـق  EDTO النظم الهامة لعملياتشحن الفئة جيم أو مقصورات األمتعة وأشد نظام تقييدًا من 

  )؛٤-٢-٢نظر (ا
[أذكـر  لالبيان التالي أو ما يشابهه: "ُقيم تصـميم الطـراز، والموثوقيـة وأداء هـذه التشـكيلة مـن الطـائرة/ المحـرك وفقـًا   و)

فــي حــدود [أذكــر الحــد  EDTOالمعمــول بهــا] وثبتــت مالءمتهــا إلجــراء عمليــات  EDTOمعــايير التــرخيص بعمليــات 
د اسـتيفاء القواعـد القياسـية المتعلقـة بالشـكل والصـيانة واإلجـراءات الـواردة األقصى لزمن تحويل المسار المعتمد] عن

المعتمــدة المعمــول بهــا]. وقــد يكــون الحــد األقصــى الفعلــي لــزمن تحويــل المســار  EDTO CMPفــي [ُتحــدد الوثيقــة 
و إلـى قيـد آخـر معمـول بـه. المعتمد بالنسبة إلى هذه الطائرة أقل، استنادًا إلى القدرة الزمنية ألشد نظام تقييدًا فيها أ

  ".EDTOوال تشكل هذه النتيجة إذنًا بإجراء عمليات 
مزيدًا من المبادئ التوجيهية واألمثلة المتعلقة بكيفية إدراج البيانات المذكورة أعاله فـي الـدالئل والوثـائق  ١٠-٤ويقدم القسم   ٢-٦-٢-٢-٢

  واألدوات ذات الصلة.

 EDTOعمليات لالنظم الهامة    ٣-٢-٢

هــو نظــام قــد يــؤدي انهيــاره أو تــدهوره إلــى التــأثير ســلبيًا علــى ســالمة رحلــة جويــة فــي إطــار  EDTO النظــام الهــام لعمليــات  ١-٣-٢-٢
. وتشــمل هــذه الــنظم مــا EDTOأو يعــد اســتمرار عملــه مهمــًا لســالمة طيــران وهبــوط طــائرة أثنــاء تحويــل المســار فــي إطــار عمليــة  EDTOعمليــة 

  يلي:
  ئية، بما في ذلك البطارية (حسب االقتضاء)؛النظم الكهربا  أ)

  الهيدروليات؛  ب)
  النظم الهوائية؛  ج)
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  أجهزة قياس الطيران؛  د)
  نظم الوقود؛  ه)
  أجهزة التحكم في الطيران؛  و)
  نظم الحماية من الجليد؛  ز)
  تشغيل وٕاشعال المحرك؛  ح)
  أجهزة نظم المحرك؛  ط)
  المالحة واالتصاالت؛  ي)
  المحركات؛  ك)
  وحدات الطاقة المساعدة؛  ل)
  تكييف وضغط الهواء؛  م)
  إخماد حرائق الشحن؛  ن)
  الحماية من حرائق المحرك؛  س)
  معدات الطوارئ؛  ع)
  .EDTOأي معدات أخرى ضرورية إلجراء عمليات   ف)

وهكـذا دعـم قبـول  هو دعم القواعد القياسية لتصميم هذه العمليات EDTO/ETOPS النظم الهامة لعملياتوالهدف من تحديد   ٢-٣-٢-٢
  إجراءات الصيانة واإلجراءات التشغيلية. 

علـى  ٢أو المجموعـة  ١إلدراجه في المجموعة  EDTOوقد تتطلب لوائح الدول تصنيفًا آخر لكل نظام هام متعلق بعمليات   ٣-٣-٢-٢
  النحو التالي:

بعـــدد  EDTOعنـــدما تـــرتبط أهميتـــه بالنســـبة لعمليـــات  ١ضـــمن المجموعـــة  EDTO النظـــام الهـــام لعمليـــاتُيصـــنف   أ)
التـي ُتعـد بالتحديـد أكثـر  EDTO الـنظم الهامـة لعمليـاتمحركات الطائرة. وفي إطار هذا المبدأ، تتضـمن هـذه الفئـة 

  التي تقوم بها الطائرات المزودة بمحركين؛ EDTOأهمية لسالمة عمليات 
بـــنفس  EDTOبالنســـبة لعمليـــات عنـــدما تكـــون أهميتـــه  ٢ضـــمن المجموعـــة  EDTO اتالنظـــام الهـــام لعمليـــُيصـــنف   ب)

  الدرجة بالنسبة إلى الطائرات المزودة بمحركين أو ثالثة أو أربعة محركات. 
مـن خـالل تقيـيم عواقـب انهيـار المحـرك. وبالتـالي، عـادة مـا تكـون  EDTOلعمليـات  ١وتجري عملية تحديد نظـم المجموعـة   ٤-٣-٢-٢

  هذه أقرب على الطائرات المزودة بمحركين مقارنة بالطائرات المزودة بأربعة محركات. ١مجموعة نظم ال
، التــي عــادة مــا تــرتبط بالطــائرات المــزودة بمحــركين، وثالثــة وأربعــة محركــات، بهــذه المتطلبــات ٢وال تتــأثر نظــم المجموعــة   ٥-٣-٢-٢

بيد أن العواقب المترتبـة علـى انهيـار  يص الطراز األساسية تلبي هذه الحاجة بما يكفي.اإلضافية المرتبطة بإثبات الموثوقية بما أن عمليات ترخ
، ويمكـن اإليعـاز باتخـاذ أي إجـراء تصـحيحي EDTOهذا النظام ال تـزال تتطلـب معالجـة فـي إطـار إثبـات الموثوقيـة (والنضـج) بالنسـبة لعمليـات 

  سالمة الطيران.  ضروري بعد القيام بتقييم ألثر انهيار النظام المعني في
فــي إطــار أســلوب  EDTOوال يعــد هــذا التصــنيف ضــروريًا إال لمصــنعي الطــائرة عنــد إجــراء عمليــة إثبــات موثوقيــة عمليــات   ٦-٣-٢-٢

. والهــدف مــن ١األول فــي ســياق أنشــطة التــرخيص للطــائرة، بمــا أن متطلبــات إضــافية تنطبــق علــى نظــم المجموعــة  EDTOالتــرخيص بعمليــات 
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. وال يعـد هـذا EDTOهو إقرار موثوقية الطائرة عند الدخول في الخدمة، وفقًا لعملية الترخيص المبّكـر بعمليـات  EDTOّكر لعمليات اإلثبات المب
  .EDTOالمرتبطة بعمليات  ١اإلثبات للموثوقية ضروريًا إال لنظم المجموعة 

المندرجــة ضــمن  EDTO الــنظم الهامــة لعمليــاتأن يســاوي بــين  EDTOومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن علــى مشــّغل عمليــات   ٧-٣-٢-٢
وال ينبغــي أن يــؤدي إلــى اخــتالف فــي النظــر  EDTO. وبعبــارة أخــرى، ال حاجــة إلــى هــذا التمييــز فــي ســياق عمليــات ٢والمجموعــة  ١المجموعــة 

  .EDTOمن ِقبل مشغل عمليات  ٢والمجموعة  ١وفي معاملة نظم المجموعة 

  )TLSsمنيًا (ز النظم المحدودة    ٤-٢-٢
، يجــب إثبــات القــدرة الزمنيــة لنظــام إخمــاد حرائــق الشــحن (بالنســبة إلــى الشــحن أو EDTOعمــًال بمعــايير تــرخيص عمليــات   ١-٤-٢-٢

  والذي ُيعد أشد محدودية من الناحية الزمنية.  EDTOمقصورات األمتعة) والنظام الهام اآلخر المتعلق بعمليات 
محــدود زمنيــًا (غيــر نظــام إخمــاد حرائــق  EDTOالتــي لــيس لهــا نظــام هــام متعلــق بعمليــات بالنســبة للطــائرات  - ١مالحظــة   

واألشد محدودية" افتراضات الحد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار المتناولـة فـي  EDTOالشحن)، تقابل قيمة "النظام الهام اآلخر المتعلق بعمليات 
وبالتــالي ينطبــق هــذا الحــد علــى جميــع الــنظم األخــرى غيــر نظــام الحمايــة مــن حرائــق تحاليــل الســالمة. وبعبــارة أخــرى، ال يوجــد أي نظــام محــدد، 

  الشحن. 
شــرط تحديــد القــدرة الزمنيــة "للنظــام الهــام اآلخــر المتعلــق بعمليــات  EDTOأدخلــت المعــايير الجديــدة لعمليــات  - ٢مالحظــة   

EDTO  رخيص ، تظــل عمليــات تــ١-٢-٢واألشــد محدوديــة". وعلــى نحــو مــا ُفســر فــي القســمETOPS  الممنوحــة قبــل إصــدار أو تنفيــذ المعــايير
هـــذه، ال تُقـــدم القــدرة الزمنيـــة "للنظـــام الهـــام اآلخـــر المتعلـــق  ETOPSصـــالحة. وعليـــه، بالنســبة إلـــى تـــراخيص  EDTOالجديــدة المتعلقـــة بعمليـــات 

ة الزمنيــة علــى تحويــل المســار بالنســبة للطــائرة واألشــد محدوديــة"، وُتعتبــر علــى أنهــا ال تقــل عــن الحــد األقصــى المعتمــد للقــدر  EDTOبعمليــات 
  ).  EDTO(أو  ETOPSالمعنية فيما يخص عمليات 

 EDTO النظــــــام الهــــــام لعمليــــــات(أي نظــــــام إخمــــــاد الحرائــــــق األشــــــد محدوديــــــة و  TLSوُتســــــجل القــــــدرة الزمنيــــــة للنظــــــامين   ٢-٤-٢-٢
، حسـب االقتضـاء، والوثيقـة AFMبالـدليل  EDTOأو ملحـق عمليـات  AFMمحدودية غير نظام إخماد الحرائـق) فـي دليـل تشـغيل الطـائرة  األشد

EDTO CMP  وورقة بيانات شهادة الطرازTCDS.أو في أية وثائق أو أدوات ذات صلة أخرى لدى المصّنع ،  
فـي الترحيـل التشـغيلي للطـائرة. راجـع الفصـل الثالـث لمزيـد مـن  TLSوينبغي أن تراعى بالشـكل المالئـم القـدرة الزمنيـة للـنظم   ٣-٤-٢-٢

مقابـل الحــد األقصــى لـزمن تحويــل المســار بالنسـبة لترحيــل الطــائرات علـى طــرق عمليــات  TLSالمبـادئ التوجيهيــة المفصــلة بشـأن اعتبــار الــنظم 
EDTO.  

  ران)(رصد صالحية الطائرات للطي EDTOصالحية الترخيص بعمليات  استمرارية  ٥-٢-٢

بصــورة دائمــة. إذ يخضــع إلــى مراقبــة مســتمرة مــن  EDTOال ُيمــنح التــرخيص بعمليــات  ٥-١علــى النحــو المفّســر فــي القســم   ١-٥-٢-٢
 دولــة التصــميم لموثوقيــة أســطول نمــوذج/ طــراز الطــائرة المعنيــة أثنــاء الخدمــة علــى صــعيد العــالم. وقــد تــؤدي مراقبــة الموثوقيــة هــذه إلــى إحــداث

بالنسبة لهيكل الطائرة أو المحركات (أي نشـرات الخدمـة الصـادرة عـن مصـّنع الطـائرة، والصـيانة  EDTOقواعد القياسية لعمليات تغييرات على ال
  أو اإلجراءات المأمور بها الستعادة الموثوقية).

 EDTOالممنوحـة قبـل تنفيـذ القواعـد القياسـية الجديـدة لعمليـات  ETOPSتظل التراخيص الحالية بـإجراء عمليـات  -مالحظة   
  .EDTOفي لوائح الدولة صالحة وال تقتضي إعادة الترخيص بالنسبة إلى عمليات 

وعليــه يجــوز األمــر بهــذه التعــديالت/ نشــرات الخدمــة، ومهــام الصــيانة أو اإلجــراءات الالزمــة الســتعادة الموثوقيــة مــن خــالل   ٢-٥-٢-٢
  .  (MCAI)و/أو إصدار ورقة خاصة عن المعلومات اإللزامية عن استمرار صالحية الطيران  EDTO CMPلوثيقة  إصدار جديد
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قــد ُتلغــى إذا لــم يوجــد حــل  أو ، أو قــد ُتعلَّــقEDTO وبالتــالي، قــد ُتخفَّــض القــدرة المــرخص بهــا للطــائرة فيمــا يخــص عمليــات  ٣-٥-٢-٢
بورقـة بيانـات شـهادة الطـراز حسب االقتضاء في المراجعة الخاصة  EDTOلمشكلة كبيرة. وينبغي إيراد هذه القدرة المراجعة فيما يخص علميات 

)TCDS ودليـــل تشـــغيل الطـــائرة ،((AFM)  أو ملحـــق)EDTO واإلجـــراءات  بـــدليل تشـــغيل الطـــائرة، حســـب االقتضـــاء)، ووثيقـــة الشـــكل والصـــيانة
وال ينبغــي القيــام بعمليــات  )(MCAI)مراجعــة خاصــة للمعلومــات اإللزاميــة عــن اســتمرار صــالحية الطيــران  (و/أو عبــر EDTOالمتعلقــة بعمليــات 

EDTO  باستخدام الطائرة المعنية بما يتجاوز مراجعة القدرة على القيام بعملياتEDTO.   

 للطائرات المزودة بأكثر من محركين توربينييناعتبارات الصالحية للطيران بالنسبة    ٣- ٢

  معلومات عامة   ١-٣-٢
ضــروري بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة بــأكثر مــن  EDTO، لــيس التــرخيص بعمليــات ١-٢علــى النحــو المفّســر فــي القســم   ١-١-٣-٢

محـركين. ويعنـي هــذا أن القواعـد القياســية المتعلقـة بالشــكل والصـيانة المحــددة عبـر تـرخيص الطــراز األساسـي لطــائرة مـزودة بــأكثر مـن محــركين 
  .EDTOتعد مالئمة بالنسبة إلى عمليات 

، إن ُوجـدت، علـى الطـائرات المـزودة بـأكثر (TLS)بيد أنه ينبغي لمصّنع الطائرة أن ُيجري استعراضًا للـنظم الحساسـة زمنيـًا   ٢-١-٣-٢
من محركين. والهدف من هـذا االسـتعراض هـو تأكيـد مـدى ضـرورة هـذه الحـدود الزمنيـة بالنسـبة إلـى ترحيـل عمليـات الطيـران باسـتخدام عمليـات 

EDTO ي تقديم الحد الزمني المقابل في وثائق الطائرة ذات الصلة.وما إذا كان ينبغ  
ـــى النحـــو المفّســـر فـــي القســـم   ٣-١-٣-٢ ـــة متطلبـــات إضـــافية فيمـــا يتعلـــق بـــالترخيص بعمليـــات ٥-١-٢وعل ، أو EDTO، ال توجـــد أي

لقياسـية لإليكـاو ال تـنص علـى التـرخيص إجراءات الصيانة أو برنامج الصيانة بالنسبة للطائرات المـزودة بـأكثر مـن محـركين. ورغـم أن القواعـد ا
بالنسبة إلى الطـائرات المـزودة بـأكثر مـن محـركين، قـد يكـون للدولـة قواعـد قياسـية سـارية فيمـا يخـص التـرخيص لهـذه الطـائرات  EDTOبعمليات 

  ). وفي هذه الحالة يكون ما يلي:ETOPS(أو عمليات  EDTOمن أجل القيام بعمليات 
الممنوحــة قبــل تنفيــذ القواعــد القياســية الجديــدة المتعلقــة  ETOPSلحاليــة بــإجراء عمليــات تظــل عمليــات التــرخيص ا  أ)

  ؛EDTOصالحة وال تقتضي إعادة ترخيص بعمليات في لوائح الدولة  EDTOبعمليات 
مــا يلــزم مــن القواعــد  EDTO CMP. وتجمــع وثيقــة EDTO CMPفــي إصــدار وثيقــة  EDTOيتمثــل التــرخيص بعمليــات   ب)

القياسية المتعلقة بالشكل ومهام الصيانة، وحسب االقتضـاء، إجـراءات طـاقم الطـائرة والقواعـد القياسـية المتعلقـة بالترحيـل. 
  ؛EDTO CMP، ينبغي تشكيل الطائرة وصيانتها وتشغيلها وفقًا لمتطلبات الوثيقة EDTOوبالنسبة إلى عمليات 

. EDTO. وتصــدر بالنســبة لعمليــة التــرخيص األولــى بــإجراء عمليــات EDTO CMPثيقــة وتعتمــد دولــة التصــميم الو   ج)
ويجوز مراجعتها لتجسيد استنتاجات استعراض الخبرة أثناء الخدمة (مراقبة الموثوقية التـي تقـوم بهـا دولـة التصـميم) 

لومـــات بشـــأن لمزيـــد مـــن المع ٥-٢-٢القســـم  راجـــعمـــن خـــالل عمليـــة إصـــدار توجيـــه بشـــأن الصـــالحية للطيـــران. 
  .EDTOاستمرار صالحية الترخيص بعمليات 

  بالنسبة للطائرات المجهزة بأكثر من محركين توربينيين  EDTOالترخيص بعمليات   ٢-٣-٢

  .٣-١-٣-٢على الطائرات المزودة بأكثر من محركين، باستثناء ما ورد في الفقرة  EDTOال ينطبق موضوع الترخيص بعمليات 

 EDTO الهامة لعملياتالنظم    ٣-٣-٢

. وبمـا أنـه عـادة مـا ال توجـد متطلبـات إضـافية بشـأن تـرخيص الصـالحية EDTOتفسـير للـنظم الهامـة المتعلقـة بعمليـات  ٣-٢-٢يـرد فـي القسـم 
لنظــر فــي بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين، ال يلــزم ا EDTOللطيــران وٕاجــراءات الصــيانة أو برنــامج الصــيانة فيمــا يخــص عمليــات 

  .EDTOإال بالنسبة إلى تحديد القدرة الزمنية للنظام الهام األشد محدودية فيما يتعلق بعمليات  EDTO النظم الهامة لعمليات
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  ) TLSsزمنيًا ( المحدودةالنظم    ٤-٣-٢
واألشـد محدوديـة مـن حيـث الـزمن. وفـي معظـم الحـاالت،  EDTOيجب تحديـد القـدرة الزمنيـة للنظـام الهـام المتعلـق بعمليـات   ١-٤-٣-٢

واألشــد محدوديــة مــن حيــث الــزمن هــو نظــام إخمــاد حرائــق الشــحن (بالنســبة إلــى الشــحن أو مقصــورات  EDTO النظــام الهــام لعمليــاتيكــون هــذا 
  األمتعة).

واألشـد محدوديـة مـن حيـث الـزمن فـي الوثـائق أو األدوات  EDTOوينبغي إيراد القدرة الزمنية للنظام الهـام المتعلـق بعمليـات   ٢-٤-٣-٢
  ذات الصلة لدى المصّنع.

واألشـد محدوديـة مـن حيـث الـزمن فـي  EDTOويتعين أن تراعى بالشكل المالئم القدرة الزمنية للنظام الهام المتعلق بعمليات   ٣-٤-٣-٢
 (TLS)التوجيهيــة المفّصــلة المتعلقــة بمراعــاة هــذه الــنظم المحــدودة زمنيــًا  الترحيــل التشــغيلي للطــائرة. راجــع الفصــل الثالــث لالطــالع علــى المبــادئ

  .EDTOمقابل الحد األقصى لزمن تحويل المسار بالنسبة لترحيل الطائرة على طرق عمليات 

  (مراقبة الصالحية للطيران) EDTOصالحية الترخيص بعمليات  استمرار   ٥-٣-٢
  على الطائرات المزودة بأكثر من محركين. EDTOال ينطبق موضوع استمرار صالحية الترخيص بعمليات   ١-٥-٣-٢
، ال توجــد فــي العــادة أيــة متطلبــات إضــافية بشــأن التــرخيص بالصــالحية للطيــران، ٥-١-٢وعلــى النحــو المفّســر فــي القســم   ٢-٥-٣-٢

  بالنسبة إلى الطائرات المزودة بأكثر من محركين.  EDTOوٕاجراءات الصيانة أو برنامج الصيانة فيما يتعلق بعمليات 
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  الفصل الثالث

 EDTOمتطلبات عمليات الطيران أثناء عمليات 

  معلومات عامة   ١- ٣
، ينبغــي EDTO، لــدى النظــر فــي طلــب موجــه مــن مشــّغل جــوي قصــد إجــراء عمليــات ٤-١علــى النحــو المفّســر فــي القســم   ١-١-٣

إجــراء تقيــيم للمشــّغل الجــوي مــن حيــث ســجل ســالمته العــام، وأدائــه فــي الماضــي، وتــدريب طــاقم طيرانــه، وتــدريب مرّحلــي الطــائرات، وتــدريب 
يم سـل الصيانة وبرامج موثوقية الصيانة. وينبغي للبيانات المقدمة مع الطلب أن تُثبت قدرة المشّغل الجوي على إجراء ودعم هذه العمليات بشـكل

  وينبغي أن تشمل السبل المستخدمة الستيفاء المعايير المبينة في هذا القسم وفي الفصل الرابع. 
، ينبغــي للمشــّغل أن يحصــل مــن هيئــة الطيــران المــدني التــابع لهــا علــى إذن بــإجراء ١-١وعلــى النحــو المفّســر فــي القســم   ٢-١-٣

عبر الموافقة الخاصة قبل البدء في العمليات التجارية باستخدام طائرات النقل على طريق محددة تتضـمن نقطـة تتجـاوز العتبـة  EDTOعمليات 
  .EDTOالزمنية المعمول بها فيما يخص عمليات 

 الصــادرة ســابقًا صــالحة. وســتُقيم طلبــات الحصــول علــى أذون ETOPSتظــل الموافقــات الخاصــة علــى بــرامج  - ١مالحظــة   
  أو إجراء تغييرات على البرامج الحالية في إطار المعايير المبنية في هذا الدليل.  EDTOجديدة بإجراء عمليات 

  المعتمدة الحالية. ETOPS-EDTOالطفيفة التي ُأجريت على برامج  المراجعات ٦-٦-١يتناول القسم  - ٢مالحظة   
. وقــد ال تكــون نفــس العتبــة بالنســبة EDTOول فيهــا فيمــا يخــص عمليــات ويتعــين علــى الدولــة أن تحــدد العتبــة الزمنيــة المعمــ  ٣-١-٣

  لطائرات النقل المزودة بمحركين وبالنسبة إلى طائرات النقل المزودة بأكثر من محركين.
بالنســبة لطــائرات النقــل المــزودة بمحــركين، ينبغــي للدولــة أن تراعــي أن  EDTOولــدى تحديــد العتبــة الزمنيــة إلجــراء عمليــات   ١-٣-١-٣

فيمـا يخـص زمـن تحويـل المسـار عـادة مـا ُيحـدد  EDTOالحد األقصى لقدرة طائرات النقل المزودة بمحركين وغير المرخص لها بإجراء عمليـات 
دقيقــة فــي العــادة. ومــن الممكــن اختيــار  ٦٠هــذه محصــورة فــي  EDTOدقيقــة. وعليــه، ينبغــي أن تكــون العتبــة الزمنيــة المحــددة لعمليــات  ٦٠فــي 

التــي تقــوم بهــا طــائرات النقــل المــزودة  EDTO ب قيمــة أكبــر للعتبــة الزمنيــة بعــد إجــراء تقيــيم دقيــق ألثــر هــذه القيمــة فــي العمليــات غيــر المتعلقــة
  . EDTOبمحركين وغير المرخص لها بعمليات 

بالنسبة إلى طائرات النقل المزودة بـأكثر مـن محـركين، ينبغـي للدولـة أن تراعـي  EDTOولدى تحديد العتبة الزمنية لعمليات   ٢-٣-١-٣
خصائص هذه العمليات. وبما أن الغالبية العظمى للعمليات طويلة المـدى خـالل السـنوات الخمسـين الماضـية قـد أجريـت بنجـاح فـي حـدود الحـد 

ينبغـي أن تكـون فـي العـادة  EDTOدقيقة ولم تخضع ألية معايير محـددة، فـإن العتبـة الزمنيـة لعمليـات  ١٨٠ر بقدر األقصى لزمن تحويل المسا
دقيقــة. ويمكــن اختيــار قيمــة أخــرى للعتبــة الزمنيــة بعــد إجــراء تقيــيم دقيــق ألثــر هــذه القيمــة فــي العمليــات الحاليــة وفــي الحــدود  ١٨٠محــددة فــي 

  نقل المزودة بأكثر من محركين والعاملة في نطاق يتجاوز العتبة الزمنية.الزمنية، إن ُوجدت، لطائرات ال
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  تحويل العتبة الزمنية والحد األقصى لزمن تحويل المسار إلى مسافة   ٢- ٣

  معلومات عامة   ١-٢-٣
من أجل ربط العتبة الزمنية والحد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار بمنطقـة جغرافيـة، يجـب تحويـل القيمـة الزمنيـة المعنيـة إلـى   ١-١-٢-٣

يـل ما يقابلها من قيمة مسافة ُيعبر عنها في العادة بالهواء الثابت (سرعة الرياح صفر) باألميال البحرية على أسـاس جـدول مفتـرض لسـرعة تحو 
  المسار. 

بعد ذلك ُتستخدم قيمة المسافة هذه لبناء األقواس الشعاعية لتحويل المسار حوالي المطارات البديلة أثناء الطريق مـن أجـل و   ٢-١-٢-٣
  .  EDTOوالمرتبطة بعمليات  EDTOتحديد مناطق العملية غير المرتبطة بعمليات 

يـــام بعمليــة تحويـــل الــزمن إلـــى مســافة. ويجـــري إرشـــادات بشــأن الق (ج)وتــرد فــي الملحـــق الســادس، الجـــزء األول، اإلضــافة   ٣-١-٢-٣
ساســية حســاب التحويــل ذاتــه فــي العــادة باســتخدام بيانــات مصــّنع الطــائرة المســتقاة مــن الوثــائق التشــغيلية واألدوات البرامجيــة أو مــن العالقــات األ

  للسرعة األيرودينامية، حسب االقتضاء.
محــددة فــي  EDTO) وفــي إطــار عمليــات EDTOدقيقــة (غيــر عمليــات  ٦٠وينبغــي اإلشــارة إلــى أن منــاطق العمــل بمقــدار   ٤-١-٢-٣

(سرعة الرياح صـفر). وعليـه قـد تكـون األوقـات الفعليـة لتحويـل المسـار أعلـى مـن والهواء الثابت  (ISA)ظروف الغالف الجوي المعياري الدولي 
وال يشــكل تجــاوزًا لمنطقــة العمــل طالمــا أن الطريــق المخططــة أوقــات تحويــل المســار المســتخدمة لتحديــد منطقــة العمــل المقابلــة. وهــذا أمــر متوقــع 

  للطيران تظل ضمن نطاق الهواء الثابت المعمول به انطالقًا من مطار بديل أثناء الطريق.
وُيعـــد المفهومـــان األساســـيان لمســـافة تحويـــل المســـار فـــي الهـــواء الثابـــت ومنطقـــة العمليـــة معـــروفين لـــدى الطـــائرات المـــزودة   ٥-١-٢-٣

ين ولــدى الطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين؛ بيــد أن ظــروف الطيــران المفترضــة التــي تجــرى فيهــا هــذه التقييمــات تختلــف علــى النحــو بمحــرك
الموصــوف فــي األقســام التاليــة. وينبغــي اإلشــارة أيضــًا إلــى أن تقيــيم ســرعة/ مســافة تحويــل المســار عــادة مــا يطبــق علــى منطقــة جغرافيــة معينــة 

بالنسـبة  EDTOمحددة، وقد يتباين حسب مختلف األساطيل والمناطق. ثم إن السرعة المستخدمة لحساب عتبة مسافات عمليات  AECوتشكيلة 
  .EDTOلعملية معينة قد تختلف عن السرعة المستخدمة لتحديد الحد األقصى لمسافة تحويل المسار في عمليات 

  رات المزودة بمحركينالطائ —تحديد العتبات/ مسافات تحويل المسار    ٢-٢-٣
تجري عملية تحويل الزمن إلى مسافة بالنسبة للطـائرات المـزودة بمحـركين باسـتخدام سـرعة يختارهـا المشـّغل بمحـرك معّطـل   ١-٢-٢-٣

ويجــب أن تكــون فــي نطــاق الغــالف التشــغيلي المعتمــد للطــائرة المرّشــحة. وعــادة مــا يســتند هــذا الحســاب باالتفــاق إلــى مســار هبــوط  (OEI)واحــد 
بسرعة مستقيمة ودفع محدود في يوم قياسي بهواء ثابت انطالقًا من علو الطيران المسـتقيم العـادي بكتلـة مرجعيـة مفترضـة ودفـع مسـتمر أقصـى 

  المتبقي بعد نقطة انهيار المحرك. من المحرك المشتغل 
مع اسـتمرار  (Mach/IAS)بتشكيلة الماخ/ السرعة الجوية المحددة  (OEI)وعادة ما ُيمثل جدول السرعة بمحرك واحد معّطل   ٢-٢-٢-٣

ا تمـر الطـائرة عبـر العلـو بعـدم (IAS)استهداف الماخ أثناء الجزء األول من مسار الهبوط بسرعة مستقيمة يليه استمرار السـرعة الجويـة المحـددة 
  .١-٢-٣على النحو المبين في الشكل  Mach/IASاالنتقالي 

أن يبـرروا اختيـارهم لجـدول السـرعة المختـارة بمحـرك  EDTOوينبغي للمشغلين الطالبين الحصول على إذن بـإجراء عمليـات   ٣-٢-٢-٣
  .EDTOم الحصول على إذن بإجراء عمليات وحساب مسافة تحويل المسار وأن يدرجوا المبرر في طلبه (OEI)واحد معطل 

ومن المبررات النموذجية بيانات داعمـة مـن المصـّنع مسـتقاة مـن الوثـائق التشـغيلية و/أو األدوات البرامجيـة. ومـن المبـررات   ٤-٢-٢-٣
مثاًال نموذجيـًا للمعلومـات التـي يقـدمها المصـّنع بشـأن  ١-٣اإلضافية حسابات وجيهة ألداء المشغل وتنفيذ نظام تخطيط الطيران. وُيعد الجدول 

  مسار لغرض التخطيط التشغيلي والتبرير (قد تتباين أشكال البيانات). مسافة تحويل ال
وتكــون عمليــة تحويــل الــزمن إلــى مســافة بالنســبة للطــائرات المــزودة بمحــركين مســتندة أحيانــًا، ال عــادة، إلــى افتــراض ســرعة   ٥-٢-٢-٣

الجويــة المحــددة بمحــرك واحــد معّطــل الموصــوف أعــاله،  ثابتــة بــدًال مــن النمــوذج األعــم لجــدول الســرعة الماخيــة/ الســرعة (TAS)جويــة حقيقيــة 
  بسبب اختالفات أو حدود في اللوائح المحلية في نظم تخطيط الطيران لدى المشّغل.
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القديمــة، فقــد تطــورت القواعــد  EDTO) قــد اســُتخدم فــي بعــض بــرامج TASوٕاذا كــان أســلوب الســرعة الجويــة الحقيقيــة ثابتــة (  ٦-٢-٢-٣
ع في اتجاه استخدام المزيد من حساب الهبوط بالسرعة الثابتة استنادًا إلى بارامترات السرعة الماخية/ السرعة الجوية المحددة القياسية لهذا القطا

ابي وهو النموذج األشيع الذي يمكن لطاقم الطائرة أن يستهدفه في الواقـع. والعالقـة بـين الـزمن والمسـافة عالقـة غيـر خطيـة فـي هـذا الـنهج الحسـ
  اين في االرتفاع مع الزمن أثناء الجزء المتعلق بالهبوط بالسرعة الثابتة وبدفع محدود ومحرك معّطل. بسبب التب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مثال لنموذج االنحدار: السرعة القصوى بمحرك واحد معطل/ الحد األقصى للدفع المستمر  ١-٢-٣الشكل 

  EDTOمثال لمعلومات عن مسافة تحويل المسار خالل عملية   ١-٣الجدول 

 المسافة القصوى لتحويل المسار

 جدول السرعة
 

كتلة الطائرة عند 
  النقطة الحرجة

 )كلج ١ ٠٠٠ ×(

مستوى الطيران 
بالنسبة إلى 
 تحويل المسار

 زمن تحويل المسار (بالدقائق)

٣٧٠  ٣٠٠  ١٨٠  ١٢٠  ٦٠  

الحد األقصى 
المستمر للدفع 
 عقدة ٣٣٠

١٢٩٤  ٨٦٦  ٤٣٩  ١٩٠  ١٧٠      
٢٥٠٠  ٢١٣٦  ١٢٨٥  ٨٦٠  ٤٣٦  ١٨٠  ١٩٠  
٢٥٠٠  ٢١١٠  ١٢٧٢  ٨٥٣  ٤٣٤  ١٧٠  ٢١٠  
٢٥٠٠  ٢٠٨٣  ١٢٥٧  ٨٤٤  ٤٣١  ١٦٠  ٢٣٠  
٢٥٠٠  ٢٠٥٦  ١٢٤١  ٨٣٤  ٤٢٧  ١٥٠  ٢٥٠  
٢٤٩٦  ٢٠٢٧  ١٢٢٥  ٨٢٣  ٤٢٢  ١٤٠  ٢٧٠  

الحد األقصى 
للدفع المستمر 

 عقدة ٣٠٠

١٢٤٩  ٨٣٧  ٤٢٤  ٢٢٠  ١٧٠      
٢٥٠٠  ٢٠٧٣  ١٢٤٩  ٨٣٦  ٤٢٤  ٢٢٠  ١٩٠  
٢٥٠٠  ٢٠٦٢  ١٢٣٨  ٨٢٧  ٤١٩  ٢٢٠  ٢١٠  
٢٥٠٠  ٢٠٣٦  ١٢٢٤  ٨١٨  ٤١٥  ٢١٠  ٢٣٠  
٢٤٤٨  ١٩٨٨  ١٢٠٠  ٨٠٦  ٤١٢  ١٩٠  ٢٥٠  
٢٤١٣  ١٩٦٠  ١١٨٤  ٧٩٥  ٤٠٧  ١٨٠  ٢٧٠  



 4-3 دليل عمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً 

 

  
 عتبة الستين دقيقة  ٧-٢-٢-٣

مـن الجـزء  ١-٧-٤دقيقة لتحديد مدى انطباق المعايير الخاصة بالطائرات المزودة بمحركين المبينة فـي القسـم  ٦٠عتبة مسافة  حسابيستخدم 
. ويســتند الحســاب عــادة إلــى ســرعة عاليــة بمحــرك معطــل تصــل إلــى أقصــى ســرعة تشــغيل مســموح بهــا أو رقــم مــاخ الملحــق الســادساألول مــن 

)VMO/MMO دقيقة من التشغيل إلى أقصى حد. ٦٠) من أجل توسيع منطقة  

 EDTOعتبة عمليات     ٨-٢-٢-٣

الملحـق مـن الجـزء األول مـن  ٢-٧-٤لتحديد مـدى انطبـاق المعـايير المنصـوص عليهـا فـي القسـم  EDTOيستخدم حساب عتبة مسافة عمليات 
والخـروج منهـا. ويسـتند الحسـاب عـادة إلـى  EDTOت . وُيستخدم هذا الحساب أيضا لتحديد نقطتي الدخول إلى المنطقة التشغيلية لعمليـاالسادس

؛ ومــع ذلــك، يمكــن اســتخدام قيمــة زمنيــة مختلفــة إذا اختــارت دولــة تعيــين ٧-٢-٢-٣دقيقــة كمــا هــو الحــال فــي  ٦٠زمــن تحويــل المســار بمقــدار 
 دقيقة. ٦٠مختلفة عن عتبة  EDTOوقت عتبة زمنية لعمليات 

دقيقة لمنطقة معينـة  ٦٠مشتركا مع حساب عتبة المسافة بمقدار  EDTOات سيكون حساب عتبة المسافة لعملي -مالحظة   
 للطائرات المزودة بمحركين. EDTOدقيقة عتبة لعمليات  ٦٠محدد إذا اختارت إحدى الدول أن تجعل من  طائرةوطراز 

 EDTOالحد األقصى لمسافة تحويل المسار في عمليات   ٩-٢-٢-٣

تقـرر بالنسـبة إلـى الطـائرات المـزودة بمحـركين إذا  EDTOحساب الحـد األقصـى لمسـافة تحويـل المسـار فـي عمليـات  يتعين  ١-٩-٢-٢-٣
 دقيقة). ٦٠(وهي عادة المسافة المرتبطة بمدة  EDTOعملية تحتاج إلى تجاوز قيود المنطقة الجغرافية التي حددتها عتبة مسافة  أن

سـرعة الطيـران المسـتقيم التـي حـددها المشـغل أو سـرعة الطيـران المسـتقيم المقترحـة بمحـرك يجري تحويل الزمن إلى مسـافة ب  ٢-٩-٢-٢-٣
. ويحـدد التشـغيليةمنطقـة ال) و AECبالنسبة إلى طراز معين من الطـائرات ( EDTOواحد معطل والحد األقصى لزمن تحويل المسار في عمليات 
فيه انطالقا من مطار بـديل فـي أثنـاء الطريـق. وعـادة مـا تجـري هـذه الحسـابات مـع هذا الحد األقصى لشعاع الهواء الساكن الذي يمكن الطيران 

إلى أقصى حد؛ بيد أن اعتبارات أخرى مثل متطلبات وقـود  EDTOمراعاة سرعة عالية نسبيا بمحرك واحد معطل بهدف توسيع منطقة عمليات 
رك واحــد معطــل آثــارًا علــى تخطــيط وقــود تحويــل المســار فــي بمحــ EDTOتحويــل المســار قــد توجــب اختيــار ســرعة أقــل. كمــا أن لجــدول ســرعة 

 .٣-٥-٣الذي يناَقش في القسم  EDTOعمليات 

، ينبغي أن تستند في العـادة حسـابات العتبـة والحـد األقصـى لمسـافة تحويـل المسـار إلـى نفـس EDTOلى عمليات إوبالنسبة   ٣-٩-٢-٢-٣
 جدول السرعة بمحرك واحد معطل.

 الطائرات المزودة بأكثر من محركين -المسافة/ ومسافة تحويل المسار المعمول بهماتحديد عتبة    ٣-٢-٣

والحـد  EDTOدقيقة وعمليات  ٦٠بالنسبة إلى الطائرات المزودة بأكثر من محركين، فإن السرعة المستخدمة لتحويل عتبتي   ١-٣-٢-٣
مســار ليســت ســرعًة بمحــرك واحــد معطــل كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى ألزمنــة تحويــل المســار إلــى مــا يقابلهــا مــن قــيم مســافات تحويــل ال األقصــى

يختارهـا المشـغل علـى أسـاس خصـائص أداء  جميـع المحركـات مشـغلةالطائرات المزودة بمحركين، وٕانما هـي سـرعة مفترضـة للطيـران المسـتقيم ب
ســرعة المختــارة ضــمن غــالف الطيــران التشــغيلي . وكمــا هــو الحــال فــي الطــائرات المــزودة بمحــركين، يجــب أن تكــون الAECالتشــكيلة المعينــة 

) المحـددة فـي دليـل تشـغيل الطـائرات أو غيـره VMOو/أو  MMOالمعتمد للطائرة، وبالتالي يجب أن تكون أقـل مـن السـرعة التشـغيلية القصـوى (
 من الوثائق أو األدوات ذات الصلة الصادرة عن مصنع الطائرة.

يــران المســتقيم بكــل المحركــات مشــتغلة المســتخدمة لحســاب المســافات المعمــول بهــا للطــائرات وال توجــد للســرعة المختــارة للط  ٢-٣-٢-٣
لـة المزودة بأكثر من محركين، أي آثار تتعلق بتخطيط الوقود، ولذلك يمكن عادة استخدام أقصـى سـرعة ممكنـة لتوسـيع المنطقـة التشـغيلية المقاب

 .EDTOتحويل المسار في عمليات  مسألة تخطيط وقود ٣-٥-٣ إلى أقصى حد. ويناقش القسم
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. عـامالارتفاع للطيران المسـتقيم فـي الحسـاب ألن قيـود القـدرة علـى االرتفـاع ليسـت  أنسب وعالوة على ذلك، يمكن استخدام  ٣-٣-٢-٣
الطــائرات المــزودة  وٕالــى االرتفــاع، تكــون عالقــة الــزمن مقابــل المســافة فــي حالــة جميــع المحركــات مشــغلةالنســبة إلــى ســرعة الطيــران المســتقيم ببف

ال ضـرورة إلـى المعلومـات  وبالتـاليبأكثر من محركين في األساس تحويًال للسرعة الجوية الحقيقية استنادا إلى العالقات األيرودينامية القياسـية، 
  المتعلقة بمسافة تحويل المسار الصادرة عن مصّنع طائرة محددة أو محرك معين.

أن يبــرروا فــي طلبــاتهم اختيــارهم  EDTOينبغــي للمشــغلين الــذين يتقــدمون بطلبــات الحصــول علــى تــرخيص بــإجراء عمليــات   ٤-٣-٢-٣
. ويتألف التبرير في العادة من معلومات داعمـة بشـأن حسـابات األداء EDTOعمليات إلجراء  جميع المحركات مشغلةلسرعة الطيران المستقيم ب

 وثائق التشغيلية أو أدوات البرامجيات. وقد يتضمن التبرير أيضًا تفاصيل عن تنفيذ نظام تخطيط الطيران.وبيانات المصنع المستمدة من ال

جميـع قد تحدد بعض األنظمة الوطنية سرعة طيران مستقيم بمحرك واحد معطـل مقارنـة بسـرعة طيـران مسـتقيم ب -مالحظة   
زودة بأكثر من محركين. وفي هذه الحالة، يكـون تحويـل الـزمن إلـى مسـافة مشـابها لتحديد المسافات المعمول بها للطائرات الم المحركات مشغلة

، إال أن نموذج االرتفاع المحدود الدفع بعـد نقطـة انهيـار المحـرك يكـون عـادة ٢-٢-٣لمنهجية الطائرات المزودة بمحركين الموصوفة في القسم 
 أعلى بكثير في حالة طائرة مزودة بمحركين.

  ين دقيقةعتبة الست  ٥-٣- ٢- ٣
 ١-٧-٤دقيقة لتحديد مدى انطباق المعايير الخاصة بالطـائرات المـزودة بـأكثر مـن محـركين المبينـة فـي القسـم  ٦٠يستخدم حساب عتبة مسافة 

. ويســتند الحســاب عــادة إلــى ســرعة عاليــة فــي طيــران مســتقيم بجميــع المحركــات تصــل إلــى الحــد األقصــى الملحــق الســادسمــن الجــزء األول مــن 
  دقيقة من التشغيل إلى أقصى حد. ٦٠) من أجل توسيع منطقة MMO/VMOالتشغيلية المسموح بها أو العدد الماخي ( للسرعة

 EDTOعتبة عمليات   ٦-٣-٢-٣

الملحـق مـن الجـزء األول مـن  ٢-٧-٤لتحديد مـدى انطبـاق المعـايير المنصـوص عليهـا فـي القسـم  EDTOيستخدم حساب عتبة مسافة عمليات 
والخـروج منهـا. ويسـتند الحسـاب عـادة إلـى  EDTOدم هذا الحساب أيضا لتحديد نقطتي الدخول إلى المنطقة التشغيلية لعمليـات . وُيستخالسادس

بالنسـبة إلـى الطـائرات المـزودة بـأكثر مـن  EDTOدقيقة ما لم تختر الدولة تعيـين عتبـة زمنيـة مختلفـة لعمليـات  ١٨٠زمن تحويل المسار بمقدار 
 محركين.

 EDTOالحد األقصى لمسافة تحويل المسار في عمليات   ٧-٣-٢-٣

بالنسـبة إلـى الطـائرات المـزودة بـأكثر مـن محـركين  EDTOيتعين حساب الحد األقصى لمسـافة تحويـل المسـار فـي عمليـات   ١-٧-٣-٢-٣
دقيقـة).  ١٨٠(وهي عادة المسافة المرتبطة بمـدة  EDTOعملية تحتاج إلى تجاوز قيود المنطقة الجغرافية التي حددتها عتبة مسافة  تقرر أنإذا 

 جميــع المحركــات مشــغلةويجــري تحويــل الــزمن إلــى مســافة بســرعة الطيــران المســتقيم التــي حــددها المشــغل أو ســرعة الطيــران المســتقيم المقترحــة ب
منطقـة التشـغيلية، ويحـدد ذلـك الحـد ال) و AECبالنسـبة إلـى طـراز معـين مـن الطـائرات ( EDTOوالحد األقصى لـزمن تحويـل المسـار فـي عمليـات 

األقصى لشعاع الهواء الساكن الذي يمكن الطيـران فيـه انطالقـا مـن مطـار بـديل فـي أثنـاء الطريـق. وكمـا هـو الشـأن بالنسـبة إلـى حسـابات عتبـة 
 جميـع المحركـات مشـغلةسـتقيم ب، عادًة ما ُيستخدم في هذا الحساب أعلى سرعة متاحة للطيـران المEDTOدقيقة وعتبة المسافة في عمليات  ٦٠

وأنسب ارتفاع بهدف توسيع نطاق المنطقـة التشـغيلية إلـى أقصـى حـد، وٕان كـان مـن الـوارد أن يختـار بعـض المشـغلين افتراضـات أخـرى للسـرعة 
 واالرتفاع.

ويـل المسـار إلـى نفـس ، ينبغي أن تستند في العـادة حسـابات العتبـة والحـد األقصـى لمسـافة تحEDTOلى عمليات إوبالنسبة   ٢-٧-٣-٢-٣
 .جميع المحركات مشغلةجدول السرعة ب

   



 6-3 دليل عمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً 

 

  دقيقة ٦٠العمليات التي تتجاوز    ٣- ٣
دقيقة انطالقـًا مـن مطـار بـديل فـي أثنـاء الطريـق أن تتضـمن القواعـد القياسـية المنصـوص  ٦٠ينبغي للعمليات التي تتجاوز   ١-٣-٣

  ، رهنًا بما يلي:EDTOمن الملحق السادس، الجزء األول. وقد تشمل هذه العمليات ترخيصًا بإجراء عمليات  ١-٧-٤عليها في القسم 
  المعمول بها والتي حددتها دولة المشّغل؛ EDTOلعمليات  الزمنيةالعتبات   أ)

  لزمن تحويل المسار الذي يستخدمه المشّغل بالنسبة إلى العمليات.  األقصىالحد   ب)
، EDTOدقيقـــة لعمليـــات  ٦٠أمـــا بالنســـبة للطـــائرات المـــزودة بمحـــركين، فقـــد حـــددت العديـــد مـــن الـــدول عتبـــة زمنيـــة بمقـــدار   ٢-٣-٣

. وبالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين، عــادة مــا تكــون EDTOدقيقــة تشــكل أيضــًا عمليــة  ٦٠جــاوز وبالتــالي فــإن العمليــات التــي تت
دقيقـة علـى سـبيل المثـال) وبالتـالي فـإن  ١٨٠دقيقـة ( ٦٠التي حددتها الدول أعلى مـن مـدة  EDTOالعتبات الزمنية لتحويل المسار في عمليات 

، مــا لــم تكــن العمليــة جاريــة بعــد العتبــة الزمنيــة التــي حــددتها الدولــة لعمليــات EDTOبــإجراء عمليــة دقيقــة لــن تشــمل ترخيصــًا  ٦٠عمليــة تتجــاوز 
EDTO.  

دقيقــة انطالقـًا مـن مطــار  ٦٠معنيــة، ينبغـي لجميـع العمليــات التـي تتجـاوز  EDTOوبصـرف النظـر عمــا إذا كانـت عمليـات   ٣-٣-٣
وٕاجراءات لترحيـل الطـائرات، وٕاجـراءات تشـغيلية وبـرامج تدريبيـة لـدعم هـذه العمليـة. وال بديل في أثناء الطريق أن تتضمن مراقبة تشغيلية مالئمة 

ــم ُتجــرى فــي نقطــة تتجــاوز العتبــة المعمــول بهــا بالنســبة إلــى عمليــات  ؛ بيــد أنــه ينبغــي للــدالئل EDTOتلــزم موافقــة خاصــة لهــذه العمليــات إذا ل
لمالئمة على النحو المبين في هذا القسم. ويمكـن أيضـًا االطـالع علـى إرشـادات إضـافية واإلجراءات التشغيلية المعتمدة أن تتضمن االعتبارات ا

  .  (ج)دقيقة في الملحق السادس، الجزء األول، اإلضافة  ٦٠بشأن العمليات التي تتجاوز 
ــًا مــن مطــار بــديل فــي أثنــاء الطريــق إلــى منهجيــة  ٦٠يســتند تحديــد مــا إذا كانــت عمليــة تتجــاوز  -مالحظــة    دقيقــة انطالق

بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة  ٣-٢-٣بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة بمحــركين والقســم  ٢-٢-٣تحويــل الــزمن إلــى مســافة المبينــة فــي القســم 
  بأكثر من محركين. 

  الطائرات المزودة بمحركين  -تبارات المطارات البديلة في أثناء الطريق اع   ٤-٣-٣
المطارات البديلة في أثناء الطريق هي المطارات التـي يمكـن للطـائرة أن تتوجـه إليهـا إذا أصـبح تحويـل المسـار ضـروريًا فـي   ١-٤-٣-٣

لبات أداء الطائرة ويتوقع منها أن تكون جاهزة للعمل إذا لـزم األمـر. أثناء الطريق، وتوجد فيها الخدمات والمرافق الضرورية، وتستطيع تلبية متط
  ويجوز أيضًا تعيين مطارات اإلقالع و/أو المقصد مطارات بديلة في أثناء الطريق.

ل. دقيقة أن تشمل تحديدًا للمطارات البديلة في أثنـاء الطريـق ضـمن عمليـة الترحيـ ٦٠وينبغي لجميع العمليات التي تتجاوز   ٢-٤-٣-٣
وينبغــي تقيــيم الوضــع التشــغيلي لهــذه المطــارات بمــا فــي ذلــك تقيــيم الظــروف الجويــة وتقــديم أحــدث المعلومــات المتاحــة إلــى طــاقم الطــائرة قبــل 

يـق الطر المغادرة. وينبغي أن تكون لطاقم الطائرة أيضًا الوسائل الكفيلة بالحصول على مستجدات األحوال الجوية في المطارات البديلة في أثنـاء 
  حسب اللزوم أثناء الطيران.

) أن يعمــل علــى أن تكــون توقعــات EDTOوينبغــي لتقيــيم المطــارات البديلــة فــي أثنــاء الطريــق (بصــرف النظــر عــن عمليــات   ٣-٤-٣-٣
ـــدنيا أو فوقهـــا فيمـــا يتعلـــق بتشـــغيل المطـــارات التـــي حـــددها المشـــغل عنـــد الـــزمن ال مقـــدر األحـــوال الجويـــة فـــي المطـــار المحـــددة عنـــد الحـــدود ال

  الستخدامها. 
. ولهــذه االعتبــارات اإلضــافية EDTOاعتبــارات إضــافية للمطــارات البديلــة فيمــا يتعلــق بعمليــات  ٢-٥-٣وتنــاَقش فــي القســم   ٤-٤-٣-٣

  دقيقة.  ٦٠دقيقة إذا حددت الدولة عتبة هذه العمليات في  ٦٠صلة بالعمليات التي تتجاوز 
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  الطائرات المزودة بأكثر من محركين -أثناء الطريق اعتبارات المطارات البديلة في    ٥-٣-٣
المطارات البديلة في أثناء الطريق هي المطارات التي يمكن للطائرة أن تتوجه إليهـا إذا أصـبحت عمليـة تحويـل المسـار أمـرًا   ١-٥-٣-٣

أداء الطـائرة والمتوقـع أن تكـون جـاهزة للعمـل إذا  الزمًا أثناء الطريق، وحيث توجد الخدمات والمرافق الضرورية، والتي يمكن فيها تلبية متطلبات
  لزم األمر. ويجوز أيضًا تعيين مطارات اإلقالع و/أو المقصد مطارات بديلة في أثناء الطريق.

دقيقة أن تشمل تحديدًا للمطارات البديلة في أثنـاء الطريـق ضـمن عمليـة الترحيـل.  ٦٠وينبغي لجميع العمليات التي تتجاوز   ٢-٥-٣-٣
غــي تقيــيم الوضــع التشــغيلي لهــذه المطــارات بمــا فــي ذلــك تقيــيم الظــروف الجويــة وتقــديم أحــدث المعلومــات المتاحــة إلــى طــاقم الطــائرة قبــل وينب

الطريـق المغادرة. وينبغي أن تكون لطاقم الطائرة أيضًا الوسائل الكفيلة بالحصول على مستجدات األحوال الجوية في المطارات البديلة في أثنـاء 
  اللزوم أثناء الطيران.حسب 

وال يوجد أي شرط محدد فيما يخص توقع األحوال الجوية في المطارات البديلة في أثناء الطريق المحددة وفقًا للحـدود الـدنيا   ٣-٥-٣-٣
  أو فوقها فيما يخص تشغيل المطارات التي حددها المشّغل. 

 EDTO لعملياتالعمليات التي تتجاوز اعتبارات العتبة الزمنية     ٤- ٣

بالنسـبة لطـراز الطـائرة المعمـول بـه موافقـة خاصـة  EDTOتتطلب العمليات التي تتجاوز العتبة الزمنية التي حددتها الدولـة بالنسـبة إلـى عمليـات 
سـادس، مـن الملحـق ال ٢-٧-٤كما ينبغي لهذه العمليات أن تتضمن القواعـد القياسـية المنصـوص عليهـا فـي القسـم  EDTOعلى إجراء عمليات 

الجــزء األول. ويتنــاول هــذا القســم االعتبــارات الخاصــة بالحــدود القصــوى لمســتويات التــرخيص بــزمن تحويــل المســار المالئمــة للطــائرات المــزودة 
  بمحركين وللطائرات المزودة بأكثر من محركين.

  الجارية بطائرات مزودة بمحركين EDTOعمليات  -مستويات الموافقة    ١-٤-٣
متسـقًا مـع الضـرورة التشـغيلية  EDTOينبغي أن يكون مستوى الموافقة التشغيلية الممنوح لمقدمي طلب قصد إجراء عمليات   ١-١-٤-٣

الـذي  EDTO، والخبـرة والمتانـة التشـغيلية ذات الصـلة فيمـا يخـص امتثـال برنـامج EDTO(متطلبات الطريق)، وقدرة الطائرة على إجراء عمليـات 
مــن المشــّغل أن ينفــذ عمليــات طيــران داعمــة وبــرامج صــيانة علــى  EDTOجميــع عمليــات التــرخيص بــإجراء عمليــات  يقــوم بــه المشــّغل. وتقتضــي

إلخبـار النحو المناَقش في هذا الفصل وفي الفصل الرابع، على التوالي. وينبغي أن تتناول هذه البرامج استمرار الصـالحية للطيـران، واعتبـارات ا
الجو وقائمة الحد األدنى من المعـدات، وتخطـيط الطيـران، والتـدريب، والمطـارات البديلـة فـي أثنـاء الطريـق والقـدرة بما في ذلك المسائل المتعلقة ب

  على االتصال.
التشــغيلية العناصــر األساســية ذاتهــا بصــرف النظــر عــن التــرخيص بــزمن تحويــل  EDTOوعمومــًا، تتضــمن بــرامج عمليــات   ٢-١-٤-٣

ينبغــي أن تكــون هــذه البــرامج مفصــلة حســب االقتضــاء لتناســب المســتوى المطلــوب لــزمن تحويــل المســار ، لكــن EDTOالمســار للقيــام بعمليــات 
  المعتمد. 

مــن لــوائح الــدول؛ بيــد أن بعــض الــدول قــد  EDTOوُتعــد الفئــات الرئيســية التاليــة المتعلقــة بــزمن تحويــل المســار فــي عمليــات   ٣-١-٤-٣
  مسار محددة في لوائح محلية. تكون لها فئات مختلفة أو إضافية لزمن تحويل ال

  دقيقة ٩٠الترخيص في حدود   ٤-١-٤-٣
دقيقة بمناطق تشغيلية طفيفة ال تـدعو فيهـا الضـرورة  ٩٠في حدود  EDTOعادة ما ترتبط عملية الترخيص بإجراء عمليات   ١-٤-١-٤-٣

عض المرونة في متطلبـات البـرامج التشـغيلية المتعلقـة على أزمنة تحويل مسار أكبر لدعم خط السير المباشر. وفي هذه الحالة، يمكن التحلي بب
  الكبرى في اللوائح المحلية.  EDTOبأزمنة عمليات 
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 ٩٠بمقـدار ال يقـل عـن  EDTOتـرخيص بـإجراء عمليـات  (AEC)وعلى سبيل المثال، إذا لم يكـن لتشـكيلة الطـائرة/ المحـرك   ٢-٤-١-٤-٣
. EDTOالطــائرة وموثوقيتهــا بمقابــل متطلبــات التصــميم ذات الصــلة فيمــا يخــص عمليــات  دقيقــة لــزمن تحويــل المســار، ينبغــي تقيــيم ســمات طــراز

  .EDTOوينبغي لهذا التقييم أن يؤكد مالءمة الطائرة للقيام بهذه العمليات دون الحاجة إلى ترخيص رسمي بإجراء عمليات 
دقيقة بالنسبة للمشـّغلين القليلـة خبـرتهم أثنـاء الخدمـة فيمـا يتعلـق  ٩٠في حدود  EDTOويمكن مراعاة اإلذن بإجراء عمليات   ٣-٤-١-٤-٣

أو الــذين ال خبــرة لهــم فــي هــذا المجــال. ويراعــي هــذا القــرار عوامــل مــن قبيــل منطقــة العمليــات المقترحــة، والقــدرة الثابتــة للمشــّغل  AECبالتشــكيلة 
  دة البرامج المقترحة فيما يتعلق باستمرار الصالحية للطيران والبرامج التشغيلية. على النجاح في إدخال الطائرات إلى هذه العمليات، وجو 

بمقــدار  EDTOبالنســبة لعمليــات  (MEL)وينبغــي اســتخدام القيــود المنصــوص عليهــا فــي قائمــة الحــد األدنــى مــن المعــدات   ٤-٤-١-٤-٣
  دقيقة أو أقل. ٩٠لعمليات المحددة في دقيقة إن ُوجدت هذه القيود، ما لم تكن هناك قيود محددة بالنسبة ل ١٢٠

والمحـدد  EDTOتطّبق بعـض الـدول متطلبـات خاصـة بالنسـبة للحـد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار فـي عمليـات  -مالحظة   
  دقيقة. راجع اللوائح التشغيلية لدولة المشّغل. ٧٥في 

  دقيقة ١٨٠دقيقة وفي حدود  ٩٠اإلذن بمدة تتجاوز   ٥-١-٤-٣
وتجسـد الغالبيـة  EDTOدقيقة معظم المناطق التشغيلية لعمليـات  ١٨٠في حدود  EDTOعملية اإلذن بإجراء عمليات تدعم   ١-٥-١-٤-٣

  على صعيد العالم. لذا يتوقع أن تكون الغالبية العظمى لطلبات الموافقة التي يقدمها المشغلون ضمن هذه الفئة.  EDTOالعظمى لعمليات 
فــي تــرخيص الطــراز لمــدة ال تقــل عــن الحــد األقصــى لــزمن تحويــل  EDTOبالنســبة لعمليــات  AECويجــب اعتمــاد التشــكيلية   ٢-٥-١-٤-٣

  دقيقة).  ١٨٠دقيقة،  ١٢٠المسار المطلوب (على سبيل المثال 
المالئمــة للحــد األقصــى لــزمن تحويــل المســار (علــى ســبيل المثــال  MELويجــب علــى المشــّغل أن يمتثــل لمتطلبــات القائمــة   ٣-٥-١-٤-٣

التي أعدها المشّغل أن تكون أقل تقييدًا من القائمة الرئيسية للحد األدنـى  MELدقيقة فما فوق). وال يمكن للقائمة  ١٢٠بمقدار  EDTOعمليات 
  المالئمة للحد األقصى لزمن تحويل المسار المعتمد. (MMEL)من المعدات 

  ائة الزيادات في اإلذن بزمن تحويل المسار بمقدار خمسة عشر في الم  ٦-١-٤-٣
أو كـان الحـد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار  -دقيقـة  ١٢٠فـي حـدود  EDTOإذا ُرّخص للطـائرة بقـدرة علـى إجـراء عمليـات   ١-٦-١-٤-٣

دقيقـــة، جـــاز للمشـــّغل أو يطلـــب زيـــادة فـــي زمـــن تحويـــل المســـار المواَفـــق عليـــه بالنســـبة للمشـــّغل بالنســـبة إلـــى طـــرق محـــددة أو بصـــفة  ١٨٠هـــو 
  يلي: استثنائية شريطة ما

  زمن تحويل المسار المعتمد الذي طلبه المشّغل ما يلي: يتجاوزال   أ)
في المائة من قدرة الحد األقصى لزمن تحويل المسار المرّخص بهـا بالنسـبة للطـائرة إلجـراء عمليـات  ١١٥  )١

EDTO؛  
  دقيقة؛ ١٥غير نظم إخماد الحرائق ناقصًا  EDTOالهامة محدودية فيما يتعلق بعمليات  النظمقدرة أكثر   )٢

الترحيــل التــي يقــوم بهــا المشــّغل (حســاب الوقــود، وقائمــة الحــد األدنــى مــن المعــدات، ومــا إلــى ذلــك)  عمليــةتــدعم   ب)
  الزيادة الناجمة في زمن تحويل المسار؛ 

وٕاثبــات الموثوقيــة إذا كانــت القــدرة  TLSهــذه الزيــادات تقييمــًا لتصــميم الطــراز العــام بمــا فــي ذلــك الــنظم  تقتضــيقــد   ج)
  تقل عن الزيادة المتوقعة لزمن تحويل المسار. EDTOالمرخص بها للطائرة إلجراء عمليات 

 ٢٠٧و ١٣٨بمقـدار  EDTOوضعت بعض الدول فئات محددة للحد األقصى لزمن تحويل المسار في عمليات  -مالحظة   
دقيقـة، علـى التـوالي. وفـي هـذه الحالـة، ال ُتعتبـر  ١٨٠و ١٢٠بمقـدار  EDTOمقارنة بعمليات  في المائة ١٥دقائق، وهو ما يساوي زيادة بنسبة 
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دقيقــة. راجــع اللــوائح  ١٨٠بمقــدار  EDTO، وٕانمــا ُتعــد امتــدادًا تشــغيليًا لســلطة عمليــات EDTOدقيقــة لعمليــات  ١٨٠دقــائق تجــاوزًا لعتبــة  ٢٠٧
  التشغيلية لدولة المشّغل.

  دقيقة ١٨٠تتجاوز اإلذن بعمليات   ٧-١-٤-٣
دقيقـة، قـد يقتضـي األمـر اإلذن بالتجـاوز بالنسـبة إلـى خـط السـير  ١٨٠عند تجاوز الحـد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار بمقـدار   ١- ٧- ١- ٤- ٣

ثنائية التشـغيلية المباشر في بعض المناطق التشغيلية استنادًا إلى محدوديـة وجـود المطـارات البديلـة فـي أثنـاء الطريـق، أو بهـدف إدارة الحـاالت االسـت
  ية.ليوم الطيران. وقد تشمل هذه المناطق، على سبيل المثال، مناطق شمال المحيط الهادئ وكذا الطرق العابرة لألقاليم األوقيانوسية الجنوب

دقيقـة لفائـدة المشـّغلين مـن ذوي خبـرة سـابقة فـي مجـال  ١٨٠ويجوز منح إذن بإجراء عمليات لتحويل المسار بـزمن يتجـاوز   ٢-٧-١-٤-٣
المســجلة فــي طلــبهم (انظــر القســم  AECدقيقــة باســتخدام التشــكيلة  ١٨٠بمقــدار  EDTOوالــذين لهــم إذن حــالي بــإجراء عمليــات  EDTOعمليــات 

دقيقـة مرتبطـًا بالمنطقـة، علـى أسـاس وجـود المطــارات  ١٨٠ألزيــد مـن  EDTOخاصـة علـى إجـراء عمليـات  ). وقـد يكـون اإلذن بموافقـة٢-٤-١
  البديلة في أثناء الطريق في المنطقة التشغيلية.

دقيقــة" بالنســبة  ١٨٠بحــد أقصــى "يتجــاوز  EDTOوضــعت بعــض الــدول فئــات خاصــة لــإلذن بــإجراء عمليــات  —مالحظــة   
  .المشّغلدقيقة فيما فوق. راجع اللوائح التشغيلية لدولة  ٢٤٠للعمليات التي تتجاوز 

دقيقــة)، يتعــين علــى المشــّغل أن يحــرص فــي مرحلــة  ١٨٠ونظــرًا إلــى طــول زمــن تحويــل المســار فــي هــذه العمليــة (أزيــد مــن   ٣-٧-١-٤-٣
معــين فــي توقعــات األحــوال الجويــة (مــن قبيــل الريــاح الســائدة، ودرجــة الحــرارة وســرعة تحويــل المســار المعمــول  التخطــيط للطيــران، وفــي أي يــوم

  بها)، على أال يتجاوز تحويل المسار إلى مطار بديل في أثناء الطريق قدرة ما يلي:
دقيقـة بسـرعة الطيـران  ١٥غير نظم إخماد الحرائق ناقصًا  EDTOالنظم الهامة محدودية فيما يتعلق بعمليات  أكبر  أ)

  )؛OEIالمستقيم المعتمدة بمحرك معطل واحد (
  ).AEO( جميع المحركات مشغلةدقيقة، بسرعة الطيران المستقيم ب ١٥نظام إخماد حرائق الشحن ناقصًا   ب)

  الجارية بطائرة مزودة بأكثر من محركين EDTOعمليات  —مستويات اإلذن    ٢-٤-٣

  دقيقة ١٨٠في حدود العمليات الجارية   ١-٢-٤-٣
دقيقــة مـن زمــن تحويــل المســار انطالقــًا مــن مطــار بـديل فــي أثنــاء الطريــق بواســطة طــائرات مجهــزة  ١٨٠ال تتطلـب العمليــات الجاريــة فــي حــدود 
دقيقة بالنسبة لهذه  ١٨٠بمقدار  EDTOفي العادة ألن معظم الدول حددت عتبة زمنية لعمليات  EDTOبأكثر من محركين إذنًا بإجراء عمليات 

حســب الحــد  EDTOدقيقــة، جــاز طلــب موافقــة خاصــة علــى عمليــات  ١٨٠تقــل عــن  EDTOالعمليــات. وٕاذا حــددت الدولــة عتبــة زمنيــة لعمليــات 
  األقصى لزمن تحويل المسار المطلوب بالنسبة للعملية.

ــًا مــن دقيقــة أو ضــ ١٨٠يقــرر مــا إذا كانــت عمليــة جاريــة فــي غضــون  -مالحظــة    من العتبــة الزمنيــة المعمــول بهــا انطالق
  .  ٢-٢-٣مطار بديل في أثناء الطريق على أساس منهجية تحويل الزمن إلى مسافة المبينة في القسم 

  دقيقة ١٨٠اإلذن بالعمليات التي تتجاوز   ٢-٢-٤-٣
المـزودة بـأكثر مـن محـركين إذا كانـت العمليـة ضروريًا في العادة بالنسبة إلى الطائرات  EDTOيكون اإلذن بإجراء عمليات   ١-٢-٢-٤-٣

دقيقة انطالقًا من مطار بديل في أثناء الطريق، مع استبعاد الحاالت االستثنائية التي تكـون  ١٨٠المقصودة تتجاوز زمن تحويل المسار بمقدار 
ة لمستويات اإلذن بـزمن تحويـل المسـار غيـر . وال توجد أية حدود قصوى محددEDTOفيها دولة المشّغل قد حددت عتبة زمنية مختلفة لعمليات 

هـي التـي  EDTOالسماح بالعمليات بتجاوز العتبة الزمنية المعمول بها؛ بل إن قدرة الطائرة المعينة المتعلقة بالنظم المحدودة زمنيـًا فـي عمليـات 
 EDTOلنظم المحدودة زمنيـًا المرتبطـة بعمليـات تشكل األساس لتخطيط زمن تحويل المسار إلى مطار بديل في أثناء الطريق. وعادة ما تتحدد ا



 10-3 دليل عمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً 

 

 ٥-٣). ويتنــاول القســم ٤-٣-٢(انظــر القســم  EDTOبقــدرة نظــم إخمــاد حرائــق الشــحن مــا لــم يحــدد مصــّنع الطــائرة حــدًا زمنيــًا آخــر لعمليــات 
  .EDTOاعتبارات التخطيط التشغيلي وارتباطها بالنظم الحساسة زمنيًا المرتبطة بعمليات 

بالنســـبة للطـــائرات  EDTOمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للطـــائرات المـــزودة بمحـــركين، تســـتلزم عمليـــات اإلذن بـــإجراء عمليـــات وك  ٢-٢-٢-٤-٣
مـا فـي ذلـك المزودة بأكثر من محركين من المشّغل أن ينفذ برنامجًا داعمًا لعمليات الطيران. وينبغي لهذا البرنامج أن يتناول اعتبارات اإلخبار ب

)، وتخطــيط الطيــران، والتــدريب، والمطــارات البديلــة فــي أثنــاء الطريــق والقــدرة علــى MELئمــة الحــد األدنــى مــن المعــدات (بــاألحوال الجويــة وقا
  ).  ٥-٣االتصال (انظر 

بالنســـبة للطـــائرات المـــزودة بـــأكثر مـــن محـــركين ال تتطلـــب ترخيصـــًا بـــإجراء  EDTOبيـــد أن عمليـــة اإلذن بـــإجراء عمليـــات   ٣-٢-٢-٤-٣
أو متطلبــات بــرامج الصــيانة  EDTO). وعــالوة علــى ذلــك، ال تنطبــق إجــراءات الصــيانة المتعلقــة بعمليــات ٣-١-٣-٢ر (انظــ EDTOعمليــات 

  .١-١-٤على الطائرات المزودة بأكثر من محركين على النحو المناَقش في القسم  EDTOالمتعلقة بعمليات 

  العمليات القطبية   ٣-٤-٣
ال تتناول القواعد القياسية للملحق السادس لإليكاو أو المواد اإلرشادية المرتبطة بها مسألة العمليات القطبية تحديدًا؛ بيد أن   ١-٣-٤-٣

  .EDTOبعض الدول وضعت متطلبات إضافية من أجل اإلذن بهذه العمليات التي قد تنطبق عليها أيضًا اعتبارات عمليات 
تقــوم علــى أســاس عتبــة زمــن/ مســافة تحويــل المســار انطالقــًا مــن مطــار بــديل فــي أثنــاء الطريــق،  التــي EDTOوبخــالف عمليــة   ٢- ٣- ٤- ٣

تتحدد العمليات القطبية، حسب االقتضـاء، بعتبـة عـرض بحيـث إذا تجـاوزت طريـق رحلـة الطيـران خـط العـرض المحـدد، اعتُبـرت عمليـة قطبيـة. وقـد 
درجــة شــماًال  ٧٨خــط العــرض بالنســبة إلــى العمليــات القطبيــة الشــمالية والجنوبيــة عــادة فــي حــددت الــدول التــي اختــارت تنفيــذ هــذه المتطلبــات عتبتــي 

 درجــة جنوبــًا، علــى التــوالي. وتُفــرض هــذه المتطلبــات التشــغيلية القطبيــة بفعــل التحــديات اإلضــافية المتمثلــة فــي إجــراء عمليــات طيــران فــي هــذه ٦٠و
بالمطــارات البديلــة فــي أثنــاء الطريــق، والقــدرة علــى االتصــال، واســتراتيجيات تجنــب تجمــد الوقــود، البيئــات النائيــة وقــد تشــمل عــادة اعتبــارات متعلقــة 

  ورصد التفّجر الشمسي، والتدريب اإلضافي. راجع اللوائح التشغيلية الصادرة عن دولة المشّغل عند تطبيقها لالطالع على معلومات محددة.
 EDTOحسب طراز الطـائرة والعتبـات الزمنيـة المعمـول بهـا فـي عمليـات  EDTOات وقد تشمل العمليات القطبية أيضًا عملي  ٣-٣-٤-٣

دعـم هـذه العمليـة. وعـادة  EDTOالتي حددتها دولة المشغل. وفي هـذه الحـاالت، يتعـين علـى كـل مـن اإلذن بالعمليـات القطبيـة واإلذن بعمليـات 
، EDTOدقيقـة لعمليـات  ٦٠المـزودة بمحـركين علـى أسـاس عتبـة قـدرها  بالنسـبة إلـى الطـائرات EDTOيمكن اعتبار عملية قطبية شمالية عملية 

. ومـن EDTOدقيقـة ال ُتعتبـر العمليـة القطبيـة عمليـة  ١٨٠بينما في حالة الطائرات المزودة بأكثر من محركين والتي تستخدم عتبة زمنيـة قـدرها 
ألن الطــرق المعنيــة عـادة مــا تتجــاوز زمـن تحويــل المســار بمقــدار  EDTOناحيـة أخــرى قــد تسـتلزم العمليــات القطبيــة الجنوبيـة إذنــًا بــإجراء عمليـة 

  دقيقة بالنسبة لكل من الطائرات المزودة بمحركين والطائرات المزودة بأكثر من محركين. ١٨٠
  ضرورية لدعم عملية قطبية معينة استنادًا إلى العوامل التالية: EDTOويتقرر اعتبار عملية   ٤-٣-٤-٣

  والمطارات البديلة في أثناء الطريق المقصودة؛ الطرق القطبية  أ)
  طراز الطائرة وعتبة زمن تحويل المسار المعمول بها التي حددتها دولة المشّغل؛  ب)
  .٢-٣إلى مسافة على النحو المبين في القسم  EDTOتحويل العتبة الزمنية لعملية   ج)

كون ذا صلة إذا لم تحدد الدولة متطلبات خاصة للعمليات القطبية؛ بيـد وتجدر اإلشارة إلى أن اإلذن بالعمليات القطبية ال ي  ٥-٣-٤-٣
  قد يكون عامًال لهذه المناطق التشغيلية القطبية استنادًا إلى االعتبارات الواردة أعاله. EDTOأن اإلذن بإجراء عمليات 

  اعتبارات التحضير للرحالت الجوية   ٥- ٣
ناَقشة في هذا القسم إضافة أو توسعًا في متطلبات التشغيل القياسية الواردة فـي لـوائح الـدول السـارية ُتعد اعتبارات التحضير للرحالت الجوية الم

. ورغم أن العديد من المعايير التالية قـد تُـدرج ضـمن بـرامج معتمـدة للطـائرات التـي ال تقـوم بعمليـات EDTOوتنطبق بشكل خاص على عمليات 
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EDTO  أو هياكل مسارات الطيران، فإن طبيعـة عمليـاتEDTO  تسـتلزم إعـادة فحـص االمتثـال لهـذه المعـايير لضـمان مالءمـة البـرامج المعتمـدة
  المقصودة. EDTOبالنسبة إلى عمليات 

 EDTOمنطقة عمليات    ١-٥-٣

  معلومات عامة  ١-١-٥-٣
 AECبتشـكيلة  EDTOبعد النجاح في االمتثـال للمعـايير المبينـة فـي هـذا القسـم، يجـوز اإلذن لمشـغل جـوي بـإجراء عمليـات   ١-١-١-٥-٣

بالحـد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار المعتمـد فـي اتجـاه مطـار بـديل فـي  EDTOمعينة داخل منطقة تشغيل معينة. وُتحد منطقة تشغيل عمليات 
سار المعتمدة (في ظروف الغالف الجوي المعياري الدولي في الهواء الساكن) انطالقًا من أي نقطـة علـى طـول أثناء الطريق وبسرعة تحويل الم
  المسار المقترح للرحلة الجوية.

أثناء عملية التحضير للرحلة الجوية على أساس المطـارات البديلـة المعينـة فـي أثنـاء الطريـق  EDTOوُتحدد منطقة عمليات   ٢-١-١-٥-٣
 EDTO) والحـــد األقصـــى لمســـافة تحويـــل المســـار المقابلـــة للحـــد األقصـــى لـــزمن وســـرعة تحويـــل المســـار المعتمـــد فـــي عمليـــات ٢-٥-٣(القســـم 

). وعـادة مـا ُتمثــل هـذه المنطقـة بيانيـًا بواســطة أقـواس أو دوائـر للحـد األقصــى لمسـافة تحويـل المسـار حــول ٩-٢-٢-٣و ٧-٣-٢-٣(القسـمان 
أمثلـة تشـرح  ٣-١-٥-٣المطارات البديلة في أثناء الطريق المختارة بهـدف وضـع حـد جغرافـي للمسـار المخطـط للرحلـة الجويـة. وتـرد فـي القسـم 

  .EDTOت منطقة عمليا
بالنسـبة ألغـراض تخطـيط المسـار إلـى شـعاع ثابـت لمسـافة تحويـل المسـار فـي الهـواء  EDTOيستند حـد منطقـة  -مالحظة   

جهتهـا الساكن من فوق موقع المطار وال يعتبر التوجيه المحتمل وال مسار االقتراب وشكل الهبوط، وتقلبات الرياح ودرجـة الحـرارة التـي يمكـن موا
  يل مسار فعلية.أثناء عملية تحو 

فـي مواصـفات العمليـات. وينبغـي لحـدود ترحيـل  EDTOوينبغي تحديد منطقة أو مناطق التشغيل المعتمدة بالنسبة لعمليـات   ٣-١-١-٥-٣
والـذي يمكـن لمشـغل جـوي  EDTOالطائرات أن تحدد الحد األقصى لزمن تحويل المسار انطالقًا من مطار بديل في أثناء الطريق جاهز لعملية 

معينة. وال ينبغي للحـد األقصـى المخطـط لـزمن تحويـل المسـار بالسـرعة المعتمـدة لتحويـل المسـار أن يكـون  EDTOيجري في اتجاهه عملية  أن
  أكبر من القيمة المحددة في مواصفات العمليات.

ة إلــى الطــائرات المــزودة (بالنســب ٧-٣-٢-٣(بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة بمحــركين) أو القســم  ٩-٢-٢-٣راجــع القســم   ٤-١-١-٥-٣
  بأكثر من محركين) لالطالع على المبادئ التوجيهية المتعلقة بكيفية تحويل الحد األقصى لزمن تحويل المسار إلى مسافة.

  EDTOقطاع عمليات  -والخروج منها  EDTOنقاط الدخول إلى عمليات   ٢-١-٥-٣
 ٦٠(أي دوائــر تمتــد إلــى مــا وراء دوائــر العتبــة  EDTOجــزءًا أو أجــزاء مــن طريــق عمليــات  EDTOيشــمل قطــاع عمليــات   ١-٢-١-٥-٣

هـي النقطـة األولـى الموجـودة علـى  EDTOدقيقة في المثال المبين أدناه) المرّكزة على كل مطار بديل فـي أثنـاء الطريـق. وبدايـة قطـاع عمليـات 
طالقــًا مــن مطــار بــديل فــي أثنــاء الطريــق وتــدعى أيضــًا نقطــة الــدخول إلــى عمليــات ان EDTOالمســار الموجــود وراء عتبــة زمــن/ مســافة عمليــات 

EDTO )EEP أما نهاية قطاع عمليات .(EDTO  فهي النقطة األخيرة الموجودة على المسار الذي يتجاوز عتبة زمـن/ مسـافة عمليـاتEDTPO 
  ).EDTO )EXPلخروج من عملية انطالقًا من المطار البديل في أثناء الطريق، والتي تدعى أيضًا نقطة ا

) فـي MRUانطالقـًا مـن موريشـيوس ( EDTOمسـار عمليـة  ١-٥-٣وعلى سبيل المثال، يوضح المثال الموجود في الشكل   ٢-٢-١-٥-٣
بعـدما  EDTO. وتُـدرك نقطـة الـدخول إلـى عمليـة EDTOدقيقة بالنسبة إلى عملية  ٦٠استنادًا إلى عتبة زمنية قدرها  (KUL)اتجاه كواال المبور 

) فهــي النقطــة الموجــودة علــى EDTO )EXPدقيقــة الموجــودة حــول موريشــيوس. أمــا نقطــة الخــروج مــن عمليــة  ٦٠يتجــاوز المســار دائــرة منطقــة 
  . (BTJ)دقيقة الموجودة حول باندا أتشيه  ٦٠المسار والمحددة بدائرة منطقة 

ونقطة الخروج منهـا علـى  EDTOدد نقطة الدخول إلى عملية ، فإن المطارات التي تح١-٥-٣وكما هو موضح في الشكل   ٣-٢-١-٥-٣
ليست بالضرورة مطارات المغادرة والمقصد، وٕانمـا هـي آخـر مطـار موجـود فـي نطـاق العتبـة الزمنيـة المعمـول بهـا قبـل بـدء  EDTOمسار عملية 

  .EDTOحيث تظل بقية الرحلة الجوية داخل العتبة الزمنية لعملية  EDTOوالمطار األول الموجود بعد قطاع  EDTOقطاع عمليات 
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والخــروج منهــا علــى أي طريــق معينــة لهــذه العمليــة علــى أســاس الهــواء الســاكن فــي  EDTOوتقــوم نقطــة الــدخول إلــى عمليــة   ٤-٢-١-٥-٣
بهــاتين النقطتــين جــزء المســار الــذي تطّبــق فيــه  المحــدد EDTOالغــالف الجــوي المعيــاري الــدولي وال تتحــوالن مــع الريــاح الســائدة. ويمثــل قطــاع 

  المناَقشة في هذا الفصل (الوقود، المطارات البديلة، والنظم المحدودة زمنيًا).  EDTOاعتبارات تخطيط الرحالت الجوية المرتبطة بعملية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  EDTOعلى طريق عملية  EDTOمثال لنقطتي الدخول والخروج لعملية    ١-٥-٣الشكل 

وخرجـت منـه  EDTOمتعددة إذا دخلت الطريق إلى المجـال الجـوي لعمليـة  EDTOقطاعات  EDTOقد تكون لطريق عملية   ٥-٢-١-٥-٣
. ويجوز للمشغلين المعتمدين تخطيط هذه الرحلـة الجويـة علـى EDTOفي وسط قطاع  EDTOأكثر من مرة أو كان لها جزء غير مرتبط بعملية 

أ) أو كبديل من خالل معالجة جزء الرحلـة بكاملـه مـا بـين نقطـة الـدخول ٢-٥-٣متعددة (على النحو المبين في الشكل  EDTOأساس قطاعات 
ETP  األولى وآخر نقطة خروجEXP  كقطاع واحد لعمليةEDTO  ب). ٢-٥-٣(على النحو المبين في الشكل  

 EDTOنقاط الزمن المتساوي في عمليات   ٣-١-٥-٣

) هــي نقطــة زمــن الطيــران المتســاوي بــين مطــارين بــديلين فــي أثنــاء الطريــق مــرتبطين بعمليــات ETPن المتســاوي (نقطــة الــزم  ١-٣-١-٥-٣
EDTO ويمكــن تعريــف نقطــة الــزمن المتســاوي .(ETP)  انطالقــًا مــن زوج مــن ‘ ميــل جــوي‘أيضــًا علــى أنهــا "النقطــة الموجــودة ألقصــى مســافة

". وتحــدد نقــاط الــزمن المتســاوي نقــاط الطريــق التــي ُتطبــق انطالقــًا منهــا متطلبــات EDTOعمليــة المطــارات البديلــة فــي أثنــاء الطريــق المرتبطــة ب
  المناَقشة في هذا الفصل (الوقود، المطارات البديلة، والنظم المحدودة زمنيًا). EDTOتخطيط الرحالت الجوية المرتبطة بعمليات 

 ETPهــا القائمــة علــى أســاس ظــروف الهــواء الســاكن، تراعــي النقــاط والخــروج من EDTOوبخــالف نقــاط الــدخول إلــى عمليــة   ٢-٣-١-٥-٣
جـودة بـين الظروف الجوية الفعلية (الرياح، درجة الحرارة) وبالتالي فإن موقعها على الطريق قـد يبـدأ انطالقـًا مـن النقطـة المتوسـطة الهندسـية المو 

. وٕاذا تطــابق مســتوى الطيــران، والــريح ودرجــة الحــرارة فــي كــال EDTOأي زوج معــين مــن المطــارات البديلــة فــي أثنــاء الطريــق المرتبطــة بعمليــة 
هــي النقطــة المتوســطة الجغرافيــة الموجــودة علــى الطريــق بــين المطــارين البــديلين فــي أثنــاء  ETPاالتجــاهين لتحــول المســار، عندئــذ تكــون النقطــة 

علـى طــول الطريــق فـي اتجــاه أشــد األحـوال الجويــة فــي  ETPطــة . أمـا إذا اختلفــت األحــوال الجويـة، فتنقــل النقEDTOالطريـق المــرتبطين بعمليــة 
  أثناء الطريق. 
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دقيقــة مــن موريشــيوس  ١٢٠بمقــدار  EDTOأ بالنســبة إلــى رحلــة جويــة تقــوم بعمليــة ٣-٥-٣وفــي المثــال المبــين فــي الشــكل   ٣-٣-١-٥-٣
بموريشـيوس  (ETP1). ُحـددت نقطـة الـزمن المتسـاوي األولـى EDTOفي قطـاع عمليـة  EDTOفي عملية  ETPإلى كواال المبور، تظهر نقطتان 

 (ETP2). أما نقطة الزمن المتسـاوي الثانيـة EDTOمطارين البديلين في أثناء الطريق المرتبطين بعملية وجزيرة غان بوصفهما الزوج األول من ال
  ، جزيرة غان وباندا أتشيه. EDTOفيحددها الزوج الثاني من المطارات البديلة لعملية 

وج األخير من المطارات، بانـدا أتشـيه الز  (ETP3)ب، يحدد نقطة الزمن المتساوي الثالثة ٣-٥-٣وكما هو مبين في الشكل   ٤-٣-١-٥-٣
فـي هــذا المثـال ليســت ضــمن  ETP3؛ بيــد أنـه ينبغــي اإلشـارة إلــى أن النقطــة ) وكـواال المبــور (مطــار المقصـد)EDTO(آخـر مطــار بـديل لعمليــة 

  ال تنطبق. EDTO، وبالتالي فإن اعتبارات تخطيط الطيران فيما يتعلق بعملية EDTOقطاع عملية 
دقيقـة مـع كـون كـواال المبـور  ١٨٠نفس الطريق على أساس حد أقصى لزمن تحويل المسار بمقدار  ٤-٥-٣ن الشكل ويبي  ٥-٣-١-٥-٣

  .EDTOآخر مطار بديل معين لعملية 
، والمطـارات EDTOعلـى األقـل وقـد يكـون لهـا عـدة نقـط حسـب طـول قطـاع  ETPعـادة نقطـة واحـدة  EDTOويكون لطريق   ٦-٣-١-٥-٣

  .EDTO، والحدود القصوى المعمول بها لزمن تحويل المسار في عملية EDTOريق المختارة لعملية البديلة في أثناء الط
، وفـي هـذه EDTOلتحديـد منطقـة التشـغيل فـي  EDTOوقد يختار المشّغل تعيين مطار بديل واحد في أثنـاء الطريـق لعمليـة   ٧-٣-١-٥-٣

هذه الحالة، ينبغي تقييم وقود تحويـل المسـار ونظـم الحمايـة للـنظم المحـدودة . وفي ٥-٥-٣. انظر الشكل ETPالحالة لن يكون هناك أي نقطة 
  ونقطة الخروج منها.  EDTOبالنسبة ألي مسار تحويل محتمل بين نقطة الدخول إلى عملية  TLSزمنيًا 

 (ETP)حسابات نقط الزمن المتساوي   ٤-١-٥-٣

فـي  ETPقد تتباين ظروف الطيران، ومسـتوى الطيـران ومـا يـرتبط بـذلك مـن توقعـات جويـة مسـتخدمة فـي تحديـد موقـع نقـاط   ١-٤-١-٥-٣
الـذي يجــري تناولـه، وطــراز الطـائرة والمتطلبــات الخاصــة  EDTOحســب مطلـب تخطــيط الطيـران فــي عمليــة  EDTOداخــل قطـاع  EDTOعمليـة 

  التي حددتها دولة المشغل.
  لما يلي: ETPي تحديد نقاط وينبغ  ٢-٤-١-٥-٣

  )؛٣-٣-٥-٣و ٢-٣-٥-٣(القسمان  EDTOحساب وقود تحويل المسار في عملية   أ)
  )؛٤- ٥- ٣(القسم  TLSفحص الحد األقصى لزمن تحويل المسار مقابل القيم المعمول بها في النظم المحدودة زمنيًا   ب)
  ).٢-٦-٣اتخاذ القرار في تحويل المسار أثناء الطيران (القسم   ج)

علـى أسـاس مسـتوى الطيـران باالنضـغاط  EDTOلغرض تخطيط وقود تحويل المسـار فـي عمليـة  ETPوعادة ما ُتحدد نقاط   ٣-٤-١-٥-٣
متــر). وقـد ُيفتــرض مسـتوى أعلــى للطيــران باالنضـغاط إذا كــان ذلـك مــدعومًا باحتيـاطي أوكســجين تكميلــي  ٣ ٠٠٠قـدم ( ١٠ ٠٠٠علـى ارتفــاع 

من أجل الحفاظ علـى حـد أدنـى لالرتفاعـات فـي أثنـاء الطريـق علـى طـول رحلـة تحويـل المسـار. ويمكـن أيضـًا تحديـد نقطـة  للطائرة و/أو مطلوباً 
  على أساس ارتفاع بمحرك واحد معّطل إذا كانت حماية وقود تحويل المسار مطلوبة بالنسبة لظرف انهيار المحرك فقط.  ETPثانية 

(إمــا االنضــغاط أو انهيــار المحــرك) مــن أجــل  ETPا العمــل بحســاب واحــد للــنقط يجــوز للمشــغلين أن يختــارو  - ١مالحظــة   
  تبسيط عملياتهم في تخطيط الطيران وعرض خطط الطيران.

الــواردة فــي الملحــق الســادس بالنســبة إلــى ظــرف انهيــار  EDTOإذا كانــت متطلبــات حمايــة الوقــود فــي عمليــة  - ٢مالحظــة   
ودة بمحركين فقط، فإن بعض الدول وّسعت نطاق هذا المطلب ليشمل جميع الطائرات المشـاركة فـي محرك مضغوط تنطبق على الطائرات المز 

  .EDTOعمليات 
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  دقيقة) ١٨٠مع عدم وجود أي نقاط زمن متساوي ( EDTOمثال بديل واحد لعملية      ٥-٥-٣الشكل 
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أيضــًا حســابًا آخــر للنقــاط  EDTOفــي عمليــات  TLSلغــرض تخطــيط الــنظم الحساســة زمنيــًا  ETPوقــد ُيــدخل تحديــد النقــاط   ٤-٤-١-٥-٣
ETP ومســتوى الطيــران، بمــا أن هــذا هــو الظــرف الوجيــه فــي الطيــران المســتخدم  جميــع المحركــات مشــغلةعلــى أســاس ســرعة الطيــران المســتقيم ب

دقيقــة فــي معظــم لــوائح الــدول. وبالنســبة  ١٨٠التــي تتجــاوز  EDTOلتقيــيم حمايــة وقــت تحويــل المســار إلخمــاد حرائــق الشــحن بالنســبة لعمليــات 
المسـتخدم لتقيـيم  ETPغيـر إخمـاد حرائـق الشـحن، عـادة مـا يكـون أسـاس الـنقط  EDTOللطائرات التي ُحدد فيها زمن آخر للنظام الهام لعمليـات 

عـات األحـوال الجويـة إذا كانـت عمليـة تحويـل المسـار حماية زمن تحويل المسار بالنسبة للنظام اآلخر هو ظـرف انهيـار المحـرك مـع اعتبـار توق
 دقيقة.  ١٨٠تتجاوز 

ــًا  ١٨٠التــي تبلــغ  EDTOوبالنســبة إلــى عمليــات   ٥-٤-١-٥-٣ فــي  TLSدقيقــة مشــمولة، عــادة مــا تــرتبط متطلبــات الــنظم المحــدودة زمني
لهواء السـاكن مـع وجـود حـد أدنـى لهـامش إضـافي قـدره بـا EDTOارتباطًا مباشرًا بالحد األقصى لزمن تحويل المسار في عمليـة  EDTOعمليات 

وبالتــالي لــيس مـــن  EDTOفــي عمليــات  TLSدقيقــة. وبالنســبة لهــذه العمليــات، ال تعتبــر توقعــات األحــوال الجويـــة بالنســبة لتخطــيط الــنظم  ١٥
  .EDTOفي النظم المحدودة زمنيًا ألغراض تخطيط الطيران في عمليات  ETPالضروري تحديد نقاط 

فـي المائـة  ١٥دقيقة مشمولة أيضـًا حـاالت تمديـد لهـذه السـلطة بنسـبة  ١٨٠البالغة  EDTOقد تتضمن عمليات  -حظة مال  
  دقائق).  ٢٠٧(مثًال في حدود 

النقــاط  EDTOفــي عمليــات  ETPنســبة إلــى رصــد التقــدم أثنــاء الطيــران واتخــاذ القــرار لتحويــل المســار، عــادة مــا ُتعتبــر وبال  ٦-٤-١-٥-٣
الــوارد  EDTOعلــى الطريـق التــي يتحـول فيهــا المطــار المفضـل أو األولــي لتحويـل المســار فـي أثنــاء الطريــق إلـى البــديل التـالي لعمليــة الموجـودة 

نفســها، يكــون زمــن تحويــل المســار إلــى أي مــن المطــارين البــديلين فــي أثنــاء الطريــق اللــذين  ETPوعنــد النقطــة علــى خطــة الطيــران التشــغيلية. 
تدريجيًا إلى أحد المطارين الذي يصـبح المطـار األولـي الجديـد لتحويـل  ETPواحدًا؛ بيد أنه مع مرور الرحلة تقترب النقطة  ETPيحددان النقطة 

فـي  ETP. وتقـع عمليـة التحـّول هـذه ذاتهـا عنـد كـل نقطـة ETPالمسار وأبعد تدريجيًا من المطار اآلخر الذي كان مطارًا أوليًا قبل مـرور النقطـة 
المطـار األولـي  EDTOمتعددة ويكـون فيهـا مطـار بـديل واحـد مسـجل لعمليـات  ETPبالنسبة للحاالت التي ترد فيها نقاط  EDTOت قطاع عمليا

المتعلقـة باالنضـغاط أساسـًا لرصـد التقـدم فـي أثنـاء الطريـق فيمـا  ETP. وعادة ما ُتسـتخدم النقـاط ETPبين أي من نقطتين متسلسلتين من النقاط 
 ETPو/أو النقــاط  AEO؛ بيــد أنــه يجــوز للمشــغلين أن يختــاروا أيضــًا تقيــيم التشــكيلة EDTOويــل المســار فــي إطــار عمليــات يتعلــق بمطــارات تح

ة فـي بمحرك واحد معّطل بالنسبة التخاذ قرار تحويل المسار، حسب طبيعـة الحالـة الطارئـة فـي أثنـاء الطيـران ومـع مراعـاة درجـة التعقيـد المتزايـد
  رار المتعددة الموجودة بين مطارات تحويل المسار. إدارة نقاط اتخاذ الق

فـــي ســـجل المالحـــة لخطـــة الطيـــران  EDTOالمتعلقـــة بعمليـــات  ETPيجـــوز للمشـــغلين أن يختـــاروا إدراج النقـــاط  -مالحظـــة   
صـد التقـدم أثنـاء الطيـران التشغيلية و/أو بوصفها نقاطًا ثابتة على شاشات المالحة في نظام إدارة الطيران مـن أجـل مسـاعدة طـاقم الطـائرة فـي ر 

  .EDTOفيما يتعلق بقطاع 
، ال يكـون طـاقم الطـائرة ملزمـًا بتحويـل المسـار إلـى المطـار EDTOوفي حالة وقوع تحويـل مسـار علـى رحلـة متعلقـة بعمليـة   ٧-٤-١-٥-٣

 مناسب للهبوط إذا اعتُبر ذلك أسـلم إجـراءالوارد على خطة الطيران بل قد يختار مطارًا مختلفًا بوصفه أقرب موقع  EDTOالبديل األولي لعملية 
  على أساس األحوال التشغيلية السائدة. 

  اعتبارات أخرى متعلقة باتخاذ القرار في أثناء الطيران. ٢-٦-٣وتناَقش في القسم   ٨-٤-١-٥-٣

  EDTOالمطارات البديلة لعمليات     ٢-٥-٣
  معلومات عامة   ١-٢-٥-٣
ُتعد المطارات البديلة هي المطارات التي ُأِذن للمشغل أن يعينهـا بالنسـبة لتخطـيط تحويـل  EDTOألغراض تخطيط عمليات   ١-١-٢-٥-٣

. وعـــادة مـــا ينطـــوي التقيـــيم التشـــغيلي لهـــذه المطـــارات علـــى اعتبـــارين EDTOالمســـار فـــي أثنـــاء الطريـــق داخـــل منطقـــة تشـــغيل معتمـــدة لعمليـــات 
  منفصلين هما:
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  دعم االقتراب والهبوط اآلمنين بصرف النظر عن التحوالت التشغيلية؛المالءمة األساسية للمطار من أجل   أ)
توقعات األحوال في المطارات المعينة لدعم االقتراب والهبوط اآلمنين فـي األوقـات المتوقعـة لالسـتخدام طيلـة رحلـة   ب)

  . EDTOطيران معينة لعملية 
وقــد تحــدد هــذه االعتبــارات المســتقلة والتكميليــة بمصــطلحات ومعــايير محــددة فــي لــوائح الدولــة مــن قبيــل "المطــار المالئــم"   ٢-١-٢-٥-٣

  ". EDTOو"المطار البديل لعملية 
 و"المطــار المالئـــم" هـــو مطـــار قُــّيم لكـــي يســـتوفي االعتبـــارات األساســية غيـــر االعتبـــارات المتعلقـــة بــالجو، مـــن قبيـــل الطـــول  ٣-١-٢-٥-٣

  المطلوب للمدرج ووجود إجراء اقتراب. وعادة ما ُتدرج هذه المطارات في دليل المشغل المعتمد. 
علــى أســاس تقيــيم ترحيــل  EDTO" فهــو مطــار مالئــم ُعــين لرحلــة محــددة مرتبطــة بعمليــة EDTOأمــا "المطــار البــديل لعمليــة   ٤-١-٢-٥-٣

  مطارات المعينة أن تكون واردة في خطة الطيران التشغيلية.للمعايير التشغيلية الواردة في القسم التالي. وينبغي لل
وُتســـتخدم هـــذه المفـــاهيم األساســـية فـــي معظـــم لـــوائح الـــدول وبـــرامج المشـــغلين؛ بيـــد أن المصـــطلحات والمعـــايير المحـــددة قـــد   ٥-١-٢-٥-٣

  تختلف فيما بين الدول األعضاء.

  اعتبارات أداء الهبوط  ٢-٢-٥-٣
مســتندًا فــي العــادة إلــى معلومــات أداء  EDTOيــيم طــول المــدرج للمطــارات المالئمــة المختــارة لــدعم عمليــة ينبغــي أن يكــون تق  ١-٢-٢-٥-٣

(برمجــة األداء)  ٧-٢-٢الــوارد فــي القســم  الهبــوط (ه)الــذي يقدمــه المصــّنع ومحــددًا وفقــًا للبنــد  AFMالهبــوط الــواردة فــي دليــل تشــغيل الطــائرة 
. وقـــد يكـــون الطـــول المطلـــوب للمـــدرج بكتلـــة الهبـــوط المتوقعـــة علـــى أســـاس (ب)الثالـــث  البـــابيـــران، صـــالحية الطـــائرات للط -للملحـــق الثـــامن 

مــن الملحــق الســادس، الجــزء األول. ويمكــن اســتخدام أســلوب آخــر  ١-٧، القســم (ب)اعتبــارات األداء علــى المــدرج الجــاف المبينــة فــي اإلضــافة 
عمليــات الخطــوط الجويــة (علـى ســبيل المثــال اعتبــار األداء الفعلـي لتوقــف الطــائرة والحالــة لتحديـد مســافة الهبــوط التـي يمكــن تحقيقهــا واقعيــًا فـي 

 السطحية للمدرج) إذا قبلت بذلك دولة المشّغل.

. فبالنسـبة للطـائرات EDTOوقد يتعين مراعاة إجـراءات الهبـوط بالحمولـة الزائـدة بالنسـبة لتخطـيط تحويـل المسـار فـي عمليـة   ٢-٢-٢-٥-٣
المــزودة بــنظم الــتخلص مــن الوقــود فــي الجــو، يمكــن تقلــيص كتلــة الهبــوط المتوقعــة مــن أجــل الســماح بــالتخلص مــن الوقــود فــي الجــو شــريطة أن 

  ) لم يجر اإلخالل بها. ٣-٥-٣يثبت المشغل أن طاقم الطائرة مدرب بشكل مالئم وأن متطلبات وقود تحويل المسار (القسم 
مـن أجـل ضـمان  EDTOالمختارة لرحلة طيران معينـة مرتبطـة بعمليـة  EDTOوينبغي كذلك تقييم المطارات المالئمة لعملية   ٣-٢-٢-٥-٣

اعـي الطول الكافي للمدرج بالنسبة إلـى األحـوال السـائدة عنـد زمـن الوصـول المتوقـع كجـزء مـن تقيـيم تخطـيط الترحيـل. وينبغـي لهـذا التقيـيم أن ير 
  محتملين للرياح، وكذا األحوال المتوقعة لسطح المدرج.السرعة واالتجاه ال

المطارات المحدودة أرضية المحلية، قد يتعين أيضًا النظر في إجـراء تقيـيم للقـدرة علـى التـدرج فـي الصـعود ثـم إلى وبالنسبة   ٤-٢-٢-٥-٣
  الهبوط. الدوران في حالة فشل في االقتراب عقب تحويل مسار بمحرك واحد معّطل وذلك في تقييم أداء

  النافذة الزمنية -فترة الصالحية   ٣-٢-٥-٣
ألغــراض الترحيــل للتأكــد مــن  EDTOفتــرة الصــالحية هــي النافــذة الزمنيــة التــي ينبغــي فيهــا تقيــيم مطــار بــديل معــين لعمليــة   ١-٣-٢-٥-٣

ق. وينبغـي للنافـذة الزمنيـة المعمـول بهـا أن امتالكه الظروف الالزمة للسماح باقتراب وهبوط آمنين في حالة وقوع تحويل المسار في أثنـاء الطريـ
علـــى أســـاس وقـــت المغـــادرة المقـــرر. وعـــادة مـــا ُتحـــدد فتـــرة  EDTOتراعـــي أول وآخـــر وقـــت متوقـــع للوصـــول بالنســـبة لكـــل مطـــار بـــديل لعمليـــة 

لهــذا  EDTOلعمليــة  ETPعلــى أســاس تحويــل المســار مــن النقطتــين األولــى واألخيــرة مــن نقــاط  EDTOالصــالحية لمطــار بــديل معــين لعمليــة 
  المطار البديل.

كـواال المبـور باسـتخدام مطـار غـان كمثـال. فتحويـل  -أ هـذا المفهـوم بالنسـبة إلـى طريـق موريشـيوس ٦-٥-٣ويبين الشـكل   ٢-٣-٢-٥-٣
 ETP1طـة ) بمـا أن النقETA) سيشـكل أول وقـت مقـدر للوصـول (ETP1 )MRU/GANالمسار "إلـى األمـام" فـي اتجـاه غـان انطالقـًا مـن النقطـة 

. وعلــى غــرار ذلــك، سيشــكل EDTOهــي النقطــة األولــى الموجــودة علــى الطريــق حيــث يصــبح مطــار غــان المطــار البــديل األول المقــرر لعمليــة 
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هي آخـر نقطـة موجـودة  ETP2آخر وقت مقدر للوصول ألن النقطة  ETP2تحويل المسار "إلى الوراء" في اتجاه مطار غان انطالقًا من النقطة 
  .EDTOعلى الطريق التي يعد فيها مطار غان المطار البديل األولي المقرر لعملية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 EDTOفترة صالحية بديل عملية      أ٦-٥-٣الشكل 

وقد تراعي أوقات الوصول من أولها إلى آخرها نماذج طيران مختلفة في تحويل المسار، من قبيل الطيـران المسـتقيم بسـرعة   ٣-٣-٢-٥-٣
، من قبيل انهيار محـرك أو EDTOعالية مقابل سرعة متدنية، أو قد توّحد هذه األوقات على أساس نموذج محدد لطيران غير عادي في عملية 

المشّغل وتنفيذ نظام تخطيط الطيران التشغيلي. وعالوة على ذلـك، قـد تمـّدد فتـرة الصـالحية المطلوبـة فـي بعـض  انضغاط، حسب متطلبات دولة
  الحاالت لتشمل هامشًا إضافيًا مثل ساعة بعد وقت الوصول األخير إذا أملت ذلك لوائح دولة المشّغل.

(مثـل المطـار البـديل  EDTOقبل نقطـة الـدخول إلـى عمليـة  EDTOلية وبالنسبة إلى الحاالت التي يوجد فيها المطار البديل لعم  ٤- ٣- ٢- ٥- ٣
)، يكـون مفهـوم وقـت الوصـول مـن أولـه EDTO(مثـل المطـار البـديل األخيـر لعمليـة  EDTO) أو بعـد نقطـة الخـروج مـن عمليـة EDTOاألول لعملية 

علـــى النحــو المبـــين فـــي  EDTOاء" داخـــل قطــاع عمليـــة إلــى آخـــره أقــل وضـــوحًا لعـــدم وجــود كـــل مـــن مســار تحويـــل مســـار "إلــى األمـــام" و"إلــى الـــور 
أ. وبالنسبة إلى هذه الحـاالت، ينبغـي لفتـرة الصـالحية المحـددة مـن ِقبـل نظـام تخطـيط الطيـران التشـغيلي أن تراعـي احتمـال التعـرض ٦- ٥- ٣  الشكل

إذا كـان المطـار البـديل  EDTOالـدخول إلـى عمليـة لتشـمل نقطـة  EDTOلعملية تحويل المسـار فـي أثنـاء الطريـق خـالل جـزء الرحلـة المـرتبط بعمليـة 
  .EDTOإذا كان المطار البديل األخير موجودًا بعد قطاع  EDTOولتشمل نقطة الخروج من عملية  EDTOموجودًا قبل بداية قطاع 

حية بالنســبة ب باســتخدام مطــاري موريشــيوس وكــواال المبــور كمثــال. ففتــرة الصــال٦-٥-٣ويبــين هــذا المفهــوم فــي الشــكل   ٥-٣-٢-٥-٣
ستشـكل تحويـل مسـار إلـى الـوراء انطالقـًا مـن  EDTOالموجـود قبـل بدايـة قطـاع  EDTOلمطار موريشيوس بوصفه المطار البـديل األول لعمليـة 

علــى أســاس نمــوذج الطيــران المفتــرض لتحويــل المســار  ETP1وتحويــل مســار إلــى الــوراء انطالقــًا مــن النقطــة  EDTOنقطــة الــدخول إلــى عمليــة 
حيـث  EDTOأيضـًا جـزءًا مـن قطـاع  ETP1إلـى نقطـة  ETPنفذ في نظام تخطيط الطيران التشغيلي. وُيعط طريق الطيـران مـن نقطـة الـدخول الم

. وعلــى غــرار ذلــك، ســتراعي فتــرة الصــالحية لمطــار كــواال المبــور تحويــل EDTOيعــد مطــار موريشــيوس المطــار البــديل األولــي المقــرر لعمليــة 

MRU
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الـذي يعـد فيـه مطـار كـواال  EDTOومن نقطة الخروج من عملية تحويل المسـار لتغطـي جـزء قطـاع  ETP2مسار إلى األمام انطالقًا من النقطة 
  المبور المطار البديل األولي المقرر لتحويل المسار. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 EDTOالموجودة قبل أو بعد قطاع  EDTOفترة صالحية بدائل   -ب٦-٥-٣الشكل 

لتغطيــة كامــل قطــاع  EDTOوثمــة حالــة فريــدة لغــرض تحديــد فتــرة الصــالحية وهــي لمــا ُيســتخدم مطــار بــديل واحــد لعمليــة   ٦-٣-٢-٥-٣
EDTO  وليس لهذه الحالة أيـة نقـاط ٥-٥-٣(الشكل  ٣-١-٥-٣كما سبق مناقشة ذلك في القسم .(ETP  لعمليـةEDTO وبالتـالي فـإن البـديل ،

. ونتيجـة لـذلك، ينبغـي لفتـرة الصـالحية أن تراعـي تحويـل EDTOهو المطار األولي المقـرر لتحويـل المسـار لكامـل قطـاع  EDTOالوحيد لعملية 
 EXPلتحديــد أول زمــن متوقــع للوصــول وتحويــل مســار إلــى الــوراء انطالقــًا مــن نقطــة الخــروج  ETPمسـار إلــى األمــام انطالقــًا مــن نقطــة الــدخول 

  ج.٦-٥-٣ويوّضح هذا المفهوم في الشكل  لتحديد آخر زمن متوقع للوصول.
أن يراعــي توقعــات األحــوال الجويــة بمــا فــي ذلــك الرؤيــة وســقف  EDTOوينبغــي لتقيــيم فتــرة صــالحية المطــار البــديل لعمليــة   ٧-٣-٢-٥-٣

التـالي. ويمكـن أيضـًا أن  الحدود الدنيا على أساس آخر المعلومات المتاحة مع هوامش مالئمة لتخطيط الترحيـل علـى النحـو المنـاَقش فـي القسـم
، وتوقعات الرياح وغير ذلك من العوامل التشغيلية حتى يتسـنى إنجـاز اقتـراب (NOTAMs)يتضمن التقييم ساعات التشغيل، وٕاعالنات للطيارين 

  وهبوط آمنين داخل النافذة الزمنية المعمول بها. 

 EDTOة الحدود الدنيا لألحوال الجوية بالمطارات البديلة لعملي  ٤-٢-٥-٣

لغــرض تخطــيط الترحيــل، ينبغــي للــوائح الدولــة أن تــنص علــى الحــدود الــدنيا لألحــوال الجويــة فــي المطــارات البديلــة لعمليــة   ١-٤-٢-٥-٣
EDTO  لتشمل المعايير الخاصة للسقف والرؤية لضمان إتاحة توقعات األحوال الجوية القتراب وهبوط آمنين في حالة وقـوع تحويـل المسـار فـي
طريق. وينبغي تقييم هذه الحدود الدنيا لألحوال الجويـة علـى أسـاس أحـدث المعلومـات المتاحـة بشـأن التوقعـات لفتـرة الصـالحية المطلوبـة أثناء ال
  .EDTO) لكل مطار بديل معين لعملية ٣-٢-٥-٣(القسم 
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 EDTOفترة صالحية بديل واحد لعملية   ج  ٦-٥-٣الشكل 

بوصـفها إضـافات إلـى الحـدود الـدنيا المعلنـة  EDTOوعادة ما ُيعرب عن متطلبات الحـدود الـدنيا لتخطـيط الترحيـل لعمليـات   ٢-٤-٢-٥-٣
هو جعل  للتشغيل لعملية اقتراب معينة أو يمكن اإلعراب عنها أيضًا بوصفها قيمًا دنيا ثابتة. وفي كلتا الحالتين، فإن القصد من هذه المتطلبات

لمقّيمة للمطار ألغراض تخطـيط الترحيـل أكثـر تحفظـًا مـن الحـدود الـدنيا التشـغيلية المعلنـة الفعليـة المطلوبـة إلجـراء عمليـة اقتـراب الحدود الدنيا ا
، علـى النحـو المبـين فـي المثـال EDTOوهبوط. والهدف من ذلك التحّسب الحتمال تدهور األحوال الجوية بعد بدء عملية الطيران بإجراء عملية 

واعتبــارات الحــدود الــدنيا لألحــوال الجويــة بعــد  EDTOبشــكل مســتقل رصــد حالــة المطــارات البديلــة لعمليــة  ٢-٢-٦-٣تنــاول القســم التــالي. وي
  .EDTOانطالق الطيران في إطار عملية 

لطيـران فـي مثاًال عن كيفية تحديد هوامش الحدود الدنيا اإلضافية لألحوال الجويـة ألغـراض التحضـير ل ٢-٣ويقدم الجدول   ٣-٤-٢-٥-٣
  .EDTOإطار عملية 

 EDTOمثال للحدود الدنيا لتخطيط الترحيل في إطار عمليات      ٢-٣الجدول 

 الرؤية السقف مرفق االقتراب

علو التقرير/ ارتفاع التقرير المأذون به  االقتراب الدقيق
مترًا  ٦٠باإلضافة إلى زيادة قدرها 

 قدم) ٢٠٠(

زيادة الرؤية المأذون بها باإلضافة إلى 
 متر ٨٠٠قدرها 

االقتراب غير الدقيق أو االقتراب 
 الدائري

الحد األدنى لعلو النزول/ الحد األدنى 
الرتفاع النزول باإلضافة إلى زيادة 

 قدم) ٤٠٠مترًا ( ١٢٠قدرها 

الرؤية المأذون بها باإلضافة إلى زيادة 
 متر ١ ٥٠٠قدرها 

MRU

KUL
GAN
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 (GAN)، انظــر جزيــرة غــان، بملــديف ٢-٣ا لتخطــيط الترحيــل المبينــة فــي الجــدول وكمثــال عملــي عــن تطبيــق الحــدود الــدني  ٤-٤-٢-٥-٣
  .  ٣-١-٥-٣و ٢-١-٥-٣المناَقشين في القسمين  EDTOلعملية  ETPوالنقاط  EDTOالتي اسُتخدمت لتوضيح مفهومي قطاع 

والمـدرج  RWY 10بطـرفين متقـابلين للمـدرج، المـدرج  ٧-٥-٣لمطار غان سطح هبوط واحد على النحو المبـين فـي الشـكل   ٥-٤-٢-٥-٣
RWY 28لمنــارة ل جهــاز قيــاس المســافة التــابع . ولكــل مــدرج عــدة إجــراءات معلنــة لالقتــراب غيــر الــدقيق التــي تحــدد عمليــات االقتــراب باســتخدام

الالســلكية متعــددة االتجاهــات التــي تعمــل علــى ، والمنــارة (VOR DME)ي تعمــل علــى التــرددات العاليــة جــدًا الالســلكية متعــددة االتجاهــات التــ
. وعـادة مـا يخطـط المشـغلون ألنسـب إجـراء (GPS)والنظـام العـالمي لتحديـد الموقـع  (NDB)تجاهيـة لالا، والمنارة الالسـلكية االترددات العالية جداً 

، والـذي هـو فـي هـذه الحالـة إجـراء االقتـراب EDTOعند طلب الحصول على الحدود الدنيا لتخطيط عملية  اقتراب مأذون به وأنسب طرف مدرج
المطلوب على النحو المبـين فـي  (MDA)انطالقًا من نقطة السقف أو الحد األدنى الرتفاع النزول  GPSباستخدام النظام العالمي لتحديد الموقع 

  .RWY 28بالنسبة إلى المدرج  ٨-٥-٣الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (GAN)مثال رسم بياني لمطار جزيرة غان      ٧-٥-٣الشكل 
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 ٢٨المدرج 
الحد األدنى الرتفاع 

 النزول 
مدى الرؤية 
 على المدرج

 الدوران

A 
 متر ١ ٢٠٠  قدم ٣٦٠

  )متر  ١ ٦٠٠( قدم ٤٠٠
B متر  ١ ٦٠٠( قدم ٥٠٠(  
C متر  ٢ ٤٠٠( قدم ٦٠٠(  
D متر  ٣ ٦٠٠( قدم ٧٠٠ متر ٢ ٠٠٠ قدم ٣٦٠(  

  بمطار غان ٢٨على المدرج  (GPS) العالمي لتحديد الموقع نظامالالحدود الدنيا لالقتراب باستخدام      ٨-٥-٣الشكل 

، ســتكون الحــدود الــدنيا التشــغيلية (د)وبالنســبة إلــى طــائرة تخطــط لالقتــراب المســتقيم مــن أجــل الهبــوط ضــمن االقتــراب مــن الفئــة   ٦- ٤- ٢- ٥- ٣
متـــر. ومـــع تطبيـــق الهـــوامش اإلضـــافية  ٢ ٠٠٠قـــدمًا ورؤيـــة علـــى مـــدى  ٣٦٠بمقـــدار  (MDA)هـــي ســـقف  ٨- ٥- ٣المطلوبـــة اســـتنادًا إلـــى الشـــكل 

 ٣ ٥٠٠كسـقف وقـدم)  ٤٠٠قـدم +  ٣٦٠قـدمًا ( ٧٦٠ EDTOتصبح الحدود الـدنيا لتخطـيط الترحيـل المطلوبـة لعمليـة  ٢- ٣الموصوفة في الجدول 
  متر) كمدى للرؤية. ١ ٥٠٠متر +  ٢ ٠٠٠متر (

وال تنطبــق هــذه الحـــدود الــدنيا المتحفظــة أكثـــر والمتعلقــة بــاألحوال الجويـــة إال علــى أغــراض تخطـــيط الترحيــل فقــط ويتعـــين   ٧-٤-٢-٥-٣
الصــالحية/ النافــذة الزمنيــة المطلوبــة المناَقشــة فــي التحقــق منهــا اســتنادًا إلــى أحــدث المعلومــات المتعلقــة بتوقعــات األحــوال الجويــة بالنســبة لفتــرة 

  .  ٣-٢-٥-٣القسم 
؛ بيـد أنـه EDTOفي العادة ال ُتستخدم إجراءات االقتراب بالدوران مـن أجـل الهبـوط بالنسـبة لتخطـيط عمليـات  - ١مالحظة   

  إذا اسُتخدمت، تنطبق نفس هوامش الترحيل على الحدود الدنيا المعلنة لالقتراب الدائري.
مـــن أجـــل تخطـــيط عمليـــة  (RNP)يمكـــن اســـتخدام إجـــراءات االقتـــراب المعتمـــدة بـــاألداء المالحـــي المطلـــوب  - ٢مالحظـــة   

EDTO مــن الملحــق الســادس،  ٢-٢-٧. (معــدات المالحــة)، القســم ٢-٧، اســتنادًا إلــى المتطلبــات التــي تــنص عليهــا دولــة المشــّغل وفقــًا للقســم
) ودليـــل الموافقـــة التشـــغيلية للمالحـــة القائمـــة علـــى األداء ٩٦١٣) (الوثيقـــة PBNالقائمـــة علـــى األداء ( الجـــزء األول. راجـــع أيضـــًا دليـــل المالحـــة

(PBN)  لمزيد من اإلرشادات بشأن عمليات المالحة القائمة على األداء، التي تظل صالحة بالنسبة لعمليات ٩٩٩٧(الوثيقة (EDTO.  
) أو PROB 40( ٤٠المشروطة، إذ عادة ما يؤخذ في الحسـبان وضـع احتمـال بدرجـة ويمكن أيضًا مراعاة العناصر التنبؤية   ٨-٤-٢-٥-٣

) تحت أدنى حد من الحدود الدنيا التشغيلية المعمول بها. ويمكن أيضًا إدراج األحكام بالنسبة للقيم الدنيا للحـدود الـدنيا TEMPO(احتمال مؤقت 
  رهنًا بموافقة المشّغل وقدرة الطائرة على إجراء هذه العمليات.ضمن لوائح الدولة،  )٢/٣للهبوط (على سبيل المثال الفئة 

يشير مصطلحا "الحدود الـدنيا التشـغيلية" أو "الحـدود الـدنيا للهبـوط" إلـى الحـدود الـدنيا المتعلقـة بجـدول االقتـراب  -مالحظة   
  .٢-٤-٢-٥-٣الموصوفة في الفقرة  EDTOالمعمول به، ال إلى الحدود الدنيا لتخطيط عمليات 

وعند ترحيل الطائرات بموجب أحكام قائمة الحد األدنـى مـن المعـدات، فـإن هـذه الحـدود المـذكورة فـي القائمـة التـي تـؤثر فـي   ٩-٤-٢-٥-٣
كمــا ينبغــي مراعــاة أي إعالنــات للطيــارين  EDTOالحــدود الــدنيا لالقتــراب اآللــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد تقيــيم الحــدود الــدنيا للمطــار البــديل لعمليــة 

)NOTAMs.تؤثر في إجراء االقتراب المعلن (  
إال علــى الترحيــل فقــط. فــإذا بــدأت رحلــة الطيــران، صــارت الحــدود الــدنيا  EDTOوال تنطبــق الحــدود الــدنيا لتخطــيط عمليــات   ١٠-٤-٢-٥-٣

  ).  ٢-٢-٦-٣التشغيلية المعلنة العادية الضرورية إلجراء اقتراب وهبوط آمنين هي الحدود المعمول بها (انظر 

 (RFFS)خدمات اإلنقاذ وٕاطفاء الحرائق   ٥-٢-٥-٣

من الملحق السـادس، الجـزء األول، ُيـدرج ضـمن دليـل العمليـات حمايـة خـدمات اإلنقـاذ وٕاطفـاء الحرائـق  ٥-١-٤وفقًا للقسم   ١-٥-٢-٥-٣
  التي اعتُبرت مقبولة لدى المشّغل.  EDTOللمطارات البديلة لعملية 



 24-3 دليل عمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً 

 

مــن الملحــق الســادس، الجــزء األول، تكــون الحمايــة المقبولــة مــن خدمــة اإلنقــاذ  )١(ردة فــي اإلضــافة ووفقــًا لإلرشــادات الــوا  ٢-٥-٢-٥-٣
  في أثناء الطريق في الحاالت التالية: EDTOوٕاطفاء الحرائق بالنسبة للمطارات البديلة لعمليات 

مـــن فئـــة اإلنقـــاذ وٕاطفـــاء الحرائـــق بالمطـــار بالنســـبة إلـــى الطـــائرات التـــي تتجـــاوز كتلتهـــا القصـــوى المقـــررة  )٤(الفئـــة   أ)
لخدمة اإلنقاذ وٕاطفاء الحرائق بالمطار بالنسبة لجميع الطائرات األخـرى،  )١(كيلوغرام، أو الفئة  ٢٧ ٠٠٠لإلقالع 

  دقيقة؛ ٣٠إذا استطاع المشّغل اإلخطار لمدة 
دقيقة، تكون الحماية المقبولة لخدمة اإلنقاذ وٕاطفاء الحرائق فئتـين  ٣٠ع المشّغل اإلخطار لمدة تتجاوز إذا لم يستط  ب)

  أدنى من فئة خدمة اإلنقاذ وٕاطفاء الحرائق المحددة للطائرة.
إلقالع هي أيضـًا مطـارات وفي الحالة التي تكون فيها مطارات المغادرة و/أو اإلقالع و/أو المطارات البديلة للمغادرة و/أو ا  ٣-٥-٢-٥-٣

، تعــّين أن تكــون الحمايــة المقبولــة لخدمــة اإلنقــاذ وٕاطفــاء الحرائــق ممتثلــة ألشــد المتطلبــات المعمــول بهــا تقييــدًا الــواردة فــي EDTOبديلــة لعمليــات 
  إلى الملحق السادس، الجزء األول.  )١(اإلضافة 

قد تُقبل تخفيضات أخرى لقدرة خدمة اإلنقـاذ وٕاطفـاء الحرائـق بالنسـبة لعمليـات الشـحن الخـالص. راجـع اإلضـافة  -مالحظة   
  الملحق السادس، الجزء األول، لالطالع على اإلرشادات المعمول بها في هذا الشأن. في )١(

  EDTOمتطلبات وقود عمليات    ٣-٥-٣

  معلومات عامة  ١-٣-٥-٣
اإلضـــافة إلـــى المتطلبـــات العاديـــة المتعلقـــة بوقـــود الطـــوارئ والوقـــود االحتيـــاطي المرتبطـــة بعمليـــات الطيـــران غيـــر المتعلقـــة ب  ١-١-٣-٥-٣

احتمال تحويل المسار في أثناء الطريـق  EDTO، يجب أيضًا أن يراعي تخطيط الوقود بالنسبة لعملية الطيران في إطار عملية EDTOبعمليات 
. وعادة ما يشار إلى هذه الحماية اإلضـافية فـي مجـال تخطـيط الوقـود بعبـارة سـيناريو الوقـود الحـرج لعمليـة EDTOية إلى مطار بديل معين لعمل

EDTO  وهي جانب مهم من عملية التحضير للطيران في إطار عمليةEDTO.  
احتمال وقوع سيناريوهات االنهيـار الثالثـة التاليـة انطالقـًا مـن أشـد نقطـة حرجـة  EDTOويراعي مطلب الوقود الحرج لعملية   ٢-١-٣-٥-٣

  :٩-٥-٣على النحو المبين في الشكل  EDTO) بين المطارات البديلة المعينة لعملية CP) أو "النقطة الحرجة" (EDTO ETPللوقود (
  انضغاط جميع المحركات؛  أ)

  انضغاط محرك واحد معّطل؛  ب)
  ك فقط (الطائرات المزودة بمحركين فقط).انهيار محر   ج)

ويقــرر الوقــود المطلــوب الســتيفاء أشــد الشــروط المقيــدة لســيناريوهات تحويــل المســار هــذه مــا إذا كــان مــن الضــروري تــدبير   ٣-١-٣-٥-٣
. وٕاذا كــان الوقـود الحــرج لعمليـة تحويــل المســار EDTOبالنســبة لرحلـة طيــران فـي إطــار عمليـة  EDTOاحتياطيـات إضــافية للوقـود الحــرج لعمليـة 

EDTO  أقل من المهمة المقررة العادية وتبقى الوقود االحتياطي عند النقطة الحرجةCP فال حاجة إلـى ضـخ أي وقـود إضـافي لعمليـة ،EDTO .
شـرط الوقـود الحـرج، تعـين عنـدها ضـخ وقـود  أما إذا كان الوقود المقرر العـادي الموجـود علـى مـتن الطـائرة عنـد بلـوغ النقطـة الحرجـة ال يسـتوفي

  .EDTOاحتياطي إضافي لعملية 
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 EDTOسيناريوهات الوقود الحرج لعمليات      ٩-٥-٣الشكل 

. ويبـين التـراكم EDTOأ الحالة التي ال تدعو فيها الضرورة إلى أي ضـخ لوقـود حـرج إضـافي لعمليـة ١٠-٥-٣يبين الشكل   ٤-١-٣-٥-٣
 العادي في حساب الوقود على الجانب األيسر من الشكل إجمالي الوقود المعبأ لمثـال رحلـة طيـران تشـمل السـير علـى الممـرات، والرحلـة، ووقـود

الوقـود الضـروري ثـم  CPالطوارئ ووقود االحتياطي العادي. ويبين الجانب األيمن للشكل احتراق وقود الرحلة العاديـة إلـى حـدود النقطـة الحرجـة 
علــى  EDTOالســتيفاء متطلبــات ســيناريو تحويــل المســار بــالوقود الحــرج. وبمــا أن إجمــالي الوقــود الضــروري الســتيفاء متطلبــات وقــود عمليــات 

لمقـررة الجانب األيمن الشكل هو أقل من الوقـود العـادي المعبـأ الموجـود علـى الجانـب األيسـر مـن الشـكل، فـال حاجـة إلـى تعـديل حمولـة الوقـود ا
  العادية ألغراض حماية وقود تحويل المسار. 

. EDTOب حالـة يلـزم فيهـا ضـخ وقـود إضـافي السـتيفاء متطلبـات تخطـيط الوقـود لعمليــات ١٠-٥-٣وكبـديل، يبـين الشـكل   ٥-١-٣-٥-٣
ب الوقود العادي المبين علـى المبين على الجانب األيمن من الشكل أكبر من حسا EDTOوفي هذه الحالة، يكون تراكم تخطيط الوقود لعمليات 

 EDTOالجانــب األيســر. ونتيجــة لــذلك، وجــب تعــديل حمولــة الوقــود المقــرر العــادي بإضــافة وقــود آخــر يمثــل الفــارق بــين حســاب وقــود عمليــات 
  والحساب األصلي للوقود العادي. 

 ٣-٣-٥-٣. ويتناول القسـم EDTOمليات مزيد من التفاصيل المتعلقة بحساب الوقود الحرج لع ٢-٣-٥-٣ويرد في القسم   ٦-١-٣-٥-٣
  تطبيقات تشغيلية نموذجية. 

  EDTOحساب احتياطي الوقود الحرج لعمليات   ٢-٣-٥-٣
بمزيد من التفصـيل تجـري مـن خـالل فصـل نمـاذج تحويـل المسـار إلـى  EDTOأفضل طريقة لحساب الوقود الحرج لعمليات   ١-٢-٣-٥-٣

  أجزاء فردية لمرحلة الطيران على النحو التالي:
  النزول من ارتفاع الطيران المستقيم العادي؛  أ)

  ؛EDTOالطيران المستقيم في اتجاه المطار البديل لعملية   ب)
  ؛EDTOالنزول واالنتظار فوق المطار البديل لعملية   ج)
  ؛EDTOاالقتراب والهبوط في المطار البديل لعملية   )د

  حصص وقود إضافية.  ه)
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 EDTOال ضرورة لوقود إضافي لعمليات   أ  ١٠-٥-٣الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  EDTOضرورة وقود إضافي لعمليات  ب   ١٠-٥-٣الشكل 
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نظـم تخطـيط الطيـران بشـأن خصـائص كيفيـة تحديـد هـذه المتطلبـات وٕاذا كان من الوارد أن تختلف لوائح الدول وطرق تنفيـذ   ٢-٢-٣-٥-٣
  المتعلقة بالوقود، فإن بعض االعتبارات المشتركة ينبغي أن تشمل ما يلي:

  النزول من ارتفاع الطيران المستقيم العادي  -
أو بمحــرك واحــد معّطــل، نــزول طــارئ إلــى ارتفــاع  جميــع المحركــات مشــغلةإلــى ســيناريوهات االنضــغاط ببالنســبة   )١

 ٣ ٠٠٠االنضغاط حسب إجراءات النزول الطارئ للطائرة المعينة. وعادة مـا ُيعـد ارتفـاع االنضـغاط هـذا فـي حـدود 
قدم)؛ بيد أنه قد يتقرر ارتفاع أعلى إذا كانت الطائرة مجهزة بما يكفـي إلنجـاز زمـن تحويـل المسـار  ١٠ ٠٠٠متر (

  المقرر.
، ال يـــزال مـــن EDTOرغـــم أن متطلبـــات األوكســـجين عـــادة مـــا ُتعتبـــر مســـتقلة عـــن متطلبـــات عمليـــات  -حظـــة مال

والعمليــات غيــر المتعلقــة بهــا. ويشــمل ذلــك المســتوى  EDTOالضــروري االمتثــال لمتطلبــات األوكســجين لكــل مــن عمليــات 
وهـو مـا قـد يتـأثر  EDTOالحـرج لعمليـات  المفتـرض لطيـران تحويـل المسـار مـع االنضـغاط مـن أجـل حسـاب سـيناريو الوقـود

مــن الملحــق الســادس، الجــزء األول متطلبــات األوكســجين. وقــد تفــرض  ٩-٣-٤بكميــة األوكســجين المتاحــة. ويتنــاول القســم 
  بعض لوائح الدول متطلبات إضافية.

المحـدود أو نمـوذج  بالنسبة إلـى سـيناريو انهيـار المحـرك فقـط، حسـب اللـزوم، نـزول بطـيء عـادي إلـى ارتفـاع الـدفع  )٢
االنســـياق المحـــدود الـــدفع مـــع وجـــود حـــد أقصـــى للـــدفع المســـتمر علـــى المحـــرك المشـــتغل. وعـــادة مـــا تكـــون الســـرعة 
المفترضة لالنسياق إلى األسفل هي نفسها السرعة الماخية/ السرعة الجويـة المحـددة المسـتخدمة فـي تحديـد المسـافة 

). وبالتالي قد تكون سرعة مختلفة عن السـرعة المختـارة ١-٢-٣ (القسم EDTOالقصوى لتحويل المسار في عملية 
  .EDTOلتحديد عتبة عملية 

إلـــى الملحـــق  (ج)إذا كـــان ســـيناريو الوقـــود الحـــرج المـــرتبط بانهيـــار المحـــرك فقـــط محـــددًا فـــي اإلضـــافة  -مالحظـــة 
السادس، الجزء األول، نادرًا ما يكون هذا العامل محددًا بالنسبة للطائرات المزودة بمحركين. والسبب في ذلك راجـع إلـى أن 
سيناريوهات االنضغاط عادة ما تستند إلـى مسـتوى أدنـى لطيـران تحويـل المسـار وبالتـالي تحمـل قـدرًا أكبـر مـن وقـود تحويـل 

 EDTOبعض المشغلين سيناريو انهيـار المحـرك فقـط فـي حسـاباتهم لوقـود الترحيـل المـرتبط بعمليـة  المسار. وعليه، ال يدرج
  إذا تقرر أنها ظرف غير مقيد.

  EDTOالطيران المستقيم في اتجاه المطار البديل لعملية   -
سيناريوهات الوقـود  بالنسبة للطائرات المزودة بمحركين، ينبغي أن تكون سرعة الطيران المستقيم المستخدمة لحساب  )١

الحــرج مــع انهيــار المحــرك (انهيــار المحــرك إلــى جانــب االنضــغاط وانهيــار المحــرك فقــط) الســرعة ذاتهــا المعتمــدة 
). وقـد تكـون ١-٢-٣(القسـم  EDTOبمحرك واحـد معّطـل لتحديـد الحـد األقصـى لمسـافة تحويـل المسـار فـي عمليـة 

ســيناريو انضــغاط جميــع المحركــات ســرعة مختلفــة وعــادة مــا  ســرعة الطيــران المســتقيم المســتخدمة بالنســبة لحســاب
). وال ضـــرورة إلـــى اســـتخدام LRCُيفتـــرض أن تكـــون ســـرعة الطيـــران المســـتقيم الطويـــل المـــدى بجميـــع المحركـــات (

    السرعة المعتمدة بمحرك واحد معطل بالنسبة لحساب الوقود الحرج لجميع المحركات.
المســتخدمة لحســاب الحــد األقصــى لمســافة تحويــل  OEIبمحــرك واحــد معّطــل قــد تتبــاين الســرعة المعتمــدة  - مالحظــة 

ومتطلبــات الوقــود الحــرج مــع محــرك معطــل بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة بمحــركين فــي مختلــف  EDTOالمســار فــي عمليــة 
، ووجــود مطــارات لتحويــل EDTOاألقــاليم الجغرافيــة حســب متطلبــات الطريــق، والحــد األقصــى لــزمن تحويــل المســار فــي عمليــة 

المســتخدمة لتحديــد مســافة  OEIالمســار فــي أثنــاء الطريــق. وعــالوة علــى ذلــك، قــد تكــون الســرعة المعتمــدة بمحــرك واحــد معّطــل 
دقيقة وعتبة المسافة بالنسبة لعملية غير مرتبطة بتحويل المسار مختلفة عن السرعة المختارة لعمليـة تحويـل مسـار. ذلـك  ٦٠  لا

  .  EDTOال تنطبق على عملية تظل ضمن نطاق عتبة المسافة المحددة لعملية  EDTOتخطيط الوقود لعملية أن متطلبات 
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وبالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين، ال توجــد أيــة عالقــة مباشــرة بــين الســرعة المســتخدمة لتحديــد الحــد   )٢
م بالنســــبة لحســـاب الوقــــود الحـــرج لعمليــــة األقصـــى لمســـافة تحويــــل المســـار والســــرعات المفترضـــة للطيــــران المســـتقي

EDTOوبمحـرك  جميع المحركات مشـغلة. وتحديدًا، قد تكون السرعات المستخدمة لحساب سيناريوهات االنضغاط ب
المســتخدمة لتحديــد الحــد األقصــى  (AEO) جميــع المحركــات مشــغلةواحــد معّطــل مختلفــة عــن الســرعات المعتمــدة ب

) وال ينطبـق سـيناريو انهيـار المحـرك فقـط علـى الطـائرات ٢-٢-٣(القسـم  EDTOلمسافة تحويل المسار فـي عمليـة 
  المزودة بأكثر من محركين. 

العالقة القائمة بين أساس السرعة بالنسبة لعتبة المسافة، والحد األقصى لمسافة تحويل المسـار  ٣-٣يوجز الجدول   )٣
  . EDTOوحسابات الوقود الحرج لعملية  EDTOفي عملية 

  سيناريو الوقود الحرج     ٣-٣الجدول 

دقيقة/ المسافة  ٦٠
 EDTOالعتبة لعملية 

المسافة القصوى 
لتحويل المسار 

EDTO

جميع  -الوقود الحرج 
المحركات مشغلة مع 
 انخفاض الضغط

محرك  -الوقود الحرج 
معطل مع انخفاض 

 الضغط
 -الوقود الحرج 

 انهيار المحرك فقط

الطائرات المزودة 
 بمحركين

أي سرعة مختارة 
 بمحرك واحد معطل

السرعة المعتمدة 
 بمحرك واحد معطل

أي سرعة مختارة 
بجميع المحركات 

 مشغلة

السرعة المعتمدة 
 بمحرك واحد معطل

السرعة المعتمدة 
 بمحرك واحد معطل

الطائرات المزودة 
 بأكثر من محركين

أي سرعة مختارة 
بجميع المحركات 

 مشغلة

 السرعة المعتمدة
بجميع المحركات 

 مشغلة

أي سرعة مختارة 
بجميع المحركات 

 مشغلة

أي سرعة مختارة 
 بمحرك واحد معطل

 ال ينطبق

  EDTOالنزول واالنتظار فوق المطار البديل لعملية   -
قـدم) فـوق المطـار البـديل لعمليـة  ١ ٥٠٠متـر ( ٤٥٠ينبغي لحساب الوقود الحرج أن يتيح نـزوًال عاديـًا إلـى ارتفـاع 

EDTO  دقيقـة. ويبـدأ النـزول مـن ارتفـاع االنضـغاط أو ارتفـاع تعطـل المحـرك حسـب  ١٥تعقبه فتـرة انتظـار بمقـدار
  السيناريو المعين.

 EDTOاالقتراب والهبوط في المطار البديل لعملية   -

ميـة ينبغي إدراج كمية من الوقـود لتنفيـذ عمليـة اقتـراب وهبـوط آليـة نموذجيـة. وقـد تـنص بعـض لـوائح الـدول علـى ك
للوقـود تحسـبًا القتــراب خـاطئ؛ بيــد أن هـذه الكميــة اإلضـافية مـن الوقــود غيـر مدرجــة فـي القواعــد القياسـية لعمليــات 

  تحويل المسار الممتدة زمنيًا.
  كميات الوقود اإلضافية  -

بعـــض كميـــات الوقـــود اإلضـــافية التـــي ينبغـــي إدراجهـــا ضـــمن  (ج)يصـــف الملحـــق الســـادس، الجـــزء األول، اإلضـــافة 
. وفيما يلي إيجاز لكمية الوقود اإلضافية هذه والتطبيـق النمـوذجي الـوارد فـي لـوائح EDTOحساب الوقود الحرج لعملية 

  الدول:
  لتشّكل الجليد: تحسباً الوقود   •

حسـب مـا هـو مقـرر مـن بيانـات تخطـيط عادة ما تستند هذه الحصة إلى كبرى النسبتين من الوقود المطلوب، 
الوقــود التشــغيلي التـــي يقــدمها مصــّنع الطـــائرة وتقيــيم المشــّغل الحتمـــال التعــرض لتشــّكل الجليـــد أثنــاء تحويـــل 

  :EDTOالمسار في إطار عملية 
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الوقــود لمكافحــة الجليــد فــي المحــرك، وحســب االقتضــاء، مكافحــة الجليــد علــى الجــانحين، لكامــل الوقــت   -١
  ن يتشّكل فيه الجليد؛المتوقع أ

الوقود تحسبًا الحتمال تراكم الجليد على األسطح غير المدفأة (تشّكل الجليد على هيكل الطائرة) بنسـبة   -٢
في المائة من الوقـت المتوقـع أن يتشـّكل فيـه الجليـد بمـا فـي ذلـك الوقـود المسـتخدم لمكافحـة الجليـد  ١٠

  في المحرك وعلى الجانحين خالل هذه الفترة. 
  الوقود تحسبًا ألخطاء في توقع الرياح:  •

فــي المائــة علــى حجــم توقعــات الريــاح (زيــادة الريــاح  ٥عــادة مــا ُتحــدد هــذه الحصــة مــن الوقــود بتطبيــق عامــل 
األماميـــة، ونقصـــان الريـــاح الخلفيـــة) إذا كـــان المشـــغل يســـتخدم الريـــاح المتوقعـــة الفعليـــة اســـتنادًا إلـــى نمـــوذج 

لهيئـة. أمـا إذا كـان المشـغل ال يسـتخدم توقعـات الريـاح الفعليـة علـى أسـاس نمـوذج توقعات الرياح الذي تقبله ا
فـي المائـة كحصـة للوقـود إلـى إجمـالي متطلبـات الوقـود  ٥الرياح المقبول لـدى الهيئـة، تعـين عنـد ذلـك إضـافة 

  الحرج تحسبًا لألخطاء في بيانات الرياح.
  اء الطيران المستقيم:الوقود تحسبًا لتدهور في أداء احتراق الوقود أثن  •

تقوم هذه الحصة اإلضافية من الوقود عادة على أساس تحليل تشـغيلي لـألداء الفعلـي مـن حيـث عـدد األميـال 
المقطوعــة بوقـــود الطيـــران المســـتقيم وذلــك باســـتخدام األدوات التـــي يقـــدمها مصــّنع الطـــائرة أو تتيحهـــا مصـــادر 

، ألن عوامــل التــدهور قــد تتبــاين داخــل EDTOبعمليــات أخــرى. ويجــرى التحليــل فــي العــادة لكــل طــائرة تقــوم 
أســطول المشــّغل. وٕاذا كــان المشــّغل ال يقــوم بتحليــل عــدد األميــال المقطوعــة بوقــود الطيــران المســتقيم بالنســبة 

فـي المائـة كعامـل وقـود إلـى إجمـالي  ٥للعمليات التي يقوم بهـا لتحويـل المسـار، تعـين عنـد ذلـك إضـافة نسـبة 
  الحرج تحسبًا الحتمال وقوع تدهور في أداء احتراق الوقود أثناء الطيران المستقيم. متطلبات الوقود

قــد يكــون أداء احتــراق الوقــود لطــائرة معينــة أفضــل مــن مســتوى األداء المســتخدم لتخطــيط  -مالحظــة   
دة بيانـات الطيران التشغيلي. وبالنسبة للحاالت التي تقرر فيها أن أداء الطـائرة الفعلـي أفضـل مـن مسـتوى قاعـ

  التخطيط، تعين أن يكون عامل تدهور احتراق الوقود بقيمة صفر. 
  ) (عند اللزوم):APU( اإلضافيةالوقود تحسبًا الستخدام وحدة الطاقة   •

مصــدرًا ضــروريًا للطاقــة فــي ســيناريوهات تحويــل المســار باســتخدام الوقــود  اإلضــافيةإذا كانــت وحــدة الطاقــة 
، تعـــين عنـــد ذلـــك إدراج اســـتهالك الوقـــود اإلضـــافي الضـــروري لتشـــغيل وحـــدة الطاقـــة EDTOالحـــرج لعمليـــات 

 APUفي السيناريوهات ذات الصلة بتحويل المسـار. وبالنسـبة لمعظـم الطـائرات، ُيـدرج وقـود الوحـدة  اإلضافية
ضــــمن ســــيناريوهات الوقــــود الحــــرج النهيــــار المحــــرك لكنــــه عــــادة مــــا ال ُيــــدرج فــــي ســــيناريو انضــــغاط جميــــع 

  المحركات ما لم تقتضي ذلك إجراءات التشغيل الخاصة بالطائرة.
  ).  MEL) و/أو بنود قائمة الحد األدنى من المعدات (CDLالوقود تحسبًا ألي قائمة لالختالفات في الشكل (  •

  EDTOالتطبيق التشغيلي للوقود الحرج لعمليات   ٣-٣-٥-٣
إجـراء الحسـابات المطلوبـة إلعـداد رحلـة الطيـران وعـرض  EDTOيتألف التطبيق التشغيلي لمتطلبات الوقود الحرج لعمليـات   ١-٣-٣-٥-٣

علـى  (CFR)هذه النتائج في خطة الطيران التشغيلي. وينبغي أن يكون نظام المشّغل لتخطيط الطيران قادرًا علـى تحديـد الوقـود الحـرج المطلـوب 
لتحديـد مـا إذا كـان تعـديل حمولـة الوقـود ضـروري  EDTOفـي عمليـة  ETPحمولة الوقود المقررة العادية عند كل نقطـة النحو الموصوف أعاله و 

  .EDTOلرحلة معينة في إطار عملية 
، ومـن المهـم إدراك EDTOوقد تتباين طرق تنفيذ نظم تخطيط الطيران وأشـكال خطـط الطيـران بالنسـبة للوقـود الحـرج لعمليـة   ٢-٣-٣-٥-٣

أ مـثًال عـن عـرض خطــة ١١-٥-٣قـد يسـتخدمون أسـاليب مختلفـة لتلبيـة هـذه المتطلبـات. ويقـدم الشـكل  EDTOلمشـغلين المعنيـين بعمليـات أن ا
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. وفــي هــذا (MRU-KUL)كــواال المبــور  -بالنســبة إلــى طريــق موريشــيوس  EDTOالطيــران النموذجيــة لمعلومــات متعلقــة بــالوقود الحــرج لعمليــة 
هو أكبـر مـن الوقـود الحـرج المطلـوب عنـد كـل  (FOB)وقود حرج إضافي ألن الوقود العادي الموجود على متن الطائرة  المثال، ال يلزم ضخ أي

والسـبب فـي ذلـك راجـع أيضـًا إلـى  CFRوالوقـود  FOB. ويمكن رؤية ذلك من خـالل مقارنـة قـيم الوقـود EDTOفي عملية  ETPنقطة من نقطتي 
ألن الوقــود الفــائض  CPهــي النقطــة الحرجــة  ETP2. الحــظ فــي هــذا المثــال، أن النقطــة ETPقطــة عنــد كــل ن (EXC)وجــود فــائض فــي الوقــود 

(EXC) .هو األدنى، رغم أنه ال ضرورة إلى إجراء تعديل على الوقود الحرج  

  
  مثال عن خطة الطيران بالوقود الحرج (ال وقود إضافي)  أ  ١١-٥-٣الشكل 

حيث يطبق تعديل على حجـم الوقـود الحـرج. الحـظ أنـه فـي  EDTOب حالة لمثال عن نفس الطريق ١١-٥-٣يبين الشكل   ٣-٣-٣-٥-٣
هـو صـفر ممـا يـدل علـى أن حمولـة الوقـود  EXCوأن فـائض الوقـود  ETP2متساوية عنـد النقطـة  FOBوالوقود  CFRهذه الحالة، ُتعد قيم الوقود 

" EDTO EXTRA" أو "EDTO ADDود الحرج. وكثيرًا ما ُيشار إلى تعديل الوقود اإلضافي أيضًا بعبـارة "المطلوبة ُعدلت لتستوفي متطلبات الوق
  ج).١١-٥-٣على موجز تراكم الوقود في خطة الطيران (الشكل 

  
  مثال عن خطة الطيران بالوقود الحرج (مع وجود وقود إضافي)  ب  ١١-٥-٣الشكل 

  
 EDTOتعديل خطة الطيران بالوقود الحرج لعملية    ج  ١١-٥-٣الشكل 
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 (TLS)اعتبارات النظم المحدودة زمنيًا    ٤-٥-٣

  معلومات عامة  ١-٤-٥-٣
  وهما: (TLS)هناك نوعان من النظم المحدودة زمنيًا   ١-١-٤-٥-٣

عنـد نفـاد محتواهـا. النظم المحدودة بقدرتها، مثل أجهـزة إطفـاء حرائـق الشـحن. فـبحكم تصـميمها تتوقـف عـن العمـل   أ)
  لذا فإن حجم تلك النظم قد يؤثر في قدرة الحد األقصى لزمن تحويل المسار عند الطائرة؛

النظم التي ُتحدد قدرتها الزمنية بتحّملها أو موثوقيتها. وعادة ما تكون النظم الواقعة في هذه الفئة معدة للعمل علـى   ب)
ه، فــإن حجــم هــذه الــنظم عــادة مــا ال يكــون لــه أثــر فــي قــدرة الحــد مــدى فتــرة تتجــاوز كثيــرًا مــدة رحلــة واحــدة. وعليــ

األقصى لزمن تحويل المسار للطائرة. ولهـذا السـبب، عـادة مـا كـون افتراضـات الحـد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار 
  المستقاة من تحاليل السالمة هي التي تحدد القيد الزمني في هذا الشأن.

لضـمان إجـراء هـذه العمليـات  EDTOلزمني لهذه النظم في تصميم وتشـغيل طـائرة بالنسـبة لعمليـات وقد يتعين مراعاة القيد ا  ٢-١-٤-٥-٣
). وعليه، ال ينطبـق هـذا القيـد إال علـى الـنظم ٤-٢-٢في نطاق أزمنة تحويل المسار المطابقة لقدرات النظم المحدودة زمنيًا ذات الصلة (انظر 

  .٣-٢-٢فة في القسم المحدودة زمنيًا والمعر  EDTOالهامة لعمليات 
، تقــرر النظــر فقــط فــي القــدرة الزمنيــة لنظــام إخمــاد حرائــق الشــحن، ١٩٨٥ألول مــرة عــام  ETOPSوعنــدما صــدرت قواعــد   ٣-١-٤-٥-٣

 ةوتعين أن تطابق هذه القدرة الحـد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار المعتمـد والمقـرر (الغـالف الجـوي المعيـاري الـدولي، الهـواء السـاكن) مـع إضـاف
دقيقــة. واعتُبــر هــذا الهــامش كافيــًا لتــدبير التباينــات التشــغيلية مــن قبيــل الريــاح علــى صــعيد تحويــل المســار بالنســبة إلــى جميــع  ١٥هــامش قــدره 

  دقيقة (الغالف الجوي المعياري الدولي، الهواء الساكن).  ١٨٠العمليات التي يبلغ حدها األقصى لزمن تحويل المسار 
دقيقــة، قــد تكــون آثــار الريــاح فــي هــذه  ١٨٠نســبة للعمليــات التــي يتجــاوز حــدها األقصــى لــزمن تحويــل المســار بيــد أنــه بال  ٤-١-٤-٥-٣

دقيقـة إذا لـم ُيصـحح الحـد األقصـى لـزمن  ١٥األزمنة األطـول لتحويـل المسـار أكثـر أهميـة، وبالتـالي قـد ال يكفـي الهـامش اإلضـافي المحـدد فـي 
  .  EDTOولهذا خضع مفهوم اعتبار النظم المحدودة زمنيًا إلى مراجعة طفيفة بإدخال معايير عمليات بتوقعات الرياح الفعلية.  تحويل المسار

محدودية من حيث الـزمن الـذي عـادة  EDTOوكما في السابق، ينبغي لمصّنع الطائرة أن يحدد قدرة أشد نظام هام لعمليات   ٥-١-٤-٥-٣
لـى الطـائرات المـزودة بمحـركين تـوربينيين مـرخص لهـا فـي إطـار المعـايير الجديـدة، ينبغـي ما يكون نظام إخماد حرائق الشحن. بيد أنـه بالنسـبة إ

اآلخر األشد تقييدًا. (ال ُيعد ذلك ضروريًا بالنسبة إلى الطائرات المـزودة بـأكثر  EDTOلمصّنع الطائرة أيضًا أن يحدد قدرة النظام الهام لعمليات 
ئق الطائرة ذات الصلة (على سبيل المثال بالنسبة إلى طائرة مزودة بمحركين تدون هذه الحدود فـي من محركين). وتدون الحدود المقابلة في وثا

  ).AFMكما في دليل تشغيل الطائرة  EDTOفي عمليات  CMPوثيقة الشكل والصيانة واإلجراءات 
اآلخـر األشـد محدوديـة خـالل عمليـة التـرخيص للطـائرة بـإجراء  EDTOيقوم المصّنع بتحديد النظام الهام لعمليـة  -مالحظة   

وهو ما ال تطلبـه القواعـد القياسـية لإليكـاو بالنسـبة إلـى الطـائرات المـزودة بـأكثر مـن محـركين أو بالنسـبة إلـى الطـائرات المـزودة  EDTOعمليات 
ــ ETOPSبمحــركين تــوربينيين مــرخص لهــا بموجــب قواعــد  بالنســبة  EDTOدول التــي نفــذت معــايير التــرخيص بعمليــة الســابقة. وعليــه، بالنســبة لل

اآلخــر األشــد محدوديــة واعتبــاره فــي عمليــات  EDTOللطــائرات المــزودة بــأكثر محــركين، ينبغــي أيضــًا تحديــد القــدرة الزمنيــة للنظــام الهــام لعمليــة 
EDTO .التي تقوم بها هذه الطائرات  

مراعــاة هــذه الحــدود الزمنيــة عنــد  EDTOق الســادس، يجــب علــى مشــغلي عمليــات الــواردة فــي الملحــ EDTOووفقــًا لمعــايير   ٦-١-٤-٥-٣
دقيقة وبالنسـبة  ١٨٠الجارية في حدود  EDTOوقت الترحيل، وُتعد طريقة مراعاة هذه الحدود الزمنية مختلفة اختالفًا طفيفًا بالنسبة إلى عمليات 

  ألقسام التالية. دقيقة، على النحو المفصل في ا ١٨٠التي تتجاوز  EDTOلعمليات 

  في المائة) ١٥دقيقة (بما في ذلك التمديد التشغيلي بنسبة  ١٨٠في حدود  EDTOعمليات   ٢-٤-٥-٣
(بمــا فــي ذلــك  EDTOال ينبغــي للــزمن الضــروري للطيــران إلــى المطــار البــديل المقــرر أو المطــارات البديلــة المقــررة لعمليــات   ١-٢-٤-٥-٣

بوط) بسرعة الطيران المستقيم بمحرك واحـد معّطـل فـي الهـواء السـاكن وفـي درجـة الحـرارة اليوميـة القياسـية، دقيقة المعد لالقتراب واله ١٥هامش 
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(أو غير ذلـك مـن وثـائق الطـائرة ذات الصـلة) بالنسـبة إلـى زمـن معظـم الـنظم المحـدودة  AFMأن يتجاوز الزمن المحدد في دليل تشغيل الطائرة 
  زمنيًا في الطائرة.

ظر إلــى المعــدل الحــالي لحــاالت وقــوع حرائــق الشــحن (علــى طــائرة تحمــل ركابــًا) ومعــدل انهيــار المحــرك، فــإن احتمــال وبــالن  ٢-٢-٤-٥-٣
لكـل سـاعة طيـران). وعليـه، بالنسـبة لنظـام إخمـاد حرائـق  ١٣-١٠حالة حريق في الشحن متزامنة مع انهيار المحرك يبدو بعيدًا للغاية (في حـدود 

(بـدًال مـن ســرعة الطيـران المسـتقيم بمحـرك واحــد  AEOراعـاة سـرعة الطيـران المسـتقيم بجميــع المحركـات مشـغلة الشـحن، قـد يكـون مـن المقبــول م
 ١٥(بمـا فــي ذلـك هــامش  EDTO) عنـد فحــص الـزمن الضـروري للطيــران إلـى المطـار البــديل أو المطـارات البديلـة المقــررة لعمليـات OEIمعطـل 

  دقيقة المعد لالقتراب والهبوط).
علـــى اســـتخدام ســـرعة الطيـــران المســـتقيم  ١٩٨٥األوليـــة التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ عـــام  ETOPSنصـــت لـــوائح  -مالحظـــة   

بمحـرك واحـد معطـل ومسـتوى الطيـران عنـد التحقــق مـن الحـد الزمنـي لنظـام إخمـاد حرائـق الشــحن. ونتيجـة لـذلك، ُحـدد حجـم نظـام إخمـاد حرائــق 
. وبالتـــالي، بالنســـبة إلـــى ETOP/EDTOم الطـــائرات المـــزودة بمحـــركين والمـــرخص لهـــا بـــإجراء عمليـــات الشـــحن وفقـــًا لهـــذه اللـــوائح بالنســـبة لمعظـــ

الطــائرات المــزودة بمحــركين، مــن المقبــول مراعــاة نفــس ســرعة الطيــران المســتقيم المعتمــدة بمحــرك واحــد معّطــل للتحقــق مــن زمــن معظــم الــنظم 
  المحدودة زمنيًا في الطائرة.

دقيقــة. وفــي هــذا المثــال، كمــا ُذكــر  ١٨٠بمقــدار  EDTOحالــة مشــّغل مــأذون لــه بــإجراء عمليــات  ١٢-٥-٣ ويبــين الشــكل  ٣-٢-٤-٥-٣
  (أو غير ذلك من وثائق الطائرة ذات الصلة): AFMأعاله، يتعين على المشّغل أن يتحقق من أن الزمن المحدد في دليل تشغيل الطائرة 

يسـاوي أو يفـوق الحـد األقصـى الممنـوح لـزمن تحويـل المسـار زائـدًا المحدد لنظام إخماد حرائق الشـحن فـي الطـائرة،   أ)
  دقيقة في هذه الحالة؛ ١٩٥دقيقة، أي  ١٥

بالنســبة لمعظــم زمــن الــنظم المحــدودة زمنيــًا فــي الطــائرة (غيــر إخمــاد حرائــق الشــحن)، إن ُوجــدت، يســاوي أو يفــوق   ب)
دقيقـة فـي هـذه الحالـة. وعلـى النحـو المفّسـر  ١٩٥ي دقيقـة، أ ١٥الحد األقصى الممنوح لزمن تحويل المسـار زائـدًا 

  الجديدة. EDTO، ال ينطبق هذا الفحص إال على الطائرات المرخص لها بموجب معايير ١-٤-٥-٣في القسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   EDTOاعتبارات النظم المحدودة زمنيًا بالنسبة إلى عمليات    ١٢-٥-٣الشكل 
  دقيقة) ١٨٠ دقيقة (مثال لعملية مدتها ١٨٠في حدود 
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ـــــى مـــــن المعـــــدات   ٤-٢-٤-٥-٣ ـــــى مـــــن المعـــــدات/ قائمـــــة الحـــــد األدن ـــــود القائمـــــة الرئيســـــية للحـــــد األدن وينبغـــــي مالحظـــــة أن بعـــــض بن
(MMEL/MEL)  قد تخّفض من القدرة الزمنية للنظم المحدودة زمنيًا في عمليـاتEDTO  وينبغـي مراعـاة هـذه ٢-٥-٥-٣(انظـر أيضـًا القسـم .(

، حرصًا على أن تظل الطائرة ضمن الحدود الزمنية المخفضـة علـى النحـو المفسـر EDTOالتخفيضات عند التخطيط للطائرة على قطاع لعملية 
قـدرة ذات الصـلة لـدى الـنظم المحـدودة أعاله. وعلى سبيل المثال، مـن شـأن وجـود قنينـة معطلـة إلخمـاد حرائـق الشـحن أن تـؤدي إلـى تخفـيض ال

  ).EDTO )EDTO TLSزمنيًا في عمليات 

  دقيقة ١٨٠التي تتجاوز  EDTOعمليات   ٣-٤-٥-٣
ينبغي إجراء فحص عنـد مرحلـة الترحيـل للتأكـد مـن أن الوقـت المطلـوب للطيـران فـي اتجـاه المطـارات البديلـة المقـررة لعمليـة   ١-٣-٤-٥-٣

EDTO  دقيقة المعد لالقتراب والهبوط) ال يتجاوز ما يلي: ١٥(بما في ذلك هامش  
(أو غيــر ذلــك مــن الوثــائق ذات الصــلة  AVMبالنســبة لجميــع الطــائرات، الوقــت المحــدد فــي دليــل تشــغيل الطــائرة   أ)

ل المسـار بسـرعة الصادرة عن مصّنع الطائرة) بالنسبة لنظام إطفاء حرائق الشحن بالطائرة، مع اعتبار عمليـة تحويـ
  وعلى ارتفاع مصحح وفقًا لتوقعات الرياح ودرجة الحرارة؛ AEO جميع المحركات مشغلةالطيران المستقيم ب

بالنسـبة لمعظـم وقـت الـنظم  AVMبالنسبة إلى الطائرات المزودة بمحركين، الوقت المحدد في دليـل تشـغيل الطـائرة   ب)
إخمــاد حرائــق الشــحن)، مــع اعتبــار تحويــل المســار بســرعة الطيــران  الموجــودة بالطــائرة (غيــر TLSالمحــدودة زمنيــًا 

  وعلى ارتفاع مصحح وفقًا لتوقعات الرياح ودرجة الحرارة. OEIالمستقيم المعتمدة بمحرك واحد معطل 
، وينبغــي EDTOلعمليــة  (TLS)المــؤثرة فــي قــدرة الــنظم المحــدودة زمنيــًا  MMEL/MELوينبغــي مراعــاة أيــة بنــود فــي القائمــة   ٢-٣-٤-٥-٣

  ).  ٢-٥-٥-٣مراعاة الحدود الزمنية المصححة عند إجراء هذا الفحص (انظر أيضًا القسم 
دقيقــة ممــا ســيؤدي إلــى مســافة معينــة  ٢٤٠بمقــدار  EDTOحالــة مشــّغل مــأذون لــه بــإجراء عمليــة  ١٣-٥-٣ويبــين الشــكل   ٣-٣-٤-٥-٣

علـى النحـو المفسـر فـي القسـم  جميـع المحركـات مشـغلةحـرك واحـد معطـل أو بلتحويل المسار على أسـاس سـرعة الطيـران المسـتقيم المعتمـدة (بم
ة) ) وعلى مستوى الطيران في الهواء الساكن وبدرجة الحـرارة اليوميـة القياسـية. وبـالنظر إلـى توقعـات األحـوال الجويـة (الريـاح ودرجـة الحـرار ٢-٣

أن الوقــت الضــروري للطيــران لقطــع مســافة تحويــل المســار الناجمــة هــو  علــى طــول المســار أو المســارات المعينــة لتحويــل المســار، يقــرر المشــغل
. FLدقيقــة بســرعة محــرك واحــد معطــل وعنــد مســتوى الطيــران  ٢٤٨، وFLوعنــد مســتوى الطيــران  جميــع المحركــات مشــغلةدقيقــة بســرعة  ٢١٦

(أو غيـر ذلـك مـن الوثـائق ذات الصـلة الصـادرة  AFMوبالتالي، يتعين علـى المشـغل أن يتحقـق مـن أن الوقـت المحـدد فـي دليـل تشـغيل الطـائرة 
  عن مصّنع الطائرة): 
زائـدًا  جميـع المحركـات مشـغلةفي حالة نظام إطفـاء حرائـق الشـحن بالطـائرة، يسـاوي أو يفـوق زمـن تحويـل المسـار ب  أ)

  دقيقة في هذه الحالة؛ ٢٣١دقيقة، أي  ١٥
ائرة (غيــر إخمــاد حرائــق الشــحن)، يســاوي أو يفــوق زمــن بالطــ TLSبالنســبة إلــى زمــن معظــم الــنظم المحــدودة زمنيــًا   ب)

دقيقة في هذه الحالة. وعلى النحو المفسر فـي القسـم  ٢٦٣دقيقة، أي  ١٥تحويل المسار بمحرك واحد معّطل زائدًا 
  .EDTO، ال ينطبق هذا الفحص إال على الطائرات الحاصلة على ترخيص خاص بإجراء عمليات ١-٤-٥-٣

وفي حالة تجاوز الحدود الزمنية، ينبغي للمشّغل أن يخطط للطائرة على مسار آخر، وربمـا بمسـافة تحويـل مسـار مخفضـة،   ٤-٣-٤-٥-٣
  حرصًا على أن تظل الطائرة ضمن الحدود الزمنية للنظام ذي الصلة على النحو الموصوف أعاله. 
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  دقيقة  ١٨٠التي تتجاوز  EDTOاعتبارات النظم المحدودة زمنيًا بالنسبة لعمليات     ١٣-٥-٣الشكل 
  دقيقة) ٢٤٠(مثال لعملية تستغرق 

فــي دليــل تشــغيل  EDTOمثــاًال عــن كيفيــة توثيــق قــدرات الــنظم المحــدودة زمنيــًا ذات الصــلة بعمليــة  ١٤-٥-٣ويقــدم الشــكل   ٥-٣-٤-٥-٣
دقيقـة. وفـي هـذا المثـال المـذكور فـي دليـل  ١٨٠تتجـاوز  EDTOبالنسبة إلى طائرة مـزودة بمحـركين مـرخص لهـا بـإجراء عمليـات  AFMالطائرة 

دقيقة وبالتالي فإن الحد األقصى لـزمن تحويـل المسـار المقـرر لجميـع  ٢٢٠تشغيل الطائرة، ُحددت القدرة الزمنية لنظام إخماد حرائق الشحن في 
دقـائق. وفـي مثـال الترحيـل  ٢٠٥سـُيحدد فـي  EDTOتوقعات األحوال الجوية ألغراض التحضير لرحلة فـي إطـار عمليـة  المحركات على أساس

دقيقة. وهذه المدة أكبر من القـدرة المـذكورة فـي  ٢١٦)، ُحدد زمن تحويل المسار الفعلي بجميع المحركات في ١٣-٥-٣المذكور أعاله (الشكل 
دقيقة، وبالتالي يتعين إيجـاد حـل جديـد للترحيـل (مثـل إعـادة توجيـه المسـار و/أو إيجـاد بـدائل أقـرب لعمليـة  ١٥ مثال دليل تشغيل الطائرة ناقصاً 

EDTO من أجل تلبية متطلبات التخطيط لتحويل المسار للنظم المحدودة زمنيـًا بجميـع المحركـات فـي إطـار عمليـة (EDTO وُتحـدد قـدرة الـنظم .
دقيقـة، وبالتـالي فـإن  ٢٩٠ل دليل تشغيل الطائرة بالنسبة لتخطيط عمليـة تحويـل المسـار بمحـرك واحـد معّطـل فـي المحددة زمنيًا المذكورة في مثا

دقيقـة. وبمـا أن الـزمن الحقيـق لتحويـل المسـار بمحـرك واحـد معّطـل المـذكور فـي  ٢٧٥الزمن الحقيقي لتحويل المسـار المتوقـع يجـب أال يتجـاوز 
دقيقة فقط، يكون بذلك مطلب التخطيط للنظم المحـدودة زمنيـًا بمحـرك واحـد معّطـل قـد  ٢٤٨حصره في  ) تقرر١٣-٥-٣مثال الترحيل (الشكل 

وبمحــرك واحــد معطــل، يظــل حــل الترحيــل فــي  جميــع المحركــات مشــغلةاســتوفي. بيــد أنــه نظــرًا إلــى وجــوب اســتيفاء كــل مــن متطلبــات التخطــيط ب
بجميــع المحركــات الــذي جــرى حســابه مــع مراعــاة توقعــات األحــوال الجويــة أقــل  حاجــة إلــى تعــديل حرصــًا علــى أن يكــون زمــن تحويــل المســار

  دقائق أو مساويًا لها.  ٢٠٥  من

  

  

  

   EDTOمثال لقدرات النظم المحدودة زمنيًا في عمليات     ١٤-٥-٣الشكل 
  المذكورة في دليل تشغيل الطائرة
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  EDTOالحالة التقنية للطائرة فيما يخص عمليات     ٥-٥-٣
  معلومات عامة  ١-٥-٥-٣
ل مسـؤوًال عـن ضـمان عـدم تجـاوز الحـدود الزمنيـة ذات مـن الملحـق السـادس، الجـزء األول، يعـد المشـغّ  ٢-٧-٤وفقًا للقسـم   ١-١-٥-٥-٣

ة مـرخص ، ومسؤوًال بالنسبة إلى الطائرات المـزودة بمحـركين تـوربينيين، علـى التحقـق مـن أن الطـائر EDTOالصلة للطائرة المشاركة في عمليات 
  .EDTOلها ومشّكلة للقيام بالمهمة المخطط لها في عمليات 

وبمــا أن الحــدود الزمنيــة لطــائرة معينــة قــد تتــأثر ببرنــامج تشــكيل و/أو صــيانة الطــائرة، ينبغــي للمشــغل أن يســتخدم األدوات   ٢-١-٥-٥-٣
ذات صـلة مطابقـة لرحلـة الطيـران المقـررة  EDTOإطـار عمليـة  و/أو اإلجراءات حرصًا على أن تكون القدرة والحدود الزمنية للطائرة المرّحلة في

  .٤-٥-٣، على النحو المفسر في القسم EDTOفي إطار عملية 
إصـدار  EDTOوباإلضافة إلى ذلك، وعلى النحو المفّسر في الفصل الثاني، يترتب عـن التـرخيص للطـائرة بـإجراء عمليـات   ٣-١-٥-٥-٣

، وتقدم القواعد القياسية الضرورية فيما يتعلـق بالشـكل والصـيانة واإلجـراءات EDTOفي إطار عمليات  CMPوثيقة للشكل والصيانة واإلجراءات 
. ويعنــي CMP، ينبغــي للطــائرة بالتــالي أن تكــون فــي شــكلها وصــيانتها وتشــغيلها مطابقــة لمتطلبــات الوثيقــة EDTOوالترحيــل. وبالنســبة لعمليــات 

لتعقب أي تناقضات فـي الطـائرة مـن شـأنها أن تـؤثر فـي جاهزيـة الطـائرة للعمـل وفـي ذلك أن على المشّغل أن يستخدم األدوات و/أو اإلجراءات 
  .EDTOقدرتها التشغيلية في إطار عمليات 

ــ -مالحظــة    انــب برنــامج صــيانة ، تقــدم القواعــد األساســية لتــرخيص الطــراز إلــى ج٥-١-٢ر فــي القســم علــى النحــو المفّس
. وبنـاًء عليـه، ال EDTOكما تعـد مالئمـة لعمليـات  EDTOالطائرات المزودة بأكثر من محركين المستوى المطلوب من السالمة المقصود لعملية 

ين. بمتطلبــات إضــافية فــي مجــال الصــيانة أو بــأي متطلبــات تــرخيص إضــافية بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــرك EDTOتــأتي قواعــد 
فـي هـذه الحالـة مـرتبط ارتباطـًا مباشـرًا بوضـع الـنظم المحـدودة زمنيـًا  EDTOوعليه، فإن وضع الطائرات المزودة بأكثر من محركين فيمـا يخـص 

ســوى التغييــرات المحدثــة  EDTOذات الصــلة. وبعبــارات أخــرى، ال يــؤثر فــي وضــع الطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين فيمــا يخــص عمليــات 
  المحدودة زمنيًا ذات الصلة والمرتبطة بالصيانة أو الشكل.  على النظم

  أن تزود طاقم الطائرة بالضمانات التالية: EDTOوينبغي لبيان نشرة الصيانة المتعلقة بعمليات   ٤-١-٥-٥-٣
جـــرى فحـــص حالـــة الطـــائرة والتأكـــد مـــن امتثالهـــا للمتطلبـــات المعمـــول بهـــا فيمـــا يعلـــق بالترحيـــل فـــي إطـــار عمليـــات   أ)

EDTO  المنصوص عليها في سياسات الشركات وفي قائمة الحد األدنى من المعداتMEL المعمول بها؛  
  في فحص الصيانة المعمول به؛ EDTOُأنجزت بنود عملية   ب)
جــرى فحــص شــكل الطــائرة والتحقــق مــن امتثالهــا لقواعــد الشــكل المعمــول بهــا والمنصــوص عليهــا فــي وثيقــة الشــكل   ج)

  (حسب االقتضاء)؛ EDTOفي إطار عملية  CMP والصيانة واإلجراءات
  ).TLSجرى تقييم قدرة النظم المحدودة زمنيًا ذات الصلة (  د)

(أو مـــا يقابلـــه) أن يحـــدد محتـــوى فحـــص الخدمـــة المـــرتبط بعمليـــات  EDTOوينبغـــي لـــدليل إجـــراءات الصـــيانة فـــي عمليـــات   ٥-١-٥-٥-٣
EDTO  واإلجراءات المرتبطة بنشرة الصيانة في إطار عملياتEDTO .(انظر أيضًا الفصل الرابع)  

  الطائرات المزودة بمحركين -نشرة الصيانة   ٢-٥-٥-٣
. ولـذلك الغـرض، EDTOقبـل كـل رحلـة طيـران فـي إطـار عمليـة  EDTOينبغي التأكد من حالة الطائرة فيما يتعلق بعمليـات   ١-٢-٥-٥-٣

تقدمـه مؤسسـة الصـيانة المعنيـة التابعـة للمشـّغل (عـادة مـا يكـون مركـز مراقبـة  EDTOينبغي تزويد مرحل الطـائرات ببيـان نشـرة متعلقـة بعمليـات 
  على ما يلي: EDTOوضع الطائرة فيما يتعلق بعملية . ويتوقف الصيانة) ألغراض المراقبة التشغيلية والتحضير لرحلة الطيران

  ؛EDTOالقدرة المرخص للطائرة بها من أجل إجراء عمليات   )أ
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  ؛EDTO CMPشكل الطائرة مقابل متطلبات الشكل المعمول بها الواردة في الوثيقة   ب)
  ؛EDTO CMPامتثال الطائرة مقابل متطلبات الصيانة المعمول به الواردة في الوثيقة   ج)
  )؛TLSقدرة النظم المحدودة زمنيًا ذات الصلة (  د)
  ).(MEL)أي نظام معّطل (قائمة الحد األدنى من المعدات   ه)

وينبغــي لمؤسســة الصــيانة المعنيــة (مركــز مراقبــة الصــيانة عــادة)، التابعــة للمشــغل أن تصــدر بيــان نشــرة الصــيانة المــرتبط   ٢-٢-٥-٥-٣
بغي لبيان نشـرة الصـيانة هـذا، الـذي عـادة مـا يـدرج كجزء من نشرة الصيانة (مثل شهادة التصريح بالخدمة) المتعلقة بالطائرة. وين EDTOبعملية 

  في سجل صيانة الطائرة، أن يذكر بوضوح ما يلي:
  (نعم أو ال)؛ EDTOما إذا كانت الطائرة المعنية قادرة على إجراء عمليات   أ)

  القدرة ذات الصلة بالحد األقصى لزمن تحويل المسار.  ب)
لطــائرة معينــة،  EDTOبعنايــة هــذه المعلومــات عنــد التحضــير لرحلــة فــي إطــار عمليــة وينبغــي لمرّحــل الطــائرات أن يراعــي   ٣-٢-٥-٥-٣

  .EDTOحرصًا على أن ترّحل الطائرة في حدود قدرتها المرتبطة بعملية 
 ١٨٠فــي حــدود  EDTOمعــدين لعمليــات  EDTOمثــالين عــن بيــانين لنشــرة عمليــات  ١٦-٥-٣و ١٥-٥-٣ويعــد الشــكالن   ٤-٢-٥-٥-٣

  لطائرات المزودة بمحركين. دقيقة باستخدام ا
  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية فيما يتعلق بعمليات ١٥-٥-٣وعلى النحو المبين في الشكل   ٥-٢-٥-٥-٣

  ؛EDTOالطائرة قادرة على إجراء عمليات   أ)
معطـل/ الغـالف الجـوي  دقيقـة (السـرعة المعتمـدة بمحـرك واحـد ١٢٠يكون حدها األقصى لزمن تحويل المسار هـو   ب)

  المعياري الدولي/ بدون رياح).

  

  

  

  

  

  

  دقيقة) ١٢٠( EDTOلعملية  بيان نشرةمثال     ١٥-٥-٣الشكل 

  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية فيما يتعلق بعمليات ١٦-٥-٣وعلى النحو المبين في الشكل   ٦-٢-٥-٥-٣
  ؛EDTOاستخدام الطائرة محصور في العمليات غير المرتبطة بعمليات   أ)

دقيقـــة (الســـرعة بمحـــرك واحـــد معطـــل/ الغـــالف الجـــوي  ٦٠وعليـــه، فـــإن الحـــد األقصـــى لـــزمن تحويـــل مســـارها هـــو   ب)
  المعياري الدولي/ بدون رياح).



3-37 EDTO   عملياتمتطلبات عمليات الطيران أثناء     -الفصل الثالث  

 

  

  

  

  

  

  

  دقيقة) ٦٠( EDTOلعملية  بيان نشرةمثال     ١٦-٥-٣الشكل 

دقيقـة يتعـين علـى المشـغل أن  ١٨٠التـي تتجـاوز  EDTO، بالنسبة إلى عمليات ٣-٤-٥-٣ر في القسم وعلى النحو المفسّ   ٧-٢-٥-٥-٣
دقيقـة) علـى طـول مسـار الطيـران المخطـط لـه ال تتجـاوز الوقـت المحـدد فـي دليـل  ١٥يتحقق من أن أوقات الطيـران أثنـاء تحويـل المسـار (زائـدًا 

  الوثائق ذات الصلة الصادرة عن مصّنع الطائرة): تشغيل الطائرة (أو غير ذلك من
بالنســبة إلــى نظــام إخمــاد حرائــق الشــحن بالطــائرة، مــع مراعــاة تحويــل مســار بالســرعة واالرتفــاع المحــددين باســتخدام   أ)

  ؛(AEO) جميع المحركات مشغلة
بالطـــائرة (غيـــر إخمـــاد حرائـــق الشـــحن)، مـــع مراعـــاة تحويـــل مســـار بالســـرعة  TLSبالنســـبة إلـــى وقـــت معظـــم الـــنظم   ب)

  وارتفاع المحددين لتحويل المسار بمحرك واحد معطل.
، إن ُوجـدت، حرصـًا EDTOذات الصـلة بعمليـة  TLSوعليه، ينبغي تنفيذ عملية مكرسة لفحص وتعقب القدرة الزمنية للنظم   ٨-٢-٥-٥-٣

دمة بشـكل صـحيح مـن قبـل مؤسسـة الصـيانة المعنيـة (مركـز مراقبـة الصـيانة فـي العـادة) للمشـغل، وُأخـذت فـي على أن تكون هذه المعلومات مق
  الحسبان من قبل مؤسسة عملية الطيران (المرحّلون وأطقم الطائرة).

الممكنـة للقـدرة  مربعات الفحـص الالزمـة لكـل قيمـة مـن القـيم EDTOويمكن القيام بذلك من خالل تضمين بيان نشرة عملية   ٩-٢-٥-٥-٣
 TLSالمعنية. وينبغي تحديث القيم المقابلة، كجزء من نشرة صيانة الطـائرة، كلمـا نشـأت حالـة تـؤثر فـي القـدرة الزمنيـة للـنظم  TLSالزمنية للنظم 

  المعنية، مثل الحاالت التالية على سبيل المثال:
  تعطل النظام؛  أ)

  قل/ أكبر؛االستعاضة عن نظام بنظام آخر ذي قدرة زمنية أ  ب)
  تأثير إجراء الصيانة في القدرة الزمنية للنظام.  ج)

دقيقـة. وعلـى  ١٨٠التـي تتجـاوز  EDTOبالنسـبة لعمليـات  EDTOمثاًال نموذجيًا لبيان نشرة عملية  ١٧-٥-٣ويقدم الشكل   ١٠-٢-٥-٥-٣
  ي:على النحو التال EDTOالنحو المبين في هذا المثال، يكون وضع الطائرة المعنية بعملية 

  دقيقة؛ ١٨٠تتجاوز  EDTOالطائرة قادرة على إجراء عمليات   أ)
دقيقـة)،  ١٥دقيقـة ناقصـًا  ٣٤٠دقيقـة ( ٣٢٥هـو  (OEI)حدها األقصى لـزمن تحويـل المسـار بمحـرك واحـد معّطـل   ب)

  ، مع مراعاة توقعات الرياح ودرجة الحرارة؛OEIبالسرعة المحددة بمحرك واحد معطل 
دقيقــة)، بســرعة  ١٥ناقصــًا  ٢٥٠دقيقــة ( ٢٣٥حــدها األقصــى لــزمن تحويــل المســار بجميــع المحركــات مشــغلة هــو   ج)

  ، مع مراعاة توقعات الرياح ودرجة الحرارة.جميع المحركات مشغلة
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  دقيقة) ١٨٠تتجاوز  EDTO(عملية  EDTOلعملية  بيان نشرةمثال     ١٧-٥-٣الشكل 

  الطائرات المزودة بأكثر من محركين -نشرة الصيانة   ٣-٥-٥-٣
، تأكــد أنــه بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين، تقــدم القواعــد األساســية ٥-١-٢علــى النحــو المنــاَقش فــي القســم   ١-٣-٥-٥-٣

. وعليــه، ال تــأتي قواعــد EDTOوتعــد مالئمــة لعمليــات  EDTOلتــرخيص الطــراز إلــى جانــب برنــامج الصــيانة مســتوى الســالمة المطلــوب لعمليــة 
EDTO  بمتطلبــات صــيانة إضــافية أو أي متطلبــات تــرخيص إضــافية بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين. بيــد أنــه اســتُنتج أيضــًا أن

مشــاركة فــي المعنيــة، إن ُوجــدت، أمــر ضــروري بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين ال TLSإجــراء اســتعراض للحــد الزمنــي للــنظم 
  .EDTOعملية 

المعنيــة.  TLSمرتبطــًا بوضـع الــنظم  EDTOوبالتـالي، يعــد وضـع الطــائرات المــزودة بـأكثر مــن محـركين فيمــا يخــص عمليـة   ٢-٣-٥-٥-٣
ة المعنيـ TLSعلـى الـنظم  الجاريـةسـوى التغييـرات  EDTOوبعبارات أخرى، ال يؤثر في وضع الطائرات المزودة بأكثر محركين في إطـار عمليـة 

 فيما يخص الصيانة أو الشكل.

هـذه محـدود جـدًا فـي حـد ذاتـه، وبالتـالي قـد ال يكـون  EDTOالتي قد تؤثر في وضع عملية  العواملوُيفترض أن يكون عدد   ٣-٣-٥-٥-٣
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للطــائرات المــزودة بمحــركين. وعــادة مــا يمكــن معالجــة أثــر الــنظم  EDTOالضــروري إجــراء بيــان نشــرة متعلقــة بعمليــة  مــن

TLS  غير القابلة لإلصالح (مثل قنينة معطلة إلخماد حرائق الشحن) من خالل قائمة العيوب المؤجلة الحالية، وينبغي أن يراعـى بالكامـل الحـد
  .MELاألخرى في القائمة  العوامل، كما هو الشأن بالنسبة ألي بند من EDTOعملية الزمني ذي الصلة لتحويل المسار عند التخطيط لرحلة ب

مــن أجــل تيســير إدارة هــذا الوضــع المتعلــق  EDTOوبصــرف النظــر، يظــل مــن الممكــن تطبيــق نظــام لبيانــات نشــرات عمليــة   ٤-٣-٥-٥-٣
الطائرات المزودة بأكثر من محركين (مـع افتـراض تحديـد مكّيف حسب  EDTOمثاًال لبيان نشرة عملية  ١٨-٥-٣ويقدم الشكل  .EDTOبعملية 

  دقيقة). ١٨٠في  EDTOعتبة عملية 
  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية فيما يتعلق بعملية ١٨-٥-٣وكما هو مبين في الشكل   ٥-٣-٥-٥-٣

  ؛EDTOالطائرة قادرة على إجراء عملية   أ)
دقيقـة)، بالسـرعة  ١٥ -دقيقـة  ٣٠٠دقيقة ( ٢٨٥هو  جميع المحركات مشغلةالمسار بحدها األقصى لزمن تحويل   ب)

  ، مع مراعاة توقعات الرياح ودرجة الحرارة. جميع المحركات مشغلةالمعتمدة ب
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  (الطائرات المزودة بأكثر من محركين) EDTOلعملية  بيان نشرةمثال     ١٨-٥-٣الشكل 

  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية فيما يتعلق بعملية ١٩-٥-٣في الشكل   ٦-٣-٥-٥-٣
  ؛EDTOاستخدام الطائرة محصور في العمليات غير المتعلقة بعمليات   أ)

دقيقـة)، بالسـرعة  ١٥ -دقيقـة  ١٩٥دقيقة ( ١٨٠هو  جميع المحركات مشغلةحدها األقصى لزمن تحويل المسار ب  ب)
  (الغالف الجوي المعياري الدولي/ بدون رياح). جميع المحركات مشغلةالمعتمدة ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  (الطائرات المزودة بأكثر من محركين) EDTOلعدم القيام بعملية  بيان نشرةمثال     ١٩-٥-٣الشكل 

  (MEL)قائمة الحد األدنى من المعدات   ٤-٥-٥-٣
  معلومات عامة  ١-٤-٥-٥-٣
التي يضعها المشّغل أن تكون على أساس القائمة الرئيسية للحد األدنى من  (MEL)ينبغي لقائمة الحد األدنى من المعدات   ١-١-٤-٥-٥-٣

، التـي تعتمـدها دولـة التصـميم وفقـًا للملحـق السـادس، MMELالتي يقدمها مصّنع الطائرة. ويجوز للمشّغل أن يكّيـف القائمـة  (MMEL)المعدات 
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خــذ الجــزء األول، وذلــك كجــزء مــن السياســة التشــغيلية للمشــّغل ومراعــاة للمتطلبــات التشــغيلية الوطنيــة ذات الصــلة. وينبغــي لدولــة المشــّغل أن تت
لجميــع المتطلبــات المعمــول بهــا فيمــا يتعلــق بطــراز أســطول الطــائرة المعنيــة والقــدرة  MMELالخطــوات الالزمــة لضــمان امتثــال قائمــة المشــّغل 

  .EDTOمدة للحد األقصى لزمن تحويل المسار في إطار عملية المعت
  ، من قبيل ما يلي:EDTOأن تراعي مواصفات منطقة التشغيل المرتبطة بعملية  MMELوينبغي لقائمة المشّغل   ٢-١-٤-٥-٥-٣

  الحد األقصى لزمن تحويل المسار؛  أ)
  المتاحة؛وجود مدارات بديلة في أثناء الطريق، والمرافق والمعدات   ب)
  وسائل المالحة واالتصال؛  ج)
  الظروف الجوية السائدة.  د)

 MMEL. فعلـى سـبيل المثـال، قـد يشـترط بنـد فـي القائمـة EDTOأن تتضمن قيودًا خاصـة بعمليـات  MMELويجوز للقائمة   ٣-١-٤-٥-٥-٣
قييد العملية وجعلها طريقـًا غيـر مرتبطـة بعمليـة إعادة توجيه الرحلة لكي تظل ضمن زمن أدنى من الحد األقصى لزمن تحويل المسار أو حتى ت

EDTO  عند اللزوم. ويجب توضيح هذه المتطلبات الخاصة بالنسبة لعمليات الطيران في إطار عمليـةEDTO  فـي القائمـةMEL كمـا أن قائمـة ،
  قصى المعتمد لزمن تحويل المسار.حسب االقتضاء إزاء الحد األ MMELال يمكن أن تكون أقل تقييدًا من القائمة الرئيسية  MELالمشّغل 

  بما يلي: MMEL/MELالواردة في القائمة  EDTOوقد ترتبط قيود عملية   ٤-١-٤-٥-٥-٣
  الحد األقصى المسموح به لزمن تحويل المسار؛  أ)

  ؛TLSقدرة النظم   ب)
  الحدود الدنيا لألحوال الجوية المعمول بها.  ج)

مصــطلحات مختلفــة فــي بعــض الحــاالت لوصــف قيــود الترحيــل فــي إطــار  MMELقــد تســتخدم وثــائق القائمــة  -مالحظــة   
أو قد ُيفرض تقييد زمـن  MMEL/MELفي سياق القائمة  EDTO" لتمثيل عملية ER. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام مصطلح "EDTOعملية 

  .EDTOالطيران للهبوط في مطار بديل دون إشارة محددة إلى عملية 
  المرتبطة بالحد األقصى لزمن تحويل المسار EDTOبقيود  MELالقائمة   ٢-٤-٥-٥-٣

ما ترتبط هذه القيود بعدد المعدات أو النظم التي يجب أن تكون مشتغلة في مرحلة الترحيل بالنسبة لطيران بحد أقصى معين لزمن تحويل عادة 
  المسار. ويجوز في العادة صياغة هذه القيود على النحو التالي:

" أي ينبغـي حصـر اسـتخدام الطـائرة فـي الـرحالت الجويـة EDTOمعّطًال شريطة عدم القيام بعملية  "يجوز أن يكون  أ)
  فقط؛ EDTOغير المرتبطة بعملية 

دقيقـة"، أي ال ينبغـي ترحيـل الطـائرة فـي  XXXتتجاوز  EDTO"يجوز أن يكون معّطًال شريطة عدم إجراء عمليات   ب)
  دقيقة. XXXفيها إطار رحلة جوية يتجاوز زمن تحويل المسار 

  TLSمرتبطة بالنظم  EDTOمع قيود  MELالقائمة   ٣-٤-٥-٥-٣
، ممـا قـد يحـد مـن القـدرة الزمنيـة للنظـام عنـدما تتـدهور EDTOالمتعلقـة بعمليـة  TLSهذه بمكونات أو معدات للنظم  EDTOعادة ما ترتبط قيود 

  هذه القيود على النحو التالي:أو تتعطل (مثل نظام إخماد حرائق الشحن). ويمكن في العادة صياغة 
دقيقـة"، أي ال ينبغـي ترحيـل الطـائرة فـي  XXXتتجاوز  EDTO"يجوز أن يكون معّطًال شريطة عدم إجراء عمليات   أ)

  ؛دقيقة XXXإطار رحلة جوية يتجاوز زمن تحويل المسار فيها 
  من تحويل المسار". دقيقة من ز  XXX"يجوز أن يكون معّطًال شريطة عدم القيام بعمليات تتجاوز   ب)
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  مرتبطة بالحدود الدنيا لألحوال الجوية EDTOمع قيود  MELالقائمة   ٤-٤-٥-٥-٣
ــــرتبط قيــــود   ١-٤-٤-٥-٥-٣ ــــر االتصــــال باألقمــــار  EDTOعــــادة مــــا ت ــــي عب ــــراب آل هــــذه بمكونــــات أو معــــدات الزمــــة إلجــــراء عمليــــات اقت

تـؤثر فـي القـدرة علـى االقتـراب اآللـي لـدى الطـائرة. وفـي هـذه الحالـة،  MELاالصطناعية أو باالتصال األرضي. وقد تكـون هنـاك حـدود للقائمـة 
(انظـر  EDTOاالقتراب اآللي لـدى تقيـيم الحـدود الـدنيا للمطـار البـديل لعمليـات  هذه التي تؤثر في القدرة على MELينبغي مراعاة حدود القائمة 

أن تحــرص علــى أن تكــون قــدرة الطــائرة علــى  EDTO). وينبغــي إلجــراءات المشــّغل فيمــا يتعلــق بالتحضــير للرحلــة فــي إطــار عمليــة ٤-٢-٥-٣
بالنسـبة للمطـارات  EDTOحـوال الجويـة لـدى الترحيـل فـي إطـار عمليـة مستوفية لمتطلبات الحدود الـدنيا لأل MELاالقتراب بما في ذلك أية قيود 

  .EDTOالبديلة المعينة لعملية 
  :EDTOويجوز صياغة هذه القيود في العادة بوصفها مرتبطة بقدرة الطائرة على االقتراب ال مرتبطة بالضرورة بعملية   ٢-٤-٤-٥-٥-٣

لالقتـــراب علـــى اســـتخدامها"، أي تـــأثر قـــدرة الطـــائرة علـــى إجـــراء "يجـــوز أن تكـــون معّطلـــة شـــريطة عـــدم نـــص الحـــدود الـــدنيا 
  عمليات االقتراب برؤية متدنية.

  االعتبارات في أثناء الطيران   ٦- ٣

  معلومات عامة   ١-٦-٣
). ٥-٣(القسـم  EDTOفـي عمليـة التحضـير للطيـران فـي إطـار عمليـة  EDTOمعظم متطلبـات عمليـات الطيـران الفريـدة فـي إطـار عمليـة  ُيعالج

أساســًا فــي تعزيــز الــوعي بنظــام الطــائرة ووضــع وقودهــا، ورصــد أحــوال  EDTOوتتمثــل االعتبــارات اإلضــافية فــي أثنــاء الطيــران بالنســبة لعمليــة 
ادة . وعـEDTOمن أجل ضمان اقتراب وهبوط آمنين في أثناء عمليـة محتملـة لتحويـل المسـار فـي إطـار عمليـة  EDTOالمطارات البديلة لعملية 

والعمليــات غيــر المرتبطــة بعمليــات  EDTOمــا تتســاوى اإلجــراءات العاديــة وغيــر العاديــة لتشــغيل الطــائرات فــي انطباقهــا علــى كــل مــن عمليــات 
EDTO  وُيقرها المصّنع لدعم عمليةEDTO  أثناء عملية الترخيص، عند اللـزوم. كمـا أن اعتبـارات تشـغيلية متزامنـة أخـرى فـي أثنـاء الطريـق مـن
، والحـد (RVSM)المالحات الطويلـة المـدى، واالتصـال الطويـل المـدى وقيـود المجـال الجـوي (مثـل الحـدود الـدنيا المخفضـة للفصـل الرأسـي  قبيل

) تتســاوى أيضــًا فــي انطباقهــا علــى كــل مــن الــرحالت الجويــة (RNP)، واألداء المالحــي المطلــوب (MNPS)األدنــى لمواصــفات األداء المالحــي 
  داخل منطقة تشغيلية معينة. EDTO بوبالعمليات غير المتعلقة  EDTOالمرتبطة بعمليات 

مســـتقلة لكنهـــا مكّملـــة العتبـــارات التحضـــير للطيـــران  EDTOُتعـــد اعتبـــارات أثنـــاء الطيـــران بالنســـبة لعمليـــة  — ١مالحظـــة   
ويجـوز لـه أن يمـارس سـلطته التقديريـة للخـروج  EDTOغير ُملزم بافتراضـات التخطـيط فـي إطـار عمليـة  وقائد الطائرة. ٥-٣المناَقشة في القسم 

  عن هذه االفتراضات في حالة وقوع طارئ في أثناء الطيران. 
البديلــة المرتبطــة  تختلــف معــايير التقيــيم فــي أثنــاء الطيــران بالنســبة للوقــود، ونظــام الطــائرة والحالــة الجويــة — ٢مالحظــة   

. وقــد ُدونــت مــواِطن االخــتالف هــذه حســب EDTOعــن معــايير التقيــيم المســتخدمة بالنســبة للتحضــير للطيــران فــي إطــار عمليــة  EDTOبعمليــة 
  االقتضاء في بقية هذا القسم.

  الرصد أثناء الطيران   ٢-٦-٣
  االتصاالت/ المالحة  ١-٢-٦-٣
أجزاء من الطريق توجد خارج نطاق أجهـزة المسـاعدة علـى المالحـة واالتصـاالت األرضـية،  EDTOعادة ما تشمل عمليات   ١-١-٢-٦-٣

 وبالتالي عادة ما يقتضي األمر دعم هذه العمليات بواسطة قدرة على المالحة واالتصاالت طويلـة المـدى. وفـي معظـم األحيـان ال تكـون الحاجـة
حســب بيئــة  EDTO، ولكــن قــد تكــون متزامنــة مــع عمليــة EDTOبطــة تحديــدًا بعمليــة إلــى القــدرة علــى االتصــاالت/ المالحــة الطويلــة المــدى مرت

  المجال الجوي المعينة في أثناء الطريق.
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إحداث إجراءات ووضع متطلبات دنيا من المعدات ألقاليم المجـال الجـوي التـي تجـري فـي  EDTOوينبغي لمشغلي عمليات   ٢-١-٢-٦-٣
. ويشمل ذلك فـي العـادة نظمـًا مسـتقلة ثنائيـة خاصـة بالمالحـة طويلـة EDTOتشغيلهم المعتمدة لعمليات  المالحة الطويلة المدى بالنسبة لمناطق

، وٕاجراءات مراقبـة مواقـع طـاقم الطـائرة و/أو تخطـيط المسـار وٕاجـراءات الطـوارئ فـي MELالمدى مركبة على الطائرة، واعتبارات معدات القائمة 
لمدى. وعادة ما تستوفى متطلبـات االتصـاالت طويلـة المـدى باسـتخدام أجهـزة الراديـو ذات التـردد العـالي حالة فقدان القدرة على المالحة طويلة ا

)HFانطالقـًا مـن األقمـار االصـطناعية. وباإلضـافة إلـى  ) المزدوجة ويمكن تكملتها أيضـًا بـنظم لالتصـاالت الصـوتية و/أو عبـر وصـلة البيانـات
أن تراعــي أيضــًا القــدرة علــى  EDTOمحيطيــة أثنــاء الطريــق، ينبغــي لقــدرة االتصــاالت فــي إطــار عمليــة القــدرة علــى االتصــال بمراكــز المراقبــة ال

ة غيـر التواصل مع مرافق مراقبة الصيانة والعمليات التابعة للمشّغل فـي حالـة مـا إذا احتـاج طـاقم الطـائرة إلـى تلـك المسـاعدة مـن أجـل إدارة حالـ
ه القــدرة علــى االتصــال بالشــركات بعــدة طــرق منهــا التعاقــد مــع مقــدمي خــدمات الراديــو، أو ملصــقات عاديــة فــي أثنــاء الطريــق. ويمكــن تنــاول هــذ

  لالتصاالت أو محطات إرسال و/أو محطة تردد عاٍل خاصة بالمشّغل.
  ما يلي: EDTOوتشمل بعض االعتبارات اإلضافية في مجال االتصاالت والمالحة بالنسبة لعمليات   ٣-١-٢-٦-٣

التي توجد لها مرافق اتصاالت، ينبغي توفير االتصاالت الصوتية. ولدى التخطـيط  EDTOبالنسبة لجميع عمليات   أ)
، ينبغـي للمشـّغل أن يراعـي الطريـق ومسـتويات االرتفـاع المحتملـة الالزمـة لتحويـل EDTOلرحلة تجـري فيهـا عمليـة 

انـــت هنـــاك مرافـــق اتصـــاالت صـــوتية موجـــودة. فـــي تحديـــد مـــا إذا ك EDTO لالمســـار فـــي اتجـــاه المطـــارات البديلـــة 
وعنــدما تكــون مرافــق االتصــاالت الصــوتية غيــر موجــودة أو ذات جــودة متدنيــة واســتحال االتصــال بالصــوت، تعــين 

  االستعاضة عن ذلك بنظام بديل؛
قــادر  دقيقــة، ينبغــي للطــائرة أن تكــون مجهــزة بنظــام إضــافي لالتصــاالت ١٨٠التــي تتجــاوز  EDTOبالنســبة لعمليــة   ب)

علــى تقــديم خدمــة فوريــة لالتصــاالت الصــوتية عبــر األقمــار االصــطناعية. وينبغــي لهــذا النظــام أن يقــدم قــدرة علــى 
االتصــال بــين طــاقم الطــائرة ومراقبــة الحركــة الجويــة، وبــين طــاقم الطــائرة ومركــز المراقبــة التشــغيلية التــابع للمشــّغل 

يقــة، ينبغــي للمشــّغل الجــوي أن يراعــي الطــرق ومســتويات دق ١٨٠تتجــاوز  EDTOالجــوي. ولــدى التخطــيط لعمليــة 
لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك اتصــاالت  EDTO لاالرتفــاع المحتملــة الالزمــة لتحويــل المســار إلــى المطــارات البديلــة 

صوتية متاحة عبر األقمار االصطناعية. وٕاذا كانت االتصـاالت الصـوتية الفوريـة عبـر األقمـار االصـطناعية غيـر 
  و ذات جودة متدنية، تعين االستعاضة عن ذلك بنظام بديل؛موجودة أ

توجد مرافق االتصـاالت مـن أجـل تقـديم اتصـاالت موثوقـة فـي االتجـاهين بـين الطـائرة ومرفـق االتصـاالت األرضـية   ج)
المقــرر  EDTOالمالئــم علــى مــدى طريــق رحلــة الطيــران المخطــط لهــا والطــرق المؤديــة إلــى أي مطــار بــديل لعمليــة 

مه في حالة تحويل المسار. ويجدر التوضـيح أن المعلومـات الحاليـة المتعلقـة بـاألحوال الجويـة، والمعلومـات استخدا
المالئمــة المتعلقــة برصــد الحــاالت وٕاجــراءات الطــاقم بالنســبة إلــى جميــع الــنظم الحساســة للطــائرة والمرافــق األرضــية 

  مضي وتحويل المسار؛متاحة لتمكين طاقم الطائرة من اتخاذ قرارات بالمضي/ عدم ال
مــع مراعــاة معــدات المالحــة المركبــة علــى الطــائرة، توجــد أجهــزة المســاعدة األرضــية غيــر البصــرية مــن أجــل تقــديم   د)

الدقــة المالحيــة الضــرورية علــى مــدى الطريــق المقــررة وارتفــاع الطيــران المقــرر، والطــرق المؤديــة ألي مطــار بــديل 
  ها في حالة تحويل المسار؛ومستويات االرتفاع التي يتعين استخدام

علـى النحـو المطلـوب  EDTOتوجد أجهزة المساعدة البصـرية وغيـر البصـرية فـي المطـارات البديلـة المحـددة لعمليـة   ه)
  بالنسبة إلى األنواع المأذون بها من عمليات االقتراب والحدود الدنيا التشغيلية.

  جوية)حالة المطار البديل (الحدود الدنيا لألحوال ال  ٢-٢-٦-٣
عند ترحيل الطائرة، ينبغي أن يظل طاقم الطـائرة ومرّحـل الطـائرة علـى علـم بـأي تغييـرات هامـة ُتجـرى فـي المطـارات البديلـة   ١-٢-٢-٦-٣

  وينبغي إطالعهم على آخر المعلومات المتعلقة باألحوال الجوية والمطار.  EDTOلعملية 
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ومرّحــل الطــائرة إنجــاز اســتعراض لجميــع  لقائــد الطــائرة، ينبغــي EDTOيــة وقبــل المضــي فــي تجــاوز نقطــة الــدخول إلــى عمل  ٢-٢-٢-٦-٣
المحــددة علــى خطــة الطيــران التشــغيلية وينبغــي التأكــد مــن أن توقعــات األحــوال الجويــة تســاوي أو تفــوق الحــدود  EDTOالمطــارات البديلــة لعمليــة 

). وفــي الحــاالت ٣-٢-٥-٣الــدنيا التشــغيلية المعلنــة بالنســبة إلــى المــدرج وٕاجــراء االقتــراب المتــوقعين أثنــاء فتــرة الصــالحية المعمــول بهــا (القســم 
األحوال الجوية الحدود الدنيا التشغيلية المعلنة المطلوبة بالنسـبة للهبـوط، تعـين تعـديل خطـة الطيـران إذا أمكـن مـن التي ال تستوفي فيها توقعات 

(أي مطــار يســتوفي فعــًال متطلبــات الحــدود الــدنيا للهبــوط) فــي نطــاق الحــد األقصــى لــزمن تحويــل  EDTOأجــل إدراج مطــار بــديل آخــر لعمليــة 
ذلـك، صـارت  يتسـنّ . وٕاذا لـم EDTOالمرتبطـة بعمليـة  TLSوفـي حـدود قـدرة الطـائرات فيمـا يتعلـق بـالنظم  EDTOالمسار المأذون به في عمليـة 
  معّرضة للخطر وتعين استمرار الرحلة بوصفها عملية غير مرتبطة بعملية تحويل مسار ممتدة زمنيًا. EDTOمنطقة التشغيل داخل عملية 

في أثناء الطيران قبل المضي فـي تجـاوز  EDTOالمطار البديل لعملية ليست عملية فحص األحوال الجوية في  -مالحظة   
تحضــيرًا لرحلــة الطيــران الموصــوفة فــي هــي نفــس العمليــة ذاتهــا لعمليــة فحــص الحــدود الــدنيا لألحــوال الجويــة  EDTOنقطــة الــدخول إلــى منطقــة 

يلية معلنــة بينمــا يقــوم فحــص التحضــير للرحلــة علــى . ذلــك أن الفحــص فــي أثنــاء الطيــران يقــوم علــى أســاس حــدود دنيــا تشــغ٣-٢-٥-٣القســم 
  .EDTOأساس حدود دنيا أكثر تحفظًا فيما يخص تخطيط الترحيل المرتبط بعملية 

، وكانــت التوقعــات ألي مــن المطــارات البديلــة المعينــة لعمليــة EDTOالطــائرة منطقــة التشــغيل المرتبطــة بعمليــة  وعنــد دخــول  ٣-٢-٢-٦-٣
EDTO ة أو صارت دون حدود الهبوط أو أصبح المطار البـديل لعمليـة قد خضعت إلى مراجعEDTO  غيـر مالئـم، جـاز للطـائرة القائمـة بعمليـة
EDTO  لقائد الطائرةأن تواصل رحلتها وفقًا للسلطة التقديرية  .  

رغم االعتبار المذكور أعاله، مـن الممارسـة الجيـدة بالنسـبة لطـاقم الطـائرة االسـتمرار فـي مراقبـة حالـة المطـارات  -مالحظة   
. وعادة ما يجري ذلك بالنسبة للمطار البديل األولي المقبل عنـد االقتـراب مـن النقطـة EDTOبعد دخول الطائرة إلى قطاع  EDTOالبديلة لعملية 

ETP  في عمليةEDTO.  
  مراقبة استهالك الوقود  ٣-٢-٦-٣
كما هو الشأن بالنسبة إلى أي رحلة طيران، من المهم لطاقم الطائرة مراقبة حالة وقـود الطـائرة والبقـاء علـى وعـي بهـا. وُيعـد   ١-٣-٢-٦-٣

  ار بديل في أثناء الطريق.، نظرًا الحتمال طول تحويل المسار إلى أقرب مطEDTOذلك حرجًا للغاية بالنسبة لرحلة طيران تقوم بعملية 
، الـذي ُيعـد عنصـرًا كـامًال مـن EDTO، القصـد مـن حسـاب الوقـود الحـرج لعمليـة ٣-٥-٣مناقشة ذلك فـي القسـم  وكما سبق  ٢-٣-٢-٦-٣

لطريـق ، هو الحرص على أن تكون حمولة الوقود المقررة كافية لدعم تحويل المسار في أثناء اEDTOعملية التحضير للطيران في إطار عملية 
في حالة انهيار محرك، أو انضـغاط، أو كليهمـا، بتـدابير التخطـيط المالئمـة. وال  EDTOمن عملية  ETPفي النقطة  (CP)من أشد نقطة حرجة 

 اتيمنع ذلك مـن أهميـة مراقبـة اسـتهالك الوقـود فـي أثنـاء الطريـق، وهـو مـا يعـد تكميليـًا لعمليـة التحضـير لرحلـة الطيـران. وينبغـي لمشـغلي عمليـ
EDTO  وضع إجراءات مالئمة في أثناء الطريـق تتـيح ألطقـم الطـائرة تعقـب االحتـراق الفعلـي للوقـود مقابـل االحتـراق المقـرر علـى خطـة الطيـران

وٕاجراءات الطوارئ المالئمة في حالة ما إذا أصبحت حالة الوقود على الطائرة غير مقبولـة إلكمـال المهمـة المقصـودة. وينبغـي  (OFP)التشغيلية 
  .٧-٣المناَقش في القسم  EDTOناول أهمية التقيد بهذه اإلجراءات في البرنامج التدريبي المتعلق بعمليات ت
ـــد انطـــالق ٣-٥-٣(القســـم  EDTOوُيعـــد حســـاب الوقـــود الحـــرج لعمليـــة   ٣-٣-٢-٦-٣ ـــة وال ينطبـــق عن ـــارًا محضـــًا للتحضـــير للرحل ) اعتب

 الطــائرة، ألن التباينــات التشــغيلية مــن قبيــل وجــود ريــاح معاكســة أكثــر ممــا كــان متوقعــًا قــد تــؤدي إلــى احتــراق الوقــود الفعلــي بشــكل مختلــف عــن
وضع حد أدنى لسياسـة الوقـود فـي أثنـاء الطريـق علـى أسـاس أن  EDTO. وينبغي لمشغلي عمليات OFPاالفتراضات المستخدمة إلنتاج الخطة 

موجـودًا  يحدد طاقم الطائرة ما إذا كان الوقود المتبقي بالطائرة كافيًا إلكمال المهمة. وليس من الـالزم أن يكـون الوقـود الحـرج الـذي جـرى حسـابه
شــريطة اســتيفاء هــذه االحتياطيــات السياســاتية فــي  CPة الحرجــة بمــا فــي ذلــك النقطــ EDTOلعمليــة  ETPعلــى مــتن الطــائرة عنــد المــرور بالنقــاط 

  أثناء الطريق.
القواعــد القياســية إلدارة الوقــود أثنــاء الطيــران بمــا فــي  ،مــن الملحــق الســادس، الجــزء األول ٧-٣-٤يقــدم القســم  -مالحظــة   

  ذلك الحد األدنى للوقود. 
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 EDTOإجراءات دعم برنامج الصيانة في عمليات   ٤-٢-٦-٣

  عامة معلومات  ١-٤-٢-٦-٣
بالنسبة إلى عمليات الطيران وصيانتها تناَقش فـي الفصـلين الثالـث والرابـع، ثمـة  EDTOإذا كانت متطلبات برنامج عمليات   ١-١-٤-٢-٦-٣

تفاعــل أو تــرابط الزمــين بــين البرنــامجين فــي بعــض المجــاالت ذات المســؤولية المشــتركة وينبغــي تنــاول هــذه التفــاعالت البرنامجيــة فــي إجــراءات 
) حرصــًا علــى أن يكــون جميــع اإلدارات ٩-٣) والبــرامج التدريبيــة (القســم ٨-٣(القســم  EDTOالمتعلقــة بعمليــات  (FOM)دليــل عمليــات الطيــران 

. وتتناول بقية هذا القسم مجاالت محددة قد تُنفذ فيهـا إجـراءات عمليـة الطيـران EDTOواألفراد المعنيين على علم بأدوارهم في مجال دعم عملية 
  .  EDTOلدعم برنامج الصيانة المرتبط بعمليات  EDTOالمتعلقة بعملية 

، ال يوجد أي ترخيص إضافي للصالحية للطيران في إطـار ١-١-٤و ٥-١-٢على النحو المبين في القسمين  -مالحظة   
، أو إجراءات صيانة أو متطلبات إضافية مرتبطة ببرنامج الصيانة للطـائرات المـزودة بـأكثر مـن محـركين. ورغـم أن المشـّغل قـد EDTOعمليات 

ي هذا القسم ممارسة جيدة بالنسبة لعملياته الجارية بالطـائرات المـزودة بـأكثر مـن محـركين، فـإن القصـد مـن هـذا يرى بعض العناصر المفّصلة ف
  الجارية بالطائرات المزودة بمحركين فقط وينطبق عليها في المقام األول.  EDTOالقسم هو عملية 

  في أثناء الطيران (APU)برنامج تشغيل وحدة الطاقة اإلضافية   ٢-٤-٢-٦-٣
فـي أثنـاء الطيـران  (APU)رصد أداء تشغيل وحدات الطاقـة اإلضـافية  EDTOيجوز للدول أن تشترط على مشغلي عمليات   ١-٢-٤-٢-٦-٣

). وعنـدما تـدعو ١٦-٤و ١٠-٤(القسـمان  EDTOكجزء من برنـامج الموثوقيـة إلجـراء عمليـات  EDTOعلى متن األساطيل التي تقوم بعمليات 
يل وحدة الطاقة اإلضافية في أثناء الطيران، ُتحدد فترات المعاينة وٕاجراءات تعقب الموثوقية في إطار برنامج الصـيانة الضرورة إلى برنامج لتشغ

ــًا عنــد تلقــي األمــر بــذلك EDTOالمــرتبط بعمليــات  . ويتمثــل الــدور األول لعمليــات الطيــران فــي تنفيــذ محــاوالت التشــغيل فــي أثنــاء الطيــران فعلي
  الفشل التخاذ إجراء الصيانة المالئم. وينبغي لإلجراءات الخاصة بتناول دور عمليات الطيران أن تشمل ما يلي:وتسجيل النجاح أو 

  في أثناء الطيران عبر عملية اإلذن بالطيران؛إخطار أطقم الطائرة بضرورة تشغيل وحدة الطاقم اإلضافية   أ)
ـــك عـــدد محـــاو   ب) ـــران بمـــا فـــي ذل ـــاء الطي ـــزمن تعليمـــات التشـــغيل فـــي أثن الت التشـــغيل، واالرتفاعـــات المســـموح بهـــا وال

  الضروري في أثناء الطيران المستقيم (التبريد) قبل بدء عمليات التشغيل؛
  إجراءات الوثائق لتسجيل النجاح أو الفشل في محاوالت التشغيل.  ج)

ُيعــد برنــامج معاينــة تشــغيل وحــدة الطاقــة اإلضــافية فــي أثنــاء الطيــران (عنــد اللــزوم) حالــة إضــافية إلــى الحــاالت  -مالحظــة   
بسـبب هندسـة شـكل الطـائرة، وعمليـات التحقـق فـي أثنـاء الطيـران، وحالـة قائمـة الحـد  EDTOلدعم عمليـات  APUالتي يجب فيها تشغيل الوحدة 

  ظروف االنهيار في أثناء الطريق.أو  MELاألدنى من المعدات 
  عملية الطيران للتحقق من الصيانة  ٣-٤-٢-٦-٣
) مــن خــالل التحقــق اإليجــابي مــن ١٢-٤(القســم  EDTOعــادة مــا ُيجــرى برنــامج التحقــق مــن الصــيانة المرتبطــة بعمليــات   ١-٣-٤-٢-٦-٣

اك حــاالت قــد يتطلــب فيهــا حــل عطــل فــي نظــام هــام لعمليــات الــنظم علــى األرض باســتخدام اإلجــراءات المقدمــة مــن مصــّنع الطــائرة. بيــد أن هنــ
EDTO كـان  التحقق منه في أثناء الطيران عبر مراقبة أو تفعيل النظام من ِقبل طـاقم الطـائرة. وُتعـد هـذه الحـاالت قليلـة نسـبيًا، لكنهـا قـد تقـع إذا

  الرتفاع.العطل متوقفًا على أحوال محددة في أثناء الطريق من قبيل درجة الحرارة أو ا
وضــع إجــراءات لعمليــات الطيــران مــن أجــل تنــاول عمليــات الطيــران للتحقــق مــن الصــيانة  EDTOوينبغــي لمشــغلي عمليــات   ٢-٣-٤-٢-٦-٣

  عند اللزوم لتشمل ما يلي:
  تحديد الحاجة إلى طيران من أجل التحقق عبر المراقبة التشغيلية وعملية اإلذن بالطيران؛  أ)

  الطائرة لتحديد النظم المتأثرة وما ينبغي مراقبته أو تفعيله؛تعليمات إلى طاقم   ب)
  إجراءات التسجيل والتنسيق عقب عملية التحقق من نجاح النظام أو فشله.  ج)
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(علــى ســبيل المثــال قبــل  EDTOأثنــاء رحلــة طيــران مرتبطــة بعمليــة  EDTOويمكــن القيــام برحلــة طيــران للتحقــق مــن عمليــة   ٣-٣-٤-٢-٦-٣
أو رحلـة طيـران غيـر إراديـة مخصصـة. ونـادرًا مـا ُيسـتخدم الخيـار  EDTO) أو أثناء رحلة طيران غير مرتبطة بعمليـة EDTOاع الدخول إلى قط

  األخير لكنه يظل خيارًا الستيفاء الشرط.
  EDTOاختالالت النظام الهامة لعمليات   ٤-٤-٢-٦-٣
انطباقهـا علـى برنـامج الصـيانة المـرتبط بعمليـات  ٦- ٤ويتنـاول القسـم  ٣- ٢- ٢فـي القسـم  EDTOُتعرف النظم الهامـة لعمليـات   ١- ٤- ٤- ٢- ٦- ٣

EDTO ويعد انطباق هذه النظم على برنامج عمليات الطيـران فـي إطـار عمليـات .EDTO  غامضـًا فـي كثيـر مـن األحيـان ألن بعـض الـنظم المعّرفـة
عليهــا أيضــًا آثــار فــي عمليــات الطيــران و/أو الطيــران فــي أثنــاء الطريــق. وعليــه،  ألغــراض برنــامج الصــيانة قــد تترتــب EDTOبكونهــا هامــة لعمليــات 

  .EDTOأن يحددوا بوضوح عالقة اختالالت النظم بالمجاالت المعنية في وثائقهم المتعلقة ببرنامج عملية  EDTOينبغي لمشغلي عمليات 
سـتناد عـادة إلـى إرشــادات مصـّنع الطـائرة) وتوافـق دولـة المشــّغل " (باالEDTOويضـع المشـّغل "قائمـة الـنظم الهامــة لعمليـات   ٢-٤-٤-٢-٦-٣

(القسـم  EDTO. وتنطبـق هـذه القائمـة علـى موثوقيـة عمليـات EDTOعلى القائمـة بوصـفها جـزءًا ال يتجـزأ مـن برنـامج الصـيانة المـرتبط بعمليـات 
ُمعــدة ألغــراض الطيــران فــي أثنــاء  EDTOلعمليــات  ). وليســت قائمــة الــنظم الهامــة١٢-٤(القســم  EDTO) وبــرامج التحقــق مــن عمليــات ١٠-٤

  . MELالطريق أو ألغراض التحضير لرحالت الطيران باستثناء المنصوص عليه في قائمة الحد األدنى من المعدات 
منفصـل عـن  أو اإلذن بـالطيران اعتبـار EDTOولنظم الطائرات التي تترتب عليها آثار فيما يتعلق بالتحضير لرحالت عمليـات   ٣- ٤- ٤- ٢- ٦- ٣

. وعــادة مــا تســتند ٤- ٥- ٥- ٣التــي ُيعــدها المشــغل علــى النحــو المنــاَقش فــي القســم  MELوينبغــي تناولهــا فــي القائمــة  EDTO لقائمــة الــنظم الهامــة 
المـرخص لهـا الصـادرة عـن دولـة التصـميم، والتـي تـدعم قـدرة الطـائرة  MMELإلى القائمة الرئيسـية  MELفي القائمة  EDTOالقيود المتعلقة بعمليات 

لتجســيد  MELفــي قائمــة المشــّغل  EDTO. ويجــوز إدراج القيــود اإلضــافية المتعلقــة بــالترخيص بــالطيران فــي إطــار عمليــات EDTOبالقيــام بعمليــات 
  أن تشمل أيضًا إرشادات بشأن عملية التصدي النهيار النظم بعد جر الطائرة وقبل اإلقالع. MELخصائص اإلذن. وينبغي للقائمة 

تعرفهـا نظـم الطـائرة بشـكل مسـتقل عـن وُتراعى عمليات تصـدي طـاقم الطـائرة فـي أثنـاء الطيـران لألحـوال غيـر العاديـة التـي   ٤-٤-٤-٢-٦-٣
وٕاجراءات اإلذن بالطيران. ويقدم مصّنع الطـائرة فـي الُكتيـب المرجعـي السـريع أو بأسـاليب أخـرى (مثـل  EDTOبرنامج الصيانة المرتبط بعمليات 

اب تقنيـة. القوائم المرجعية اإللكترونية) اإلجراءات المتعلقة باألحوال غير العادية وٕاجراءات طاقم الطائرة التي تستدعي إجراء تحويل مسار ألسـب
 EDTOللطـائرة وعـادة مـا تكـون مشـتركة بـين كـل مـن عمليـات  EDTOأثنـاء عمليـة التـرخيص بـإجراء عمليـات  ويجري إقرار هـذه اإلجـراءات فـي
  .EDTOوالعمليات غير المتعلقة بعمليات 

  بعد عمليات تحويل المسار ألسباب غير تقنية EDTOاإلذن بالطيران في إطار عملية   ٥-٤-٢-٦-٣
ينجزهـا موظفـو الصـيانة المؤهلـون  EDTOإنجـاز عمليـة فحـص خدمـة متعلقـة بعمليـات  EDTO عادة ما يستلزم اإلذن بالطيران فـي إطـار عمليـة

). بيد أنه قد ال يوجد موظفو صيانة مؤهلون في الموقع عقب تحويل المسار ألسباب غير تقنية إلى مطار بديل فـي ٩-٤بشكل صحيح (القسم 
وضـع  EDTOالحقـًا. وفـي هـذه الحـاالت، يجـوز لمشـغلي عمليـات  EDTOيـة أثناء الطريق يلزم منه الحصول علـى إذن بـالطيران فـي إطـار عمل

. EDTOإجــراءات للســماح بــأطقم الطــائرة بإنجــاز عمليــة اإلذن بــالطيران مــن خــالل التنســيق عــن ُبعــد مــع مــوظفي الصــيانة المعنيــين بعمليــات 
بات الدولـة وينبغـي أن تكـون محـددة بشـكل واضـح فـي وثـائق وينبغي أن تكون أدوار الموظفين المعنيين ومسؤولياتهم ومؤهالتهم متسقة مع متطل

  التي ُيعدها المشّغل. EDTOإجراءات عمليات 

  اعتبارات تحويل المسار   ٣-٦-٣

  معلومات عامة  ١-٣-٦-٣
أحـداثًا  EDTOُيعد الكثير من السيناريوهات المحتملة التي قد تـؤدي إلـى تحويـل المسـار فـي أثنـاء الطريـق فـي إطـار عمليـة   ١-١-٣-٦-٣

الحالـة  نادرًا ما تقع. بيد أنه على غرار األحداث األخرى التي قد تحدث في أثناء الطيران، ينبغي لطاقم الطائرة أن يكون علـى اسـتعداد لمواجهـة
  بأمان وفعالية. 
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بقة للطيــران حيــث اإلحاطــة الســا EDTOومــن العناصــر األساســية لالســتعداد الجيــد لعمليــة تحويــل المســار فــي إطــار عمليــة   ٢-١-٣-٦-٣
ة يتسنى استعراض دواعي القلق الممكنة وٕابالغ جميع أفراد طاقم الطائرة بخطط العمل المحتملـة دون التعـرض لإلجهـاد الزائـد النـاجم عـن ضـرور 

عمليــة اتخــاذ إجــراء فــوري. وينبغــي الســتعراض األحــوال الجويــة والتضــاريس علــى طــول المســارات المحتملــة لعمليــة تحويــل المســار فــي إطــار 
EDTO  أن يحرص على أن تكون للطاقم خطة مشتركة لمواجهـة الحـاالت الطارئـة الممكنـة. وبالنسـبة إلـى رحـالت الطيـران الطويلـة، التـي ينتقـل

مـا  نـىفيها أفراد الطاقم من مقر عمل إلى محطة استراحة الطاقم ثم العودة إلى مقر العمل، مـن المهـم اتبـاع إجـراءات التشـغيل القياسـية للحـد أد
واتجاه الدوران الضروري للمضـي إلـى أقـرب مطـار  EDTOفي عملية  ETPيمكن من أي إمكانية غموض يلف موقع الطائرة فيما يتعلق بالنقاط 

  بديل معين في أثناء الطريق في اإلذن بالطيران التشغيلي. 
مسـارًا  EDTOلطيران في إطـار عمليـة المحددة في أثناء عملية التحضير ل EDTOتقدم المطارات البديلة لعملية  -مالحظة   

ر مطـارًا إجرائيًا واحدًا محتمًال في حالة وقوع تحويل المسـار فـي أثنـاء الطريـق؛ بيـد أن طـاقم الطـائرة غيـر ملـزم بافتراضـات المرّحـل ولـه أن يختـا
  آخر لتحويل المسار إذا تقرر أنه أنسب للظروف التشغيلية السائدة.

  المساراتخاذ قرار تحويل   ٢-٣-٦-٣
مــن غيــر الممكــن تغطيــة كــل تشــكيلة مــن الظــروف التــي قــد تحــدث أثنــاء عمليــة تحويــل المســار لــذا فــإن إرشــادات المشــّغل   ١-٢-٣-٦-٣

من طريقــة ممكنــة فــي ضــوء أأالموجهــة إلــى أطقــم الطــائرة قــد تكــون عامــة فقــط. وُيتــرك لطــاقم الطــائرة أمــر اتخــاذ القــرار فيمــا يخــص الطيــران بــ
  ية السائدة في ذلك الوقت. الظروف التشغيل

إلـــى أطقـــم طـــائراتهم أيضـــًا تفاصـــيل عـــن  EDTOقـــد تشـــمل اإلرشـــادات الخاصـــة التـــي يقـــدمها مشـــغلو عمليـــات  -مالحظـــة   
السياسـات واإلجــراءات التــي وضــعها المشـغل فيمــا يخــص الخلــوص مـن عقبــات التضــاريس أو مســارات اإلخـالء محــدودة األوكســجين. وعــادة مــا 

وينبغي تغطيتهـا عنـد الحاجـة فـي  EDTOلخلوص من عقبات التضاريس والمتطلبات المتعلقة باألوكسجين مستقلة عن عمليات تكون متطلبات ا
  أقسام أخرى معمول بها في دليل عمليات المشّغل.

عمليــة  وهنــاك عــدد مــن األحــداث التــي قــد تــدفع طــاقم الطــائرة إلــى النظــر فــي تحويــل المســار علــى رحلــة طيــران فــي إطــار  ٢-٢-٣-٦-٣
EDTO ومن هذه األحداث ما هـو "تقنـي" بطبيعتـه وتتناولـه اإلجـراءات غيـر العاديـة التـي يضـعها مصـّنع الطـائرة والتـي عـادة مـا تكـون مشـتركة .

). ومن األمثلة النموذجية لهذه األحداث التقنية انهيار المحرك أو نشوب حريق فيـه، أو وجـود حريـق EDTOوغير  EDTOبين جميع العمليات (
ق أو دخان بالمقصورة، أو االنضغاط، أو تعدد فقدان مصادر الطاقة بالطائرة، أو تعدد فقدان مصـادر الطاقـة للنظـام الهيـدرولي، أو نشـوب حريـ

  في مقصورة الشحن أو أي حالة "تقنية" أخرى ذات صلة قد يكون لها أثر ضار في سالمة الطيران.
الطائرة أو أساليب أخرى (من قبيل القـوائم المرجعيـة اإللكترونيـة) إلـى طـاقم يقدم مشّغل الطائرة في دليل تشغيل  -مالحظة   

ي يقــدم الطـائرة إرشـادات وقــوائم مرجعيـة بالنســبة لحـاالت العطــل التقنيـة فــي أثنـاء الطريـق بمــا فيهـا معــايير تحويـل المســار ألسـباب تقنيــة. وبالتـال
) أو قائمــة الــنظم الهامــة ٤-٥-٥-٣(القســم  MELألســباب تقنيــة، مقابــل القائمــة  دليــل تشــغيل الطــائرة األســاس التخــاذ القــرار بتحويــل المســار

  ) المعدتين لالستخدام على األرض وال عالقة لهما بعمليات الطيران في أثناء الطريق.٦-٤(القسم  EDTOلعمليات 
كانـت  EDTOلفعليـة فـي إطـار عمليـات بيد أن الغالبية العظمى من عمليـات تحويـل المسـار التـي وقعـت فـي أثنـاء الخدمـة ا  ٣-٢-٣-٦-٣

أفـراد ألسباب غير تقنية. ومما قد يؤدي أيضًا إلى تحويل المسار أو العودة إلى الوراء أثناء الطيران وقوع حاالت طبية طارئة تخص الركاب أو 
وتفــرض طبيعــة الحالــة الطارئـــة لــم تعــد متاحـــة.  EDTOالطــاقم، ووجــود أحــوال جويــة ســـيئة فــي أثنــاء الطريــق أو وجــود مطـــارات بديلــة لعمليــة 

قـرارًا  وعواقبها المحتملة على الطائرة، والركاب وأفراد الطاقم أفضل إجـراء مالئـم لمواجهـة الحالـة الخاصـة. لـذا يجـب علـى طـاقم الطـائرة أن يتخـذ
جـه التدريبيـة تـدعم عمليـة اتخـاذ القـرار مسار إجرائي باالستناد إلى جميع المعلومات المتاحة. ولعل الوثائق اإلجرائيـة للمشـّغل وبرامبشأن أفضل 

  هذا.
الواردة في اإلذن بالطيران بالنسبة لرحلة طيران معينـة  EDTOلعملية وعلى النحو المشار إليه أعاله، تقدم المطارات البديلة   ٤-٢-٣-٦-٣

، علــى غــرار مــا تتيحــه الســرعات المختــارة لتخطــيط تحويــل المســار فــي لقائــد الطــائرةخيــارًا واحــدًا لتحويــل المســار لُيتــاح  EDTOفــي إطــار عمليــة 
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المختـارة فـي مرحلـة الترحيـل قـد ال تكـون المطـارات المتاحـة  EDTOالتي يحددها المشـّغل. بيـد أن المطـارات البديلـة لعمليـة  EDTOإطار عملية 
جميــع المحركــات يط فــي إطــار ســيناريو محــرك واحــد معّطــل أو الوحيــدة بالنســبة لتحويــل المســار كمــا أن الســرعات المســتخدمة فــي مرحلــة التخطــ

فـي الخـروج عـن  قائـد الطـائرةلتحويل المسار قد ال تكون أفضل خيار بالنسـبة لظـرف معـين. لـذا ينبغـي لسياسـة المشـّغل أن تحـدد سـلطة  مشغلة
  .EDTOية هذه البارامترات المتعلقة بتخطيط الترحيل في حالة وقوع تحويل مسار فعلي في إطار عمل

  استراتيجيات تحويل المسار  ٣-٣-٦-٣
وُيختـار مطـار بـديل فـي أثنـاء الطريـق، يتعـين علـى طـاقم  EDTOعندما تدعو الحاجة إلى تحويـل المسـار فـي إطـار عمليـة   ١-٣-٣-٦-٣

السائدة. لذا عـادة مـا تجـري عمليـات  الطائرة النظر في كيفية إجراء تحويل المسار فعليًا على أساس طبيعة الحالة الطارئة واالعتبارات التشغيلية
مسـتقيم تحويل المسار غير التقنية أو عملية تحويل المسار التقنية التي ليس لها أثر هام في أداء الطائرة في ظل الظروف النموذجيـة للطيـران ال

  ة وقود الطائرة. بهدف التقليل من زمن تحويل المسار في حدود ما تسمح به حال جميع المحركات مشغلةأو بسرعة أعلى ب
وبالنســـبة لتحويـــل المســـار بســـبب انهيـــار محـــرك، قـــد تكـــون الختيـــار الســـرعة عواقـــب علـــى أداء الطـــائرة (مـــن قبيـــل الوقـــود،   ٢-٣-٣-٦-٣

واالرتفـــاع) ال ســـيما بالنســـبة إلـــى طـــائرة مـــزودة بمحـــركين. وعليـــه مـــن المهـــم بالنســـبة إلـــى طـــاقم الطـــائرة أن يـــدرك هـــذه العواقـــب وأن تكـــون لـــه 
إلرشــادات المالئمــة الختيــار أأمــن وأنســب اســتراتيجية لتحويــل المســار. وتوجــد فــي العــادة ثالثــة اعتبــارات أوليــة لتحديــد أفضــل مســار إجرائــي ا

  انطالقًا من نقطة اختيار السرعة بمحرك واحد معّطل يمكن وصفها كما يلي:
 :استراتيجية الزمن 

الحد األدنى لزمن تحويل المسار وٕانزال الطائرة على األرض في أقرب وقت ممكـن هـو االعتبـار الحاسـم فـي المقـام إذا كان 
األول، جاز اختيار استراتيجية سرعة عاليـة بمحـرك واحـد معّطـل علـى نحـو مـا تسـمح بـه حالـة وقـود الطـائرة، وقـدرتها علـى 

مـزودة بمحـركين، تعـد اسـتراتيجية الـزمن مقابلـة فـي بعـض األحيـان للسـرعة االرتفاع وسالمتها الهيكلية. وبالنسبة للطائرات ال
المعتمدة بمحرك واحد معّطل، لكـن يمكـن اختيـار سـرعة أعلـى تقتـرب مـن الحـد األقصـى للسـرعة التشـغيلية المسـموح بهـا أو 

رعة المســـتخدمة ملزمـــًا بافتراضـــات الســـ لـــيس اســـتلزمت الظـــروف ذلـــك. وطـــاقم الطـــائرة إذا (VMO/MMO)العـــدد المـــاخي 
  ).٥-٣(القسم  EDTOألغراض التحضير لرحالت الطيران في إطار عملية 

 :استراتيجية الوقود  
إذا كانــت كميــة الوقــود المتبقيــة إلنجــاز عمليــة تحويــل المســار هــي االعتبــار الحاســم فــي المقــام األول، يمكــن اختيــار ســرعة 

) من أجل MRCى سرعة الطيران المستقيم ذي المدى األقصى (الطيران المستقيم الطويل المدى بمحرك واحد معّطل أو حت
 EDTOتـدبير الوقــود علــى نحـو أمثــل أثنــاء عمليـة تحويــل المســار. وعـادة مــا يحــول تخطـيط الوقــود الحــرج فـي إطــار عمليــة 

رًا أوليـًا ؛ ورغـم ذلـك قـد يكـون الوقـود اعتبـاEDTO) دون إمكانية تحويل المسار بوقود حرج فـي أثنـاء عمليـة ٣-٥-٣(القسم 
  في تدبير عملية تحويل المسار.

 :استراتيجية العقبات  
إذا كان تحويل المسار عقب انهيـار محـرك سيسـلك تضـاريس عاليـة، تعـين بـذل عنايـة إضـافية فـي اختيـار السـرعة لضـمان 

ابـل السـحب الحفاظ على هوامش الخلوص من التضاريس في أثناء الطريق. وتقدم السـرعة المرتبطـة بأقصـى نسـبة للرفـع مق
(L/Dmax) .أفضل أداء على مستوى االرتفاع بمحرك واحد معطل وينبغي اختيارها حتى الخلوص من أي تضاريس معيقة  

وينبغـي تنـاول مســألة اتخـاذ القــرار بتحويـل المســار واالعتبـارات االســتراتيجية فـي البــرامج التدريبيـة والوثــائق اإلجرائيـة المعــدة   ٣-٣-٣-٦-٣
لـدعم  (FMS). وينبغي إدراج معلومـات محـددة بشـأن طـراز الطـائرة مـن قبيـل وظيفـة نظـام إدارة الطيـران EDTOلطاقم الطائرة في إطار عمليات 

ار والبيانــات المتاحــة بشــأن األداء بمحــرك معطــل (مثــل القــدرة علــى االرتفــاع، ووقــود تحويــل المســار، وتحديــد الطاقــة) نظــرًا عمليــة تحويــل مســ



 48-3 دليل عمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً 

 

. وينبغي أيضـًا تنـاول االفتراضـات المتعلقـة بالتحضـير لرحلـة الطيـران فـي EDTOالحتمال تباين عمليات التنفيذ بالنسبة لمختلف أساطيل عملية 
  ) وما يرتبط بها من هوامش فيما يخص االعتبارات االستراتيجية لتحويل المسار في أثناء الطريق. ٥-٣القسم ( EDTOإطار عملية 

  بيانات أداء الطائرة   ٧- ٣
ما لم يتضمن دليل عمليات المشـّغل الجـوي و/أو دليـل  EDTOال ينبغي اإلذن للطائرة بالطيران على رحلة في إطار عملية   ١-٧-٣

 EDTO) بيانات كافية عن األداء لـدعم جميـع مراحـل أيـة عمليـة ٨-٣) (انظر EFOMالمعمول به ( EDTOإطار عمليات  عمليات الطيران في
و مطبقة، بما في ذلك عملية التحضير للطيران والعمليـات فـي أثنـاء الطريـق. وينبغـي لبيانـات األداء أن تكـون علـى أسـاس المعلومـات المقدمـة أ

  أو المستقاة من الوثائق التشغيلية األخرى أو األدوات البرامجية التي يقدمها مصّنع الطائرة. (AFM)لطائرة المشار إليها في دليل تشغيل ا
علـى  EDTOوينبغي إتاحة بيانات أداء الطائرة التالية لـدعم عمليـات الطيـران والعمليـات فـي أثنـاء الطريـق فـي إطـار عمليـة   ٢-٧-٣

  التوالي: ، على٦-٣و ٥-٣النحو المناَقش في القسمين 
  (مسافة تحويل المسار)؛ EDTOمنطقة عمليات   أ)

بالنســبة إلــى األحــوال القياســية وغيــر القياســية الســائدة فــي  (OEI)بيانــات مفصــلة عــن األداء بمحــرك واحــد معطــل   ب)
  الغالف الجوي تغطي ما يلي:

  النزول بالسرعة المستقيمة (بما في ذلك األداء الصافي)؛  )١
  قدم))؛ ١٠ ٠٠٠متر ( ٣ ٠٠٠المستقيم (تغطية مستوى االرتفاع بما في ذلك ارتفاع أداء الطيران   )٢
  متطلبات الوقود؛  )٣
  القدرة على االرتفاع (بما في ذلك األداء الصافي)؛  )٤
  االنتظار؛  )٥

 ، بمــا فــي ذلــك بيانــات اســمية لتــدفق الوقــود، بالنســبة(AEO) جميــع المحركــات مشــغلةبيانــات مفصــلة عــن األداء ب  ج)
  للظروف القياسية وغير القياسية السائدة في الغالف الجوي تغطي ما يلي:

  قدم))؛ ١٠ ٠٠٠متر ( ٣ ٠٠٠أداء الطيران المستقيم (تغطية مستوى االرتفاع بما في ذلك ارتفاع   )١
  االنتظار؛  )٢

وقـود المسـتخَدم بما في ذلـك ال EDTOتفاصيل عن أية أحوال أخرى ذات صلة بالتحضير للطيران في إطار عملية   د)
، واسـتخدام وحـدة الطاقـة اإلضـافيةلمكافحة الجليد بالحرارة، وتراكم الجليد على األسـطح غيـر المحميـة فـي الطـائرة، 

  االقتضاء.

  )EDTO )EFOMدليل عمليات الطيران في إطار عمليات    ٨- ٣

  معلومات أساسية   ١-٨-٣

في األجـزاء ذات الصـلة مـن الـدليل األساسـي لعمليـات لطيـران  EDTOينبغي للمشّغل أن يدرج المعلومات المتعلقة بعمليات   ١-١-٨-٣
  ) يكون "قائمًا بذاته".EDTO )EFOMأو أن ينشر هذه المعلومات في شكل دليل لعمليات الطيران في إطار عمليات 

  في مختلف برامج المشغلين أو لوائح الدول. EFOMقد تتباين مصطلحات دليل عمليات الطيران  -مالحظة   
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الممارســات الداعمــة لعمليــات  EDTOأو محتــوى الــدليل األساســي لعمليــة الطيــران المتعلــق بعمليــات  EFOMويحــدد الــدليل   ٢-١-٨-٣
EDTO غــي لهــذا الــدليل أن يشــمل، بشــكل مباشــر أو عــن طريــق اإلحالــة إلــى وثــائق وكــذا الجهــات المســؤولة مــن أشــخاص و/أو مؤسســات. وينب

  مدرجة، المتطلبات الموصوفة في الفصل الثالث.

  الغرض   ٢-٨-٣
) هـــو تزويـــد األفـــراد المعنيـــين EDTOالمتعلـــق بعمليـــات  FOM(أو محتـــوى الـــدليل األساســـي  EFOMالغـــرض مـــن الـــدليل   ١-٢-٨-٣

  آمنة وفعالة.  EDTOبوسائل وصفية ترمي إلى ضمان عمليات  EDTOليات واألشخاص المرخص لهم بإجراء عم
، بمـا فــي ذلـك إجــراءات البـرامج الداعمــة، والمهـام والمســؤوليات، أن ُتحـدد علــى أنهــا EDTOوعليـه، ينبغــي لجميـع متطلبــات   ٢-٢-٨-٣

مــن أجــل استعراضــه والتــرخيص لــه بموجــب موافقــة  (FOI)إلــى مفــتش عمليــات الطيــران  EFOM. وينبغــي تقــديم الــدليل EDTOمرتبطــة بعمليــات 
  ).  AECباستخدام طراز الطائرة المعينة، أو نموذجها أو تشكيلتها ( EDTOخاصة بمدة زمنية كافية قبل التاريخ المقرر لبدء عمليات 

  لمواضيع التالية:) أن يتناول في العادة اEDTO(أو محتوى دليل العمليات المتعلق بعمليات  EFOMوينبغي للدليل   ٣-٢-٨-٣
  الذي يضعه المشّغل؛ EDTOالمعمول بها وبرنامج  EDTOمعلومات عامة عن قواعد   أ)

  (الطرق، األسطول، زمن تحويل المسار والسرعة، وما إلى ذلك)؛ EDTOنطاق الترخيص للمشغل بإجراء عمليات   ب)
  ؛EDTOاعتبارات تخطيط الطيران في إطار عملية   ج)
  ؛EDTOفي أثناء الطريق في إطار عملية اعتبارات الطيران   د)
  .EDTOالتدبير المتعلق بعمليات   ه)

  مراقبة عملية المراجعة    ٣-٨-٣
) واعتمادهـا حسـب االقتضـاء EDTOالمتعلـق بعمليـات  FOM(أو محتوى الدليل األساسـي  EFOMينبغي استعراض عمليات مراجعة هذا الدليل 

علـــى البرنـــامج. بيـــد أن المراجعـــات اإلداريـــة الطفيفـــة قـــد ال تتطلـــب  الجاريـــةبالنســـبة للتغييـــرات الكبيـــرة  FOIمـــن ِقبـــل مفـــتش عمليـــات الطيـــران 
  استعراضًا رسميًا، أو قبوًال أو موافقة من ِقبل مفتش عمليات الطيران. 

  EDTOبرنامج التدريب المتعلق بعمليات    ٩- ٣

  معلومات عامة   ١-٩-٣
قبـل تلقـي المشـّغل  EDTOينبغي لألفراد المسؤولين عن عمليـات الطيـران لـدى المشـّغل إنجـاز تـدريب معتمـد بشـأن عمليـات   ١-١-٩-٣

لين وغيرهم من األفراد المعنيين بعمليات الطيران تدريبًا يغطي أسس اللـوائح . وينبغي تدريب أطقم الطيران، والمرحّ EDTOلإلذن بإجراء عمليات 
من أجل دعم العملية بشكل صحيح. وينبغي للبرنامج التدريبي  EDTOوٕاجراءات المشّغل الخاصة بعمليات  EDTOبعمليات  والعمليات المتعلقة

ة الــذي يضــعه المشــّغل أن يراعــي خلفيــة وتجربــة األفــراد الخاضــعين للتــدريب. وينبغــي التأكيــد بانتظــام علــى إجــراء تغييــرات فــي اللــوائح المتعلقــ
. ويجــوز أن يكــون ذلــك ضــمن تــدريب متكــرر منــتظم أو عبــر تعمــيم مــواد تدريبيــة EDTOشــّغل المرتبطــة بعمليــات وسياســة الم EDTOبعمليــات 

  مطبوعة، حسب االقتضاء.
أن تتضــمن مــا يخــتص بهــا مــن لــوائح، وعمليــات تــرخيص (األســاطيل،  EDTOوينبغــي للبــرامج التدريبيــة المتعلقــة بعمليــات   ٢-١-٩-٣

معينــة وبالتــالي فقــد تختلــف هــذه البــرامج مــن حيــث كــل مــن  EDTO، وٕاجــراءات ووثــائق مرتبطــة بكــل عمليــة المنــاطق التشــغيلية)، والسياســات
 (SBT)، علـى سـبيل المثـال، إلـى اسـتخدام مـوارد التـدريب القـائم علـى أسـاس الحاسـوب EDTOالمحتوى وطريقة التقديم. فقـد يلجـأ مشـّغل عمليـة 
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نمــا قــد يختــار مشــّغل آخــر التعلــيم داخــل الفصــل أو الجمــع بينهمــا. وقــد تتبــاين مــدة البــرامج بي EDTOإلجــراء تــدريب أكــاديمي متعلــق بعمليــات 
  كما قد يتباين تردد ومحتوى التدريب المتكرر. EDTOالتدريبية األولية المتعلقة بعمليات 

هــو أن  EDTOطــار عمليــات والمهـم مــن وجــه قبــول (أو اعتمــاد، حســب االقتضــاء) البــرامج التدريبيــة لعمليــات الطيــران فــي إ  ٣-١-٩-٣
المعينــة. وينبغــي للبــرامج التدريبيــة المعــدة  EDTOيكــون البرنــامج جيــدًا مــن حيــث تحديــد مواضــعه ومناســبته لــدعم طبيعــة وخصوصــية عمليــات 

الفحـص علـى  ألطقم الطيران أن تتضمن المتطلبـات المتعلقـة بمحتـوى ومـدة التـدريب األكـاديمي، وعمليـات الطيـران باسـتخدام الحـاكي، وعمليـات
ســاليب الخــط ومواكبــة المســتجدات. وينبغــي للبــرامج التدريبيــة المعــدة للمــرّحلين أن تتنــاول أيضــًا اعتبــارات التــدريب األكــاديمي وكــذا األدوات واأل

لين فــي . وقــد يختــار بعــض المشــغلين الجمــع بــين أطقــم الطيــران والمــرحّ EDTOالخاصــة المســتخدمة للتحضــير لعمليــة الطيــران فــي إطــار عمليــة 
  بمهام كلتا الفئتين. EDTOالتدريب األكاديمي من أجل تعزيز فهم أفضل لكيفية دعم برنامج عمليات 

بالنســبة  EDTOوضــع نظــام لتعقــب وتحديــد حالــة التــدريب المتعلــق بعمليــات  EDTOينبغــي لمشــّغلي عمليــات  -مالحظــة   
قــد أنجــزوا البرنــامج التــدريبي المعتمــد  EDTOألفــرادهم المســؤولين عــن عمليــات الطيــران حرصــًا علــى أن يكــون جميــع األفــراد الــداعمين لعمليــات 

  واستوفوا أي متطلبات متعلقة بمواكبة المستجدات.

  EDTOالتدريب األكاديمي على عمليات الطيران في إطار عمليات    ٢-٩-٣
لفائـــدة األفـــراد  EDTOل العناصـــر التاليـــة فـــي المـــنهج الدراســـي األكـــاديمي للبرنـــامج التـــدريبي الـــذي ينظمـــه المشـــّغل بشـــأن عمليـــات ينبغـــي تنـــاو 

صـف المسؤولين عن عمليات الطيران حسب العملية المعنية. وعادة، ُتعد دورة تدريبية قائمة علـى الحاسـوب بقيـادة معلـم أو دورة مختلطـة تـدوم ن
اول متطلبات التدريب األساسي لكن هذه المدة قـد ُتمـدد إذا اسـتوجبت ذلـك ظـروف معينـة. وتعتبـر عناصـر المـنهج الدراسـي وجيهـة يوم كافية لتن

ومنطبقة على كل أطقم الطيران ومرحلي الطائرات في برنامج التـدريب المخـتلط، لكـن قـد تختلـف درجـات تأكيـدها فـي مجـالي التحضـير للطيـران 
  طريق إذا وضعت برامج مستقلة مكيفة حسب الجمهور. والطيران في أثناء ال

  وبلوائح الدول ذات الصلة EDTOاالستئناس بقواعد اإليكاو المتعلقة بعمليات   -
  EDTOقبول البرنامج التشغيلي لعمليات   -

  أساطيلEDTO 

  مناطق عملياتEDTO 

  عتباتEDTOوالحد األقصى لزمن تحويل المسار وللسرعة ، 

  EDTOاعتبارات التخطيط للطيران في إطار عمليات   -
  مناطق عملياتEDTO 

  المطارات البديلة لعملياتEDTO 

  احتياطيات الوقود في عملياتEDTO 

  اعتبارات النظم المحدودة زمنيًاTLS 

  الحالة التقنية لعملياتEDTO  واالعتبارات المتعلقة بالقائمةMEL 

  اإلذن بالطيران في إطار عمليةEDTO وخطة الطيران الحاسوبية 

  EDTOاعتبارات الطيران في أثناء الطريق في إطار عملية   -
 اإلجراءات التشغيلية القياسية 

 المراقبة في أثناء الطيران 

 اعتبارات تحويل المسار 

 اإلجراءات غير العادية واإلجراءات الطارئة 

 بيانات أداء الطائرة  -

  EDTOدليل عمليات   -
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 EDTOالتدريب العملي على عمليات الطيران في إطار عملية    ٣-٩-٣

أساســًا لتنظــيم تــدريب أساســي علــى  ٢-٩-٣المناقشــة فــي القســم  EDTOتقــدم اعتبــارات التــدريب االكــاديمي علــى عمليــات   ١-٣-٩-٣
عن عمليات الطيران والمعنيين بعمليـات ينبغي تكملته بتدريب عملي بما يناسب األدوار والمسؤوليات المعينة لألفراد المسؤولين  EDTOعمليات 

EDTOاليب . وبالنسبة لألفراد العاملين في ترحيل الطائرات ومراقبة العمليات، ينبغي لهذا البرنامج أن يتضمن تدريبًا وتمارين عملية بأدوات وأسـ
ن التـــدريب العملـــي أيضـــًا توضـــيح ). وينبغـــي أن يتضـــمEDTOمحـــددة ُتســـتخدم لـــدعم العمليـــة (مثـــل نظـــام تخطـــيط الطيـــران فـــي إطـــار عمليـــة 

  اإلجراءات التشغيلية المرتبطة بالتحضير للطيران والتقيد بأية قوائم مرجعية مرتبطة بالمهام. 
فــي العــادة مــن التــدريب الميــداني علــى الطيــران  EDTOوبالنســبة إلــى أطقــم الطــائرة، يتــألف التــدريب العملــي علــى عمليــات   ٢-٣-٩-٣
)LOFTحــاكي للطيــران لشــرح كــل مــن اإلجــراءات العاديــة وغيــر العاديــة المتعلقــة بعمليــات  ) ويجــري ذلــك فــي جهــازEDTO وقــد يتضــمن مثــال .

العناصــر الــواردة أدنــاه ويــدوم عــادة ســاعتين إلــى أربــع ســاعات. وباإلضــافة إلــى العناصــر المتعلقــة بالتــدريب الخــاص  LOFTنمــوذجي للتــدريب 
للطيـران فـي أثنـاء الطريـق تخـتص بمنطقـة تشـغيلية معينـة مـن قبيـل إجـراءات المالحـة واالتصـال ، ينبغي تناول اعتبارات أخرى EDTOبعمليات 

  الطويلة المدى. 
  اإلحاطة قبل الطيران  -
  EDTOاإلذن بالطيران في إطار عملية   -
  تحضير مقصورة الطيران  -
  الطيران (العادي) في أثناء الطريق  -

  دخول قطاعEDTO  
  أثناء الطريقإجراءات مراقبة الطيران في  
 (حسب االقتضاء) إجراءات نظام إدارة الطيران 

 المالحة واالستطالع 

 الطيران (غير العادي) في أثناء الطريق  -

 إجراءات الطوارئ 

 اختيار الشروط غير العادية وقوائم المراجعة 

 تحويل صنع القرار 

 (حسب االقتضاء) إجراءات نظام إدارة الطيران  
  الطيرانتحويل المسار في أثناء  

  اإلجراءات المتعلقة بمرحلة ما بعد الطيران.  -

 EDTOالتدريب المتكرر على عمليات    ٤-٩-٣

بشكل سنوي فـي العـادة؛ بيـد  EDTOيجري التدريب المتكرر لفائدة األفراد المسؤولين عن عمليات الطيران المتعلقة بعمليات   ١-٤-٩-٣
متطلبـات  EDTOأن تردد ومدة البرنامج قد تختلف عن هذا المبدأ التوجيهي العام، وربما تضـمن البرنـامج التـدريبي المعتمـد مـن مشـّغل عمليـات 

راض التـدريب المتكـرر محددة فيما يخص مواكبة المستجدات. وعـادة مـا تكـون دروس أكاديميـة مكثفـة أو قصـيرة لتجديـد المعلومـات مناسـبة ألغـ
، بينمــا قــد تكــون الــدورة التدريبيــة األوليــة أنســب لألفــراد الــذين لــم يعــودوا EDTOلفائــدة األفــراد المحــافظين علــى دور نشــط فــي مجــال دعــم عمليــة 

  مواكبين لمستجدات على نحو ما يحدده البرنامج المعتمد. 
لطالـــب لمختلـــف الحـــاالت التشـــغيلية المحتملـــة مقابـــل تكريـــر نفـــس وينبغـــي للتـــدريب المتكـــرر العملـــي أن يراعـــي تعـــريض ا  ٢-٤-٩-٣

 السـيناريوهات فــي كـل دورة تدريبيــة. فقـد ُيــدخل برنـامج تــدريبي متكـرر خــاص بالتـدريب الميــداني علـى الطيــران، علـى ســبيل المثـال، ظروفــًا غيــر
وما إلى ذلك) مع مرور الزمن لتقـديم تجربـة هادفـة أكثـر  عادية مختلفة لتحويل المسار (انهيار المحرك، االنضغاط، حريق في مقصورة الشحن،
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في مجال التدريب. ويجوز تسجيل الحاالت الطارئة الموّضـحة فـي السـجالت التدريبيـة لكـل طالـب حتـى يتسـنى عـرض سـيناريوهات مختلفـة فـي 
  كل دورة تدريبية متكررة.
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4-1 

  الفصل الرابع

 EDTOمتطلبات صيانة وموثوقية عمليات 

  معلومات عامة   ١- ٤

  معلومات أساسية    ١- ١- ٤
، ال توجد أية متطلبات إضافية فيما يخص التـرخيص بالصـالحية للطيـران فـي إطـار ٥-١-٢النحو المفّسر في القسم  على  ١-١-١-٤

 ، أو إجــراءات الصــيانة أو برنــامج الصــيانة بالنســبة للطــائرات المجهــزة بــأكثر مــن محــركين. ورغــم أن المشــغل قــد يــرى مــن بــابEDTOعمليــات 
ل، الممارسة الجيدة بالنسبة لعملياتـه الجاريـة بالطـائرات المجهـزة بـأكثر مـن محـركين بعـض العناصـر المفصـلة فـي األقسـام التاليـة مـن هـذا الفصـ

  الجارية بالطائرات المجهزة بمحركين فقط وتنطبق على هذه الفئة من الطائرات.  EDTOفإن هذه األقسام معدة في المقام األول لعمليات 
بالنســبة للطــائرات المجهــزة بــأكثر مــن محــركين، قــد تكــون  EDTOورغــم أن مقــاييس اإليكــاو ال تشــترط التــرخيص بعمليــات   ٢-١-١-٤

  . وفي هذه الحالة:EDTOالدولة قد نفذت لوائح متعلقة بالترخيص لهذه الطائرات بإجراء عمليات 
  تظل عمليات الترخيص بعملياتETOPS مقاييس الجديدة المتعلقة بعمليات الحالية الممنوحة قبل تنفيذ الEDTO  فـي

  .EDTOلوائح الدولة صالحة وال تتطلب إعادة ترخيص بإجراء عمليات 
  يتمثل الترخيص بإجراء عملياتEDTO  بإصدار وثيقةCMP  في إطـار عمليـةEDTO وتجمـع وثيقـة .CMP  مـا يلـزم

من مقاييس الشكل ومهام الصيانة، كما تجمع، حسب اللزوم، إجراءات أطقم الطائرة ومقاييس الترحيل. وبالنسـبة إلـى 
  .  CMP، ينبغي تشكيل الطائرة وصيانتها وتشغيلها وفقًا لمتطلبات الوثيقة EDTOعمليات 

  تعتمــد دولــة التصــميم وثيقــة الشــكل والصــيانة واإلجــراءات المتعلقــة بعمليــاتEDTO )EDTO CMP وتصــدر هــذه .(
. ويجـــوز مراجعتهـــا لتجســـيد اســـتنتاجات اســـتعراض الخبـــرة فـــي EDTOالوثيقـــة مـــن أجـــل التـــرخيص األولـــي بعمليـــات 

ملية توجيـه الصـالحية للطيـران). راجـع القسـم الخدمة (مراقبة الموثوقية التي تقوم بها دولة التصميم من خالل ع أثناء
  .EDTOلمزيد من المعلومات المتعلقة باستمرار صالحية الترخيص بعمليات  ٥-٢-٢

 EDTOإدراك طبيعة عمليات    ٢-١-٤

نــوا علــى علــم وأن يكو  EDTOينبغــي لجميــع المــوظفين المعنيــين ببرنــامج الصــيانة أن يكونــوا مــدركين للطبيعــة الخاصــة التــي تتســم بهــا عمليــات 
بأثرهـــا فيمـــا يخـــص مســـؤوليتهم إزاء برنـــامج الصـــيانة. وينبغـــي لبرنـــامج الصـــيانة أن يتضـــمن المقـــاييس، واإلرشـــادات والتوجيهـــات الالزمـــة لـــدعم 

  المقترحة. EDTOعمليات 

  التقييم   ٣-١-٤
ل أن يقـيم علـى مـدى فتـرة زمنيـة مالئمـة (مثـل الـذي لـه واليـة قضـائية علـى المشـغّ  (AWI)ينبغي للمفتش المخـتص بصـالحية الطـائرات للطيـران 

المقترحــة قبــل اإلذن بــأي موافقــة خاصــة  EDTOثالثــة أشــهر، أو حســبما تــراه الســلطة الوطنيــة مالئمــًا) مالئمــة برنــامج الصــيانة لــدعم عمليــات 
  .EDTOبإجراء عمليات 
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 EDTOبرنامج الصيانة المتعلق بعمليات    ٢- ٤

  معلومات عامة   ١-٢-٤
" العناصـــر المتصـــلة بالصـــيانة (مهـــام EDTOفــي ســـياق هـــذا الـــدليل، ُيقصـــد بمصـــطلح "برنـــامج الصـــيانة المتعلـــق بعمليـــات   ١-١-٢-٤

التـي يقومـون بهــا.  EDTOالصـيانة، دالئـل المؤسسـة، اإلجـراءات، ومـا إلـى ذلـك) التـي يجـب تنفيــذها مـن قبـل المشـغلين مـن أجـل دعـم عمليـات 
  .EDTOعنصرًا من برنامج المشغل لصيانة عمليات  EDTOالطائرات في إطار عمليات وفي هذا السياق، يعد برنامج صيانة 

أن يتضـــمن المقـــاييس، واإلرشـــادات والتوجيهـــات الالزمـــة لـــدعم عمليـــة  EDTOوينبغـــي لبرنـــامج المشـــّغل لصـــيانة عمليـــات   ٢-١-٢-٤
EDTO  المقصــودة. وينبغــي لجميــع األفــراد المعنيــين بعمليــاتEDTO ن للطبيعــة الخاصــة التــي تتســم بهــا عمليــات أن يكونــوا مــدركيEDTO  وأن

أن  EDTOتكون لديهم المعرفة، والمهارات والقدرة على إنجاز مجـاالت مسـؤوليتهم الخاصـة إزاء هـذا البرنـامج. وينبغـي لبرنـامج صـيانة عمليـات 
  ).١٧-٤و ٧-٤(انظر  EDTOيحدد األفراد والمجاالت التي تتطلب مؤهالت بشأن عمليات 

 EDTOعمليات عناصر برنامج صيانة    ٢-٢-٤

  :EDTOفيما يلي العناصر النموذجية المحددة لبرنامج المشّغل لصيانة عمليات   ١-٢-٢-٤
  دليل إجراءات صيانة عملياتEDTO  ٣-٤(انظر( 

  وثيقة الشكل والصيانة واإلجراءات المتعلقة بعملياتEDTO  ٤-٤(انظر( 

  برنامج صيانة الطائرات في إطار عملياتEDTO  ٥-٤(انظر( 

  النظم الهامة لعملياتEDTO  ٦-٤(انظر( 

  مهام الصيانة المتصلة بعملياتEDTO الموظفون المؤهلون لعمليات /EDTO  ٧-٤(انظر( 

  ٨-٤برنامج مراقبة األجزاء (انظر( 

  فحص الخدمة المتعلقة بعملياتEDTO  ٩-٤(انظر( 

  ١٠-٤برنامج الموثوقية (انظر( 

  ١١-٤رصد نظم الدفع (انظر( 

  ١٢-٤برنامج التحقق (انظر( 

  ١٣-٤حدود الصيانة المزدوجة (انظر( 

  ١٤-٤برنامج مراقبة أحوال المحرك (انظر( 

  ١٥-٤برنامج مراقبة استهالك الوقود (انظر( 

  برنامج مراقبة تشغيل وحدة الطاقة اإلضافية(APU)  ١٦-٤في أثناء الطيران (انظر( 

  مراقبة حالة عملياتEDTO بيان اإلذن بعمليات في الطائرة :EDTO  ١٧-٤(انظر( 

  التدريب على عملياتEDTO  ١٨-٤(انظر.(  
وترد هذه العناصر بمزيد من التفصيل في هذا الفصل. وينبغي لهذه العناصر أن ُتحدد من ِقبل المشـغلين كجـزء مـن عمليـة   ٢-٢-٢-٤

  المعمول بها. EDTOالمتعلقة بعمليات  إثبات امتثالهم لمعايير الصيانة المنصوص عليها في اللوائح التشغيلية
باالرتبــاط مــع برنــامج صــيانة الطــائرة المعمــول بــه  EDTOوينبغــي اســتعراض العناصــر الضــرورية فــي برنــامج صــيانة عمليــات   ٣- ٢- ٢- ٤

 )٣- ٢- ٢- ٢(انظـر  CMPعلى النحو المعّرف في وثيقة الشكل والصـيانة واإلجـراءات  EDTOلضمان مالءمتها لمتطلبات الصيانة الخاصة بعمليات 
  .EDTOالتي قد تمس متطلبات عمليات  (ICA)وألي تعليمات معمول بها فيما يخص استمرار الصالحية للطيران  AECبالنسبة للتشكيلة 
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 EDTOوينبغي جعل موظفي الصيانة وغيرهم من الموظفين المعنيين على علـم بالطبيعـة الخاصـة التـي تتميـز بهـا عمليـات   ٤-٢-٢-٤
لمزيد مـن اإلرشـادات بشـأن الحاجـة إلـى  ١٨-٤و ٧-٤لديهم المعرفة والمهارات والقدرة على إنجاز متطلبات البرنامج. راجع القسمين  وأن تكون

  . EDTOتأهيل الموظفين المعنيين في مجال عمليات 

  )EDTO )EMPMدليل إجراءات صيانة عمليات    ٣- ٤

  معلومات أساسية   ١-٣-٤
فــي األجــزاء ذات الصــلة مــن دليــل إجــراءات الصــيانة األساســية  EDTOينبغــي للمشــغل أن يــدرج معلومــات متعلقــة بعمليــات   ١-١-٣-٤

(MPM)  أو أن ينشر هذه المعلومات بوصفها دليًال إلجراءات صيانة عملياتEDTO )EMPM ."قائمًا بذاته" (  
  مشغلين أو لوائح الدول. في مختلف برامج ال EMPMقد تتباين مصطلحات الدليل  -مالحظة   

ـــدليل   ٢-١-٣-٤ ـــدليل األساســـي  EMPMويحـــدد ال ـــات  MPMأو محتـــوى ال ـــق بعملي  EDTOممارســـات صـــيانة عمليـــات  EDTOالمتعل
الداعمة لهذه العمليات وكذا الجهات المسؤولة من أشخاص و/أو مؤسسات. وينبغي لهذا الدليل أن يتضـمن، إمـا بشـكل مباشـر أو باإلحالـة إلـى 

  الوثائق المدمجة، المتطلبات الموصوفة في الفصل الرابع. 

  الغرض  ٢-٣-٤

) هــو تزويــد المــوظفين المعنيــين EDTOلــق بعمليــات المتع MPM(أو محتــوى الــدليل األساســي  EMPMالغــرض مــن الــدليل   ١-٢-٣-٤
  آمنة وفعالة.  EDTOبوسائل وصفية ترمي إلى ضمان عمليات  EDTOواألشخاص المأذون لهم بإجراء عمليات 

، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات البرنامجيــة الداعمــة، والمهــام والمســؤوليات، أن EDTOوعليــه، ينبغــي لجميــع متطلبــات عمليــات   ٢-٢-٣-٤
) إلـــى EDTOالمتعلـــق بعمليـــات  MPM(أو محتـــوى الـــدليل األساســـي  EMPM. وينبغـــي تقـــديم الـــدليل EDTOوصـــفها مرتبطـــة بعمليـــات تحـــدد ب

 EDTOمــن أجــل االســتعراض والقبــول بمــا يكفــي مــن الوقــت قبــل البــدء المقــرر لعمليــات  (AWI)المفــتش المعنــي بصــالحية الطــائرات للطيــران 
  ).  AICو نموذجها أو تشكيلتها (بالنسبة لطراز الطائرة المعينة أ

  ) في العادة المواضيع التالية:EDTOالمتعلق بعمليات  MPM(أو محتوى الدليل األساسي  EMPMويتناول الدليل   ٣-٢-٣-٤
  ؛EDTOالمعمول بها وبرنامج المشّغل لعمليات  EDTOمعلومات عامة عن قواعد   أ)

  (الطرق، األسطول، زمن تحويل المسار، وما إلى ذلك)؛ EDTOنطاق اإلذن للمشّغل بإجراء عمليات   ب)
  المسؤوليات (مركز مراقبة الصيانة، الهندسة، النوعية، التدريب، التخطيط واإلنتاج، وما إلى ذلك)؛  ج)
  العمليات (االستعراض اليومي، اإلبالغ، حدود الصيانة المزدوجة، وما إلى ذلك)؛  د)
، مراقبــــة اســــتهالك EDTOن للطــــائرة، فحــــص الخدمــــة المتعلقــــة بعمليــــات (اإلذ EDTOإجــــراءات صــــيانة عمليــــات   ه)

  الزيوت، وما إلى ذلك)؛
  .EDTOالتدريب على صيانة عمليات   و)

  مراقبة المراجعة   ٣-٣-٤

) واعتمادهـــا حســـب EDTOالمتعلـــق بعمليـــات  MPM(أو محتـــوى الـــدليل األساســـي  EMPMينبغـــي اســـتعراض عمليـــات المراجعـــة لهـــذا الـــدليل 
ة االقتضـــاء مـــن ِقبـــل المفـــتش المعنـــي بصـــالحية الطـــائرات للطيـــران بالنســـبة للتغييـــرات الكبيـــرة الجاريـــة علـــى البرنـــامج. بيـــد أن عمليـــات المراجعـــ

  اإلدارية الطفيفة ال تتطلب استعراضًا أو قبوًال رسميًا من قبل المفتش. 
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  EDTOلعمليات  (CMP)وثيقة الشكل والصيانة واإلجراءات   ٤- ٤

 معلومات عامة  ١-٤-٤

المتعلقــة بــأي تحســينات فــي الــنظم (فــي الشــكل)، ومهــام الصــيانة أو  EDTOالمقــاييس الــدنيا لعمليــات  CMPتحــدد الوثيقــة   ١-١-٤-٤
الطـائرة فـي إطـار  . وتحـدد هـذه المقـاييس وتعتمـدها دولـة تصـميم مصـّنعEDTOاإلجـراءات التشـغيلية المطلوبـة للموافقـة التشـغيلية علـى عمليـات 

  ).  ٢-٢-٢(انظر  EDTOعملية الترخيص للطائرة بإجراء عمليات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذه الوثيقــة بالنســبة لكــل طــائرة ُيطلــب إليهــا إذن  وينبغــي للمشــغلين امتثــال المتطلبــات العمــول بهــا  ٢-١-٤-٤

  ِقبل هيئة الطيران المدني.  . وأي خروج عن هذه المتطلبات ينبغي الموافقة عليه منEDTOبإجراء عمليات 
مـن أجـل ضـمان امتثـال هـذه الوثيقـة.  EMPوينبغي أن تكون للمشـغلين اإلجـراءات واألشـخاص المسـؤولين المعـّرفين الـدليل   ٣-١-٤-٤

ويجـب  ،CMPأن يتضمن جميع المهام والفترات الزمنية ذات الصلة على النحو المحـدد فـي الوثيقـة  EDTOويجب على برنامج صيانة عمليات 
  وأن يكون منسقًا مع مؤسسة الصيانة، عند االقتضاء. CMPعلى البرنامج التشغيلي أن يتضمن أي إجراءات تطلبها الوثيقة 

 EDTOبرنامج صيانة الطائرات لعمليات    ٥- ٤

  معلومات عامة   ١-٥-٤
 EDTOأن يتضمن المقاييس واإلرشادات والتوجيهات الالزمـة لـدعم عمليـات  EDTOينبغي لبرنامج صيانة الطائرة لعمليات   ١-١-٥-٤

  المقصودة. 
  أن ينظر فيما يلي: EDTOوينبغي لبرنامج صيانة الطائرة لعملية   ٢-١-٥-٤

، المنبثقـة EDTOوالعمليـات غيـر المرتبطـة بعمليـات  EDTOجميع المهام المنتظمة المنطبقة على كل من عمليات   أ)
أو وثـــائق متطلبـــات  (MRBR/MPD)فـــي العـــادة عـــن تقريـــر مجلـــس اســـتعراض الصـــيانة/ وثيقـــة تخطـــيط الصـــيانة 

  ؛(CMR)صيانة الترخيص 
  ؛CMPالمهام الخاصة الدورية اإلضافية المنبثقة من وثيقة الشكل والصيانة واإلجراءات   ب)
والتــي يجــب إدارتهــا وفقــًا للتفاصــيل المقدمــة فــي  EDTOت الصــيانة غيــر المنتظمــة التــي تمــس الــنظم الهامــة لعمليــا  ج)

  هذا الفصل.

  EDTOانطباق برنامج صيانة الطائرات لعمليات    ٢-٥-٤
طالمــا ظلــت الطــائرة مشــغلة علــى الــرحالت الجويــة  EDTOينبغــي صــيانة الطــائرة وفقــًا لبرنــامج صــيانة الطــائرات لعمليــات   ١-٢-٥-٤

  .EDTOالمتعلقة بعمليات 
عنـــدما تكـــون الطـــائرة غيـــر مشـــغلة علـــى عمليـــات  EDTOولـــيس مـــن اإللزامـــي امتثـــال برنـــامج صـــيانة الطـــائرات لعمليـــات   ٢-٢-٥-٤

EDTO بيد أن امتثال متطلبات برنامج صيانة الطائرات لعمليات .EDTO  يصبح إلزاميًا حال استئناف عملياتEDTO وهو ما قد يترتب عليه ،
  ).٣-٥-٤(انظر  EDTOمن أجل استعادة وضع الطائرة فيما يتعلق بعمليات  EDTOتنفيذ بعض المهام قبل استئناف عمليات 

 EDTO/ غير EDTOأثناء العمليات المختلطة  EDTOانطباق برنامج صيانة الطائرات لعمليات    ٣-٥-٤

علـى النحـو  EDTO/ غيـر EDTOفي حالة وجود عمليات مختلطة  EDTOلنسبة لعمليات ُيطبق برنامج صيانة الطائرات با  ١-٣-٥-٤
  التالي:
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(مثــل المهــام المنبثقـة مــن فحـص الخدمــة المــرتبط  EDTOأيـة مهــام يتعـين القيــام بهـا قبــل الطيــران فـي إطــار عمليـة   أ)
. بيــد أن EDTO) ال يلــزم القيــام بهــا قبــل رحــالت الطيــران غيــر المرتبطــة بعمليــات ٩-٤انظــر  - EDTOبعمليــات 

  بعض المهام من قبيل مراقبة استهالك الزيوت قد تنطبق بشكل مستمر من أجل الحفاظ على استمرارية البيانات؛
فقـط أو تلـك  EDTOورية لعمليـات (مثل المهـام الضـر  EDTOيجب القيام بالمهام األخرى المتعلقة بصيانة عمليات   ب)

)، وٕاال ُخفض وضع الطائرة إلـى درجـة العمليـات غيـر المرتبطـة EDTOالمهام التي لها فترات دورية خاصة بعملية 
  بتحويل المسار. 

 المـذكورة أعـاله إذا كانـت الطـائرة غيـر مشـغلة علـى مسـار عمليـات EDTOوليس من اإللزامي إنجاز مهام صـيانة عمليـات   ٢-٣-٥-٤
EDTO  لفتــرات زمنيــة طويلــة. بيــد أنــه إذا ُأعيــدت الطــائرة لالشــتغال علــى عمليــاتEDTO تعــين إجــراء تقيــيم لحالــة صــيانة الطــائرة علــى النحــو ،
  التالي:

(مثــل المهــام المنبثقــة مــن فحــص الخدمــة المتعلــق  EDTOأيــة مهــام يتعــين إنجازهــا قبــل الطيــران فــي إطــار عمليــة   أ)
  ؛EDTO) يتعين إنجازها قبل كل عملية طيران للطائرة في إطار عمليات ٩-٤انظر  - EDTOبعمليات 

  ينبغي إنجازها وفقًا للفترة الزمنية المعمول بها؛ EDTOأية مهمة تتطلبها عملية   ب)
" EDTOيجب إنجازها وفقًا للفترة الزمنية المعمول بها في إطـار " EDTOأية مهمة ذات فترة زمنية خاصة بعمليات   ج)

، أي إذا كانـت الفتـرة الزمنيـة المنقضـية علـى آخـر إنجـاز EDTOحرصًا علـى عـدم تجاوزهـا عنـد اسـتئناف عمليـات 
تعـين عنـد ذلـك تنفيـذ المهمـة قبـل أول رحلـة طيـران فـي إطـار  EDTOللمهمة المعنية يزيد عن الفترة الزمنية لعمليـة 

  .EDTOعملية 

  EDTOالنظم الهامة لعمليات    ٦- ٤

  ريفتع   ١-٦-٤
هــي الــنظم أو المهــام التــي تســاعد فــي منــع تحويــل المســار أو حمايتــه عنــد ترحيــل الطــائرة فــي  EDTOالــنظم الهامــة لعمليــة   ١-١-٦-٤

  بأنها نظم:  EDTO. وعادة ما ُتعرف النظم الهامة لعمليات EDTOإطار عملية 
  ع تحويل المسار)؛(من EDTOقد يؤثر انهيارها سلبيًا في سالمة عملية الطيران في إطار   أ)

  ُيعد عملها هامًا لمواصلة الطيران والهبوط بشكل آمن أثناء عملية تحويل المسار (حماية تحويل المسار).  ب)
مـــن تعّقـــب  EDTOضـــرورية باألســـاس لتمكـــين مشـــّغل عمليـــات  EDTOوتعـــد هـــذه القائمـــة بأســـماء الـــنظم الهامـــة لعمليـــات   ٢-١-٦-٤

واإلبالغ عنها عبر برنامج الموثوقية وامتثال معايير حدود الصيانة المزدوجة المنصوص عليها في اللوائح " EDTOالحوادث "المرتبطة بعمليات 
EDTO/ETOPS.  

كمـا يبـين الكيفيـة التـي ينبغـي للمشـغل أن يـدير بهـا  EDTOعملية تحديـد هـذه الـنظم الهامـة لعمليـات  ٣-٢-٢ويحدد القسم   ٣-١-٦-٤
ــنظم الهامــة لعمليــات  EDTOبرنــامج صــيانته المتعلــق بعمليــات  مزيــدًا مــن التفاصــيل بشــأن  ٢-٦-٤. ويقــدم القســم EDTOعلــى أســاس هــذه ال

  .EDTOأنشطة الصيانة التي تحتاج إلى النظم الهامة لعمليات 

 EDTOانطباق برنامج صيانة عمليات    ٢-٦-٤

أســطول مــن طــراز طــائرة معينــة سُتشــغل علــى لكــل  EDTOينبغــي للمشــّغل أن يحــدد قائمــة بأســماء الــنظم الهامــة لعمليــات   ١-٢-٦-٤
  .EDTOمسارات عمليات 
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فـي المقـام األول مــن ِقبـل الخبـرة الهندســية مـع مراعـاة تحلــيالت  EDTOوُتحـدد هـذه القائمـة المتعلقــة بـالنظم الهامـة لعمليــات   ٢-٢-٦-٤
 EDTOسالمة النظم و/أو متطلبات التصميم. وعادة ما ُيقدم مصّنع الطائرة هذه القائمة في شكل توصية، الهدف منها مساعدة مشّغلي عميـات 

  .EDTOفي وضع قائمتهم الخاصة بالنظم الهامة لعمليات 
(ســواء أكانــت لغــرض الســالمة أو  EDTOويجــوز للمشــّغل أن يضــيف معــدات أو نظمــًا أخــرى يراهــا هامــة بالنســبة لعمليــات   ٣-٢-٦-٤

بتـه، ألسباب اقتصادية). وعلى العكس من ذلك، قد يرى المشـّغل أن قسـمًا معينـًا مـن القائمـة التـي قـدمها المصـّنع مفـرط فـي الـتحفظ؛ ووفقـًا لتجر 
التـــي قـــدمها  EDTOئحـــه الوطنيـــة، قـــد يخفـــف هـــذا المشـــغل بعـــض الشـــيء مـــن محتـــوى قائمـــة الـــنظم الهامـــة لعمليـــات وسياســـاته الداخليـــة أو لوا

  المصّنع.
  في المجاالت التالية: EDTOفي برنامج صيانة عمليات  EDTOوتؤثر هذه النظم الهامة لعمليات   ٤-٢-٦-٤

ء البشــرية المتعــددة. ففيمــا يتعلــق بهــذه الــنظم ال أنشــطة الصــيانة التــي يلــزم اتخــاذ احتياطــات فيهــا لتجّنــب األخطــا  أ)
ينبغــي لــنفس المكيــانيكيين فــي العــادة أن يقومــوا بالصــيانة علــى قنــاتين فــي نفــس الوقــت، مــا لــم تُنجــز عمليــة تحقــق 

  ). وتشمل هذه األنشطة في العادة ما يلي:١٣-٤مزدوجة (انظر 
ــنظم إجــرا - EDTOفحــص خدمــة عمليــات   )١ ء تصــحيحي إيجــابي أو تغطيــة للقائمــة يجــب أن يكــون لهــذه ال

MEL  قبل الترحيل في إطار عمليةEDTO؛  
ينبغـي للمشـّغل أن ينظـر فـي إجـراء أنشـطة الصـيانة المزدوجـة قبـل الطيـران فـي إطـار  -الصيانة المزدوجة   )٢

  ؛EDTOعملية 
و التحقـــق عنـــد ينبغـــي للمشــغل أن يكـــون قــد أنجـــز عمليــة التحقـــق اإليجــابي (التحقـــق األرضــي أ -التحقــق   )٣

أو أن يكـون لـه إعفـاء بموجـب قائمـة الحـد  EDTOالطيران فقـط عنـد اللـزوم) قبـل الطيـران فـي إطـار عمليـة 
  قبل الترحيل؛ MELاألدنى من المعدات 

، ُتحدد بطاقات المهام المرتبطة بها بالنسـبة إلـى EDTOالذين يحددون مهام عمليات  بالنسبة إلى المشغلين  )٤
  هذه النظم؛

، ورصــــد EDTO(شــــكل الطــــائرة بالنســــبة لعمليــــات  EDTOنشــــطة المرتبطــــة بصــــيانة ومراقبــــة موثوقيــــة عمليــــات األ  ب)
  اتجاهات معدالت االنهيار):

ينبغــي للمشــغل أن يتعقــب األجــزاء المرتبطــة بهــذه الــنظم الهامــة لعمليــات  - EDTOمراقبــة أجــزاء عمليــات   )١
EDTO لغرض الموثوقية واإلبالغ؛  

من شأن هذه النظم أن تؤثر في برنامج الموثوقية القـائم علـى األحـداث بالنسـبة  - EDTOات موثوقية عملي  )٢
  ؛EDTOلعمليات 

التــي تريــد الســلطات اإلبــالغ عنهــا وتحليلهــا بشــكل دوري  EDTOالوقــائع المرتبطــة بــالنظم الهامــة لعمليــات   )٣
  أثناء الخدمة بالتركيز على الحدث)؛ EDTO(اإلبالغ عن وقائع عمليات 

  :EDTOاألنشطة المتصلة بمؤهالت موظفي صيانة عمليات   ج)
ستؤثر هذه النظم في برنامج التـدريب والتأهيـل الـذي ينظمـه  - EDTOالتدريب والتأهيل في مجال عمليات   )١

  . EDTOالمشغل في مجال عمليات 
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  EDTO/ الموظفون المؤهلون لعمليات EDTOمهام الصيانة المتصلة بعمليات    ٧- ٤
). ويحـدد المشـغل فـي ١٨-٤(انظـر  EDTOهو شـخص تلقـى تـدريبًا فـي مجـال عمليـات  EDTOالموظف المؤهل لعمليات   ١-٧-٤

أن يحـدد  EMPM. وينبغـي للـدليل EDTOالمتطلبات التـي يتعـين اسـتيفاؤها للحصـول علـى صـفة موظـف مؤهـل لعمليـات  EMPMدليله المعتمد 
  ، وفقًا ألية لوائح معمول بها. EDTOيات أيضًا المهام التي سينجزها الموظف المؤهل لعمل

مهامــًا تــؤثر فــي مهــام الــنظم  EDTOتعــد مهــام الصــيانة المتصــلة بعمليــات ، ٥-٢-٢-٢وعلــى النحــو المفســر فــي القســم   ٢-٧-٤
، مثـل المهـام الداعمـة لعمليـة التحقـق العامـة التـي ال ينبغـي EDTOأو مهامًا فرعية ال تؤثر فـي أيـة نظـم هامـة لعمليـات  EDTOالهامة لعمليات 

  . EDTOاعتبارها مهامًا متصلة بعمليات 
) كمــا قــد EDTOمهامــًا منتظمــة (منبثقــة مــن برنــامج صــيانة الطــائرة لعمليــات  EDTOوقــد تكــون المهــام المتصــلة بعمليــات   ٣-٧-٤

  الئل صيانة الطائرات، ودالئل كشف األعطاب، ودالئل اإلصالح. تكون مهامًا غير منتظمة تُنجز باستخدام دالئل من قبيل د
المهــام التــي قــد يتطلــب إنجازهــا مــن ِقبــل مــوظفين  EDTOوينبغــي للمشــغل أن يختــار مــن قائمــة المهــام المتصــلة بعمليــات   ٤-٧-٤

  .EDTOمؤهلين لعمليات 
تشــمل التركيــب، واختبــار  رتباطهــا بهــذه العمليــات وقــدنظــرًا ال EDTOوينبغــي االحتفــاظ بالمهــام المختــارة المتصــلة بعمليــات   ٥-٧-٤

  من قبيل ما يلي: EDTOو/أو خدمة هيكل الطائرة ونظم الدفع المحدد في قائمة النظم الهامة في لعمليات 
  ؛ب المحرك أو حدة الطاقة اإلضافيةإزالة/ تركي  أ)

الهيدرولية/ الكهربائية/ الهوائيـة (مولـد التـردد إزالة/ تركيب مكون مع ضرورة العمل على نظم الوقود/ الزيت/ النظم   ب)
، مضخة الوقود، نظام الزيت، علبة التروس، ومـا إلـى ذلـك) ممـا قـد يـؤدي، فـي حالـة القيـام بـإجراء (VFG)المتغير 

 EDTOغيــر صــحيح، إلــى فقــدان المحــرك المعنــي. وعــادة مــا يعنــي ذلــك المهــام المتصــلة بــالنظم الهامــة لعمليــات 
  )؛٣-٣-٢-٢" (انظر ١لمجموعة المصنفة ضمن "ا

، ووحـدة الطاقـة VFGالخدمة وقد تجـري فـي العـادة أثنـاء فحـص الخدمـة قبـل المغـادرة (مثـل زيـت المحـرك، والمولـد   ج)
APU.(  

  .EDTOوينبغي للمشغل أن يقوم بعملية فرز لتحديد هذه المهام المختارة المتصلة بعمليات   ٦-٧-٤
  .  EDTOرسمًا بيانيًا نموذجيًا لفرز المهام المختارة المتصلة بعمليات  ١-٧-٤ويقدم الشكل   ٧-٧-٤

  برنامج مراقبة األجزاء    ٨- ٤

  معلومات عامة   ١-٨-٤
. EDTOيحـــدد عمليـــة إدارتـــه ألجـــزاء عمليـــات  EMPMبرنـــامج محـــدد فـــي دليلـــه  EDTOينبغـــي أن يكـــون لمشـــغل عمليـــات   ١-١-٨-٤

دقيقــة، ومـا إلــى ذلــك). وينبغــي  ١٨٠، ١٢٠، ٩٠علــى أسـاس قــدرة األجــزاء ( EDTOوينبغـي أن يشــمل ذلــك القــدرة علـى إدراك وتحديــد عمليــات 
والتنسـيق مـع المشـغل لضـمان عـدم تجـاوز الرحلـة قـدرة  EDTOلهذه العملية أن تحدد الكيفية التي يحدد بها الفني قدرة األجزاء المتعلقة بعمليات 

  ، وما إلى ذلك). وينبغي لهذا التعريف أن يشمل ترتيبات جمع األجزاء وأي قدرة على اقتراض األجزاء. ١٨٠، ١٢٠، ٩٠ل الشك
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 EDTOفرز المهام المختارة المرتبطة بعمليات     ١-٧-٤الشكل 

. CMPمشـتقة مـن تحسـينات الشـكل التـي تـأمر بهـا الوثيقـة  EDTOفي معظم الحـاالت، تكـون األجـزاء المقيـدة فـي عمليـات   ٢-١-٨-٤
المعـدات و/أو البرامجيـات، و/أو قـد تكـون خاصـة بفئـة مـن األجـزاء التسلسـلية (مثـل مجموعـة  (P/Ns)وقد تنطبق هذه األجزاء علـى أرقـام أجـزاء 

تالوج/ بيانات األجزاء الموضـحة المرتبطـة في ك EDTOمحددة من األجزاء برقم جزء معين). ويحدد مصّنع المحرك األجزاء المقيدة في عمليات 
. ويجب على الفني أن يكون قادرًا على التعرف على هذه األجـزاء المقيـدة ومستأنسـًا بالعمليـة لضـمان ترحيـل الطـائرة وفقـًا لحـدود (IPC/IPD) بها

  األجزاء المقيدة. 
إلـى حـين مراجعـة  CMPالجديـد المنصـوص عليـه فـي الوثيقـة  وينبغي أن تكون للمشغلين علميات تضمن االمتثال للمتطلب  ٣-١-٨-٤

أن يحـدد العمليـات  EMPMعلى الطـائرة، تعـين علـى الـدليل  EDTO. وٕاذا سمح المشغل بتركيب أجزاء غير مرتبطة بعمليات IPC/IPDالكتالوج 
  .  EDTOرة في إطار عملية قبل ترحيل الطائ EDTOالرامية إلى تقييد الطائرة وضمان تركيب األجزاء المعتمدة لعمليات 

وينبغـــي أن تشـــمل االتفاقـــات التـــي اتخـــذت فيهـــا ترتيبـــات لجمـــع األجـــزاء مقـــاييس نظـــم الـــدفع، حســـب االقتضـــاء. فـــبعض   ٤-١-٨-٤
يستعيرون أجزاء مـع سـابق إخطـار بفتـرة وجيـزة وينبغـي أن تكـون لـديهم عمليـات مشـابهة لضـمان تركيـب الجـزء الصـحيح لـدعم مطلـب  المشغلين

  .  EDTOت عمليا
  EDTOتحديد األجزاء المرتبطة بعمليات    ٢-٨-٤

. EDTOيجـــب علـــى المشـــغل أن يضـــع برنامجـــًا لمراقبـــة األجـــزاء لضـــمان الحفـــاظ علـــى الشـــكل الصـــحيح بالنســـبة لعمليـــات   ١-٢-٨-٤
. والواقــع أنــه حســب المعــايير بالنســبة لطــراز مــن طــائرة معينــة EDTOالمعمــول بهــا المقــاييس المتعلقــة بأشــكال عمليــات  CMPوتفصــل الوثيقــة 

المعمول بها عند ترحيل الطائرة في إطار رحـالت  CMP، يعد المشغل مسؤوًال عن ضمان تشكيل الطائرة وفقًا للوثيقة EDTOالتشغيلية لعمليات 
  .EDTOطيران تشمل عمليات 
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وتعتمـدها فـي إطـار التـرخيص  CMPة من الفصـل الثـاني، تضـع دولـة التصـميم الوثيقـ ٣-٢-٢-٢وعلى النحو المفّسر في   ٢-٢-٨-٤
عبر نشرة الخدمة أو أرقام التعديل الـواردة فـي  EDTOبالنسبة إلى نموذج طائرة معينة. وعادة ما ُيحدد الشكل المطلوب لعمليات  EDTOبعملية 
  .CMPالوثيقة 

. وينبغــي لقائمــة أجــزاء EDTO مــن أجــل تحديــد وٕادارة مكونــات عمليــات EDTOوعليــه، ينبغــي وضــع قائمــة ألجــزاء عمليــات   ٣-٢-٨-٤
. وبالنسـبة إلـى كـل بنـد متعلـق CMP، التي قد يقدمها مصّنع الطـائرة، أن تجسـد متطلبـات الشـكل المنصـوص عليهـا فـي الوثيقـة EDTOعمليات 

" وأرقـام EDTOعمليـة  ) "غير المعتمدة بالنسبة إلىP/Nsأن تحدد أرقام األجزاء ( EDTO، ينبغي لقائمة أجزاء عمليات CMPبالشكل في الوثيقة 
الســابقة للتعــديل هــي األرقــام المقيــدة بالنســبة لعمليــات  P/Ns". وتعــد أرقــام األجــزاء EDTOاألجــزاء "المعتمــدة (أو اإللزاميــة) بالنســبة إلــى عمليــات 

EDTO  مثــل أرقــام األجــزاء "غيــر المعتمــدة بالنســبة إلــى عمليــات)EDTO بينمــا تعــد األرقــام ،("P/Ns  أو) الالحقــة للتعــديل هــي األرقــام "المعتمــدة
  ".EDTOاإللزامية) بالنسبة إلى عملية 

 كتـالوجبالنسـبة إلـى جـزء معـين فـي وسـمه، ويمكـن إدراج هـذه المعلومـات أيضـًا فـي  EDTO بويمكن تحديـد الحالـة المتعلقـة   ٤-٢-٨-٤
مرجعــًا لتقيــيم الشــكل  CMP، ينبغــي اســتخدام الوثيقــة EDTOليــات معــين فيمــا يتعلــق بعماألجــزاء المشــروحة. وفــي حالــة الشــك فــي حالــة جــزء 

  .EDTOالمطلوب لعملية 
. EDTOأن يفّصل العملية الموضوعة لضمان التحديد الصحيح لحالـة األجـزاء فيمـا يتعلـق بعمليـات  EMPMوينبغي للدليل   ٥-٢-٨-٤

(مثـــل القيـــود المســـتقاة مـــن المقـــاييس  EDTOدة ألشـــكال عمليـــات وينبغـــي لهـــذه العمليـــة أن تضـــمن باســـتمرار التحديـــد الصـــحيح أليـــة قيـــود جديـــ
  ).  CMPالمراَجعة الواردة في الوثيقة 

  EDTOاإلمداد بأجزاء عمليات    ٣-٨-٤
آثار غير مباشرة في سياسة اإلمداد باألجزاء. ويمكن تقسيم هذه المتطلبات إلى مجالين، هما مقياس وكميـة  EDTOقد تكون لمتطلبات عمليات 

  األجزاء التي يتعين اإلمداد بها:
  .٢-٨-٤: ُيناقش هذا الجانب في القسم مقياس األجزاء التي يتعين اإلمداد بها  )١
؛ EDTOحد أدنى مطلوب لكمية قطع الغيار في قواعـد عمليـات : ال يوجد أي كمية األجزاء التي يتعين اإلمداد بها  )٢

األكثـر تقييـدًا أثـر فـي سياسـة المشـّغل فيمـا يخـص اإلمـداد بقطـع الغيـار. إذ يتعـين  MMELبيد أنه قد يكون للقائمـة 
والعمليــات غيــر المرتبطــة  EDTOأن يراعــي تقيــيم متطلبــات قطــع الغيــار اخــتالف حصــة الترحيــل مــا بــين عمليــات 

دقيقــة علــى ســبيل المثــال) ومنطقــة العمليــات. وقــد  ١٨٠أو  ١٢٠( EDTO، وكــذا مســتوى عمليــات EDTOيــات بعمل
تكون متطلبات قطع الغيار مختلفة إذا أمكن القيام بجزء العودة إلى القاعدة الرئيسية عبر طريق غير مـرتبط بعمليـة 

EDTO وقيـــة الترحيـــل بوصـــفها معيـــارًا لتقيـــيم (أو بـــزمن مـــنخفض فـــي تحويـــل المســـار). ويمكـــن أيضـــًا اســـتخدام موث
  .EDTOمتطلبات أجزاء الغيار، كما هو الشأن بالنسبة للعمليات غير المرتبطة بعمليات 

 EDTOفحص الخدمة المرتبط بعمليات    ٩- ٤

  معلومات عامة   ١-٩-٤
 EDTOقبل كل عملية طيـران فـي إطـار عمليـة  EDTOإنجاز فحص للخدمة مرتبط بعملية  EDTOينبغي لمشغلي عمليات   ١-١-٩-٤

  .EDTOمن أجل تأكيد التشغيل المالئم للنظم الهامة قبل ترحيل الطائرة في إطار عملية 
التـي يضـعها المشـغل؛ والواقـع أن قائمـة الـنظم ذات  EDTOوتؤخذ النظم التي يتعين فحصها من قائمة النظم الهامة لعملية   ٢-١-٩-٤

مهام فحص الخدمة، ألن هذه المهام قد ال تكـون  CMPم وتكنولوجيا الطائرة. وعالوة على ذلك، قد ال تتضمن الوثيقة الصلة تتوقف على تصمي
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متطابقــة بالنســبة إلــى جميــع المشــغلين وقــد تتوقــف علــى هيكــل الطريــق (الشــبكة) وعلــى مؤسســة وعمليــات الصــيانة المعمــول بهــا (مثــل عمليــات 
  فحص المقصورة أثناء العبور).

 EDTOالمعمـول بهـا فـي الـنظم الهامـة لعمليـات  EDTOأيـة بنـود فـي سـجل عمليـات  والقصد من الفحص ضمان عـدم بقـاء  ٣-١-٩-٤
 EDTO. وثمة هدفان وراء ذلك همـا منـع انهيـار الـنظم أثنـاء رحلـة الطيـران المواليـة فـي إطـار عمليـة EDTOقبل ترحيل الطائرة في إطار عملية 

  .EDTOلعمليات  MMEL) مما ال تسمح به القائمة EDTOحلة الطيران الموالية في إطار عملية وتصحيح انهيار النظم (قبل ر 

 EDTOالمحتوى النموذجي لفحص خدمة عمليات    ٢-٩-٤

  أن يتضمن ما يلي: EDTOكحد أدنى، ينبغي لفحص خدمة عمليات   ١-٢-٩-٤
قد ُحلت أو لها ما يكفي مـن التغطيـة فـي  EDTOالتحقق من أن جميع العيوب الموجودة في النظم الهامة لعمليات   أ)

  ؛MELالقائمة 
  وعمليات الخدمة؛  EDTOاستعراض السجل التقني للطائرة بالنسبة إلى بنود النظم الهامة لعمليات   ب)
  من المستوى األرضي؛ (GVI)إجراء تفتيش داخلي وخارجي. والقصد من التفتيش الخارجي أن يكون تفتيشًا بصريًا عامًا   ج)
  ؛EDTOإذا كانت ضرورية لعملية  (APU)التحقق من مستوى زيت المحرك ليشمل وحدة الطاقة اإلضافية   د)
  ).١٧-٤(انظر  EDTOونشرة الصيانة المتعلقة بعملية  EDTOتقييم حالة الطائرة فيما يخص عملية   ه)

)، هــو اختبــار كــل بنــد وٕانمــا اســتعراض EDTO(الــنظم الهامــة لعمليــات  ١-٢-٩-٤ولــيس القصــد مــن البنــد ألــف مــن الفقــرة   ٢-٢-٩-٤
الصــيانة أو  الســجل الفنــي ونظــام رســائل الطــائرة بحثــًا عــن األعطــاب فــي هــذا المجــال. وعــادة مــا ال يجــري اســتعراض الرســائل المتعلقــة بمســتوى

  مستوى األعلى.تقييمها في أثناء هذا الفحص ألن هذه األعطال الخفيفة معدة للتخطيط في أثناء عمليات الصيانة ذات ال
وأنــه  EDTOوينبغــي التحقــق مــن أن مســتوى اســتهالك الزيــت لكــل نظــام دفــع مقبــول قبــل ترحيــل الطــائرة فــي إطــار عمليــة   ٣-٢-٩-٤

. وبالنسـبة إلـى العمليـات التـي يجـب فيهـا تشـغيل وحـدة الطاقـة لكامـل الرحلـة EDTOيستوفي متطلبات المهمـة بالنسـبة للطيـران فـي إطـار عمليـة 
مــع مولــد معّطــل)، ينبغــي لمعــدل اســتهالك الزيــت فــي وحــدة الطاقــة أن يــدعم العمليــة. ولــيس لــبعض الطــائرات ســوى ثالثــة  MELائمــة (مثــل الق

فـي أثنـاء الجـزء المتعلـق  الطاقـة وحـدةعند الترحيل. ويتطلب ذلك تشغيل  EDTOمصادر مولدة للطاقة وتكون في الحد األدنى لمتطلبات عملية 
 CMP. وتحـــدد الوثيقـــة EDTOبـــأن تكـــون متاحـــة فـــي أثنـــاء عمليـــة  الطاقـــة وحـــدةران أو فـــي بعـــض األحيـــان الســـماح ليـــمـــن الط EDTOبعمليـــة 

  المتطلبات التشغيلية الخاصة.
. EDTOمـن أجـل إكمـال فحـص خدمـة عمليـات  EDTOأن يحدد متطلبات التأهيل إلجـراء عمليـات  EMPMوينبغي للدليل   ٤-٢-٩-٤

وينبغــي أن تحــدد مجــاالت الفحــص التــي تســتلزم مــؤهًال إلجــراء عمليــة  EMPMم المتعلــق بالتــدريب مــن الــدليل وُتحــدد هــذه المــؤهالت فــي القســ
EDTO وينبغي للدليل .EMPM  أيضًا أن يحدد كيفية إجراء الفحص والكيفية التـي يحـدد بهـا طـاقم الطـائرة أن الفحـص قـد ُأنجـز. وتـنص اللـوائح

أن يحــدد كيفيــة إدارة رحــالت  EMPMفقــط، لــذا ينبغــي للــدليل  EDTOطيــران فــي إطــار عمليــة قبــل ال EDTOعلــى إجــراء فحــص خدمــة عمليــات 
علـى هـذه الـرحالت، تعـين مواصـلة جمـع البيانـات المتعلقـة  EDTO. وٕاذا لم ُينجـز فحـص خدمـة عمليـات EDTOالطيران غير المتعلقة بعمليات 

) ألن هــذه MRBR/MPD. وعــادة مــا ال يوجــد هــذا الفحــص فــي بــرامج الصــيانة المنتظمــة (مثــل (ECM)برصــد اســتهالك الزيــت وأحــوال المحــرك 
  . بيد أنه يتعين إدارة هذا الفحص عبر عملية الصيانة المنتظمة للتعقب واإلبالغ.MSG-3البرامج تتبع نهج التحليل المهيكل 

  وسياسة الفحص على الخط EDTOفحص خدمة عمليات    ٣-٩-٤
مطابقًا لبرنامج الرحلة (كـأن تكـون المهمـة سلسـلة  EDTOفحوص الخدمة الفريدة قبل المغادرة في عمليات يكون نهج  قد ال  ١-٣-٩-٤

  وأخرى غير متعلقة بها). EDTOمن األجزاء المتعلقة بعمليات 
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ضــمن عمليــات الفحــص علــى الخــط الحاليــة لكــن ينبغــي تحديــد  EDTOوتســمح اللــوائح بــإدراج بنــود فحــص خدمــة عمليــات   ٢-٣-٩-٤
بشكل مميز على بطاقة مهام فحص الخدمة. وينبغي اإلشارة أيضًا إلى المؤهل الضروري للتوقيع حتى يكون الشخص الذي أنجـز  EDTOمهام 

  المهمة مدركًا لحدودها. 
بسياســة فحـــص خدمــة عمليـــات  EDTOغـــادرة فــي عمليـــة وفــي هـــذه الحالــة، ُيســـتعاض عــن فحـــص الخدمــة الفريـــدة قبــل الم  ٣-٣-٩-٤

EDTO  ١-٩-٤على النحو المبين في الشكل.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 EDTOسياسة فحص خدمة عمليات    ١-٩-٤الشكل 

 EDTOتنفيذ فحص خدمة عمليات    ٤-٩-٤

  ).٧-٤(انظر  EDTOأو التحقق منه من ِقبل موظف مؤهل لعمليات  EDTOينبغي إنجاز فحص خدمة عمليات   ١-٤-٩-٤
أيضــًا، قــد يكــون مــن  EDTOوحســب القاعــدة أو السياســة الوطنيــة المعمــول بهــا، وحســب مضــمون فحــص خدمــة عمليــات   ٢-٤-٩-٤

  من ِقبل أفراد طاقم الطائرة، ما داموا مستوفين لمتطلبات التأهيل.  EDTOالمقبول إجراء فحوصات/ مهام خدمة عمليات 
فحص البـارامترات ذات الصـلة فـي مقصـورة  EDTOلعادة عندما يستدعي فحص خدمة عمليات وقد يكون األمر كذلك في ا  ٣-٤-٩-٤

  الطائرة. بيد أنه في هذا السياق، ال ينبغي السماح لطاقم الطائرة وال إلزامهم بإنجاز إجراء صيانة (تصحيح). 

  الفحص المادي مقابل فحص مقصورة الطائرة   ٥-٩-٤
إن دقـة نظـم التأشـير وموثوقيـة نظـم الطـائرة ومحركاتهـا، إلـى جانـب تـدني مسـتوى اسـتهالك الزيـت فـي محركـات اليـوم، أمـور تجعـل مـن الممكـن 

رة زيادة عدد األجزاء الفاصلة بين عمليات الفحص المادي للنظام أو العنصر المكون. وفي هذه الحالة، تكون عملية التحقـق انطالقـًا مـن مقصـو 
  ة مقبولة. وباإلضافة إلى ذلك، تقلل عملية التحقق انطالقًا من مقصورة القيادة من خطر ارتكاب خطأ بشري أثناء عملية الفحص المادي. القياد
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  برنامج الموثوقية   ١٠- ٤

  الغرض   ١-١٠-٤
أن ُيحــدث برنـــامج موثوقيــة قــائم علـــى األحــداث ويســـتند إلــى قائمــة الـــنظم الهامــة لعمليـــات  EDTOينبغــي لمشــغل عمليـــات   ١-١-١٠-٤

EDTO ومــن شــأن هــذا البرنــامج أن يعــزز أي برنــامج موثوقيــة حــالي ســواء أكــان برنامجــًا قائمــًا علــى اإلحصــاءات أو برنــامج تحليــل ومراقبــة .
فــي وقــت مبكــر وضــمان  EDTOيــد ومنــع األحــداث الهامــة المرتبطــة بعمليــات . وينبغــي تصــميم البرنــامج بهــدف الســماح بتحد(CASS)مســتمرين 

  .EDTOالحفاظ على موثوقية عمليات 
وينبغــي للبرنــامج أن يركــز علــى األحــداث فــي منحــاه وأن يتضــمن إجــراءات لإلبــالغ بالنســبة إلــى األحــداث الهامــة لعمليــات   ٢-١-١٠-٤

EDTO عمليات  واالتجاهات المضرة بعمليات الطيران في إطارEDTO وينبغي لهذه المعلومات أن تتاح بسهولة الستخدامها مـن ِقبـل المشـّغل .
للمساعدة في اتخاذ القرار بشـأن مالءمـة مسـتوى الموثوقيـة، وتقيـيم كفـاءة وقـدرة المشـّغل فيمـا يخـص  (AWI)ومفتش صالحية الطائرات للطيران 

بشكل شـهري  AWIبحيث يكفل هذا البرنامج إخطار المفتش  EDTOغ لعمليات بشكل آمن. وينبغي وضع برنامج لإلبال EDTOإجراء عمليات 
  اتجاهات سلبية ُبلغ عنها عبر هذا البرنامج. في العادة، باألنشطة المنفذة في الشهر السابق أو بوتيرة أكثر إذا تبين وجود

ن نظـام مراقبـة الصـيانة لـديهم و/أو بـرامج ويظل المشغلون الجويون الذين يتعاقدون مع أي مؤسسة أخـرى بشـأن أي جـزء مـ  ٣-١-١٠-٤
مســؤولين عــن تنــاول جميــع عناصــر هــذا البرنــامج ويظلــون مســتوفين للمتطلبــات  EDTOالموثوقيـة الداعمــة لــإلذن الممنــوح إلــيهم بــإجراء عمليــات 

  أن يحدد عمليات وٕاجراءات هذا االتفاق وأن يحدد الموظفين المسؤولين لدى المشّغل الجوي. EMPMالمعمول بها. وينبغي للدليل 

 EDTOاألثر في القدرة المرتبطة بزمن تحويل المسار في إطار عملية    ٢-١٠-٤

بالنســبة  EDTOة ينبغــي وضــع وتنفيــذ إجــراءات المشــّغل الجــوي إلدارة القــدرة المرتبطــة بــزمن تحويــل المســار فــي إطــار عمليــ  ١-٢-١٠-٤
 إلى طائرة معينة أو أسطول محدد من الطائرات. وينبغي لهذه اإلجراءات أن تزود مـدير الصـيانة بالسـلطة التـي تخـول لـه أن يحـدد، عنـدما يـرى

وتنفيـذ اإلجـراءات للطـائرة المعنيـة أو إعـادة هـذه القـدرة عنـد تحديـد  EDTOذلك الزمًا، هذه القدرة المرتبطة بزمن تحويل المسار في إطار عمليـة 
  التصحيحية المالئمة.

  وقد يلزم تخفيض هذه القدرة المرتبطة بزمن تحويل المسار في الحاالت التالية:  ٢-٢-١٠-٤
، EDTOإذا اكُتشف حدث هام لم يجر حلـه علـى أيـة رحلـة طيـران، بمـا فـي ذلـك الـرحالت غيـر المرتبطـة بعمليـات   أ)

  ؛EDTOيات لطراز طائرة المشغل المعتمدة إلجراء عمل
  إذا اكتشف اتجاه سلبي من خالل برنامج الموثوقية؛  ب)
  التصميم للطائرة. التي منحتها دولة EDTOإذا ُخفضت القدرة المعتمدة إلجراء عمليات   ج)

  في أثناء الطيران  (APU)مراقبة تشغيل وحدة الطاقة    ٣-١٠-٤
 EDTOعلـــى أن يجــري مشـــغل عمليـــات  EDTOقــد تـــنص المتطلبــات التشـــغيلية الوطنيـــة المعمــول بهـــا فـــي إطــار عمليـــات   ١-٣-١٠-٤

مصــدرًا  الطاقــة عمليــات تشــغيل لوحــدة الطاقــة فــي أثنــاء الطيــران بشــكل دوري وعلــى ارتفــاع شــديد وتحــت البــرودة، ال ســيما حينمــا تكــون وحــدة
  ة. احتياطيًا للطاقة الكهربائية أو الهوائي

ألن الطـائرات المجهـزة بـأكثر مـن محـركين  ينطبق هذا الشـرط فـي العـادة علـى الطـائرات المجهـزة بمحـركين فقـط -مالحظة   
  عادة ما تكون لها مصادر طاقة مزدوجة يقدمها العدد األكبر من المحركات المركبة.

 APUاإلضـافية  قـدرة وحـدة الطاقـة EDTO/ETOPSات وعادة ما يثبت المصـّنع أثنـاء عمليـة التـرخيص للطـائرة بـإجراء عمليـ  ٢-٣-١٠-٤
  على عمليات االشتغال تحت البرودة طيلة مرحلة الطيران.
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وعليــه فــإن الغــرض مــن برنــامج مراقبــة تشــغيل وحــدة الطاقــة فــي أثنــاء الطيــران مــن ِقبــل المشــغل يتمثــل باألســاس فــي إثبــات   ٣-٣-١٠-٤
ارتفــاع شــديد وتحــت البــرودة وضــمان تقــديم برنــامج الصــيانة للــدعم  علــى القيــام بعمليــات االشــتغال علــى وحــدة الطاقــةو/أو تأكيــد اســتمرارية قــدرة 

  الكافي لذلك الغرض. 
وينبغي لبرنامج مراقبة تشغيل وحدة الطاقة في أثناء الطيران أن يثبت النجاح في عمليات تشـغيل الوحـدة علـى ارتفـاع شـديد   ٤-٣-١٠-٤

  المائة.  في ٩٥و تحت البرودة بنسبة 
فـي غضـون ثـالث محـاوالت.  APUفـي هـذا السـياق، عـادة مـا يحـدد نجـاح التشـغيل حينمـا تشـتغل وحـدة الطاقـة  -مالحظة   

  المعنية. وحدة الطاقةالمنصوص عليها في وثائق الطائرة أو  وينبغي أن يكون العد األقصى لمحاوالت التشغيل ضمن الحدود
، وكـذا EDTOفي أثناء الطيران داخـل أسـطول المشـغل المعنـي بـإجراء عمليـات  APUالوحدة وينبغي إجراء عمليات تشغيل   ٥-٣-١٠-٤

، إن ُوجـــد، إذا كانـــت وحـــدات الطاقـــة هـــذه خاضـــعة للشـــكل والصـــيانة المنصـــوص عليهمـــا فـــي EDTOداخـــل األســـطول غيـــر المعنـــي بعمليـــات 
  .  CMPمتطلبات الوثيقة 

ت إضــافية بشــأن برنــامج مراقبــة تشــغيل وحــدة الطاقــة اإلضــافية فــي لالطــالع علــى إرشــادا ١٦-٤راجــع القســم  -مالحظــة   
  أثناء الطيران.

  مراقبة موثوقية نظم الدفع   ٤-١٠-٤
) المعمول بـه فـي نظـام الـدفع لـم يعـد IFSDعندما تشير بيانات الموثوقية إلى أن معدل توقف المحركات في أثناء الطيران (  ١-٤-١٠-٤

المسـتهدف مقبوًال، تعين إخطار المفتش بالتدابير التصحيحية المتخذة. وٕاذا أظهرت بيانات الموثوقية استمرارًا في التدهور دون مستوى الموثوقية 
، علـى النحـو المبـين فـي EDTOمليـات المعمول به، تعين تقديم خطة مفصـلة لحـل المشـكلة وقـد يتعـين النظـر فـي تخفـيض القـدرة علـى إجـراء ع

  .١١-٤القسم 
أثنــاء الطيــران فــي أســطول المشــغل بقــدر كبيــر إذا كــان األســطول صــغيرًا فــي العــدد  وقــد يتــأثر معــدل توقــف المحركــات فــي  ٢-٤-١٠-٤

آليــة لتحديــد االتجــاه  بوصــفه IFSDطــائرة). وفــي هــذه الحالــة، ُيســتخدم حســاب معــدل توقــف المحركــات فــي أثنــاء الطيــران  ١٥(عــادة أقــل مــن 
إذ عنــدما ال يكــون عــدد ســاعات عمــل المحــرك  EDTOأساســًا. وعليــه ال ينبغــي اســتخدام تجــاوز المعــدل المســتهدف كســبب وحيــد لتعليــق عمليــة 

لتــالي علــى أســاس حــدث فــردي. وبا EDTOعلــى مــدى ســنة كافيــًا ليكــون عــددًا تمثيليــًا مــن الناحيــة اإلحصــائية، تعــين اســتعراض موثوقيــة عمليــة 
ينبغي إجراء تحليل يركز على األحداث في منحاه ويتناول كل حدث جـرى فـي أثنـاء الخدمـة. ويحـدد هـذا التحليـل السـبب الجـذري لوقـوع الحـدث 

  كما يبين اإلجراءات التصحيحية المرتبطة به (إن ُوجدت).

  واإلبالغ عنها EDTOتعقب األحداث المرتبطة بعمليات    ٥-١٠-٤
  إدراج األحداث التالية ضمن برنامج اإلبالغ:ينبغي   ١-٥-١٠-٤

  حاالت توقف أو التهاب المحرك في أثناء الطيران؛  أ)
  تحويل المسار أو العودة؛  ب)
  وقوع حاالت تغير أو تدفق في الطاقة غير مطلوبة؛  ج)
  عدم القدرة على التحكم في المحرك أو الحصول على الطاقة المرغوبة؛  د)
  .EDTOتجاهات سلبية في النظم الهامة لعمليات وقوع حاالت هامة أو ا  ه)

  وينبغي للتقرير أن يبين أيضًا ما يلي:  ٢-٥-١٠-٤
  هوية الطائرة؛  أ)



 14-4 دليل عمليات تحويل المسار الممتدة زمنياً 

 

  هوية المحرك (الصنع والرقم التسلسلي)؛  ب)
  الزمن اإلجمالي، والجوالت والزمن المنقضي منذ إجراء آخر زيارة إلى الورشة؛  ج)
  منذ عملية اإلصالح أو آخر تفتيش للوحدة المعطلة؛ بالنسبة إلى النظم، الوقت المنقضي  د)
  مرحلة الطيران؛  ه)
  اإلجراء التصحيحي؛  و)
  اإلجراء الذي اتخذه طاقم الطائرة نتيجة للحدث (تغيير االتجاه، العودة، المواصلة، وما إلى ذلك).  ز)

 EDTOتقييم مؤشرات موثوقية عمليات    ٦-١٠-٤

اإلحصـائي وحـده (أي عنـدما يكـون حجـم األسـطول صـغيرًا)، ينبغـي اسـتعراض أداء المشـغل الجـوي عندما ال ينطبق التقييم   ١-٦-١٠-٤
  على أساس كل حالة على حدة.

وقـد يشـمل االسـتعراض بنـودًا مـن قبيـل البيانـات الفعليـة الموجـودة فـي برنـامج موثوقيـة المشـغل الجـوي ومقارنتهـا، إن أمكـن،   ٢-٦-١٠-٤
، وكذا أحداث المشّغلين الجـويين، بمـا EDTOالمعنية وما يرتبط بها من النظم الهامة لصيانة عمليات  AECكيلة ببيانات األسطول العالمي للتش

  في ذلك حاالت توقف المحرك في أثناء الطيران وفقدان الدفع، ونتائج التحقيق في سبب أو أسباب األحداث.
كيز على السـبب الرئيسـي لألحـداث وعلـى اإلجـراءات التصـحيحية وقد تنطبق في الواقع على أي أسطول هذه التوصية بالتر   ٣-٦-١٠-٤

  المتخذة، بدًال من التركيز على أرقام الموثوقية وحدها.
حتـى فـي حالـة  وبصرف الظر عن مستوى الموثوقية في الواقع، من الممكن أن يتطلـب حـدث معـين أيضـًا إجـراًء تصـحيحياً   ٤-٦-١٠-٤

 EDTOفي أسطول المشـّغل (مثـل عمليـات  EDTOعدم تجاوز مؤشرات الموثوقية المعمول بها. ويعني ذلك أيضًا أن أي حدث مرتبط بعمليات 
  والعمليات غير المرتبطة بتحويل المسار) ينبغي استعراضه.

ذي ينبغي إجراؤه في إطار عملية اتخاذ القرار بشـأن مـنح وال يشكل تحليل موثوقية الدفع سوى جزء واحد من التقييم الكلي ال  ٥-٦-١٠-٤
  أو اإلبقاء عليه أو تخفيضه. EDTOاإلذن بإجراء عمليات 

 مراقبة نظم الدفع    ١١- ٤

  معلومات أساسية   ١-١١-٤
  ينبغي تعقب موثوقية المحرك على مستويين:

 AECمن جانب المصـّنعين ودولـة التصـميم كجـزء مـن المراقبـة المسـتمرة للصـالحية للطيـران بالنسـبة لتشـكيلة معينـة   )١
بالنســبة إلــى  EDTO(األســطول العــالمي). والهــدف مــن هــذا التعقــب هــو ضــمان إثبــات القــدرة علــى إجــراء عمليــات 

  )؛٥-١والحفاظ على هذه القدرة (انظر  AECتشكيلة معينة 
(لهـذا  AECوهيئـة الطيـران المـدني التـابع لهـا بالنسـبة إلـى أسـطول تشـكيلة معينـة  EDTOنب مشغل عمليات من جا  )٢

التـي  EDTOالمشغل). والهدف من هذا التعقب هو تقـديم مؤشـر، لكنـه لـيس المؤشـر الوحيـد، عـن موثوقيـة عمليـات 
  ).٦-١يقوم بها المشغلون المعنيون (انظر 
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 (IFSD)معدل توقف المحرك في أثناء الطيران    ٢-١١-٤

ُيعد معدل توقف المحرك فـي أثنـاء الطيـران مؤشـرًا إحصـائيًا عـادة مـا ُيسـتخدم لتقيـيم موثوقيـة نمـوذج المحـرك المعنـي مقابـل   ١-٢-١١-٤
  المحدد بموجب اللوائح المعمول بها. المعدل المستهدف

ُيحسب من خالل قسمة عـدد عمليـات توقـف المحـرك فـي أثنـاء الطيـران المسـجلة علـى رقمًا للموثوقية  IFSDويعتبر المعدل   ٢-٢-١١-٤
شـهرًا فـي المتوسـط بالنسـبة  ١٢علـى مـدى فتـرة  IFSDمجموع ساعات تشغيل المحرك المتراكمة في أثناء الفترة ذاتها. وعـادة مـا ُيحسـب المعـدل 

علـى إجمـالي سـاعات المحـرك المتراكمـة أثنـاء  IFSDالت توقـف المحـرك ؛ وعليـه يتكـون هـذا المعـدل مـن حسـاب حـاAECإلى التشكيلة المعنيـة 
  األشهر االثنى عشر األخيرة.

؛ وهــذا هــو المعــدل الــذي ترصــده دولــة AECبالنســبة إلــى األســطول العــالمي للتشــكيلة المعنيــة  IFSDويمكــن حســاب المعــدل   ٣-٢-١١-٤
  .EDTOعلى إجراء عمليات  AECالتصميم من أجل تقييم قدرة تشكيلة معينة 

؛ وهـــذا هـــو AECمـــن ِقبـــل المشـــغل بالنســـبة ألســـطوله مـــن تشـــكيلة الطـــائرات المعنيـــة  IFSDوينبغـــي أيضـــًا حســـاب المعـــدل   ٤-٢-١١-٤
  التي يقوم بها المشغلون المعنيون. EDTOالمعدل الذي قد تعتبره هيئة الطيران المدني جزءًا من التقييم المستمر لموثوقية عمليات 

-AMC 20وينبغي تقديم مستويات عمليات اإلنذار بتوقف المحرك في أثناء الطيران في اللوائح الوطنيـة المعمـول بهـا (مثـل   ٥-٢-١١-٤

  .)FAA 14 CFR 121.374(i)أو  EASAبالنسبة إلى بلدان وكالة السالمة الجوية األوروبية  6
مــول بهــا بالنســبة لحــد أقصــى معــين مــن زمــن تحويــل المســار (علــى المع IFSDوعــادة مــا ُتحــدد مســتويات اإلنــذار بحــاالت   ٦-٢-١١-٤

  دقيقة). ١٨٠دقيقة وما فوق  ١٨٠، ١٢٠سبيل المثال 
للمشّغل حجم األسطول أيضًا إذ قد يكون له أثر كبير في معـدل حـاالت  IFSDوقد تراعي هذه المستويات المتعلقة بحاالت   ٧-٢-١١-٤

IFSD شــهرًا، قــد يكــون أثــر حالــة واحــدة النهيــار المحــرك فــي معــدل  ١٢ر عــدد الســاعات المتراكمــة أثنــاء لــدى المشــّغل؛ والواقــع أنــه بســبب صــغ
  العالمي. أعلى بكثير مما هو في معدل األسطول  IFSDالمشّغل المتعلق بحاالت 

  تعريف توقف المحرك في أثناء الطيران   ٣-١١-٤
فــي اللــوائح الوطنيــة المعمــول بهــا. والتعريــف الشــائع  IFSDعــادة مــا يقــدم تعريــف لحالــة توقــف المحــرك فــي أثنــاء الطيــران   ١-٣-١١-٤

تقع لما يتوقف المحرك عن العمل (عندما تكون الطائرة محمولة في الجو) وينطفـأ،  IFSDهو أن حالة التوقف  EDTOالمعتمد بالنسبة لعمليات 
  درة من طاقم الطائرة أو بسبب تأثير خارجي.سواء بشكل ذاتي، أو بمبا

ومن األمثلة النموذجية ألسباب توقف المحرك في أثناء الطيران المحتفظ بها لحساب معدل حاالت توقف المحرك في أثناء   ٢-٣-١١-٤
لجليـد، وعـدم القـدرة علـى تحصـيل الطيران: االلتهاب، واالنهيار الداخلي، والتوقف عن العمـل بمبـادرة مـن طـاقم الطـائرة، ودخـول جسـم غريـب، وا

 الــدفع أو الطاقــة المرغــوب أو الــتحكم فــي ذلــك، وتطــوير مراقبــة التشــغيل، وٕان بشــكل مــوجز، حتــى إذا كــان المحــرك يشــتغل عاديــًا بالنســبة لبقيــة
  الرحلة.

  :  IFSDوينبغي أيضًا مالحظة أن األحداث التالية عادة ما ال ُتحسب ضمن حاالت   ٣-٣-١١-٤
  انهيار المحرك قبل بلوغ سرعة قرار اإلقالع أو بعد الهبوط على المدرج؛حاالت   أ)

  توقف عمل المحرك في الجو عندما يعقب ذلك فورًا إعادة اشتعال محرك تلقائي؛  ب)
  عندما ال يحقق المحرك الدفع المرغوب أو الطاقة المرغوبة ولكن ال يعتبر توقفًا عن العمل.  ج)

، ال ُتحسـب هـذه األحـداث كحـاالت لتوقـف المحـرك فـي أثنـاء الطيـران EDTOلوطنيـة المتعلقـة بعمليـات وفي معظـم اللـوائح ا  ٤-٣-١١-٤
IFSD  ولكن ينبغي مع ذلك اإلبالغ عنها لدى الهيئة المختصة في إطار استمرار صالحية الطائرات للطيران بالنسبة إلى عملياتEDTO.  
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 IFSDالطيران مراقبة معدل حاالت توقف المحرك في أثناء    ٤-١١-٤

ــًا  AWIإلــى المفــتش  EDTOينبغــي إتاحــة تقيــيم موثوقيــة نظــم الــدفع بالنســبة ألســطول عمليــات   ١-٤-١١-٤ (مــع البيانــات الداعمــة) وفق
  .EDTOللنظام المعتمد لمراقبة صيانة عمليات 

، يمكــن قبــول البيانــات المســتقاة مــن AECجــزءًا مــن أســطول أكبــر لــنفس التشــكيلة  EDTOوعنــدما يكــون أســطول عمليــات   ٢-٤-١١-٤
  .EDTOبالنسبة ألسطول عمليات  ١٠-٤إجمالي أسطول المشغل الجوي. ومع ذلك ينبغي االلتزام بمتطلبات اإلبالغ الواردة في القسم 

ي التقييم إلى إجـراء بنتيجة التقييم. وقد يؤد CAAوكل إجراء سلبي يتطلب تقييمًا فوريًا. وينبغي إخبار هيئة الطيران المدني   ٣-٤-١١-٤
  تصحيحي و/أو إلى فرض قيود تشغيلية.

  .IFSDوينبغي للمشغل أن يحقق في أية إشارة تفيد بارتفاع معدل حاالت توقف المحرك في أثناء الطيران   ٤-٤-١١-٤
االت توقــف ، وفــي حالــة وجــود أســطول أصــغر، قــد يكــون ارتفــاع معــدل حــ٣-١٠-٤بيــد أنــه علــى النحــو المفّســر فــي القســم   ٥-٤-١١-٤

رًا المحرك في أثناء الطيران راجعًا إلى العدد المحدود من ساعات تشغيل المحرك المستخدمة لحساب المعدل. ويمكن أن يسبب ذلـك ارتفاعـًا كبيـ
 أن يراعـي األسـباب الكامنـة لهـذه AWIمقارنـة بالمعـدل المسـتهدف بسـبب حـدث واحـد. وينبغـي للمفـتش  IFSDفي معدل حـاالت توقـف المحـرك 

  القفزة في المعدل لدى تقييم الحاجة إلى إجراءات تصحيحية. 
فـي أسـطول أكبـر، فـي  IFSDوبالعكس، قد يتطلب األمر تنفيذ إجراءات تصحيحية عقب سلسلة من حوادث توقف المحـرك   ٦-٤-١١-٤

المعمـول بـه فـي حـاالت توقـف المحـرك  حالة وجود أحداث ذات أسباب مشتركة في العادة، وٕان لم تؤد هذه األحداث إلى تجاوز مسـتوى اإلنـذار
  في أثناء الطيران. 

  برنامج التحقق   ١٢- ٤

  معلومات عامة   ١-١٢-٤
ينبغــي أن يكــون للمشــغل برنــامج تحقــق يضــمن اتخــاذ إجــراء تصــحيحي إيجــابي فــي جميــع حــاالت توقــف المحــرك فــي أثنــاء   ١-١٢-٤

قبــل الطيــران فــي إطــار عمليــة  MEL، أو يضــمن تطبيــق عمليــة اإلعفــاء بواســطة القائمــة EDTO لعمليــاتالطيــران وحــاالت انهيــار الــنظم الهامــة 
EDTO دليـــل إجـــراءات الحفـــاظ علـــى عمليـــات . وينبغـــي تحديـــد مهـــام التحقـــق األرضـــي المعتمـــدة فـــيEDTO  وينبغـــي أن تعـــزز عمليـــة التحقـــق

المهـام دليـل صـيانة الطـائرات، ودليـل كشـف األعطـاب، ودليـل . وقـد تشـمل هـذه EDTOاألرضي اإليجـابي قبـل ترحيـل الطـائرة فـي إطـار عمليـة 
  ، واإلجراءات المعتمدة من المشغل أو أي دليل تعليمات معتمد آخر.MPDKاإلصالح، ومهام الصيانة المنتظمة، ووثيقة تخطيط الصيانة 

. ومــن المقبــول إجــراء رحــالت EMPEMللتحقــق فــي أثنــاء الطيــران، تعــين تحديــده فــي دليــل اإلجــراءات  برنــامجوٕاذا اعتمــد   ٢-١٢-٤
  .EEPوغير مرتبطة بها بالنسبة إلى عملية التحقق هاته. وينبغي إنجاز عملية التحقق قبل بلوغ النقطة  EDTOطيران مرتبطة بعمليات 

حا أن يضع وسائل تكفل اإلنجـاز الصـحيح إلجـراءات التحقـق هاتـه. وينبغـي أن يحـدد البرنـامج وصـفا واضـ للمشغل وينبغي  ٣-١٢-٤
  للجهة التي ينبغي لها أن تبدأ إجراءات التحقق والقسم أو الفريق المسؤول عن تحديد طبيعة اإلجراء الالزم.

  الغرض والمحتوى   ٢-١٢-٤
  .EDTOمن برنامج التحقق هذا هو ضمان فعالية إجراءات الصيانة المتخذة بشأن النظم الهامة لعمليات  الغرض  ١-٢-١٢-٤
إجراءات التحقق المالئمة أساسـًا إجـراءات اإلصـالح ومهـام الصـيانة التـي ينشـرها مصـنعو الطـائرات والمحركـات. ومن باب   ٢-٢-١٢-٤

  بيد أنه قد ُيطلب إلى المشغل إعداد إجراءات أخرى على أساس خبرته في الخدمة.
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حوال (إجراءات الصيانة المزدوجة، أو األ EDTOأن يتضمن قائمة النظم الهامة لعمليات  EMPMوينبغي لدليل اإلجراءات   ٣-٢-١٢-٤
الصــيانة المكثفــة، ومــا إلــى ذلــك)، إن وجــدت، ممــا يتطلــب إجــراءات تحقــق خاصــة، بــالنظر إلــى خبــرة المشــغل فــي أثنــاء الخدمــة وأي لــوائح أو 

  إرشادات وطنية معمول بها.

  إجراءات التحقق النموذجية   ٣-١٢-٤
 اته في الحاالت التالية:إجراءات التحقق الخاصة ه اتخاذقد يقتضي األمر 

  إجراءات/مهام الصيانة المتزامنة الجارية على النظم الهامة المتزاوية لعملياتEDTO وتكون إجراءات التحقق التقليدية في هذه .
(مثال، خالل الدقائق الستين  EDTOالحالة في شكل عملية تحقق في أثناء الطيران من البارامترات ذات الصلة قبل دخول قطاع 

 ).non-EDTOبتحويل المسار ( مرتبطةألولى من الطيران) أو في أثناء عملية طيران غير ا

 ِقبلأو إجراؤها من  EDTOومن إجراءات التحقق المقبولة األخرى إنجاز المهام بواسطة تقنيين مختلفين على كل نظام هام لعمليات 
. وفي كلتا الحالتين، يقوم فرد EDTOتقني واحد تحت إشراف مباشر في أثناء تطبيق المهام من قبل تقني آخر مؤهل في عمليات 
  مؤهل باختبار التحقق األرضي المطلوب (و/أو اختبار التحقق في أثناء الطيران، عند الحاجة).

 يًا على األرض. ومن األمثلة على األحوال التي قد تستلزم التحقق إجراءات الصيانة الجارية على معدات ال يمكن التحقق منها كل
من شأنه أن يؤثر في قدرة الوحدة على االشتغال على ارتفاع في أثناء الطيران االستعاضة عن مكون في وحدة الطاقة اإلضافية 

 .EDTOالطيران المستقيم بعد البرودة في إطار عملية 

  استعراض خبرة الصيانة ذات الصلة التي يمتلكها المشغل في مجال عملياتEDTO  مع اإلشارة إلى أن إجراءات التحقق األرضي
. الحظ أنه ما لم يثبت EDTOالمنشورة في دليل صيانة الطائرة أو دليل اإلصالح قد ال تكون كاملة الفعالية بالنسبة إلى عمليات 

غي اعتبار إجراءات اإلصالح ومهام الصيانة التي ينشرها المشغلون تعد إجراءات تحقق كاملة هذا االستعراض خالف ذلك، ينب
 .EDTOالدقة والصالحية بالنسبة إلى عمليات 

  إجراءات التحقق بعد فحص الصيانة المركب   ٤-١٢-٤
ر أال تكون رحلـة الطيـران األولـى بعـد العديد من إجراءات/مهام الصيانة الجارية في أثناء عملية فحص دقيق، قد يتقر  عقب  ١-٤-١٢-٤

(التـي قـد  EDTO. وفي هذه الحالة، يمكـن اعتبـار هـذه الرحلـة غيـر المرتبطـة بعمليـة EDTOإجراء هذا الفحص المركب رحلًة تجري فيها عملية 
  تكون رحلة تجارية) إجراء تحققيا وجيهًا.

راءات التحقــق المالئمــة بعــد الفحــص الــدقيق يرمــي إلــى ضــمان ورغــم ذلــك، ينبغــي اإلشــارة إلــى أن اإلنجــاز الصــحيح إلجــ  ٢-٤-١٢-٤
. EDTOصــالحية الطــائرة للطيــران. وعليــه، مــن المقبــول أيضــا أال تُــرى الحاجــة إلــى إجــراء عمليــة تحقــق فــي أثنــاء الطيــران بالنســبة إلــى عمليــة 

وأن يلـتمس اإلذن مـن هيئـة  EDTOبالنسـبة إلـى عمليـة  وينبغي للمشغل أن يتخذ هذا القرار المتعلق بالحاجة إلى تحقق خاص في أثناء الطيران
  الطيران المدني التابع لها.

وفيمــا يتعلــق بالحالــة الخاصــة الســتبدال محــرك واحــد، ال يشــترط إجــراء رحلــة تحقــق بعــد إجــراء الصــيانة هــذا. ولــذلك ينبغــي   ٣-٤-١٢-٤
لمحركــات. ومــع ذلــك، بمــا أن اســتبدال المحــرك ينطــوي علــى تعطيــل / تطبيــق تعليمــات وٕاجــراءات التحقــق الــواردة فــي أدلــة صــيانة الطــائرات أو ا

، ونظام زيت المحـرك، ومـا التهوية(المولدات الكهربائية، والمضخات الهيدرولية، ونظام  EDTO الهامة لعمليات نظمةاألالعديد من  تفعيلإعادة 
المعنيـة التـي ينبغـي رصـدها  البـارامتراتينبغـي أن تتضـمن مـن الواضـح أنـه . و فـي أثنـاء الطيـرانالتحقـق  طلـبإلى ذلك)، يمكن للمشغل اختيار 

أيضـا أن تكـون  ينبغـي ) ولكـنومـا إلـى ذلـك، EGTدرجة حـرارة غـاز العـادم للمحرك (تدفق الوقود،  سليمذات صلة تشير إلى أداء  بارامتراتأي 
تنفيـذ هـذا التحقـق قبـل دخـول قطـاع  يمكـنالسياسة المعمول بهـا، وحسب . EDTO لعمليةاألخرى  المتأثرة ذات صلة باألداء السليم للنظم الهامة

EDTO طيران تشمل عملية رحلة في EDTO.  
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، اسـتنادا إلـى خبرتـه فـي EMPMوينبغي للمشـغل أن ُيـدرج اإلجـراءات المعمـول بهـا فـي هـذه الحالـة ضـمن دليـل اإلجـراءات   ٤-٤-١٢-٤
  بها.الخدمة وٕالى أي لوائح أو إرشادات وطنية معمول 

  حدود الصيانة المزدوجة   ١٣-٤

  معلومات أساسية   ١-١٣-٤
علـى نفـس العنصـر مـن  الجارية الصيانة حرصًا على أن تكونبرنامج معتمد  EDTO عمليات ينبغي أن يكون لدى مشغلي  ١-١-١٣-٤

 وتعـرفتكرار خطـأ بشـري. ل مانعةً الصيانة الروتينية أو غير الروتينية  عمليةولكنها منفصلة أثناء نفس  EDTO لعملياتالنظم الهامة المتطابقة 
الهــام أو الوظيفــة الهامــة  نفس النظــاملــزائــدة المكونــات ال فــيويمكــن أن تحــدث نفــس الخطــأ  ُتجــرىالصــيانة المزدوجــة عــادة علــى أنهــا أي صــيانة 

  .EDTO لعملية
ى الحد األدنى وٕاجراء مهمة الصيانة على هذه النظم الهامـة المتوازيـة أو والغرض من ذلك هو التقليل من خطر األخطاء إل  ٢-١-١٣-٤

. والواقـع أن أخطـاء الصـيانة هاتـه قـد تـؤدي إلـى انهيـار نظـام مـزدوج مـن شـأنه أن يتسـبب فـي حـاالت لتحويـل مسـار EDTOالمتطابقة لعمليـات 
  الطائرة في سيناريوهات متدهورة.

  وتوصيات عامة االنطباق   ٢-١٣-٤
ومـن شــأنه أن هـو النظــام الموجـود فـي نفـس مرجـع اتحـاد النقـل الجـوي  EDTOالنظـام الهـام لعمليـات  "نفـس"يكـون  مـاعـادة   ١-٢-١٣-٤

. ومـن األمثلـة علـى ذلـك إجـراء الصـيانة علـى EDTOيخفض من مستوى التكرار الموجود في الطـائرة المـزودة بمحـركين مـن أجـل دعـم عمليـات 
  ل بالمحرك األيسر وعلى المولد الكهربائي المشغَّل بالمحرك األيمن.المولد الكهربائي المشغَّ 

أيضا اعتبار إجراء الصيانة المتزامنة على مختلف المكونات المشغَّلة بمحرك والمركبة على كال المحركين من باب  وينبغي  ٢-٢-١٣-٤
د ألنظمة الدفع. ومن األمثلـة علـى ذلـك إجـراء الصـيانة علـى المولـد إلى إمكانية التأثير في كل من موارد الزيت أو الوقو  نظراالصيانة المزدوجة 

  الكهربائي المشغَّل بالمحرك رقم واحد وعلى المضخة الهيدرولية المشغَّلة بالمحرك رقم اثنين.
) والــنظم المتشــابهة ٩-٢-١٣-٤الــنظم المتطابقــة (انظــر  EDTOوفــي هــذا الســياق، قــد تحــدد قائمــة الــنظم الهامــة لعمليــات   ٣-٢-١٣-٤

، علـى النحـو المشـار إليـه "المتكـررات"و "المتشـابهات كثيـرًا"بدورها إلى فئتين فـرعيتين همـا  "المتشابهات"). وقد تنقسم فئة ١٠-٢-١٣-٤(انظر 
  .١٠-٢-١٣-٤في القسم 

ال تقع ضمن هـذه الفئـات ال تخضـع إلـى حـدود الصـيانة  EDTOليات وعليه فإن أي إجراءات صيانة على النظم الهامة لعم  ٤-٢-١٣-٤
  المزدوجة.

الــواردة فــي هــذه  EDTOقــد يكــون بعــض (ولــيس بالضــرورة كــل) إجــراءات الصــيانة علــى الــنظم الهامــة لعمليــات  عليــهوبنــاء   ٥-٢-١٣-٤
  الفئات خاضعا لحدود الصيانة المزدوجة.

ويمكن اتخاذ القرار من خالل تقييم المهام الميكانيكية المشتركة التي أحدثت في الماضي هذه الحالة مـن العطـل أو الفقـدان   ٦-٢-١٣-٤
تقيــيم لمهــام الصــيانة ومســتوى الطــائرة فيمــا يخــص عواقــب الصــيانة غيــر الســليمة. وينبغــي مراعــاة صــعوبة  خــاللفــي النظــام المــزدوج، أو مــن 

  ل إلى المكون، وٕاجراءات االختبار.المهمة، وٕامكانية الوصو 
وعــادة مــا تكــون المهــام المختــارة ذات طبيعــة ميكانيكيــة وتــدير الســوائل أو الــنظم الهوائيــة (الوقــود، الزيــت، الهــواء، ومــا إلــى   ٧-٢-١٣-٤

ب بعـد فتـرة مـن الـزمن فـي ذلك) والتي يمكن اسـتخدامها ألغـراض المراقبـة. وفـي حالـة الصـيانة غيـر السـليمة، قـد تسـفر هـذه المكونـات عـن تسـر 
يـة الرحلة الموالية. ومن األمثلة على ذلك تركيب المكونات المشغَّلة بمحرك، ووصالت الوقود، والوصالت الهوائية وتراقب خطوط الضـغط المؤد

  إلى المشغِّالت أو الصمامات.
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ى علــى الــنظم اإللكترونيــة أو البرامجيــات التــي وعــادة مــا تكــون المهــام التــي ال ينبغــي اختيارهــا هــي مهــام الصــيانة التــي تجــر   ٨-٢-١٣-٤
الداخليــة. ذلــك أن خطــر التســبب فــي نفــس الخطــأ البشــري غيــر المكشــوف هــو خطــر صــغير بســبب  األعطــابتســتخدم وســائل المراقبــة وكشــف 

  نة.تصميم النظام والبرامجيات، ال سيما تلك النظم التي تشمل فحصا تشغيليا و/أو وظيفيا للتحقق عقب إجراء الصيا

  EDTOالهامة لعمليات  النظم المتطابقة  ٩-٢-١٣-٤
إذا كـانوا فـي حالـة تطـابق (فـي الشـكل والحجـم والوظيفـة). ومـن األمثلـة  EDTOالهامـة لعمليـات  "المتطابقـة" ن أو أكثر مـن الـنظميُيقال إن نظام

 ك األيسر والمولد الكهربائي المشغَّل بالمحرك األيمن.المولد الكهربائي المشغَّل بالمحر  EDTOالهامة لعمليات  "المتطابقة"على هذه النظم 

  EDTOالهامة لعمليات  النظم المتشابهة  ١٠-٢-١٣-٤
 في الحالتين التاليتين: "المتشابهة"النظم  منن أو أكثر يُيقال إن نظام

: وهي المكونات المشغَّلة بمحـرك والمركبـة علـى كـال المحـركين ولهـا EDTOالهامة لعمليات  "المتشابهة كثيرًا"النظم   أ)
المولـــد الكهربـــائي  EDTOالهامـــة لعمليـــات  "المتشـــابهة كثيـــرًا"إجـــراءات تثبيـــت متشـــابهة. ومـــن األمثلـــة علـــى الـــنظم 

وقـد يـنجم المركب على المحرك رقـم واحـد والمضـخة الهيدروليـة المشـغَّلة بمحـرك والمركبـة علـى المحـرك رقـم اثنـين. 
  عن تركيب هذه المكونات بشكل غير سليم فقدان للزيت على كال المحركين؛

: وهــي الــنظم التــي تقــدم نفــس الوظيفــة المتكــررة. ومــن األمثلــة علــى الــنظم EDTOالهامــة لعمليــات  "المتكــررة"الــنظم   ب)
بـــائي المشـــغَّل بوحـــدة الطاقـــة المولـــد الكهربـــائي المشـــغَّل بمحـــرك والمولـــد الكهر  EDTOالهامـــة لعمليـــات  "المتكـــررة"

و/أو فقـدان للتكـرار  EDTO. وقد ينجم عن الصيانة غير السـليمة فقـدان متعـدد فـي الـنظم الهامـة لعمليـات اإلضافية
(مثــل الفقــدان المــزدوج لمصــدري الطاقــة الكهربائيــة). وحتــى عنــدما ال  EDTOفــي الوظيفــة المعنيــة الهامــة لعمليــات 

ينبغي مراعاة األثر المحتمل لخطأ في الصـيانة فـي مسـتوى التكـرار مـن أجـل االحتفـاظ  تكون المهام متطابقة تماما،
(أو ال) بالمهام المعنية بوصفها إجراء للصيانة المزدوجة. وقد يكون األمر كذلك في العادة بالنسبة إلى المهـام التـي 

سبب في خطـأ قـد يـؤدي إلـى نفـس تنطوي على إجراءات معقدة فيما يخص اإلزالة/التركيب حيث توجد احتماالت الت
  العواقب (أي فقدان النظام المعني أو الوظيفة المعنية) في كال النظامين.

  االمتثال   ٣-١٣-٤
أن يحــدد برنامجــا مقبــوال لحــدود الصــيانة المزدوجــة لمنــع فقــدان قابليــة التكــرار فــي  EMPMينبغــي لــدليل إجــراءات المشــغل   ١-٣-١٣-٤

وينبغــي أن يراعــي هــذا البرنــامج هيكــل تصــميم الطــائرة وموثوقيــة الــنظم، وخبــرة المشــغل وأي لــوائح أو إرشــادات  .EDTOالــنظم الهامــة لعمليــات 
  وطنية معمول بها.

  امتثال هذا المطلب المتعلق بحدود الصيانة المزدوجة. فقد يشمل العمليات التالية (دون أن يقتصر عليها): سبلوتختلف   ٢-٣-١٣-٤
  ؛EDTOفي تنفيذ المهام المنجزة على النظم المتشابهة الهامة لعمليات  التدرج  أ)

  ؛EDTOمن قبل فنيين مستقلين مؤهلين في عمليات  المهمةإنجاز   ب)
مـــن لـــدن نفـــس الفنـــي تحـــت  EDTOإنجـــاز إجـــراء الصـــيانة علـــى كـــل عنصـــر مـــن عناصـــر النظـــام الهـــام لعمليـــات   ج)

  ؛EDTO اإلشراف المباشر لفرد ثان مؤهل في عمليات
وفقـا إلجـراءات التحقـق المعمـول  EDTOتحقق المشغل من اإلجراء التصحيحي المنجز على النظم الهامـة لعمليـات   د)

  بها.
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وال يعـــد مـــن الصـــيانة خدمـــة الســـوائل والغـــازات؛ بيـــد أن ذلـــك ينبغـــي أن يكـــون بالشـــكل الصـــحيح كمـــا هـــو محـــدد فـــي دليـــل   ٣-٣-١٣-٤
لمزدوجــة أن يخــدم فنــي واحــد نظــامين متشــابهين لكــن مســتقلين، ولكــن ينبغــي اتبــاع تعليمــات الخدمــة إجــراءات المصــنع. ولــيس مــن الصــيانة ا

  .EDTO. فعلى المشغلين تأكيد هذا األمر في برنامجهم التدريبي المتعلق بعمليات EDTOلضمان الحفاظ على مقاييس موثوقية عمليات 

  المحركات حالةبرنامج رصد    ١٤- ٤

المحركــات قصــد كشــف حالــة التــدهور فــي مرحلــة مبكــرة حتــى  حالــةأن ينفــذ برنامجــا لرصــد  EDTOينبغــي لمشــغل عمليــات   ١-١٤-٤
المســاس بســالمة التشـغيل، وضــمان هــوامش الحـدود الداخليــة (مثــل ســرعات المـراوح، ودرجــات حــرارة غــازات  قبــليتسـنى اتخــاذ إجــراء تصـحيحي 

مســار بواســطة محــرك واحــد. وينبغــي لهــوامش المحركــات المحــافظ عليهــا بواســطة هــذا البرنــامج أن العــادم) مــن أجــل دعــم ســيناريوهات تحويــل ال
حلـة تراعي أيضا آثار متطلبات الحموالت اإلضافية للمحركات (مثل مكافحة الجليد، والمتطلبات الكهربائية) التي قد تكون ضرورية فـي أثنـاء مر 

  ر.الطيران بمحرك واحد في إطار عملية تحويل المسا
وينبغــــي لهــــذا البرنــــامج أن يصــــف البــــارامترات التــــي يتعــــين رصــــدها، وأســــلوب جمــــع البيانــــات، وعمليــــة اتخــــاذ اإلجــــراءات   ٢-١٤-٤

  تعليمات حامل شهادة الطراز والممارسة المتبعة في القطاع. يجسدالتصحيحية. وينبغي للبرنامج أن 
رات علـى نحـو متسـق فـي أثنـاء جـزء يسـير مـن الطيـران عـادة مـا يكـون وعلى األقـل، ينبغـي للبرنـامج أن يسـجل هـذه البـارامت  ٣-١٤-٤

، N2، وN1عند الطيران المستقيم، وأن يسجلها إلكترونيا أو يدويًا. وقد يحدد مصنعو المحركات هذه البارامترات لكن قـد تشـمل عـادة البـارامترات 
  ، وضغط الزيت ودرجة حرارة الزيت.EGT، وFF، وN3و
ون الرصــد مســتمرًا. وينبغــي جمـع المعلومــات وتصــنيف اتجاهاتهــا فــي جـدول زمنــي يضــمن الحفــاظ علــى هــذه يكــ أنوينبغـي   ٤-١٤-٤

لــي البــارامترات لفتــرة زمنيــة مقبولــة. وفــي حالــة اســتخدام نظــام إلكترونــي لإلبــالغ واإلرســال، ينبغــي إيجــاد أســلوب احتيــاطي يحــل محــل النظــام اآل
  المنهار ألكثر من هذه الفترة الزمنية.

وقـــد يختـــار المشـــغلون اســـتخدام دعـــم مصـــنع المحـــرك لهـــذا البرنـــامج. ذلـــك أن هـــذه البـــرامج التـــي يعرضـــها المصـــنع تقـــدم   ٥-١٤-٤
 معلومات وحماية أحسن وتعد مقبولة الستيفاء هذا المطلب. وينبغي إرسال هذه المعلومات إلى المشغل فـي الوقـت المناسـب (توافـق الهيئـة علـى

إلـــى ضـــمان اســـتمرارية المعلومـــات بصـــرف النظـــر عـــن اليـــوم أو الوقـــت. ويتجـــاوز معظـــم بيانـــات مصـــنعي  الراميـــة الفتـــرة) وٕادراج اإلجـــراءات
  المحركات الحد األدنى المطلوب لهذا البرنامج ومن شأنها أن تعزز اإلجراءات الداخلية للمشغل.

  برنامج رصد استهالك الزيت   ١٥- ٤

  الغرض   ١-١٥-٤
يعد برنامج رصد استهالك الزيت ضـروريا لتمكـين المشـغلين مـن كشـف االسـتهالك غيـر المتوقـع للوقـود والـذي قـد يكـون نتيجـة تسـرب للزيـت أو 

  .EDTOقد يؤثر في قدرة ترحيل الطائرة في إطار عملية  المحركتلف غير منظور في 

  المحتوى   ٢-١٥-٤
(أي قـد يكـون الحـد األقصـى نفسـه  EDTOدل استهالك الزيت بالنسبة إلـى عمليـات ال تنص اللوائح على الحد األقصى لمع  ١-٢-١٥-٤

) وعلى طبيعـة اإلجـراء الـذي ينبغـي تطبيقـه لحسـاب معـدل االسـتهالك وكشـف االرتفـاع غيـر العـادي فـي اسـتهالك الزيـت. EDTOلغير عمليات 
كون حساسـًا إزاء اتجاهـات اسـتهالك الزيـت وكـذا حـاالت االرتفـاع وينبغي لبرنامج استهالك الزيت أن يجسد توصيات حامل شهادة الطراز وأن ي

  .الزيتغير العادي في استهالك 
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أن تراعــــي ذروة االســــتهالك ومتوســــط  EDTOويتعــــين علــــى إجــــراءات الترحيــــل بالنســــبة إلــــى األجــــزاء المتعلقــــة بعمليــــات   ٢-٢-١٥-٤
ابقة مباشـــرًة. وٕاذا كـــان تحليـــل اســـتهالك الزيـــت ذا مغـــزى لهـــذا النمـــوذج المســـجل فـــي األجـــزاء الســـ االســـتهالكاالســـتهالك الحـــالي، بمـــا فـــي ذلـــك 

  ، تعين إدراجها ضمن برنامج استهالك الزيت.EDTOضرورية لعملية والطراز، تعين إدراجه في البرنامج. وٕاذا كانت وحدة الطاقة اإلضافية 
ن يحدد معدال أساسـيا لالسـتهالك (االسـتخدام العـادي) أ EDTOوينبغي لبرنامج رصد استهالك الزيت هذا المرتبط بعمليات   ٣-٢-١٥-٤

 وأن يكشف اسـتهالك الزيـت اسـتنادا إلـى نتـائج الـرحالت السـابقة. ويجـب أال يتجـاوز اسـتهالك الزيـت أو فقدانـه الحـد األقصـى لمعـدل االسـتخدام
  المسموح به لدى المصنع وُيثَبت هذا الحد في دليل صيانة الطائرة.

حرصا على أن يكون االستهالك مسـتوفيًا لمتطلبـات المهمـة.  EDTOتقييم قبل الرحلة المقبلة في إطار عملية  ويجب إجراء  ٤-٢-١٥-٤
  مًا.وينبغي للبرنامج أن يتبين أن أية زيادات مفاجئة في االستهالك/الفقدان لم تحدث، وٕان حدثت، تعين أن يتخذ البرنامج إجراء تصحيحيا سلي

  في أثناء الطيران (APU)برنامج رصد تشغيل وحدة الطاقة اإلضافية    ١٦- ٤

  الغرض   ١-١٦-٤
الغرض من برنامج رصد تشغيل وحدة الطاقة اإلضافية في أثناء الطيران هو إثبات و/أو تأكيـد قـدرة الوحـدة علـى االشـتغال   ١-١-١٦-٤

العـادة على ارتفاع في أثناء الطيران. وعملية التحقق هذه في أثناء الطيران الزمة ألن قدرة الوحـدة علـى االشـتغال علـى ارتفـاع قـد ال يتسـنى فـي 
  على األرض. الطائرةكون إثباتها عندما ت

مطلبــًا تشــغيليًا، أي أن علــى  EDTOفــي أثنــاء الطيــران فــي إطــار عمليــة  الطاقــة يكــون مطلــب رصــد تشــغيل وحــدة مــاوعــادة   ٢-١-١٦-٤
  أن تنص على ذلك. EDTOالمتطلبات التشغيلية الوطنية المعمول بها في عمليات 

بنـود الشـكل والصـيانة الالزمـة لبلـوغ أهـداف الموثوقيـة بالنسـبة إلـى الوحـدة  EDTOالمتعلقة بعمليات  CMPوتتضمن الوثيقة   ٣-١-١٦-٤
APU  (موثوقية الدوام وموثوقية االشتغال في أثناء الطيران)، على النحو المحدد في متطلبات التـرخيص. وبمـا أن الرصـد المسـتمر لقـدرة الوحـدة
APU  يــرد فــي الوثيقــة  الطيــران مطلــب تشــغيلي، عــادة مــا ال أثنــاءعلــى االشــتغال فــيCMP  أو فــي وثيقــة أخــرى لصــيانة الطــائرة/المحرك (مثــل

). وتتــيح للمشــغل أن يكيــف، حســب اللــزوم، برنامجــه لرصــد تشــغيل MPDووثيقــة تخطــيط الصــيانة  MRBRتقريــر مجلــس اســتعراض الصــيانة 
  ليجسد استخدامه الخاص به لهذه الوحدة. الطيرانفي أثناء  APUالوحدة 

ــ  ٤-١-١٦-٤ األوليــة، عــادة مــا يكــون مــن ضــروريات التــرخيص أن يثبــت مصــنعو الطــائرات موثوقيــة  ETOPSدء العمــل بقواعــد ومنــذ ب
  في الحالتين التاليتين: الطيرانفي أثناء  APUاشتغال الوحدة 

ر في أثناء الطيران واستخدام مصدر الطاقـة الكهربائيـة للوحـدة و/أو مصـدر للطاقـة الهوائيـة أمـ APUتشغيل الوحدة   أ)
  ؛EDTOضروري في حالة انهيار مصدر آخر للطاقة في أثناء الطيران داخل قطاع 

عنـــدما ُترحـــل الطـــائرة فـــي حالـــة تشـــغيل كاملـــة للـــنظم  EDTOغيـــر الزم فـــي قطـــاع  APUتشـــغيل الوحـــدة  اســـتمرار  ب)
  ).  MEL/MMELالكهربائية والهوائية (ال وجود للقائمة 

الحفاظ على هذه القدرة علـى التشـغيل فـي أثنـاء الطيـران التـي يثبتهـا المصـنعون فـي إطـار  EDTOوينبغي لمشغلي عمليات   ٥-١-١٦-٤
 APUأنشطة الترخيص كما ينبغي لهم رصد هذه القدرة. ولهذا السبب ينبغـي للمشـغل أن يضـع برنامجـا لرصـد موثوقيـة االشـتغال والـدوام للوحـدة 

(بمـا فـي ذلـك حـاالت الفشـل فـي االشـتغال فـي أثنـاء  APUضًا تعقب موثوقية دوام الوحـدة في البرودة أثناء الطيران. وعالوة على ذلك، ينبغي أي
  .EDTOبصفتها نظاما هاما لعمليات  APUالطيران) واإلبالغ عن ذلك عند تصنيف الوحدة 
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  المحتوى   ٢-١٦-٤
نــاء الطيــران. وقــد ُيفتــرض القيــام بهــذه عــادة مــا ال تــنص اللــوائح علــى الفتــرات الفاصــلة بــين اختبــارات تشــغيل الوحــدة فــي أث  ١-٢-١٦-٤

. بيــد أن لهيئــة EDTOالعمليــات األوليــة للتشــغيل فــي أثنــاء الطيــران بصــورة روتينيــة طيلــة األشــهر الســتة إلــى االثنــي عشــر األولــى مــن عمليــات 
ألشــهر األولــى مــن العمليــات. علــى ارتفــاع شــديد/في البــرودة بانتظــام حتــى بعــد ا APUالطيــران المــدني أن تطلــب إلــى المشــغل تشــغيل الوحــدة 

الوطنية المعمول بها أن تذكر إمكانيـة تكييـف المشـغل لفتـرات االختبـار وفقـا ألداء الـنظم ونضـج األسـطول. وبوجـه  تأو اإلرشاداوينبغي للوائح 
لطيـران، وبالتـالي ينبغـي االنتبـاه خاص، أثبتت التجربة أن من شأن اإلفراط في االختبار أن ينال فعليا من قدرة الوحدة على االشتغال فـي أثنـاء ا

  عند تحديد فترات االختبار المالئمة.
وبعبارة أخرى، ُيتوقع تخفيف البرنـامج األولـي وزيـادة الفتـرة الفاصـلة، تبعـا السـتعراض لسـجالت الصـيانة ذات الصـلة تجريـه   ٢-٢-١٦-٤

الفاصــلة ينبغــي أن تراعــي أيضــا االســتخدام العــادي للوحــدة (علــى هيئــة الطيــران المــدني عنــد مراكمــة خبــرة مقبولــة فــي الخدمــة. الحــظ أن الفتــرة 
  قد يتعين عليه فحصها بوتيرة أكبر. APUاألرض مثال). ذلك أن المشغل الُمقل في استخدامه للوحدة 

في البداية مرة في الشـهر لكـل طـائرة. وكمـا لـوحظ أعـاله، قـد ُتمـدَّد هـذه  APUوعادة ما تكون الفترة الفاصلة لفحص الوحدة   ٣-٢-١٦-٤
من ذوي الخبرة العالية على تمديد هـذه الفتـرة إلـى  EDTOطائرة في العادة. وقد أقدم بعض مشغلي عمليات  لكلالفترة، إلى مرة كل ثالثة أشهر 

  مرة أو مرتين في السنة لكل طائرة.
فــي أثنــاء الطيــران يحظــى بقبــول هيئــة الطيــران المــدني  APUغل أن يقتــرح برنامجــا لتشــغيل/دوام الوحــدة وعليــه، ينبغــي للمشــ  ٤-٢-١٦-٤

كـل وحـدة  التابع لها، مراعيا في ذلك خبرته وأية لوائح أو إرشادات وطنية معمول بها. وينبغي للبرنامج المقترح أن يتضمن اختبـارا دوريـًا لقـدرات
APU ال فــي أثنــاء الطيــران، أي ينبغــي للمشــغل أن يحــرص علــى أن تكــون كــل وحــدة موجــود فــي الطــائرة علــى االشــتغAPU  موجــودة فــي طــائرة

  .APUضمن أسطول المشغل خاضعة لفحص دوري بدال من تكرار اختبار نفس الوحدات 
ن فـي إطـار عمليـات في أثناء الطيران بصورة منهجية خـالل عمليـات الطيـرا APUوال يتعين إجراء اختبارات اشتغال الوحدة   ٥-٢-١٦-٤

EDTO كما أن محاوالت التشغيل ال ينبغـي إجراؤهـا بشـكل منهجـي فـي ذروة طاقـة الطـائرات والوحـدة .APU ينبغـي أن تكـون مـدة البـرودة وكـذا .
جمــع نقــاط النموذجيــة. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي أن يكــون القصــد مــن البرنــامج  EDTOفيهــا االختبــار ممثلتــين لعمليــات  يجــريدرجــة االرتفــاع التــي 

  البيانات المنتشرة بين طائفة من فترات الطيران المستقيم واالرتفاعات. 
، يمكـن ١٢-٤وباإلضافة إلى عمليات التشغيل في أثناء الطيران المنجزة بصورة روتينية، على النحو الموصوف فـي القسـم   ٦-٢-١٦-٤

علـى االشـتغال (تغييـر  APUءات الصيانة التـي قـد تـؤثر فـي قـدرة الوحـدة التوصية بإجراء اختبار تشغيل على ارتفاع عال وفي البرودة بعد إجرا
  ، استبدال علبة التحكم اإللكترونية، وحدة مراقبة الوقود، أجهزة اإلشعال، وما إلى ذلك).APUالوحدة 

  في أثناء الطيران APUاشتعال الوحدة  موثوقيةهدف    ٣-١٦-٤
علــى ارتفــاع عــال فــي النظــام الــوطني المعمــول بــه.  الطاقــة هــدف الموثوقيــة فيمــا يخــص إعــادة اشــتعال وحــدة تحديــدينبغــي   ١-٣-١٦-٤

  في المائة من معدل النجاح. ٩٥وعادة ما ُيتوقع إثبات نسبة 
ي غضـون عندما تشتغل الوحدة فـ "ناجحة"في أثناء الطيران على أنها محاولة  APUوينبغي تصنيف محاولة تشغيل الوحدة   ٢-٣-١٦-٤

  ثالث محاوالت تشغيل.
. EDTOعلـى االشـتغال فـي أثنـاء الطيـران عنـد بـدء عمليـة  الطاقـة فـي المائـة هـو رصـد قـدرة وحـدة ٩٥معيار  منوالغرض   ٣-٣-١٦-٤

حليـل/التقييم . وعليه، ال ينبغي القيام بهذا التEDTOفي المائة قبل بدء عملية  ٩٥وبعبارة أخرى، ليس من الضروري إثبات معدل النجاح بنسبة 
فــي المائــة. وعــادة مــا ينبغــي أن يكــون  ٩٥للقــدرة علــى االشــتغال فــي أثنــاء الطيــران إال بعــد جمــع مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات لمقارنتهــا بالنســبة 

  محاولة على األقل. ٢٠في المائة هو  ٩٥العدد المطلوب من حاالت االشتغال على ارتفاع عال إلثبات معدل النجاح بنسبة 
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. ويمكــن أيضـــا إدراج األســطول غيـــر المعنــي بعمليـــات EDTOرصــده هـــو أســطول المشـــغل المعنــي بعمليـــات  يجـــبوالــذي   ٤-٣-١٦-٤
EDTO  ضمن البرنامج ولكن إذا كانت وحدات الطاقـةAPU  هاتـه مصـمَّمة وُمصـانة وفقـا لمتطلبـات الوثيقـةCMP  فيمـا يتعلـق بعمليـاتEDTO 

  فقط.

  اإلجراءات   ٤-١٦-٤
فـي أثنـاء الطيــران مـن مهـام الصــيانة. ذلـك أن الـدور األولــي لمؤسسـة الصـيانة والهندســة  APUاشـتغال الوحــدة  اختبـارلـيس   ١-٤-١٦-٤

  يتمثل فيما يلي:
  )؛٢- ٤- ٢- ٦- ٣في أثناء الطيران تنفذه مؤسسة عمليات الطيران (انظر  APUفحص اشتغال الوحدة  طلبإطالق   أ)

  من اإلجراءات المالئمة. أو الفشل التخاذ مزيد النجاحتسجيل   ب)
  الخاصة بتناول أدوار الصيانة والهندسة أن تشمل ما يلي: تلإلجراءا وينبغي  ٢-٤-١٦-٤

  في أثناء الطيران عبر عملية نشرة الصيانة؛ APUالطائرات بمطلب تشغيل الوحدة  أطقمإخطار   أ)
  وثائقية لتسجيل وتعقب النجاح والفشل في محاوالت التشغيل وكذا اإلبالغ لدى هيئة الطيران المدني. إجراءات  ب)

  EDTO بيان اإلذن بعمليات: EDTO مراقبة حالة الطائرة في عمليات   ١٧- ٤

  الغرض   ١-١٧-٤
إصـدار وثيقـة للشـكل والصـيانة  EDTOيترتب عن الترخيص للطائرة بإجراء عمليـات على النحو المفسر في الفصل الثاني،   ١-١-١٧-٤

القواعـد القياسـية الضـرورية فيمـا يتعلـق بالشـكل والصـيانة واإلجـراءات والترحيـل. وبالنسـبة  جمـع، وتEDTOفي إطـار عمليـات  CMPواإلجراءات 
. ويعنـي ذلـك أن علـى المشـّغل CMPا وتشـغيلها مطابقـة لمتطلبـات الوثيقـة ، ينبغي للطائرة بالتالي أن تكون في شكلها وصـيانتهEDTOلعمليات 

 أن يستخدم األدوات و/أو اإلجـراءات لتعقـب أي تناقضـات فـي الطـائرة مـن شـأنها أن تـؤثر فـي جاهزيـة الطـائرة للعمـل وفـي قـدرتها التشـغيلية فـي
  .EDTOالة الطائرة فيما يخص عمليات وقد يتطلب ذلك تنفيذ نظام يتعقب ويدير باستمرار ح .EDTOإطار عمليات 

، تقــدم القواعــد األساســية لتــرخيص الطــراز إلــى جانــب برنــامج صــيانة ٥-١-٢علــى النحــو المفســر فــي القســم  -مالحظــة     
، ال . وبنـاًء عليـهEDTOكما تعـد مالئمـة لعمليـات  EDTOالطائرات المزودة بأكثر من محركين المستوى المطلوب من السالمة المقصود لعملية 

بمتطلبــات إضــافية فــي مجــال الصــيانة أو بــأي متطلبــات تــرخيص إضــافية بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين.  EDTOتــأتي قواعــد 
فـي هـذه الحالـة مـرتبط ارتباطـًا مباشـرًا بوضـع الـنظم المحـدودة زمنيـًا  EDTOوعليه، فإن وضع الطائرات المزودة بأكثر من محركين فيمـا يخـص 

سـوى التغييـرات المحدثـة علـى  EDTOأخرى، ال يؤثر في وضع الطائرات المزودة بأكثر من محـركين فيمـا يخـص عمليـات  ةلة. وبعبار ذات الص
فيما يخـص الشـكل والصـيانة واإلجـراءات  CMP(على النحو المحدد في الوثيقة  النظم المحدودة زمنيًا ذات الصلة والمرتبطة بالصيانة أو الشكل

  .ذات الصلة، حسب االقتضاء)
من الملحق السادس، الجزء األول، يعد المشغل مسـؤوًال عـن ضـمان عـدم تجـاوز  ٢-٧-٤وباإلضافة إلى ذلك، ووفقًا للقسم   ٢-١-١٧-٤

الطائرات المـزودة بمحـركين تـوربينيين، علـى التحقـق مـن ، ومسؤوًال بالنسبة إلى EDTOالحدود الزمنية ذات الصلة للطائرة المشاركة في عمليات 
  .EDTOأن الطائرة مرخص لها ومشّكلة للقيام بالمهمة المخطط لها في عمليات 

وبمــا أن الحــدود الزمنيــة لطــائرة معينــة قــد تتــأثر ببرنــامج تشــكيل و/أو صــيانة الطــائرة، ينبغــي للمشــغل أن يســتخدم األدوات   ٣-١-١٧-٤
ذات صـلة مطابقـة لرحلـة الطيـران المقـررة  EDTOصًا على أن تكون القدرة والحدود الزمنية للطائرة المرّحلة في إطـار عمليـة و/أو اإلجراءات حر 

  .٤-٥-٣، على النحو المفسر في القسم EDTOفي إطار عملية 
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  :ات التاليةأن تزود طاقم الطائرة بالضمان EDTO ينبغي لبيان نشرة الصيانة المتعلقة بعمليات، عليهو   ٤-١-١٧-٤
 EDTO حالة الطائرة والتأكد من امتثالها للمتطلبات المعمول بها فيما يعلق بالترحيل في إطار عمليات فحصجرى  أ)

  المعمول بها؛ MEL المنصوص عليها في سياسات الشركات وفي قائمة الحد األدنى من المعدات
  في فحص الصيانة المعمول به؛ EDTO عملية بنودُأنجزت  ب)
شــكل الطــائرة والتحقــق مــن امتثالهــا لقواعــد الشــكل المعمــول بهــا والمنصــوص عليهــا فــي وثيقــة الشــكل  فحــصجــرى  ج)

  حسب االقتضاء)؛( EDTO في إطار عملية والصيانة واإلجراءات
  . (TLS)قدرة النظم المحدودة زمنيًا ذات الصلة تقييمجرى  د)

(أو مـــا يقابلـــه) أن يحـــدد محتـــوى فحـــص الخدمـــة المـــرتبط بعمليـــات  EDTOوينبغـــي لـــدليل إجـــراءات الصـــيانة فـــي عمليـــات   ٥-١-١٧-٤
EDTO  واإلجراءات المرتبطة بنشرة الصيانة في إطار عملياتEDTO  ٩-٤و ٣-٤(انظر أيضًا.(  

  التنزيل والترميم :EDTOحالة عمليات    ٢-١٧-٤
، أو كــان تشــكيل و/أو صــيانة الطــائرة غيــر ممتثــل للقواعــد EDTOبالنســبة إلــى عمليــات  MELامتثــال القائمــة  يتســنإذا لــم   ١-٢-١٧-٤

  في سجل صيانة الطائرة. "EDTOغير "، تعين تبيان وضع الطائرة على أنه CMPالقياسية للوثيقة 
. وعلـى EDTOوينبغي تسجيل التناقض وتبليغه إلى األفـراد العـاملين فـي عمليـات الطيـران المسـؤولين عـن تحضـير رحـالت   ٢-٢-١٧-٤

فــي الســجل التقنــي للطــائرة أو ســجل  "EDTOغيــر "المثــال، يمكــن إدخــال التنــاقض المؤجــل فــي قائمــة العيــوب المؤجلــة، وتســجيل وضــع ســبيل 
  صيانتها.

و/أو تصـويبها وفقـا لمقـاييس  EDTO، ينبغي تقييم جميـع التناقضـات المتعلقـة بعمليـات "EDTO"وإلرجاع الطائرة إلى وضع   ٣-٢-١٧-٤
. وعلـــى ســـبيل المثـــال، ينبغـــي إزالـــة العيـــب المؤجـــل المقابـــل EDTOالمتعلقـــة بعمليـــات  MELبهـــا أو متطلبـــات القائمـــة  المعمـــول CMPالوثيقـــة 

 EDTOفــي الســجل الفنــي للطــائرة أو فــي ســجل صــيانتها. وينبغــي تســجيل الوضــع الحــديث المتعلــق بعمليــات  المســتعاد "EDTO"وتســجيل وضــع 
  .EDTOالطيران المسؤولين عن تحضير رحالت  وتبليغه إلى األفراد العاملين في عمليات

ذون لــه ِقبــل الشــخص المــأمــن  "EDTO/غيــر EDTO"إلــى  EDTOوينبغــي إجــراء تغييــر وضــع الطــائرة فيمــا يخــص عمليــات   ٤-٢-١٧-٤
  خدمة.عن الطائرة وٕابالغ مركز مراقبة الصيانة بذلك (أو نظام مراقبة آخر) قبل اإلفراج عن الطائرة لل المسؤول EDTOبعمليات 

خـــارج القاعـــدة  "EDTO/غيـــر EDTO"إلـــى  EDTOوال ينبغـــي الســـماح بـــإجراء تغييـــر وضـــع الطـــائرة فيمـــا يخـــص عمليـــات   ٥-٢-١٧-٤
إال عنـد تلقـي إذن مـن مركـز مراقبـة الصـيانة (أو نظـام مراقبـة  EDTOعدم وجود شخص مأذون له بعمليـات  عندالرئيسية من لدن طاقم الطائرة 

طاقم الطـائرة قبـل اإلفـراج  ِقبلفي السجل الفني للطائرة أو في سجل صيانتها من  EDTOآخر). وينبغي تسجيل التغيير الذي أجري على وضع 
  عن الطائرة للخدمة.

  كينالطائرات المزودة بمحر  — EDTOبعمليات  اإلذنبيان    ٣-١٧-٤
. ولـذلك EDTOقبـل كـل رحلـة طيـران فـي إطـار عمليـة لطـاقم الطـائرة  EDTOحالة الطائرة فيما يتعلق بعمليات تبيان ينبغي   ١-٣-١٧-٤

  .ويمكن إدراجه في سجل صيانة الطائرة EDTOبيان نشرة متعلقة بعمليات إصدار الغرض، ينبغي 
  لى ما يلي:ع EDTOويتوقف وضع الطائرة فيما يتعلق بعملية   ٢-٣-١٧-٤

  ؛EDTOالمرخص للطائرة بها من أجل إجراء عمليات  القدرة  أ)
  ؛CMPشكل الطائرة مقابل متطلبات الشكل المعمول بها الواردة في الوثيقة   ب)
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  ؛CMPامتثال الطائرة مقابل متطلبات الصيانة المعمول به الواردة في الوثيقة   ج)
  )؛TLSالمحدودة زمنيًا ذات الصلة ( النظمقدرة   د)
  ).MELأي نظام معّطل (قائمة الحد األدنى من المعدات   )هـ

كجـزء مـن نشـرة الصـيانة (مثـل شـهادة التصـريح بالخدمـة)  EDTOبيان نشـرة الصـيانة المـرتبط بعمليـة  إصدارينبغي عليه، و   ٣-٣-١٧-٤
مــا يــدرج فــي ســجل صــيانة الطــائرة، إلــى مؤسســة عمليــات الطيــران التابعــة  بيــان نشــرة الصــيانة هــذا، الــذي عــادة تقــديمالمتعلقــة بالطــائرة. وينبغــي 

  بوضوح ما يلي: البيان يذكر للمشغل ألغراض مراقبة العمليات والتحضير للرحالت. وينبغي أن
  (نعم أو ال)؛ EDTPإذا كانت الطائرة المعنية قادرة على إجراء عمليات  ما  أ)

  ن تحويل المسار.ذات الصلة بالحد األقصى لزم القدرة  ب)
ال التـــي  EDTOبالنســـبة لعمليـــات  EDTOثـــاًال نموذجيـــًا لبيـــان نشـــرة عمليـــة م ٢-١٧-٤والشـــكل  ١-١٧-٤ويقـــدم الشـــكل   ٤-٣-١٧-٤

  .  بواسطة الطائرات المزودة بمحركين دقيقة ١٨٠تتجاوز 
  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية بعملية ١-١٧-٤وعلى النحو المبين في الشكل   ٥-٣-١٧-٤

  ؛EDTOقادرة على إجراء عمليات  الطائرة  أ)
  .دقيقة ١٢٠األقصى لزمن تحويل المسار هو  حدها  ب)

  

  

  

  

  

  

  دقيقة) ١٢٠( EDTOلعملية  بيان نشرةمثال     ١-١٧-٤الشكل 

  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية بعملية ٢-١٧-٤وعلى النحو المبين في الشكل   ٦-٣-١٧-٤
  ؛EDTOمليات محصور في العمليات غير المرتبطة بعالطائرة  استخدام  أ)

 .دقيقة ٦٠حدها األقصى لزمن تحويل المسار هو   ب)
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  دقيقة) ٦٠( EDTOلعملية  بيان نشرةمثال     ٢-١٧-٤الشكل 

دقيقة، يتعين على المشـغل أن  ١٨٠التي تتجاوز  EDTO، بالنسبة إلى عمليات ٣-٤-٥-٣وعلى النحو المفسر في القسم   ٧-٣-١٧-٤
دقيقـة) علـى طـول مسـار الرحلـة المقـررة ال تتجـاوز األوقـات المنصـوص عليهـا فـي  ١٥يتحقق من أن أوقات الطيران عنـد تحويـل المسـار (زائـدا 

اد حرائـق الشـحن فـي الطـائرة، المشـار إليهـا دليل تشغيل الطـائرة (أو وثيقـة أخـرى ذات صـلة صـادرة عـن مصـنع الطـائرة) بالنسـبة إلـى نظـام إخمـ
محدوديـة (غيـر إخمـاد حرائـق الشـحن)، المشـار إليهـا بعبـارة  TLS، وبالنسـبة إلـى وقـت أشـد الـنظم جميـع المحركـات مشـغلةبعبارة القدرة الزمنيـة ب

  القدرة الزمنية بمحرك واحد معطل.
، إن ُوجـدت، حرصـًا EDTOذات الصـلة بعمليـة  TLSة الزمنية للنظم وعليه، ينبغي تنفيذ عملية مكرسة لفحص وتعقب القدر   ٨-٣-١٧-٤

  على نقل هذه المعلومات بشكل صحيح إلى مؤسسة عمليات الطيران (المرحّلون وأطقم الطائرة).
مربعات الفحـص الالزمـة لكـل قيمـة مـن القـيم الممكنـة للقـدرة  EDTOويمكن القيام بذلك من خالل تضمين بيان نشرة عملية   ٩-٣-١٧-٤

 TLSالمعنية. وينبغي تحديث القيم المقابلة، كجزء من نشرة صيانة الطـائرة، كلمـا نشـأت حالـة تـؤثر فـي القـدرة الزمنيـة للـنظم  TLSالزمنية للنظم 
  المعنية، مثل الحاالت التالية على سبيل المثال:

  تعطل النظام؛  أ)
  تعاضة عن نظام بنظام آخر ذي قدرة زمنية أقل/ أكبر؛االس  ب)
  تأثير إجراء الصيانة في القدرة الزمنية للنظام.  ج)

دقيقـة. وفـي  ١٨٠التـي تتجـاوز  EDTOبالنسـبة لعمليـات  EDTOمثـاًال نموذجيـًا لبيـان نشـرة عمليـة  ٣-١٧-٤ويقدم الشكل   ١٠-٣-١٧-٤
  على النحو التالي: EDTO هذا المثال، يكون وضع الطائرة المعنية بعملية

  دقيقة؛ ١٨٠تتجاوز  EDTOالطائرة قادرة على إجراء عمليات   أ)
  دقيقة؛ ٣٤٠حدها األقصى لزمن تحويل المسار بمحرك واحد معّطل هو   ب)
  دقيقة. ٢٥٠حدها األقصى لزمن تحويل المسار بجميع المحركات مشغلة هو   ج)
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  دقيقة) ١٨٠تتجاوز  EDTO(عملية  EDTOمثال بيان نشرة لعملية     ٣-١٧-٤الشكل 

  من محركين بأكثرالطائرات المزودة  — EDTOبيان نشرة عمليات    ٤-١٧-٤

، تأكــد أنــه بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين، تقــدم القواعــد األساســية ٥-١-٢علــى النحــو المنــاَقش فــي القســم   ١-٤-١٧-٤
. وعليــه، ال تــأتي قواعــد EDTOوتعــد مالئمــة لعمليــات  EDTOى جانــب برنــامج الصــيانة مســتوى الســالمة المطلــوب لعمليــة لتــرخيص الطــراز إلــ

EDTO  بمتطلبــات صــيانة إضــافية أو أي متطلبــات تــرخيص إضــافية بالنســبة للطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين. بيــد أنــه اســتُنتج أيضــًا أن
المعنيــة، إن ُوجــدت، أمــر ضــروري بالنســبة إلــى الطــائرات المــزودة بــأكثر مــن محــركين المشــاركة فــي  TLSإجــراء اســتعراض للحــد الزمنــي للــنظم 

  .EDTOعمليات 
المعنيـة.  TLSمرتبطـًا بوضـع الـنظم  EDTOوبالتالي، يعد وضع الطائرات المزودة بأكثر من محركين فيمـا يخـص عمليـات   ٢-٤-١٧-٤

المعنيـة  TLSعلـى الـنظم  الجاريـةسـوى التغييـرات  EDTOمـزودة بـأكثر محـركين فـي إطـار عمليـة وبعبارة أخـرى، ال يـؤثر فـي وضـع الطـائرات ال
  فيما يخص الصيانة أو الشكل.

هـذه محـدود جـدًا فـي حـد ذاتـه، وبالتـالي قـد ال يكـون  EDTOوُيفترض أن يكون عدد العوامل التي قد تؤثر في وضع عملية   ٣-٤-١٧-٤
كمــا هــو الشــأن بالنســبة للطــائرات المــزودة بمحــركين. وعــادة مــا يمكــن معالجــة أثــر الــنظم  EDTOة بعمليــة الضــروري إجــراء بيــان نشــرة متعلقــ مــن

TLS  غير القابلة لإلصالح (مثل قنينة معطلة إلخماد حرائق الشحن) من خالل قائمة العيوب المؤجلة الحالية، وينبغي أن يراعـى بالكامـل الحـد
، كمــا هــو الشــأن بالنســبة ألي عامــل مــن العوامــل األخــرى فــي EDTOتخطــيط لرحلــة فــي إطــار عمليــة الزمنــي ذو الصــلة لتحويــل المســار عنــد ال

  .MELالقائمة 
. EDTOمــن أجــل تيســير إدارة هــذا الوضــع المتعلــق بعمليــة  EDTOويظــل مــن الممكــن تطبيــق نظــام لبيانــات نشــرات عمليــة   ٤-٤-١٧-٤

المــزودة بــأكثر مــن محــركين (مــع افتــراض تحديــد عتبــة عمليــة  مكّيــف حســب الطــائرات EDTOمثــاًال لبيــان نشــرة عمليــة  ٤-١٧-٤ويقــدم الشــكل 
EDTO  دقيقة). ١٨٠في  

  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية فيما يتعلق بعملية ٤-١٧-٤وكما هو مبين في الشكل   ٥-٤-١٧-٤
  ؛EDTOالطائرة قادرة على إجراء عملية   أ)

  دقيقة.  ٣٠٠هو  جميع المحركات مشغلةتحويل المسار بحدها األقصى لزمن   ب)
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   EDTOمثال بيان نشرة لعملية     ٤-١٧-٤الشكل 
  (الطائرات المزودة بأكثر من محركين)

  على النحو التالي: EDTO، يكون وضع الطائرة المعنية فيما يتعلق بعملية ٥-١٧-٤في الشكل و   ٦-٤-١٧-٤
  ؛EDTOاستخدام الطائرة محصور في العمليات غير المرتبطة بعمليات   أ)

  دقيقة.  ١٩٥هو  جميع المحركات مشغلةحدها األقصى لزمن تحويل المسار ب  ب)

  

  

  

  

  

  

  

  

   EDTOمثال بيان نشرة بعدم القيام بعملية     ٥-١٧-٤الشكل 
  (الطائرات المزودة بأكثر من محركين)

  



4-29 EDTO   عملياتمتطلبات صيانة وموثوقية    -الفصل الرابع  

 

  EDTOعلى عمليات  التدريب    ١٨- ٤
لدعم المؤهالت المتعلقة بهذه العمليـات ولكـن  EDTOوضع برنامج تدريبي خاص بعمليات  EDTOينبغي لمشغلي عمليات   ١-١٨-٤

. وتعــد الــدورة التدريبيــة EDTOوضــمان اإلنجــاز الصــحيح لمهــام بــرامج عمليــات  EDTOأيضــا لتثقيــف األفــراد بشــأن الطبيعــة الخاصــة لعمليــات 
وقـد يشـكل إضـافة إلـى أي تـدريب  ٢-٤الـذي يضـعه المشـغل علـى النحـو المحـدد فـي القسـم  EDTOجزءا ال يتجـزأ مـن برنـامج صـيانة عمليـات 

عمليــات هــو ضــمان تزويــد جميــع األفــراد الــذين لهــم مســؤوليات مســندة فــي مجــال  تقنــي علــى طــائرة معينــة تســتلزمه الوظيفــة. والقصــد مــن الــدورة
EDTO  بالتدريب الالزم حتى يتسنى التخطيط لمهـامEDTO  الهيئـة الوطنيـة وتـدوينها فـي  ِقبـلوٕانجازهـا بشـكل صـحيح. وينبغـي إقـرار الـدورة مـن

  .EMPMدليل اإلجراءات 
وينبغــي للبرنــامج التــدريبي أن يشــمل مراعــاة أي متعاقــد مقــدم لخــدمات الصــيانة وأن يتضــمن عمليــة تأهيــل األفــراد. وينبغــي   ٢-١٨-٤

كيفية تعقب وتخزين سجالت التدريب، وينبغي األخذ بعملية إخطار من أجل إخطـار األفـراد المـؤهلين عنـدما  يحددأن  EMPMلدليل اإلجراءات 
عمليـــة تفـــويض أي تـــدريب. وينبغـــي أن ُيـــدرج فـــي الوصـــف أي  EMPMوينبغـــي أن تحـــدد فـــي دليـــل اإلجـــراءات  يقتضـــي األمـــر إجـــراء تـــدريب.

  متطلبات للتدريب المتكرر.
  أن يشمل ما يلي: EDTOلبرنامج صيانة عمليات  وينبغي  ٣-١٨-٤

جــاز إجــراء تقنــي لضــمان حصــول جميــع أفــراد الصــيانة علــى المعرفــة، والمهــارات والقــدرة الالزمــة إلن تــدريب أولــي  أ)
 معينة؛ AECبالنسبة إلى تشكيلة  EDTO عملياتمالئم في مجال 

وتحـديث  EDTOاطالعهـم علـى خصـائص صـيانة عمليـات لضمان حفاظ جميع أفراد الصيانة على  تدريب متكرر  ب)
  معلومات، عند اللزوم.

مــن البرنــامج الــذي اعتمــده المشــغل، تعــين تحديــد الجــدول الزمنــي المتكــرر فــي البرنــامج،  وٕاذا كــان التــدريب المتكــرر جــزءاً   ٤-١٨-٤
 ووضــع نظــام إخطــار لألفــراد واإلدارة بــأي تــدريب ضــروري. وينبغــي وضــع عمليــة إلدارة أفــراد الصــيانة المتعاقــدين نظــرا إلــى تغيــر األفــراد بفعــل

تبار ومراقبتـه بواسـطة أفـراد اإلدارة فـي المحطـات الفرديـة. ويترتـب عـن الفشـل فـي هـذا االستنزاف. ويمكن إنجاز التدريب المتكرر عبر عملية اخ
  التدريبي. البرنامجاالختبار إلزام الموظفين بإعادة 

  وينبغي للبرنامج التدريبي أن يتضمن في العادة ما يلي:  ٥-١٨-٤
 ؛EDTOمدخل إلى أنظمة عمليات   أ)

 الوطنية؛ EDTOأنظمة التركيز على العناصر المعمول بها في   ب)

 ؛EDTOعامة عن الترخيص للطائرات المزودة بمحركين بإجراء عمليات  نظرة  ج)

 ؛EDTOالنظم الهامة لعمليات   د)

، زمـن تحويـل المسـار المعتمـد مـن TLS(الحد األقصـى لـزمن تحويـل المسـار، الـنظم  EDTOاإلذن بإجراء عمليات   ه)
 )؛EDTOالمتعلقة بعمليات  MEL، القائمة EDTOالمشغل، طرق عمليات 

 ؛EDTOالصيانة المتعلقة بالشكل والصيانة واإلجراءات وبعمليات  برنامج  و)

، انظــر EDTO(بمــا فــي ذلــك نشــرة صــيانة عمليــات  EDTOالخدمــة قبــل المغــادرة فــي رحلــة مرتبطــة بعمليــة  فحــص  ز)
 )؛١٧-٤

 االقتضاء): ، على سبيل المثال، (حسبEDTOبرنامج موثوقية عمليات  إجراءات  ح)

  ؛٨-٤برنامج مراقبة األجزاء (انظر( 
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  فحص خدمة عملياتEDTO  ؛٩- ٤(انظر( 

  ١٠-٤برنامج الموثوقية (انظر( 

  ؛١١-٤رصد نظام الدفع (انظر( 

  ؛١٢- ٤نظام التحقق (انظر( 

  ؛١٣- ٤حدود الصيانة المزدوجة (انظر( 

  ؛١٤-٤المحركات (انظر  حالرصد( 

  ؛١٥-٤رصد استهالك الزيت (انظر( 

  برنامج رصد تشغيل الوحدةAPU  ؛١٦-٤في أثناء الطيران (انظر( 

 (حسب االقتضاء). EDTOإضافية لعمليات  إجراءات  ط)

التــدريب فــي شــكل دورة يــديرها معلــم أو دورة تدريبيــة قائمــة علــى الحاســوب وينبغــي أن تتنــاول الطبيعــة العامــة  إجــراءويمكــن   ٦-١٨-٤
. ومـع إعـداد مراجعـات دليـل اإلجـراءات EDTOد أيضا المتطلبـات الخاصـة ببرنـامج صـيانة عمليـات يجسّ . وينبغي للبرنامج أن EDTOلعمليات 
EMPM ينبغي مراجعة البرنامج التدريبي ليشمل أي تغييرات كبيرة تجرى على برنامج صيانة عمليات ،EDTO.  

ل أن يعــد الــدورة التدريبيــة أو يمكــن التعاقــد مــع جهـة خارجيــة لتنظيمهــا. وفــي كلتــا الحــالتين، يعــد البرنــامج مــن ويمكـن للمشــغّ   ٧-١٨-٤
  على إذن من الهيئة الوطنية. يحصلمسؤولية المشغل وينبغي أن 

، EMPMءات التــي ينبغــي تحديــدها فــي دليــل اإلجــرا EDTOل مســتوى المؤهــل الــالزم لســلطة توقيــع عمليــات ويحــدد المشــغّ   ٨-١٨-٤
 واعتمادها من هيئـة الطيـران المـدني. وينبغـي تحديـد التـدريب النظـري، والعملـي و/أو العمليـاتي الخـاص فـي المقـرر الدراسـي ذي الصـلة. وقـد ال

عـة كثيرا من نموذج طائرة إلى آخر ولكـن ينبغـي تحديـد هـذه االختالفـات فـي البرنـامج. ولـيس القصـد مراج EDTOيتخلف التدريب على عمليات 
وٕانمـا التركيـز علـى التغييـرات الكبيـرة الجاريـة علـى البرنـامج  EMPMالبرنامج التدريبي إلدخـال التغييـرات اإلداريـة الطفيفـة علـى دليـل اإلجـراءات 

  بدافع ما يستجد من إجراء أو عملية.
 
 
 
 

  — انتهى  —








