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  م2010لسنة  )90(قرار وزاري رقم 
  ) اجلزء التاسع(الئحة خرائط الطريان  اعتمادبشأن 

********************************  
  

  وزيــر النقــل ، 
  : الع ــبعد اإلط

  تشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها، م بشأن2007لسنة ) 50(على القرار الجمهوري    
الالئحة التنظيميـة لـوزارة النقـل    م بشأن 2002ة لسن) 427(وعلى القرار الجمهوري رقم   

  وتعديالتها،
بشأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المـدني  م 2000لعام ) 444(وعلى القرار الجمهوري رقم 

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

    .وبناء على الصالحيات المخولة لنا  
  ـــــــــــــررقــــ

  
للعمل بموجبها في الهيئة العامة للطيـران المـدني   ) الجزء التاسع(تعتمد الئحة خرائط الطيران   )1(مادة 

  :وفقاً لما يليواألرصاد 
  

  التعاريف –الفصل األول 
  

11  
    -:هذا الجزءالمعاني التالي ذكرها وذلك عند استعمالها في  اآلتيةيكون للمصطلحات 

 تتضـمن أي مبـاني أو منشـآت أو معـدات    ( أو المـاء   األرضمحددة من  مساحة (
صـولها أو مغادرتهـا أو أثنـاء    ومخصصة كلياً أو جزئياً الستعمال الطـائرات عنـد   

  .تحركها على السطح
  

  نقطة من منطقة الهبوط أعلىمنسوب  
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تمثل حدود استخدام المطار للعمليات التالية:  

أو مدى الرؤية في المطار ، وبأحوال /ويعبر عنها بمدى الرؤية على المدرج و اإلقالع، )أ 
  .السحب، عند الضرورة في الحالة االخيرة

مطـار  في عمليات االقتراب والهبوط الدقيق ، ويعبر عنها بمدى الرؤية فـي ال  الهبوط )ب 
 .علو التقرير حسبما هو مالئم لفئة العملية/ أو مدى الرؤية على المدرج وارتفاع /و

الهبوط في عمليات االقتراب والهبوط مع توجيه رأسي ، ويعبر عنها بمدى الرؤية فـي   )ج 
 .علو التقرير/وارتفاع أو مدى الرؤية على المدرج /المطار و

قيق، ويعبر عنها بمدى الرؤية في المطار الهبوط في عمليات االقتراب والهبوط غير الد )د 
علوم النزول، وبأحوال السـحب،  / مدى الرؤية على المدرج والحد األدنى الرتفاع أو/و

 .عند الضرورة في الحالة األخيرة

 الموقع الجغرافي المعين للمطار.  
  ـ زء مـن األرض ، ومـا عليهـا مـن منشـآت وتضـاريس ، معـين        تمثل لج

  .خصيصاً تلبية لمقتضيات المالحة الجوية
 ومخصصة النتظار طائرة واحدةمنطقة معينة في ساحة وقوف الطائرات.  

:-      تكـون الطـائرات    مجال جـوي معـين خـاص ذو أبعـاد محـددة
ملزمة فيه باإلبالغ عن هويتهـا وااللتـزام بـإجراءات اإلبـالغ األخـرى بخـالف       

  .اإلجراءات المتعلقة بتقديم خدمات الحركة الجوية
–        ممر محدد على السطح ينشـأ لتحليـق طـائرات الهليكـوبتر علـى ارتفـاع
  .منخفض

 ر عام يطلق على أي من الخدمات التالية يتعب:  
خدمة التنبيه ، الخدمات االستشارية للحركة الجوية ، خدمـة  خدمة معلومات الطيران ، 

خدمة مراقبة المنطقة أو خدمة مراقبـة االقتـراب أو خدمـة    (مراقبة الحركة الجوية، 
  .)مراقبة المطار

 نشأ لعبور طائرات الهليكوبترممر محدد على السطح ي.  
منطقة مراقبة أو جزء منها يتم إنشاؤها على شكل ممر.  

 المسافة الرأسية بين متوسط سطح البحر وأي مستوى أو نقطة أو شيء يعتبر نقطة.  
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   صـة اليـواء الطـائرات ألغـراض صـعود      مساحة محددة في مطـار بـري مخص
أو نزولهم منها ، أو تحميلهـا بالبريـد أو البضـائع أو تفريغهـا منهـا،       االركاب إليه

  .أو تزويدها بالوقود أو وقوفها أو صيانتها
      أدنى ارتفاع يستعمل في األحوال الجوية اآللية ويتيح خلوصـاً عموديـاً أدنـى يبلـغ

فـي تضـاريس جبليـة    ) قـدم 2000(متـر   600، أو يبلـغ  ) قدم1000( تراً م 300
إلـى  ) بالزائـد (معينة ، فوق جميع العوائق الواقعة فـي المنطقـة المحـددة، مقربـاً     

  ).قدم100(متراً  30أقرب 
      طرق معرفة ضمن إجراءات االقتراب اآللي يمكن للطائرة التقدم عليهـا مـن مرحلـة أثنـاء

  .ق إلى نقطة مرجعية أولية لالقتراب الطري
         طريق جوي محدد الغـرض منـه تنظـيم انسـياب الحركـة الجويـة حسـب

  .متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية
       هي النقطة التي يتوقع أن تقوم عندها الطـائرة بتحويـل مرجعهـا المالحـي األول مـن

ت المالحية الواقعة خلفها إلى الخدمة التالية الواقعـة أمامهـا ، وذلـك عنـدما     الخدما
من طريق مزود بخدمات الحركـة الجويـة محـدد بالعالقـة     تطير الطائرة في قطاع 

  .إلى نطاقات السلكية ذات ترددات عالية جداً في جميع االتجاهات
    أو المـاء خاضـعة لمراقبـة السـلطات      منطقة مستطيلة الشـكل محـددة علـى األرض

المعنية ، يتم اختيارها وإعدادها بوصفها منطقة مناسـبة يمكـن للطـائرة أن تجـري     
  .فيها جزءاً من صعودها األولى إلى علو محدد

 خط مرسوم على خريطة ويصل بين نقاط متصلة ومتساوية المنسوب.  
 معالم التـي ينشـئها اإلنسـان علـى سـطح األرض كالمـدن السـكك الحديديـة         جميع ال

  .والقنوات ، وغير ذلك
        خوارزمية رياضية تطبق على التعبير الرقمـي عـن البيانـات وتعطـي قـدراً مـن

  .بأن البيانات لم تتعرض للضياع أو التغييراليقين 
و أبعاد محددة قد توجد بداخله عمليات خطرة علـى الطيـران فـي أوقـات     مجال جوي ذ

  .معينة
        قدر أو مستوى من اليقين بأن البيانـات المـوفرة تفـي بمتطلبـات مسـتخدم البيانـات

  .ةمن حيث الدقة والوضوح والسالم
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 عتبة ال تقع عند طرف المدرج.  
          جهـاز الكترونـي يتـيح لطـاقم الطيـران أن ينفـذ بطريقـة مالئمـة

وفورية مهام تخطيط الطريـق الجـوي ومراقبتـه ومهـام المالحـة، عـن طريـق        
  .عرض المعلومات المطلوبة

  و علـى التصـاق بسـطح    المسافة الرأسية بيت نقطة أو مستوى على سـطح األرض، أ
  .األرض ، وبين متوسط مستوى سطح البحر

   بط بمجسـم القطـع النـاقص المرجعـي،     تاالرتفـاع المـر
والذي يقاس على طول المستقيم العمودي الخـارجي لمجسـم القطـع النـاقص مـن      

  .خالل النقطة المعنية
      الجزء من إجراءات االقتراب اآللي الذي يبـدأ عنـد النقطـة أو العالمـة المحـددة

لالقتراب النهائي، أو هو الجـزء الـذي يبـدأ عنـد عـدم تحديـد تلـك النقطـة أو         
  .العالمة

عند نهاية الدوران اإلجرائي األخير ، أو دوران القاعدة ، أو الدوران إلى الداخل عنـد   ) أ
  .حلبة السباق، حيثما يكون ذلك مقرراً اتباع إجراءات

 .أو عند نقطة اعتراض المسار األخير المحدد في إجراءات االقتراب ) ب

  :مطار يمكن ابتداء منه نقطة تقع بجوار  دوينتهي عن
  .القيام بهبوط  )1
 .أو الشروع في إجراءات االقتراب الفاشل )2

  قهـا المرحلـة النهائيـة لمنـاورة االقتـراب فـي       تسـتكمل فو محددة منطقة
وتضـم هـذه المنطقـة    . ، وتبدأ عنـدها منـاورة اإلقـالع    أو الهبوط سبيل التحويل 

مـن    1المحددة ، في حالة اسـتخدامها بواسـطة طـائرات الهليكـوبتر ذات الطبقـة      
  .األداء ، المنطقة المتاحة لالقالع الفاشل

  ــراب النقطــة المحــددة أو نقطــة إجــراءات االقت
  .النهائي اآللي التي يبدأ عندها قطاع االقتراب النهائي

 قطاع إجراءات االقتراب اآللي الذي يتم فيه الضبط والنزول للهبوط.  
 ددة تؤدي بداخلة خدمتا معلومات الطيران والتنبيهفضاء جوي ذو ابعاد مح.  
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           1013.2سـطح ذو ضـغط جـوي ثابـت بالنسـبة لمنسـوب ضـغطي معـين هـو 
   .هكتوبسكال ويبعد عن األسطح األخرى المماثلة بفواصل ضغطية محددة

 اقص محدد رياضياً أقصر مسافة بين أي نقطتين على سطح مجسم قطع ن.  
      المحلـي  حد أدنى لمجموعة البارامترات الالزمة لتحديـد موقـع النظـام المرجعـي

اإلطار المرجعي العالمي/ واتجاهه بالنسبة إلى النظام  
 وى لـألرض وهـو يطـابق متوسـط مسـت      سطح تساوي الكمون في المجال الثقلي

  .سطح البحر غير المضطرب والممتد باستمرار عبر القارات
  مجسـم القطـع   ) السـلبية (أو تحـت  ) االيجابيـة  (مسافة هيئة األرض المائية فوق

  .الناقص المرجعي الرياضي
 ب النهائيمسار جوي هابط يحدد لغرض اإلرشاد الرأسي في مرحلة االقترا.  

 المسافة الرأسية بين مستوى أو نقطة أو أي شيء يعتبر كنقطة وبين مرجع محدد.  
       موقف طائرة يؤمن وقوف طائرة هليكوبتر ، وتـتم فيـه عمليـات التحليـق علـى

  .تفاعها عنهاارتفاع منخفض ، ومالمسة طائرة الهليكوبتر لألرض وار
        مطار أو مساحة محددة على بنيـة مقصـود منهـا أن تسـتعمل اسـتعماالً كليـاً أو

  .جزئياً لوصول طائرات الهليكوبتر ومغادرتها وتحركاتها السطحية
        نتظارهـا  مناورة محددة سلفاً البقـاء الطـائرة داخـل مجـال جـوي محـدد أنثـاء ا

  .لتصريح بإجراءات أخرى
        مبادئ تنطبق على ما يتعلق بـالطيران مـن تصـميم وإجـازات وتـدريب وتشـغيل

بـين المكونـات البشـرية وبـين      وصيانة ، وهي تسعى إلى تحقيـق تـداخل آمـن   
  .المكونات األخرى للنظم عن طريق ايالء األداء البشري االعتبار المالئم

 سلسلة من ظالل األلوان أو درجاتها تستعمل لتصوير طبقات المناسيب.  
         قطاع إجراءات االقتـراب اآللـي الواقـع بيـت النقطـة المحـددة لالقتـراب النهـائي

والنقطة المحددة لالقتـراب المتوسـط، أو حيثمـا ينطبـق ذلـك ، النقطـة المحـددة        
  .قتراب النهائي أو نقطة االقتراب النهائيلال

       سلسلة من مناورات محددة سلفاً يؤديها الطيار بـأجهزة الطيـران مـع تـوفير قـدر
محدد من الوقاية فوق العوائق، ابتداء من النقطـة المحـددة لالقتـراب االبتـدائي، أو     

ـ  ا أنسـب ، وانتهـاء بالنقطـة التـي     من بداية الطريق الجوي المحدد للوصول ، أيهم
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يمكن بدء الهبوط منها ، أو إذا لم يتم الهبوط ، انتهاء بالنقطـة التـي تنطبـق عليهـا     
  .قواعد اجتياز العوائق أثناء االنتظار أو عند االنتظام في الطريق الجوي

   ـ ددة لالقتـراب المتوسـط   قطاع إجراءات االقتراب اآللي الواقع أما بين النقطـة المح
نقطـة االقتـراب النهـائي ، أو بـين نهايـة      والنقطة المحددة لالقتراب النهـائي، أو  

إجراءات االنعكاس أو حلبة السباق أو المسـار التقـديري والنقطـة الثابتـة أو نقطـة      
  .االقتراب النهائي ، حسبما يكون مالئماً

 لجميع النقاط عليـه التغيـر المغناطيسـي ذاتـه خـالل       خط على خريطة يكون
  .فترة زمنية محددة 

       خط على خريطة يصل بين النقاط المتساوية فـي الفـرق الـزاوي بـين شـمال
  .الشبكة المالحية والشمال المغناطيسي

 رات أو إقالعهاجزء من منطقة التحركات مخصص لهبوط الطائ.  
 جهاز يشير بصرياً إلى االتجاه المعين حالياً للهبوط أو االقالع.  

:-          تعبير عام يعني وضع الطـائرة المعتـاد علـى االرض أثنـاء الطيـران ، ويـدل علـى
  .العلو أو االرتفاع أو مستوى الطيران

 الفرق الزاوي بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي.  
         أجزاء المطار المسـتعملة القـالع الطـائرات وهبوطهـا وسـيرها ، باسـتثناء سـاحة

  .وقوف الطائرات
      بليـغ  رمز أو مجموعة من الرموز المعروضة علـى السـطح فـي منطقـة الحركـة لت

  .معلومات طيران
       أدنى ارتفاع يمكن استعماله في حاالت الطوارئ، ويتـيح حـداً أدنـى مـن الخلـوص

فوق أشياء في منطقة تقع ضـمن قطـاع مـن دائـرة     ) قدم 1000(متراً 300 همقدار
  .مركزها مساعد مالحي السلكي) ميالً بحريا25ً( مكل 46نصف قطرها 

         تلك النقطة من إجراءات االقتراب اآللـي التـي يجـب عنـدها أو قبلهـا البـدء فـي
إجراءات االقتراب الفاشل المقررة لضـمان عـدم انتهـاك الحـد األدنـى للخلـوص       

  .من العوائق
 بع في حال تعذر مواصلة االقترابتاإلجراءات التي ت.  
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        جزء من المطار تسـتخدمه الطـائرات لالقـالع والهبـوط والسـير ، ويتكـون مـن
  .منقطة المناورة وساحة أو ساحات وقوف الطائرات 

  علـو فـوق منسـوب عتبـة المـدرج      هو أقل ارتفاع أو أقل
حالـة ، ويقـاس بـه االلتـزام بالمعـايير      حسـب ال أو فوق منسوب المطار،  المعني

  .المناسبة للخلوص من العوائق
       المجال الجوي الواقع فوق سطح االقتـراب الـداخلي ، والسـطوح االنتقاليـة الداخليـة

، وسطح الهبوط المرفوض ، وذلك الجزء مـن المـدرج المحـاط بتلـك السـطوح ،      
سـوى عـائق مـنخفض الكتلـة نقـال وضـروري        الذي ال تخترقه أي عوائق ثابتة

  .ألغراض المالحة الجوية
  ـ م عـادة علـى أنـه منسـوب     دارتفاع نقطة بالنسبة لهيئة األرض المائية وهو يق

  .بالرجوع إلى متوسط مستوى سطح البحر
   المشـيرة إلـى   ) خطـوط الطـول  خطـوط العـرض و  ( مجموعة من اإلحـداثيات

مجسم القطع الناقص المرجعي الرياضي والتـي تحـدد موقـع نقطـة علـى سـطح       
  .األرض

 ون أن يكون لها طول ملحوظإشارة ضوئية تظهر د.  
       ومسـار   إجراءات لالقتـراب اآللـي تسـتخدم فيهـا معلومـات تتعلـق بالسـمت

  .يتم  الحصول عليها من نظام الهبوط اآللي أو الرادار الباحث األولياالنحدار 
      مناورة لعمل دوران أول لالبتعاد بالطائرة عن مسـار معـين ، وعمـل دوران ثـان فـي

االتجاه المضاد للدوران األول في عكـس االتجـاه الـذي كانـت تسـير فيـه قبـل        
  .ل للعودة بالطائرة إلى ذلك المسار المعين والشروع في السيرالدوران األو

        مجال جوي ذو أبعاد محددة ، فـوق أراضـي الدولـة أو مياههـا اإلقليميـة ، يحـرم
  .الطيران بداخله

 استعمال الرادار في ارشاد الطائرات إلى اتجاهات محددة.  
     الطيـران باسـتخدام   يمثـل فـي خـرائط    التفاوت في مناسـيب سـطح األرض الـذي

  .خطوط تماثل المناسيب ، وألوان االرتفاعات ، والظالل ، ومناسيب المواقع
 موقع جغرافي محدد يمكن التبليغ عن موقع الطائرة بالنسبة إليه.  

 بيان عن األداء المالحي المطلوب للطيران في مجال جوي محدد.  
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          عدد من الوحدات أو األرقام التـي يـتم بهـا التعبيـر عـن قيمـة مقيسـة أو محسـوبة
  .واستخدامها

 إلقليميـة ، يكـون   ذو أبعاد محـددة ، فـوق أراضـي الدولـة أو مياههـا ا      مجال جوي
  .الطيران بداخله مقيداً بشروط معينة

         إجراءات مصممة لتمكين الطـائرة مـن عكـس اتجاههـا أثنـاء الجـزء المتعلـق
ويمكـن لهـذا التتـابع أن يشـتمل     . باالقتراب األولي من إجراءات االقتـراب اآللـي  

  .على دورانات إجرائية ودورانات أساسية 
        قيمة احتواء يعبر عنها كمسافة باألميـال البحريـة تمتـد مـن الموقـع المقصـود

  .في المائة من مدة الطيران الكلية 95الذي تكون الرحلة الجوية قد قطعت فيها 
  ــوب فئــة ــل ) RNP4) (4(األداء المالحــي المطل ــغ يمث ــة تبل  7.4دقــة مالحي

بالزائد أو بالناقص علـى أسـاس نسـبة احتـواء قـدرها      ) أميال بحرية4(كيلومترات 
  .في المئة 95

 مساحة مستطيلة محددة األبعاد في مطار بري معدة لهبوط واقالع الطائرات.  
 رض منه حماية مدرج ما ، أو أحـد أسـطح حـدود العوائـق ، او     موقع معين الغ

نظـام الهبـوط   / اآللـي نظـام الهبـوط   / حساسة لنظام الهبوط اآللي / منطقة حرجة 
ويجب على الطائرات أو المركبـات أثنـاء سـيرها علـى الممـر أن      الميكروويفي، 

  .ذلك بخالف تتوقف وتنتظر عنده ، ما لم يصرح لها برج مراقبة المطار 
  منطقة محددة تشمل المدرج وامتداد التوقف، إن وجد المقصود منها:  

  .تخفيض خطر الحاق الضرر بطائرة عند خروجها عن المدرج )أ 
 .حماية الطائرة التي تطير فوقه أثناء عمليات االقالع والهبوط )ب 

 لطائرة الموجـودة علـى محـور المـدرج أن يـري فيهـا       المسافة التي يمكن لقائد ا
  .عالمات سطح المدرج أو األنوار التي تحدد المدرج أو محور المدرج

  بحيث تتـيح منطقـة انتقاليـة بـين الرصـيف      منطقة مجاورة لحافة الرصيف مجهزة
  .والسطح المجاور

       أي من معالم التضاريس الطبيعية أو األشياء الثابتـة مـن صـنع اإلنسـان ، الدائمـة
أو المؤقتة ، التـي تتمتـع بأهميـة رأسـية بالنسـبة إلـى المعـالم المجـاورة لهـا          
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اآلمـن للطـائرات مـن فئـة     والمحيطة بها ، والتي تمثل خطراً محتمالً على المرور 
  .ط الفردية التشغيل التي صممت لها سلسلة الخرائ

        موقع جغرافي محدد يستعمل في تحديـد طريـق خـدمات الحركـة الجويـة أو مسـار
الرحلة الجوية لطائرة ما وألغـراض أخـرى تتعلـق بالمالحـة الجويـة وخـدمات       

  .الحركة الجوية
    نهايـة مجـرى اإلقـالع المتـاح     منطقة محددة مستطيلة الشكل علـى األرض ، عنـد

  .معدة لتكون منطقة مالئمة يمكن إيقاف الطائرة فيها في حالة إلغاء االقالع
        حركة الطائرة على أرض المطـار بقـدرتها الذاتيـة ، باسـتثناء عمليتـي اإلقـالع

  .والهبوط
ري معد لسير الطائرات عليه، الغـرض منـه ربـط جـزء     مسار محدد في المطار الب

  -:من المطار بجزء أو آخر ، وهو يشمل
جزء من ساحة وقوف الطائرات يخصص بوصفه ممراً أرضـياً   –وقوف الطائرات احة س )ج 

  .لغرض وحيد هو تمكين الطائرة من المرور إلى مواقفها 
قـوف ، الغـرض منـه    جزء من شبكة ممرات في ساحة الو –ممر ساحة وقوف الطائرات  )د 

 .تمكين الطائرة من عبور ساحة الوقوف

ممر موصل بمدرج بزاوية حادة ، مصمم خصيصـاً ليسـهل علـى     –ممر الخروج السريع  )ه 
الهابطة الخروج من الممرات األرضية بسرعات أكبر من السرعات الممكنـة علـى    الطائرات

  . من وقت شغل المدرجممرات الخروج األرضية األخر، ومن ثم فهو يقلل إلى أدنى حد 
 أول جزء يمكن الهبوط عليه في المدرج.  

          منطقـة متحملـة لألثقـال يمكـن فيهـا لطـائرات الهليكـوبتر مالمسـة
  .األرض واالرتفاع عنها

  المزمـع أن تجـري فيـه الطـائرات     والـذي مـن   جزء المدرج الذي يلي العتبة
  .الهابطة أول مالمسة لها للمدرج

       مسقط مسار الطائرة فوق سـطح األرض، ويعبـر عـادة عـن اتجاهـه عنـد أي
  ).الحقيقي أو المغناطيسي أو الشبكي(نقطة بعدد الدرجات ابتداء من الشمال 

         االرتفاع الذي يراقـب عنـده أو تحتـه موقـع الطـائرة الرأسـي بالنسـبة إلـى
  .االرتفاعات المقررة
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      موقع جغرافي محدد يستعمل لتحديد طريـق مـن طـرق المالحـة المنطقيـة أو
النقطـة المنطقيـة    وتعـرف . مسار طيران طائرة تستخدم أسلوب المالحة المنطقيـة  

  :بصورتين هما 
       وهي نقطة منطقية يجب الدوران قبلهـا العتـراض الجـزء التـالي مـن

  .الطريق الجوي أو اإلجراء بزاوية تماس
       وهي نقطة منطقية يجب إجـراء الـدوران فوقهـا لالنضـمام علـى الجـزء

  .تالي من الطريق الجوي أو اإلجراء ال
  

12 
يجب على الهيئة ضمان إتاحة الخرائط ، فـي حـال الـنص علـى ذكـر بـأي مـن         – الخرائط 1-2-1

  .الطرق التالية المالئمة لخريطة معينة أو صفحة منفردة من سلسلة خرائط 
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  مواصفات عامة –الفصل الثاني 
21 

  :غراض هذا الجزء تقسم الرحلة الجوية اإلجمالية إلى المراحل التالية أل
  .سير الطائرة على األرض من موقف الطائرة إلى نقطة االقالع -1المرحلة  

اقالع الطائرة وصعودها إلى حـين بلوغهـا بنيـة طـرق خـدمات الحركـة الجويـة أثنـاء          -2المرحلة 
  .الطريق

  .ركة الجوية أثناء الطريقبنية طرق خدمات الح – 3المرحلة 
  .نزول الطائرة لغرض االقتراب -4المرحلة 
  .االقتراب للهبوط واالقتراب الفاشل -5المرحلة 
  .الهبوط وسير الطائرة على األرض إلى موقف الطائرة -6المرحلة 

  .يجب أن يقدم كل نوع من أنواع الخرائط معلومات تتعلق بالغرض من الخريطة 2-1-1
ن الخرائط معلومات تالئـم مرحلـة الرحلـة الجويـة ، وذلـك لضـمان       يقدم كل نوع ميجب أن  2-1-2

  .سالمة وسرعة تشغيل الطائرة
يجب أن يكون عـرض المعلومـات دقيقـاً، وخاليـاً مـن التحريـف والتشـويش والغمـوض ،          2-1-3

  .ومقروءاً في جميع ظروف التشغيل العادية
عملة وظاللهـا وأحجامهـا مـن النـوع الـذي يسـهل       يجب أن تكون ألوان حروف الطباعة المست 2-1-4

  .على الطيار قراءتها وتفسيرها في ظروف الضوء الطبيعي واالصطناعي المتغيرة
يجب أن تكون المعلومات بصيغة تمكن الطيار من الحصـول عليهـا خـالل مـدة معقولـة بمـا        2-1-5

  .يتالءم مع أعباء العمل وظروف التشغيل
علومات المتاحة على كـل نـوع مـن الخـرائط بانتقـال سـلس مـن        يجب أن يسمح عرض الم 2-1-6

  .خريطة إلى أخرى بما يتناسب مع مرحلة الرحلة الجوية
  .يجب اعتماد الشمال الحقيقي في إعدادا الخرائط 2-1-7
) بوصـة 82.5×27.8(ملـم  148× 210يجب ان يكون الحجم األساسي لورقـة الخريطـة بمقـاس     2-18

)A5.(  
22 

الخريطة أو سلسلة الخرائط التي تعد وفقاً للمواصفات الواردة فـي هـذا الجـزء والتـي يقصـد       نواإن عن
عالقـة حسـب مـا    البه خدمة الغرض من الخريطة ، يجـب أن يكـون عنـوان الفصـل ذو     
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يه ، غيـر أن ذلـك العنـوان يجـب أال يشـتمل علـى كلمـة        فمتطلبات يعدل بعد تطبيق أي 
المنصـوص عليهـا فـي الفصـل الثـاني وأي      المتطلبـات  ة مـع  تتوافق الخريطما لم " ايكاو"

  .منصوص عليها لتلك الخريطة بالذات متطلبات 
23 

، ما لم ينص على غير ذلك لخريطـة  ) 1(يجب وضع الهوامش التفسيرية بالشكل الوارد في المرفق  2-3-1
  .معينة

ريطة ما لم ينص على غير ذلك فـي مواصـفات   أن تظهر المعلومات التالية على وجه كل خيجب  2-3-2
  :عنيةالخريطة الم

 .اسم سلسلة الخرائط أو عنوانها )1

 .اسم الورقة ورقمها المرجعي )2

 ).إذا صح ذلك( يوضع في كل هامش إشارة إلى الورقة المتاخمة  )3

امية يجب وضع مفتاح للرموز واالختصارات المستعملة ، ويجب أن يكون المفتاح على الصفحة األم 2-3-3
أو الخلفية لكل خريطة ، أما إذا لم يكن ذلك ممكناً بسبب ضيق المساحة ، فيمكن عندها نشر المفتاح 

  .بصورة منفصلة
يجب أن يظهر في هامش الخريطة اسم الجهة التي أنتجتها وعنوانها بالتفصيل، ما لم تنشر الخريطـة   2-3-4

كن وضع تلك المعلومـات فـي الصـفحة    بوصفها جزءاً من وثيقة من وثائق الطيران ، فعندها يم
  .األمامية للوثيقة

24 
رموز ايكاو للخـرائط، إال فـي    –) 2(يجب أن تتوافق المرموز المستعملة مع الرموز الموضحة في المرفق 

حالة الرغبة في أن توضح على الخريطة الجوية معالم خاصة أو عناصر هامة بالنسـبة للطيـران   
، ويمكن في هذه الحالـة اختيـار أي    ايكاولوقت الحاضر من رموز وضعتها المدني وليس لها في ا

 ايكـاو لهذا الغرض، شريطة أال يتسبب في حدوث خلط مع رمز قائم للخرائط وضعته  ناسبرمز م
  .أو في تقليل وضوح الخريطة

25 
  .يجب الحصول على المسافات في صورة مسافات جيوديسية  2-5-1
ما باألمتار أو األقدام أو بكليهما شريطة التمييز الواضح إالتعبير عن االرتفاع والمنسوب والعلو يجب  2-5-2

  .بين الوحدتين
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  .األبعاد الخطية في المطارات والمسافات القصيرة باألمتاريجب التعبير عن  2-5-3
  .لخريطة معينة المحددة ةيجب أن يكون وضوح المسافات واألبعاد والمناسيب والعلو بالدرج  2-5-4
يجب اإلشارة بوضوح على الصفحة األمامية لكل خريطة إلى وحدات القياس المستعملة للتعبير عـن   2-5-5

  .المسافة واالرتفاع والمنسوب والعلو
على كل خريطة توضح عليها المسافة ، ) قدم/ميل بحري و متر/كيلومتر(يجب وضع قوائم التحويل  2-5-7

  .وضع قوائم التحويل على الصفحة األمامية لكل خريطةوالمنسوب والعلو ، ويجب 
26 

بالنسبة للخرائط التي تغطي مناطق واسعة ، يجب توضيح االسم والمؤشـرات األساسـية ومقيـاس     2-6-1
  .االسقاط

  .بالنسبة للخرائط التي تغطي مناطق صغيرة، يجب فقط توضيح المقياس الخطي 2-6-2
27 

  .يجب أن يظهر بوضوح على الصفحة األمامية لكل خريطة تاريخ صالحية معلومات الطيران
28 

  .يجب استخدام األحرف الالتينية لجميع الكتابات 2-8-1
ـ   إذا كانت الجمهوريةبالنسبة ألسماء األماكن والمعالم الجغرافية  2-8-2 مية أنواعـاً  تستعمل بصـورة رس

مختلفة من األحرف الالتينية ، يجب قبول تلك األسماء بصيغتها الرسمية ، بما في ذلـك الحركـات   
  .والعالمات الصوتية المستعملة في كل من تلك األبجديات

" نهـر "و ) gulf" (خلـيج "و) point" (نقطـة "و ) cape" (رأس"عند اختصار مصطلح جغرافي مثل  2-8-3
)river (ة يجب كتابة تلك الكلمات كاملة باللغة التي تستخدمها الجهة الناشرة ، بالنسبة في أي خريط

ألكثر األمثلة أهمية من كل نوع، ويجب عدم استخدام عالمات التنقيط في المختصرات في صـلب  
  .الخريطة ذاتها

ارج إقليم الـدول  في المناطق التي لم يتم فيها رسمياً وضع أو اعتماد أسماء باألحرف الالتينية ، وخ 2-8-4
، يجب كتابة األسماء باستخدام األحرف الالتينية ونقل لفظها من األحرف غيـر الالتينيـة    ةالمتعاقد

  .باتباع النظام الذي تستخدمه الجهة المنتجة بشكل عام
29 

  .يجب استخدام المختصرات في خرائط الطيران حيثما يكون ذلك مناسباً 2-9-1
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إجـراءات  "بق ذلك ، يجب اختيار المختصرات من الوثيقة الصادرة عن ايكـاو بعنـوان   حيثما ينط 2-9-2
  ".مختصرات ورموز ايكاو -لخدمات المالحة الجوية

  

210 
يجب اظهار الحدود الدولية ، إال أنه يمكن االستغناء عنها إذا كان ذلك سيؤدي إلى طمس بيانـات   2-10-1

  .تعمال الخريطةتعتبر أكثر أهمية الس
  .حيثما يظهر على الخريطة إقليم أكثر من دولة واحدة ، يجب بيان األسماء الدالة على تلك الدول 2-10-2

  

211 
  .دليل األلوان -3يجب أن تكون األلوان المستخدمة في الخريطة متوافقة مع أحكام المرفق 

  
  

212 
  :ظهر ، بطريقة تلبي حاجة مستعمل الخريطة إلى ما يلييجب رسم التضاريس ، حيثما ت 2-12-1

 .االتجاه والتعريف )أ 
 .الخلوص اآلمن من التضاريس األرضية )ب 

 .وضوح المعلومات الجوية حيثما تظهر )ج 

 .التخطيط  )د 

 ةإذا استعملت ألوان االرتفاعات في إظهار التضـاريس ، فيجـب أن تعتمـد األلـوان المسـتعمل      2-12-2
  .4دليل ألوان االرتفاعات في المرفق  على األلوان المبينة في

  .عند استعمال مناسيب البقاع ، يجب أن تظهر هذه بالنسبة لنقاط حرجة مختارة 2-12-3
  .±مناسيب البقاع المشكوك في دقتها، يجب وضع العالمة بعد قيمة  2-12-3-1

213 
والخطـرة ، يجـب وضـع المرجـع أو التعريفـات األخـرى ، إال       عند إظهار المناطق المحرمة والمقيدة 

  .أنه يمكن حذف رموز الجنسية
214 

عند إظهار مجال جوي تقدم فيه خـدمات الحركـة الجويـة علـى الخريطـة ، يجـب اإلشـارة         2-14-1
المـة النـداء ، والحـدود الرأسـية والتـردد أو      إلى فئة المجال الجوي ، ونوعه أو اسمه أو ع

رمـوز   –) 2(الترددات الالسلكية المستخدمة ، ويجب رسـم الحـدود األفقيـة وفقـاً للمرفـق     
  .ايكاو للخرائط
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أن تبـين فـي الصـفحة األماميـة أو الخلفيـة لكـل        يجـب   في الخرائط المستعملة للطيران البصري ، 2-14-2
الجوي المرسوم فـي الخريطـة مـن جـدول تصـنيفات      ى المجال خريطة تلك األجزاء التي تسري عل

  .الجزء السابعالمجاالت الجوية التي تقدم فيها خدمات الحركة الجوية ، وهو الجدول الوارد في 
215 

يجب بيان الشمال الحقيقـي والتغيـر المغناطيسـي ، ويجـب أن يكـون وضـوح التغيـر المغناطيسـي          2-15-1
  .المحددة لخريطة معينة بالدرجة

عند إظهار بيان التغير المغناطيسي علـى الخريطـة ، يجـب أن تكـون القـيم الموضـحة هـي القـيم          2-15-2
، 1980، مثـل  5عن أقرب السنوات إلى تاريخ طباعة الخريطة الـذي يقبـل القسـمة علـى     المتوافرة 

القيمـة الحاليـة علـى درجـة      فيهـا الفـرق فـي   وفي الحاالت االستثنائية والتي يزيد . ، الخ 1985
  .واحدة ، بعد إجراء الحساب ال يجاد قيمة التغير السنوي ، يجب استعمال تاريخ وقيمة مؤقتين 

216 
اتخاذ جميع التدابير الالزمة للبدء في تطبيق نظام جودة منظم بشكل مالئم ويتضمن اإلجراءات والعمليات  يتم 2-16-1

من الجزء  7-1-3لتنفيذ إدارة الجودة في كل مرحلة وظيفية على النحو الموجز في البند والموارد الالزمة 
العاشر،  ويجب جعل تنفيذ مثل هذه اإلدارة للجودة ممكن البيان بالنسبة لكل مرحلة وظيفية عندما يكون ذلك 

في أي وقت حتـى   إجراءات ثابتة بغية تتبع بيانات الطيرانوفضالً عن هذا ، يجب ضمان وجود . مطلوباً
/ مصدرها بحيث يتاح تصحيح أي حاالت شاذة أو أخطاء يتم اكتشافها في البيانات خالل مراحـل اإلنتـاج   

  .الصيانة أو في االستخدام التشغيلي
  ).6(أن تكون درجة وضوح نشر بيانات  الطيران كما هي محددة في المرفقيجب  2-16-2
المنشـأ حتـى   / ران طوال المرحلة التي تمر بها البيانـات مـن المسـح   استمرار موثوقية بيانات الطي  يتم 2-16-3

موثوقيـة بيانـات الطيـران إلـى     ويجب أن تستند متطلبـات  . التوزيع على المستخدم الالحق المقصود
ومـن ثـم ،   . الخطر الذي يحتمل أن ينجم عن تحريف البيانات وإلى وجـه اسـتخدام بنـد البيانـات     

  :ات التالية لموثوقية البيانات يجب تطبيق التصنيف والمستوي
يوجد احتمال قوي أنه عند استخدام البيانات الحرجـة  :  8-10×1البيانات الحرجة ، مستوى الموثوقية  )أ 

احتمال وقوع  معالمحرفة سيؤدي ذلك إلى تعرض استمرار طيران الطائرة وهبوطها بسالم لخطر بالغ 
 .كارثة 

يوجد احتمال ضعيف انه عنـد اسـتخدام البيانـات    :  5-10×1البيانات الضرورية ، مستوى الموثوقية  )ب 
الضرورية المحرفة سيؤدي ذلك إلى تعرض استمرار طيران الطائرة وهبوطها بسالم لخطر بالغ مـع  

 .احتمال وقوع كارثة
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يوجد احتمال ضعيف جداً أنه عنـد اسـتخدام   :  3-10×1البيانات الروتينية ، مستوى الموثوقية  )ج 
المحرفة سيؤدي ذلك على تعرض استمرار طيران الطائرة وهبوطها بسـالم  البيانات الروتينية 

 .وقوع كارثةر بالغ مع احتمال طلخ

يجب أن تكون متطلبات جودة بيانات الطيران المتعلقة بتصنيف البيانات وموثوقيتها حسب ما هـي   2-16-4
  ).6(في المرفق ) 5(إلى ) 1(مقدمة في الجداول من 

بيانات الطيران االلكترونية أثناء خزنها أو نقلها رصداً كامالً عن طريق الفحص يجب رصد حماية  2-16-5
ولتحقيق الحماية لمستوى موثوقية بيانات الطيران الحرجة والضـرورية حسـب   . الدوري للتكرار 

أعاله يجب تطبيق لورغاثم للفحص الدوري للتكرار يتكون مـن   3-16-2التصنيف الوارد في البند 
  .بت للبيانات الضرورية  24ات الحرجة ، وبت للبيان 32

-16-2لتحقيق الحماية لمستوى موثوقية بيانات الطيران الروتينية حسب التصنيف الوارد في البند  2-16-6
  .بت 16أعاله ، يجب تطبيق لوغارثم للحفص الدوري للتكرار يتكون من  3

217WGS-84 
ة على خريطة نثيات الجغرافية المنشورة الدالة على خطوط العرض والطول المبييجب كتاب اإلحدا 2-17-1

  .م1984ما باستخدام البيانات المرجعية الجيوديسية وفقاً للنظام الجيوديسي العالمي لعام 
النـاقص للنظـام   المرجع إلى ارتفاع مجسـم القطـع   (يجب أيضاً نشر تموج هيئة األرض المائية  2-17-2

) سـطح البحـر   مستوىالمرجع إلى متوسط (، وذلك فضالً عن المنسوب )1984عالمي لعام الجيوديسي ال
  .للمواقع المحددة التي جرى مسحها المبينة على خريطة ما

يجب أن تعرف بنجمة اإلحداثيات الجغرافية التي تم تحويلها إلـى إحـداثيات النظـام الجيوديسـي      2-17-3
ال تفـي بمقتضـيات الفصـل     االميداني األصلي الخاص به، غير أن دقة العمل 1984العالمي لعام 

  .الجزء األول، والفصل الثاني من المجلدين األول والثاني من الجزء السابع الثاني من 
  .يكون مقدار دقة اإلحداثيات الجغرافية وتموج هيئة األرض المائية حسبما هو محدد لكل خريطة 2-17-4
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  ث ــــــــــل الثالـــــــــالفص
  )تطبيق قيود استخدام الطائرات) (أ(من الفئة  –عوائق املطار خريطة 

31 
ج ، أو إلـى جانـب المعلومـات ذات الصـلة     –لعوائق المطار من الفئة  خريطةهذه الخريطة ، إلى جانب 

ل يـود التشـغي  البيانات الضرورية لتمكين المستثمر من االلتزام بقأن تقدم ، يجب "دليل الطيران"المنشورة في 
  .الثالث ، الفصل الثالث والباباألول والثاني ، الفصل الخامس ، السادس ، البابين  الجزءالواردة في 

32 
يجب إصدار الخريطة بالطريقة المذكورة فـي  ) حدود التشغيل( أ  –عوائق المطار من الفئة  خرائط  3-2-1

لتي تخدم الطيران المـدني الـدولي بانتظـام ، باسـتثناء     بالنسبة لجميع المطارات ا 2-3-1الفقرة 
  .المطارات التي ال توجد فيها أي عوائق مهمة في مناطق مسار الطيران لالقالع

مهمة في منطقة مسار الطيـران   –إذا لم تكن هناك حاجة إلى الخريطة نظراً لعدم وجود أي عوائق  3-2-2
  .لإلقالع، يجب نشر مذكرة بهذا المعنى 
33 

  .يجب اظهار المناسيب إلى أقرب نصف متر أو إلى أقرب قدم 3-3-1
  .يجب إظهار األبعاد الخطية إلى أقرب نصف متر 3-3-2

34 
  .أن يكون مدى كل خطة كافياً لتغطية جميع العوائق المهمةيجب  3-4-1
  . 15000:  1إلى  10000: 1ل مقياس الرسم األفقي ضمن المجا يجب أن يكون 3-4-2
  .10000:  1يجب أن يكون مقياس الرسم األفقي  3-4-3
  .أضعاف مقياس الرسم األفقي  10يحب أن يكون مقياس الرسم العمودي  3-4-4
يجب أن تتضمن الخرائط مقاييس رسم أفقيـة وعموديـة خطيـة باألمتـار     . مقاييس الرسم الخطية  3-4-5

  .واألقدام معاً
35 

ج، وأي امتداد توقف أو طريـق خـالص   يجب أن تصور الخرائط مخططاً وصورة جانبية لكل مدر 3-5-1
  .الجوي لالقالع، والعوائق المهمةيرتبط به ومنطقة المسار 

، والعوائق القائمـة   يجب أن تظهر الصورة الجانبية لكل مدرج ، وامتداد توقف ، وطريق خالصة  3-5-2
ويجب أن تشـكل الصـورة الجانبيـة    . لإلقالع ، أن تظهر فوق المخطط في منطقة المسار الجوي 
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لمنطقة المسار الجوي لإلقالع البديلة إسقاطاً خطياً للمسار الجوي لإلقالع بكاملة ، ويجب أن توضع 
  .فوق المخطط المقابل لها بأنسب صورة تسهل تفسير المعلومات

ويجـب أن يمثـل الصـفر    . نبية بأكملها باستثناء المـدرج يجب رسم شبكة جانبية فوق منطقة الصورة الجا 3-5-3
أما الصفر بالنسبة لإلحداثيات األفقية فيجـب أن  . بالنسبة لإلحداثيات العمودية متوسط مستوى سطح البحر 

ويجب وضع عالمات التدرج التـي  . يكون نهاية المدرج األبعد عن منطقة المسار الجوي لإلقالع المعنية 
  .ين الفواصل على طول خط قاعدة الشبكة والهامشين العموديينتدل على األجزاء ب

، أما الشـبكة األفقيـة   ) قدم100(متراً  30يجب أن تكون مسافة الفواصل على الشبكة العمودية  3-5-3-1
  ).قدم1000(متر 300فيجب أن تكون مسافة الفواصل فيها 

  :يجب أن تشمل الخريطة ما يلي  3-5-4
 . 3-8-3شغيل الواردة في الفقرة إطار لتسجيل بيانات الت )أ 

 .إطار لتسجيل التعديالت وتواريخها )ب 

36 
الذي يقع فيه المطار ، واسم المدينة أو البلدة أو المنطقة التي يخدمها المطار  البلديجب تعريف الخريطة باسم 

  .، واسم المطار ورمز أو رموز مدرجة أو مدارجة
37 

  .قيمة التغير المغناطيسي إلى أقرب درجة وتاريخ المعلوماتيجب توضيح 
38 

  العوائق 3-8-1
في المائة  1.2العوائق في منطقة المسار الجوي لإلقالع التي تبرز فوق سطح مستوى بميل قدره  3-8-1-1

هـا عوائـق   ، وله نقطة أصل مشتركة في المنشأ مع منطقة مسار الطيران لالقالع ، يجـب اعتبار 
مهمة ، باستثناء العوائق المهمة الواقعة بالكامل في ظل العوائق المهمة األخرى بالصورة المعرفـة  

أما العوائـق المتحركـة مثـل القـوارب والقطـارات      . فال حاجة إلبرازها 2-1-8-3في الفقرة 
عوائـق  فيجـب اعتبارهـا    1.2والشاحنات ، وغير ذلك ، التي قد تبرز فوق السطح المائل بنسب 

  .مهمة، ولكن ال ينبغي اعتبارها قادرة على إحداث ظل 
يعتبر ظل العائق سطحاً مستوياً ينشأ عند الخط األفقي المار من قمة العائق بزاوية قائمة إلى الخط  3-8-1-2

ويغطي السطح المستوى العرض الكامل لمنطقة المسـار  . المركزي لمنطقة المسار الجوي لالقالع 
أو إلى العائق المهم األعلى التـالي ،   1-1-8-3ويمتد إلى المستوى المحدد بالفقرة الجوي لالقالع 
المسار الجوي لالقـالع،  من منطقة ) قدم 1000(متر األولي  300وبالنسبة لمسافة . أيهما يقع أوالً 
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 1.2تكون سطوح الظل أفقية ، أما بعد تلك النقطة فيكون لتلك السطوح ميل نحـو األعلـى بنسـبة    
  .مائةبال

إذا كان من المحتمل إزالة العائق المهم الذي يحدث ظالً يجب إظهار األجسـام التـي يمكـن أن     3-8-1-3
  .تصبح عوائق مهمة عند إزالته

  منطقة المسار الجوي لالقالع 3-8-2
تقع مباشـرة  تتكون منطقة المسار الجوي لالقالع من منطقة رباعية األضالع على سطح األرض  3-8-2-1

  :ذه المنطقة بالخصائص التاليةوتتسم ه. سار الجوي لإلقالع وتتوزع حوله بصورة متماثلة ت المتح
 ).أي عند نهاية المدرج أو امتداد التوقف(تبدأ عند نهاية المنطقة المعلن أنها مالئمة لإلقالع  )أ 

 0.25ويزداد هذا العرض بمعدل ) قدم600( متراً  180عند نقطة المنشأة يكون عرض المنطقة  )ب 
 .هي المسافة من نقطة المنشأة) س(حيث ) قدم6000(متر  1800وبحد أقصى يبلغ ) س(

 5.4(كيلـومترات  10.0تمتد إلى النقطة التي ال يوجد بعدها أي عوائق مهمة ، أو إلى مسـافة   )ج 
 .، أيهما أقل)أميال بحرية

درجة ميل تقل عـن  بالنسبة للمدارج التي تخدم طائرات ذات حدود تشغيل ال تحول دون استعمال  3-8-2-2
) ج1-2-8-3في المائة ، يجب زيادة مدى منطقة المسار الجوي لإلقالع المحددة في الفقـرة   1.2

ويجب تخفيض ميل السطح المستوي المحـدد  ) أميال بحرية 6.5(كيلومتراً  12.0بمقدار ال يقل عن 
  .في المائة أو أقل 1.0إلى  2-1-8-3و 1-1-8-3في الفقرتين 

  المعلنة المسافات 3-8-3
  :يجب أن تدخل في المجال المتاح المعلومات التالية بالنسبة لكل اتجاه ولكل مدرج 3-8-3-1

 .شوط االقالع المتاح )أ 
 .فالتوقف المتاحة –مسافة التعجيل  )ب 
 .مسافة اإلقالع المتاحة )ج 
 .مسافة الهبوط المتاحة )د 

جـاه واحـد فقـط ، يجـب تعريـف      مستعمل في ات إذا لم تقدم المسافة المعلنة نظراً ألن المدرج 3-8-3-2
  .لالستعمال لإلقالع ، أو الهبوط ، أو كليهماالمدرج بأنه غير قابل 
  صورة المخطط والصورة الجانبية 3-8-4

  :يجب أن تظهر صورة المخطط ما يلي 3-8-4-1
الخطوط العامة للمدارج باستخدام خط متصل، ويشمل ذلـك الطـول والعـرض ، والمحـور      )أ 

 .جة ، ورقم المدرجدر ألقربالمغناطيسي 

 .الخطوط العامة للممرات الخاصة باستخدام خط متقطع ، ويشمل ذلك طول وتعريف كل منها )ب 



20 
 

مناطق المسار الجوي لالقالع باستخدام خط من الشرطات على أن يرسـم الخـط المركـزي     )ج 
 .باستخدام خط رفيع يتكون من شرطات قصيرة وطويلة

ناطق المسار الجوي لإلقالع البديلة التي اليقع خطهـا  م.  مناطق المسار الجوي لإلقالع البديلة )د 
المركزي على امتداد الخط المركزي للمدرج، إذا أظهرت على الخريطة ، فإنـه يجـب تقـديم    

 .مذكرات تشرح أهمية تلك المناطق
 :العوائق وتشمل  )ه 

  .الموقع الدقيق لكل عائق مهم إلى جانب رمز يدل على نوعه )1
 .منسوب وارتفاع كل عائق مهم )2

يجب ان تعين على مفتاح الخريطة بصورة واضحة حدود اختراق العوائـق المهمـة    )3
 .الممتدة لمسافات شاسعة

  .يجب اإلشارة على طبيعة سطوح المدرج وامتداد التوقف 3-8-4-1-1
  .إظهارها باستخدام خط متقطع يجبيجب اإلشارة إلى مسارات التوقف بهذه الصفة ، كما  3-8-4-1-2
  .ظهار امتدادات التوقف، يجب اإلشارة إلى طول كل امتداد توقفعند إ 3-8-4-1-3

  

  :يجب أن تظهر الصورة الجانبية ما يلي  3-8-4-2
ـ الصورة الجانبية للخط المركزي للمدرج باستخدام خط م )أ  ل ، والصـورة الجانبيـة للخـط    تص

 .المركزي ألي مسار توقف أو طريق خالص يرتبط به استخدام متقطع

ه ، وعند امتداد التوقف ونقطة المنشـأ  يزي للمدرج عند كل نهاية من نهايتمنسوب الخط المرك )ب 
 .لكل منطقة مسار جوي لإلقالع وعند كل تغير مهم في انحدار المدرج أو امتداد التوقف

 
 :العوائق وتشمل  )ج 

كل عائق مهم باستخدام خط عمودي متصل يمتد من خط شبكة مالئم ويقطـع خـط    )1
 .وب قمة العائقشبكة آخر على األقل إلى منس

 .تعريف كل عائق مهم )2

حدود اختراق العوائق المهمة التي تمتد لمسافات شاسعة بطريقة مميزة تعـرف فـي    )3
 .مفتاح الخريطة

  
 

39 
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  .يجب أن تبين على الخريطة درجة الدقة المحققة 3-9-1
ريق الخالص التي ستطبع على الخريطة يجـب  األبعاد األفقية ومناسيب المدرج وامتداد التوقف والط 3-9-2

  ).قدم واحد(متر  0.5تحديدها إلى أقرب 
درجة دقة العمل الميداني ودقة إنتاج الخريطة يجب أن يكونا على النحو الذي يسمح بأخذ القياسـات   3-9-3

  :في مناطق مسار الطيران لالقالع من الخريطة ضمن حدود االنحراف القصوى التالية 
 .500كل  1عند نقطة المنشأ تزداد بمعدل ) قدماً 15(أمتار  5: األفقية المسافات  )1

كل  1وتزداد بمعدل ) قدم1000(متر األولى  300في مسافة ) قدم1.5(متر 0.5المسافات العمودية  )2
1000 . 

 
في حالة عدم توفر بيان دقيق للمرجع العمودي ، يجب توضيح منسوب البيانات المسـتعمل   –البيان  3-9-4

  .عريفه حسب ما هو مفترضوت
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  رابعـــــل الـــــالفص
  )ب(من الفئة  –عوائق املطار  خريطة

41 
  :يجب أن تقدم هذه الخريطة معلومات تؤدي الوظائف التالية 

 .تعيين العلو أو االرتفاع اآلمن بما في ذلك ما يخص إجراءات الدوران )أ 

 .لطوارئ أثناء االقالع أو الهبوطتحديد اإلجراءات التي يجب استعمالها في حاالت ا )ب 

 .تطبيق معايير الخلوص من العوائق ووضع العالمات )ج 

 .تقديم مادة تكون مصدراً لخرائط الطيران )د 

42 
-3-1في الفقرة  ةمتاحة ، بالطريقة المشروحب ، يجب أن تكون –عوائق المطار من الفئة خرائط  4-2-1

  .ها الطيران المدني الدولي بانتظام، لجميع المطارات التي يستعمل 2
  خريطـة في الفصلين الثالث والرابع ، يجب أن تسـمى   ةعند إتاحة خريطة تجمع المواصفات الوارد 4-2-2

  .لعوائق المطار) الشاملة(
43 

  .يحب إظهار المناسيب إلى أقرب نصف متر أو إلى أقرب قدم 4-3-1
  .ة إلى أقرب نصف متر يجب إظهار األبعاد الخطي 4-3-2

44 
  .يجب أن يكون مدى كل خطة كافياً لتغطية جميع العوائق المهمة  4-4-1
  . 20000:  1و  10000: 1يجب أن يتراوح المقياس األفقي بين  4-4-2
أيضاً وضع وعند الحاجة ، يجب . يجب أن تشتمل الخريطة على مقياس خطي أفقي باألمتار واألقدار 4-4-3

  .مقياس خطي بالكيلومترات وآخر باألميال البحرية
  

45 
  :يجب أن تشمل الخرائط ما يلي 

 .كل ما هو ضروري من الشرح للمسقط المستعمل )أ 

 .أي تعريف ضروري للشبكة المستعملة )ب 

ـ  شمالحظة ت )ج  د ير إلى أن العوائق هي تلك التي تخترق السطوح المحددة في الفصل الرابع مـن المجل
 .األول من الجزء األول 



23 
 

 .إطار لتسجيل التعديالت وتواريخها )د 

خارج الخط الواضح ، توضع إشارات على خطوط العرض والطول تبين كـل دقيقـة بالـدرجات     )ه 
  .والدقائق

46 
  .رالذي يقع فيه المطار ، و البلدة والمنطقة التي يخدمها المطار ، واسم المطا البلديجب تعريف الخريطة باسم 

  
47 

  .استعمال الحد األدنى من التفاصيل في إظهار نظم تصريف المياه والجغرافيا المائيةيجب  4-7-1
يجب إظهار استعمال المباني والمعالم البارزة األخرى المرتبطة بالمطار، ويجب إظهارها بالمقيـاس   4-7-2

  .المستعمل ، حيثما يكون ذلك ممكناً
إظهار جميع المنشآت والمعالم الطبيعية التي تبرز إلـى ارتفـاع يتجـاوز سـطوح اإلقـالع       يجب 4-7-3

أو سطوح الخلوص واالشارات المحددة في الفصل الرابـع مـن    9-4واالقتراب المحددة في الفقرة 
  .الجزء األولالمجلد األول من 

واالقتراب ، والتي تبعد مسـافة   يجب إظهار الطرق والسكك الحديدية الواقعة ضمن منقطة اإلقالع  4-7-4
  .عن نهاية المدرج أو امتداد المدرج) قدم 2000(متراً  600أقل من 

48 
، أو نقطة الشمال ،  ييجب أن تظهر على الخريطة اإلشارة التي ترمز إلى البوصلة متجهة نحو الشمال الحقيق

  .ذكر تاريخ المعلومات المغناطيسية والتغير السنويمع إظهار االنحراف المغناطيسي إلى أقرب درجة و
49 

  :يجب أن تظهر الخرائط ما يلي  4-9-1
 .نقطة المطار المرجعية وإحداثياتها الجغرافية بالدرجات، والدقائق ، والثواني )أ 

 .الخطوط العامة للمدارج ورسمها بخط متصل )ب 

 .طول المدرج وعرضه )ج 
 .سي للمدرج إلى أقرب درجة ورقم المدرجاالتجاه الزاوي المغناطي )د 

منسوب خط المدرج المركزي عند طرفي المدرج ، وامتداد التوقف ، وعند بداية كـل منقطـة    )ه 
 .لإلقالع واالقتراب ، وعند كل تغير مهم في ميل المدرج أو امتداد التوقف
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تصـل  تعريف الممرات ، وساحات االنتظار، ومناطق الوقوف بهذه الصفة، ويسـتخدم خـط م   )و 
 .إلظهار خطوطها العامة

 .تعريف امتدادات التوقف بهذه الصفة ، ورسمها بخط متقطع )ز 

 .طول كل امتداد توقف )ح 

 .تعريف الطرق الخالصة بهذه الصفة ورسمها بخط متقطع )ط 
 .طول كل طريق خالص )ي 

 .تعريف سطوح اإلقالع واالقتراب بهذه الصفة ، ورسمها بخط متقطع )ك 

 .مناطق اإلقالع واالقتراب )ل 

 :ئق المهمة في مواقعها الدقيقة ، ويشمل ذلك العوا )م 

 .رمزاً يدل على نوعها )1

 .المنسوب  )2

 .التعريف  )3

حدود اختراق العوائق المهمة الممتدة لمسافات شاسعة المعرفة بوضوح علـى مفتـاح    )4
 .الخريطة

، بما في ذلك العوائق الواقعة في ظـل  1-1-8-3كما هو محدد في الفقرة أي عوائق إضافية ،  )ن 
 .، والتي لوال ذلك لتم استثناؤها عائق مهم

  .يجب توضيح طبيعة سطوح المدرج وامتداد التوقف 4-9-1-1
يجب اإلشارة بطريقة بارزة ، وحيثما يكون ذلك عملياً ، إلى أعلى جسم أو عائق بـين منـاطق    4-9-1-2

  .من نقطة مرجع المطار) قدم15000(متر  5000االقتراب المتاخمة ضمن منطقة نصف قطرها 
  .يجب إظهار مساحة مناطق األشجار ومعالم التضاريس التي تشكل أجزاء منها عوائق مهمة 4-9-1-3

  

410 
  .يجب أن يوضح على الخريطة مقدار الدقة المحرزة 4-10-1
يجب تحديد األبعاد األفقية ومناسيب منطقة الحركة ، وامتدادات التوقف، والطرق الخالصة إلـى أن   4-10-2

  ).قدم واحد(قرب نصف مترتقرب إلى أ
يجب للعمل الميداني وإنتاج الخريطة أن يكون على درجة من الدقة بحيث تكون البيانـات الناتجـة    4-10-3

  :واقعة ضمن االنحراف األقصى المبين أدناه 
 :مناطق االقالع واالقتراب  )أ 
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 .500كل  1عند نقطة المنشأ تزداد بمعدل ) قدما15ً(أمتار  5المسافات األفقية  )1

وتـزداد  ) قـدم  1000(متر األولى  300في مسافة ) قدم 1.5(متر 0.5المسافات الرأسية  )2
 . 1000كل  1بمعدل 

 :مناطق أخرى  )ب 
عن النقطـة  ) قدما15000ً(متر  5000ضمن مسافة ) قدماً 15(أمتار  5: المسافات األفقية  )1

 .بعد تلك المنطقة) قدماً 40(متراً 12المرجعية للمطار و 

عـن النقطـة   ) قـدم 5000(متر  1500ضمن مسافة ) أقدام3(متر  1: ية المسافات الرأس )2
 .1000كل  1المرجعية للمطار ، وتزداد بمعدل 

في حالة عدم توفر بيان دقيق للمرجع الرأسي يجب توضيح منسـوب البيـان المسـتعمل     –البيان  4-10-4
  .وتعريفه حسبما هو مفترض
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  ســـــل اخلامـــــــالفص
  )ج(من الفئة  –طار لعوائق امل خريطة

51 
هذه الخريطة عند انتاجها بيانات العوائق الالزمة لتمكين المستثمر من إعـداد تـدابير لاللتـزام    يجب أن تقدم 

الثالـث مـن    الباب، والفصل الثالث من األول والثاني  البابينبحدود التشغيل الواردة في الفصل الخامس من 
ة خاصة إلى المعلومات المتعلقة بالعوائق التي تحد مـن كتلـة االقـالع    الجزء السادس ، مع الرجوع بصور

  :القصوى المرخص بها ، وكذلك إلى ما يلي
 .تعيين العلو اآلمن بما في ذلك ما يخص إجراءات الدوران )أ 

 .تحديد اإلجراءات التي يجب استعمالها في حاالت الطوارئ أثناء اإلقالع أو الهبوط )ب 

 .خرائط الطيران وقواعد بيانات الطيرانتقديم مادة تكون مصدراً ل )ج 

52 
  :ال تكون هذه الخريطة مطلوبة في حالتين هما 

 .منشورة في دليل الطيران 1-5إذا كانت بيانات العائق المحددة في الفقرة  )أ 

 .إذا لم تكن هناك عوائق مهمة ونشر إبالغ بذلك في دليل الطيران )ب 

53 
  :يجب أن يكون مدى كل خريطة كافياً لما يلي  5-3-1

العوائق الواقعة في ظل عائق مهم ، في منطقة مسار  ذلك تغطية جميع العوائق المهمة ، بما في )أ 
في المائة وتشترك في المنشأ مـع   1.2الطيران لإلقالع التي تبرز فوق سطح مستو يميل بنسبة 

اة العوائق المتحركة مثل القوارب، والقطارات ، منطقة مسار الطيران لإلقالع ، والبد من مراع
 .في المائة 1.2والشاحنات ، وغير ذلك ، التي قد تبرز فوق السطح المائل بنسبة 

فوق أدنى منسـوب علـى   ) قدم400(متراً  120تغطية جميع العوائق التي يرتفع إلى أكثر من  )ب 
لمرخصـة ، أو علـى اختيـار    والتي قد تؤثر على كتلة اإلقالع القصوى ا) المدارج( المدرج 

الصورة الجانبية لرحلة الطائرة وتحركها إلى األمام أو في جميع المناطق التي يمكن أن يحـدث  
 .دوراني فيها إقالع 

من النقطـة  ) ميالً بحرياً 24(كيلومتراً  45التزويد بمعلومات طبوغرافية تغطي مساحة حوالي  )ج 
 .المرجعية للمطار

  10000: 1و  . 20000:  1اس األفقي بين يجب أن يتراوح المقي 5-3-2
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54 
  :يجب أن تشمل جميع الخرائط ما يلي 

 .كل ما هو ضروري من الشرح للمسقط المستعمل )أ 
 .أي تعريف ضروري للشبكة المستعملة )ب 

 .إطار لتسجيل التعديالت وتواريخها )ج 

 .2-8-5إطار لتسجل المسافات المعلنة المحددة في الفقرة  )د 

اضح توضع عالمات تدرج بفواصل ثابتة ، كل عشر دقائق على األقل بالنسـبة  خارج الخط الو )ه 
 .لخطوط العرض وخطوط الطول ، وترقم بالدرجات والدقائق

55 
  .يخدمها المطار ، واسم المطار يو البلدة التأالذي يقع فيه المطار ،  المدينةيجب تعريف الخريطة باسم 

56 
  .جب أن اظهر الخريطة التغير المغناطيسي إلى أقرب درجة مع ذكر التاريخ والتغير السنويي 5-6-1

57 
  .يجب إظهار المنسوب إلى أقرب متر أو قدم 5-7-1
  .يجب إظهار األبعاد الخطية إلى أقرب متر 5-7-2

58 
  :يجب أن تظهر  الخريطة ما يلي  5-8-1

 .المرجعية وإحداثياتها الجغرافية بالدرجات ، والدقائق ، والثوانينقطة المطار  )أ 

 .الخطوط المركزية للمدارج والمدارج الممددة )ب 

، ويجب أن يكون مدى كل خطة كافياً ) وب) أ 1-3-5العوائق المهمة كما حددت في الفقرتين  )ج 
ن أن تزيد دون داع من باستثناء العوائق البعيدة المعزولة التي يمكلتغطية جميع العوائق المهمة 

طة بيان المسافة واالتجاه الزاوي مـن  يحجم الورقة وذلك باستخدام الرمز المناسب وسهم، شر
 .نقطة مرجعية ومنسوبها وإحداثياتها الجغرافية بالدرجات والدقائق والثواني وأعشار الثانية

جات والدقائق والثـواني  الجغرافية بالدر هالموقع الدقيق لكل عائق مهم باستخدام رمز وإحداثيات )د 
 .وأعشار الثانية

 .منسوب كل عائق مهم )ه 

 .إشارة إلى نوع كل عائق مهم )و 
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 .تعرف بوضوح على مفتاح خريطة حدود اختراق العوائق المهمة الممتدة لمسافات شاسعة )ز 

 .مواقع جميع المساعدات المالحية الالسلكية )ح 

 المسافات المعلنة 5-8-2
  : اح ، المعلومات التالية المتعلقة بكل اتجاه وكل مدرجيجب أن تدخل المجال المت 5-8-2-1

 .شوط اإلقالع المتاح )أ 

 .التوقف المتاحة –مسافة التعجيل  )ب 
 .مسافة اإلقالع المتاحة )ج 

 .مسافة الهبوط المتاحة )د 

نظراً ألن اتجاه مدرج اليمكن استعماله لإلقالع أو الهبـوط أو  بيان المسافة المعلنة  في حال عدم 5-8-2-2
أو اختصـارها  " غير قابـل لالسـتعمال  "يجب وضع إشارة تدل على ذلك ، وإدخال عبارة  كليهما ،
  ".NU"بالرمز 

  
59 
  .يجب أن يظهر على الخريطة مقدار الدقة المحرزة
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  ادســــل الســــــــالفص
  تضاريس االقرتاب الدقيق خريطة 

61 
ورة الجانبية للتضاريس ضمن جزء محدد من االقتراب يجب أن تقدم هذه الخريطة معلومات تفصيلية عن الص

النهائي وذلك لتمكين وكاالت تشغيل الطائرات من تقييم تأثير التضاريس على تحديد علو التقريـر باسـتخدام   
  .ارتفاع السلكي 

62 
لفئتـين الثانيـة   تضاريس االقتراب الدقيق لجميع مدارج االقتراب الدقيق مـن ا  يجب إصدار خرائط  6-2-1

  .والثالثة في المطارات التي يستعملها الطيران المدني الدولي
  .تغير مهم ثلتضاريس االقتراب الدقيق كلما حد  خريطةيجب مراجعة  6-2-2

63 
  .500:  1، وأن يكون مقياس الرسم الرأسي  2500: 1يجب لمقياس الرسم األفقي أن يكون  6-3-1
عندما تشتمل الخريطة على صورة جانبية للتضاريس  5000: 1س الرسم األفقي أن يكون يجب لمقيا 6-3-2

  .من حدود المدرج) قدم 3000(متر  900لمسافة تزيد على 
64 

الذي يقع فيه المطار ، أو البلدة ، أو المنطقة التي يخدمها المطار ، واسـم   المدينةيجب تعريف الخريطة باسم 
  .جهالمطار ورمز مدر

65 
  :يجب أن تشمل الخريطة ما يلي  6-5-1

في منطقة تبعـد  ) أقدام 3(خطة تظهر خطوط تماثل االرتفاع بفواصل مقدارها متراً واحداً  )أ 
على جانبي خط مركزي ممدد للمدرج ، ولمسـافة تعـادل مسـافة    ) قدم200( متراً  60

 .خطوط تماثل االرتفاع بعتبة المدرج الصورة الجانبية ،على أن ترتبط

حيثما يكون هناك فرق في ارتفاع التضاريس أو أي جسم آخر ضمن المستوى المحدد فـي   )ب 
في االرتفاع عن الصـورة الجانبيـة للخـط    ) أقدام 10(أمتار  3± أعاله بمقدار ) 1الفقرة 

 .المركزي ويحتمل أن يؤثر ذلك على مقياس االرتفاع الالسلكي

من العتبة وعلى طول خط مركزي ) قدم 3000(متر 900ة للتضاريس لمسافة صورة جانبي )ج 
 .ممدد للمدرج
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من عتبة المدرج ) قدم6500(متر  2000يجب إظهار الصورة الجانبية للتضاريس لمسافة ال تتجاوز  6-5-2
من عتبة المـدرج جبليـة أو   ) قدم 3000(متر  900عندما تكون التضاريس على مسافة تزيد على 

  .لمستعمل الخريطةمهمة 
  .يجب إظهار ارتفاع بيان مرجع نظام الهبوط اآللي إلى أقرب نصف متر أو قدم 6-5-3
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  عـــــل السابـــــالفص
  مرحلة أثناء الطريق خريطة  

71 
هذه الخريطة طواقم الطائرات بالمعلومات لتسهيل المالحة على طول خطوط خدمات الحركـة  يجب أن تزود 
  .بإجراءات خدمات الحركة الجوية الجوية عمالً

72 
لمرحلة أثناء الطريق بالطريقة المشروحة فـي    هيئة الطيران المدني واألرصاديجب إصدار خريطة  7-2-1

  .لجميع المناطق التي أنشئت فيها أقاليم لمعلومات الطيران 2-3-1الفقرة 
مختلفة لخدمات الحركة الجوية ، أو مقتضيات إبالغ  يجب تقديم خرائط منفصلة في حالة وجود طرق 7-2-2

الموقع ، أو حدود جانبية ألقاليم معلومات الطيران أو مناطق المراقبة ، في طبقـات مختلفـة مـن    ب
  .بوضوح كاف على خريطة واحدةالمجال الجوي ، ولم يكن باإلمكان إظهارها 

73 
  .الحركة الجوية ونمطهالورقة وفقاً لكثافة بنية خطوط خدمات يجب تحديد تصميم خطوط ا 7-3-1
فروق كبيرة في مقياس الرسم بين خرائط متجـاورة تظهـر بنيـة خـط جـوي      يجب تجنب وجود  7-3-2

  .متواصل
  .يجب تأمين قدر كاف من التداخل في الخرائط لضمان استمرارية المالحة 7-3-3

74 
  .يقارب فيه خط مستقيم دائرة كبيرة يجب استعمال مسقط مطابق 7-4-1
  .يجب إظهار خطوط العرض وخطوط الطول بفواصل مناسبة 7-4-2
  .يجب وضع عالمات التدرج بفواصل مناسبة على خطوط عرض وخطوط طول مختارة 7-4-3

75 
  .يجب تعريف كل ورقة باستخدام رمز سلسلة الخريطة ورقمها

76 
يجب إظهار خطوط الشواطئ العامة لجميع المنـاطق المائيـة المفتوحـة ، والبحيـرات الكبيـرة ،       7-6-1

  .واألنهار، إال في األماكن التي تتعارض فيها البيانات المنطبقة أكثر على غرض الخريطة
من خطوط العرض وخطوط الطول ، يجب إظهـار أدنـى   األضالع يتكون ضمن كل شكل رباعي  7-6-2

  .3-6-7المنطقة ، باستثناء ما هو منصوص عليها في الفقرة ارتفاع في 
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توجيه الخريطة نحـو الشـمال    أنفي المناطق ذات االرتفاعات العالية التي تقرر السلطات المالئمة  7-6-3
الحقيقي ليس أمراً ممكنا عملياً، يجب إظهار االرتفاع األدنى في المنطقة ضمن كل شـكل ربـاعي   

  .المستعملة) الشبكة(وط المرجعية للشبكة الخطية األضالع يتكون من الخط
إذا لم تكن الخرائط موجهة نحو الشمال الحقيقي فإنه يجب اإلشارة بوضوح إلى هذه الحقيقـة وإلـى    7-6-4

  .االتجاه المختار
  

77 
  .غناطيسي المعطاةاإلشارة إلى خطوط تساوي التغير المغناطيسي وتاريخ معلومات تساوي التغير الم يجب

  
78 

 
يجب أن تكون االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وأشعة المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية  7-8-1

  .2-8-7اطيسية باستثناء المنصوص عليها في الفقرة جداً في جميع االتجاهات يجب أن تكون مغن
في المناطق ذات االرتفاعات العالية وحيث تقـرر السـلطة المالئمـة أن الرجـوع إلـى الشـمال        7-8-2

استعمال مرجع مالئم آخر ، أي الشمال الحقيقي أو شمال ، يجب المغناطيسي أمر غير ممكن عملياً 
  .الشبكة

لزاوية ومسارات الطائرات وشعاع المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جـداً  عند بيان االتجاهات ا 7-8-3
الشبكة ، يجـب اإلشـارة إلـى ذلـك     شمال في جميع االتجاهات بالرجوع إلى الشمال الحقيقي أو 

  .بوضوح، وعند استعمال شمال الشبكة يجب تعريف خط الطول المرجعي للشبكة
79 

791 
  .هار جميع المطارات التي يستعملها الطيران المدني الدولي التي يمكن إجراء اقتراب آلي منهايجب إظ

792 
يجب إظهار المناطق المحرمة ، والمقيدة والخطرة ذات العالقة بطبقة المجال الجوي ، مع ذكـر تعريفهـا ،   

  .وحدودها الرأسية
793 

  .يجب إظهار العناصر الثابتة لنظام خدمات الحركة الجوية، حيثما يكون ذلك مناسباً 7-9-3-1
  :يجب أن تشمل العناصر ما يلي  7-9-3-1-1
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المساعدات المالحية الالسلكية المرتبطة بنظام خدمات الحركة الجوية مع أسمائها ، وتعاريفها ،  )1
 .ثياتها الجغرافية بالدرجات ، والدقائق ، والثوانيوتردداتها ، وإحدا

بالنسبة لمعدات قياس المسافات ، يضاف إلى ذلك منسوب هـوائي اإلرسـال لمعـدات قيـاس      )2
 ).قدم100(متراً  30المسافات إلى اقرب 

إشارة إلى جميع المجاالت الجوية المعينة ، بما في ذلك الحدود الجانبية والرأسية ، وفئة المجال  )3
 .وي المالئمة الج

جميع خطوط خدمات الحركة الجوية للطيران أثناء الطريق بما في ذلك رموز الطرق ، وأنواع  )4
األداء المالحي المطلوب ، والمسار إلى أقرب درجة في كال االتجاهين على طول كل جزء من 

 .ق ، وحيثما ينطبق ذلك ، اتجاه تدفق الحركةيالطر

مات الحركة الجوية غير المعلمـة بموقـع مسـاعد مالحـي     جميع النقاط المهمة التي تحدد خد )5
 .السلكي ، مع ذكر اسمائها ورموزها وإحداثياتها الجغرافية بالدرجات ، والدقائق والثواني

المنطقية التي تحدد طرق مالحـة المنطقـة باسـتخدام    للنقاط ويضاف إلى ذلك ما يلي بالنسبة  )6
 :جميع االتجاهات ومعدات تحديد االتجاهالمنارة الالسلكية ذات الترددات العالية في 

 .المرجعية  VOR/DMEتعريف المحطة والتردد الالسلكي لمنارة  )أ 
عشـر  (االتجاه الزاوي إلى أقرب عشر درجات والمسافة إلى أقرب عشرى الكيلومتر  )ب 

المرجعية ، إذا لـم تكـن النقطـة المنطقيـة      VOR/DMEمن منارة ) الميل البحري
 .مشتركة في الموقع معها

ونقاط إبالغ خدمات الحركة الجويـة  " بناء على الطلب"إشارة إلى جميع نقاط اإلبالغ اإللزامية و )7
 .واألرصاد الجوية

 .المسافة إلى اقرب كيلومتر أو ميل بحري بين النقاط التي تشكل نقاط دوران أو نقاط إبالغ )8

السلكية ذات تـرددات  نقاط التحويل على أجزاء الطريق الجوي التي تحدد بالعالقة إلى نطاقات  )9
عالية جداً في جميع االتجاهات، والتي تدل على المسافات إلى أقرب كيلومتر أو ميل بحري إلى 

 .المساعدات المالحية
ميـل   100متـر أو   50ارتفاعات الطيران الدنيا على طرق خدمات الحركة الجوية إلى أقرب  )10

 .21-2بحري انظر الجزء السابع الفقرة 

 .التصاالت الالسلكية وتردداتهاقائمة بتجهيزات ا )11

 .، الموضح بالشكل المناسبنطاق تحديد الهوية ألغراض الدفاع الجوي  )12
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794 
يجب إظهار تفاصيل الطرق الجوي لإلقالع والوصول ودوائر االنتظار المرتبطة بها في المناطق  7-9-4-1

أو ) SID(للمغادرة القياسية اآلليـة   خريطةاو  النهائية ، ما لم يتم إظهارها على خريطة المنطقة ،
  ).STAR(للوصول القياسي اآللي  خريطة

  .يجب إظهار وتحديد أقاليم تعيين االرتفاع حيثما تكون قائمة 7-9-4-2
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  امنــل الثــالفص
  ةـــــملنطقا ريطةــــــــخ 

81 
  : المراحل التالية من الطيران اآللييجب أن تزود هذه الخريطة طاقم الطائرة بالمعلومات لتسهيل 

  . المرحلة االنتقالية بين مرحلة أثناء الطريق ومرحلة االقتراب من المطار )أ 
 . االقتراب الفاشل ومرحلة أثناء الطريق من الرحلة/ المرحلة االنتقالية بين اإلقالع )ب 

وبنية المجال الجوي الرحالت الجوية عبر مناطق تتسم بتعقيد الطرق الجوية لخدمات الحركة الجوية  )ج 
  . فيها

82 
حيثما تكـون الطـرق الجويـة     2-3-1للمنطقة بالطريقة المذكورة في الفترة  خريطةيجب إصدار  8-2-1

لخدمات الحركة الجوية ومقتضيات اإلبالغ بالمواقع معقدة وال يمكن إظهارها بطريقة وافيـة علـى   
  . لمرحلة أثناء الطريق خريطة

ب تقديم خرائط منفصلة حيثما تكون الطرق الجوية لخدمات الحركة الجوية ومقتضـيات اإلبـالغ   يج 8-2-2
  . بالموقع مختلفة بالنسبة للوصول والمغادرة، وال يمكن إظهارها بوضوح كاف على خريطة واحدة

83 
  . طرق الجوية للمغادرة والوصوليجب أن تمتد تغطية كل خريطة إلى نقاط تظهر بصورة فعالة ال 8-3-1
  . يجب رسم الخريطة وفقا للمقياس الرسمي وإظهار مؤشر مقياس الرسم 8-3-2

84 
  . يجب استعمال مسقط مطابق يقارب فيه خط مستقيم دائرة كبيرة 8-4-1
  . يجب إظهار خطوط العرض وخطوط الطول بفواصل مناسبة 8-4-2
  . بفواصل مناسبة على طول الخطوط المحددةيجب وضع عالمات التدرج  8-4-3

85 
  يجب تعريف كل ورقة باسم يرتبط بالمجال الجوي المرسوم 

يمكن أن يكون االسم لمركز خدمات الحركة الجوية، أو أكبر مدينة أو بلدة واقعة في المنطقة التـي   8-5-1
وجود أكثر من مطار يخدم المدينـة أو  وفي حالة . غطيها الخريطة، أو للمدينة التي يخدمها المطارت

  . البلدة، يجب إضافة اسم المطار الذي تعتمد عليه اإلجراءات
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86 

يجب إظهار خطوط الشواطئ العامة لجميع المناطق المائية المفتوحة، والبحيرات الكبيرة، واألنهـار،   8-6-1
  . نات المنطبقة أكثر على غرض الخريطةإال في األماكن التي تتعارض فيها مع البيا

إظهـار جميـع    يجـب لتحسين الوعي بالبيئة المحيطة في المناطق التي توجد بها تضاريس كبيرة،  8-6-2
عن منسوب المطار األولى بخطوط كفـاف  ) قدم1000(مترا  300التضاريس التي ترتفع أكثر من 

أيضاً تلوين مناسـب المواقـع    جبوي. لبنيرقيقة وطبع قيم خطوط الكفاف وتلوين الطبقات باللون ا
  . إظهار العوائق المهمة يجبكما . المالئمة باللون األسود

  

87 
  . يجب إظهار معدل للتغير المغناطيسي في المنطقة التي تغطيها الخريطة إلى أقرب درجة

88 
 

يجب أن تكون االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وأشعة المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية  8-8-1
  . 2-8-8رة قجدا في جميع االتجاهات يجب أن تكون مغناطيسية باستثناء المنصوص عليها في الف

ت العالية وحيث تقـرر السـلطة المالئمـة أن الرجـوع إلـى الشـمال       في المناطق ذات االرتفاعا 8-8-2
استعمال مرجع مالئم آخر، أي الشـمال الحقيقـي أو    يجبالمغناطيسي ليس أمر غير ممكن عمليا، 

  . شمال الشبكة
عند بيان االتجاهات الزاوية ومسار الطائرات وشعاع المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا في  8-8-3

. ميع االتجاهات بالرجوع إلى الشمال الحقيقي أو شمال الشبكة، يجب اإلشارة إلى ذلـك بوضـوح  ج
  . وعند استعمال شمال الشبكة يجب تعريف خط الطول المرجعي للشبكة

89 
891 

مز نمط المدرج حيثما ويجب استعمال ر. يجب إظهار جميع المطارات التي تؤثر على توجيه المنطقة النهائية
  . يكون ذلك مالئما

892 
  .يجب إظهار المناطق المحرمة، والمقيدة، والخطرة، مع ذكر تعريفها، وحدودها الرأسية
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893 

ها خطـوط العـرض وخطـوط    يجب إظهار أدنى ارتفاعات في المنطقة داخل رباعيات األضالع التي تشـكل 
  . الطول

894 
  . حيثما يكون ذلك مالئما، يجب إظهار عناصر نظام خدمات الحركة الجوية القائم 8-9-4-1
  : ويجب أن تشمل تلك العناصر ما يلي 1- 8-9-4-1

ئها، وتعاريفهـا،  المساعدات المالحية الالسلكية المرتبطة بنظام خدمات الحركة الجوية مـع أسـما   )1
  . وتررداتها وأحداثياتها الجغرافية بالدرجات، والدقائق، والثواني

بالنسبة لمعدات قياس المسافات، يضاف إلى ذلك منسوب هوائي اإلرسال لمعدات قيـاس المسـافات    )2
 ). قدم 100(مترا  30إلى أقرب 

 . لداخلية ودوائر االنتظارالمساعدات الالسلكية للمنطقة النهائية المطلوبة للحركة الخارجية وا )3

 . الحدود الجانبية والرأسية لجميع المجاالت الجوية المعينة، وفئة المجال الجوي المالئمة )4

دوائر االنتظار والمسارات النهائية، إلى جانب مسميات الطرق الجوية، والمسار  إلى أقرب درجـة   )5
 . على طول كل قسم من الخط الجوي المحدد والمسارات النهائية

جميع النقاط المهمة التي تحدد المسارات النهائية غير المعلمة بموقع مساعد مالحي السلكي، مع ذكر  )6
 . رموز أسمائها واحداثياتها الجغرافية بالدرجات، والدقائق والثواني

يضاف إلى ذلك ما يلي بالنسبة للنقاط المنطقية التي تحدد طرق مالحة المنطقـة باسـتخدام المنـارة     )7
 : ذات الترددات العالية جدا في جميع االتجاهات ومعدات تحديد االتجاهالالسلكية 

  . تعريف المحطة والتردد الالسلكية لمنارة فور ومعدات قياس المسافات المرجعية ) أ
عشر الميـل  (االتجاه الزاوي إلى أقرب عشر درجة والمسافة إلى أقرب عشري الكيلو متر  ) ب

فات المرجعية، إذا لم تكن النقطـة المنطقيـة   من منارة فور ومعدات قياس المسا) البحري
 . مشتركة في الموقع معها

 . إشارة إلى جميع نقاط اإلبالغ اإللزامية وبناء على الطلب )8

المسافات إلى أقرب كيلو متر أو ميل بحري بين النقاط المهمة التي تشـكل نقـاط دوران أو نقـاط     )9
 . إبالغ
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تحدد بالعالقة إلى نطاقات السلكية ذات ترددات عالية نقاط التحويل على أجزاء الطريق الجوي التي  )10
جدا في جميع االتجاهات، والتي تدل على المسافات إلى اقرب كيلـو متـر أو ميـل بحـري إلـى      

 . المساعدات المالحية

ميـل   100متر أو  50ارتفاعات الطيران الدنيا على طرق خدمات الحركة الجوية إلى أقرب أعلى  )11
 ). 21-2، الفقرة بع الجزء الساانظر (بحري 

تعريف واضح لالرتفاعات الدنيا الثابتة التي تقدم عندها متجهات راداية عند المغادرة والوصول إلى  )12
 . ميل بحري 100متر أو  50أقرب أعلى 

 . القيود على السرعة المنطقية والمستوى أو االرتفاع إذا كانت محددة )13

ــوا  )14 ــي القـ ــة فـ ــلكية المدرجـ ــاالت الالسـ ــزات االتصـ ــاتجهيـ ــع تردداتهـ   .ئم مـ
  



39 
 

  
  عــــل التاســــالفص

  )SID(للمغادرة القياسية اآللية  خريطة
91 

يجب أن تزود هذه الخريطة طاقم الطائرة بمعلومات تمكنه من االلتزام بالطريق الجـوي المعـين للمغـادرة    
  . القياسية اآللية من مرحلة اإلقالع إلى مرحلة أثناء الطريق

92 
متاحة حيثما يتم إنشاء طريق جوي للمغادرة القياسـية، وال  ) SID(للمغادرة القياسية اآللية  خريطةب جعل يج

  . للمنطقة خريطةيمكن إظهاره بالوضوح الكافي على 
93 

غـادرة والنقطـة   يجب أن تكون تغطية الخريطة كافية للداللة على النقطة التي يبدأ عندها طريق الم 9-3-1
المهمة المحددة التي يمكن عندها بدء مرحلة أثناء الطريق من الطيران على امتداد طريق خـدمات  

  . حركة جوية معين
  . رسم الخريطة وفقا لمقياس الرسم يجب 9-3-2
  . في حالة رسم الخريطة وفقا لمقياس الرسم، يجب أن يظهر عليها مؤشر للمقياس 9-3-3
غير مطابقة لمقيـاس  "رسم الخريطة وفقا لمقياس الرسم يجب إظهار الحاشية التفسيرية في حالة عدم  9-3-4

واستعمال الرمز الدال على انقطاع في مقياس الرسم على المسارات والجوانب األخرى مـن  " الرسم
  . الخريطة التي ال يمكن رسمها وفقا للمقياس نظرا لكبر حجمها

94 
  مطابق يقارب فيه خط مستقيم دائرة كبيرة يجب استعمال مسقط  9-4-1
  . يجب إظهار خطوط العرض وخطوط الطول بفواصل مناسبة عند رسم الخريطة وفقا لمقياس الرسم 9-4-2
  . يجب وضع عالمات التدرج بفواصل مناسبة على طول الخطوط المحددة 9-4-3

95 
أو البلدة، أو المنطقة، التي يخدمها المطار، . يه المطارالذي يقع ف المدينةيجب تعريف كل ورقة باسم  9-5-1

مسميات (ومسمى طريق ) مسميات المدارج(واسم المطار، وحيثما يكون ذلك مالئما، مسمى المدرج 
  . المغادرة اآللية القياسية) طرق



40 
 

. يةعندما تكون طرق المغادرة مصممة الستخدام المالحة المنطق RNAVيدرج المختصر اإلضافي  9-5-2
وإذا كانت هذه الطرق تقتصر على أجهزة استشعار محددة، تكون اإلشارة إليها بخط صغير وبـين  

  " .RNAV (DME/DME)"أقواس مثل 
بعـد   VOR/DME، يجب وضع عالمة تعريف المرجع VOR/DME RNAVبالنسبة إلجراءات  9-5-3

  " .RNAV (VOR/DME)"أو " RNAV"المختصر 
ندما يكون طريق المغادرة مصمما الستخدام األداء المالحـي المطلـوب   ع" RNP"يطبق المختصر  9-5-4

"RNP " وتنشر قيمة األداء المالحي المطلوب بخط صغير وبين قوسين مثال"RNP(0.3) "  
تنشر خرائط منفصلة لكل جهاز استشعار أو لمجموعة من أجهزة االستشعار المالحية عندما تقتضي  9-5-5

  . ال تصدر خرائط منفصلة إال إذا كانت الطرق مختلفة أفقيا أو رأسياالمتطلبات التشغيلية ذلك و
96 

عند رسم الخريطة بمقياس معين، يجب إظهار خطوط السواحل العامة لجميع مسـاحات الميـاه المكشـوفة     9-6-1
  . لى وظيفة الخريطةوالبحيرات الكبيرة واألنهار، إال إذا كانت تتعارض مع بيانات أكثر انطباقا ع

ـ لتحسين الوعي بالبيئة المحيطة في المناطق التي توجد بها تضاريس كبيرة، ي 9-6-2 ب إظهـار جميـع   ج
عن منسوب المطار األولى بخطوط كفـاف  ) قدم1000(مترا  300التضاريس التي ترتفع أكثر من 

ر مناسـيب المواقـع   ويجـب إظهـا  . خفيفة وطبع قيم خطوط الكفاف والطبقات اللونية باللون البني
  . كما يجب إظهار العوائق المهمة. المالئمة باللون األسود

97 
يجب إظهار التغير المغناطيسي المستعمل في تحديد االتجاه الزاوي المغناطيسي، ومسارات الطائرة، وشـعاع  

  . أقرب درجةالالسلكية ذات الترددات العالية جدا في جميع االتجاهات على المناره 
98 

االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وأشعة المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا في جميـع   9-8-1
  . 2-8-9صوص عليها في الفقرة االتجاهات يجب أن تكون مغناطيسية باستثناء المن

في المناطق ذات االرتفاعات العالية وحيث تقرر السـلطة المالئمـة أن الرجـوع علـى الشـمال       9-8-2
  . استعمال مرجع أخر، أي الشمال الحقيقي أو شمال الشبكة يمكنالمغناطيسي أمر غير ممكن عمليا، 

عاع المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جـدا  عند بيان االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وش 9-8-3
في جميع االتجاهات بالرجوع على الشمال الحقيقي أو شمال الشبكة، يجـب اإلشـارة إلـى ذلـك     

  . وعند استعمال شمال الشبكة يجب تعريف خط الطول المرجعي للشبكة. بوضوح
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99 
991 

  . لمغادرة باستخدام نمط المدرجيجب إظهار مطار ا 9-9-1-1
. يجب إظهار وتعريف جميع المطارات التي تؤثر على طريق المغادرة القياسية اآلليـة المعـين   9-9-1-2

  . ويجب إظهار أنماط مدارج المطار حيثما كان ذلك مالئما
992 

التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ اإلجـراءات ، مـع تعريفهـا    يجب إظهار المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة 
  . وحدودها الرأسية

993 
يجب إظهار أدنى ارتفاع في القطاع، استنادا إلى مساعد مالحي مرتبط باإلجراءات المعنية، مـع   9-9-3-1

  . إشارة واضحة إلى القطاع الذي يسرى عليه
 يتم فيها تحديد أدنى ارتفاع في القطاع، يجب رسم الخريطة حسـب مقيـاس   في الحاالت التي ال 9-9-3-2

الرسم ويجب إظهار أدنى ارتفاع في المنقطة داخل رباعيات األضالع التي تشكلها خطوط الطـول  
كما يجب إظهار أدنى ارتفاعات في المنطقة في أجزاء الخريطة التي ال يغطيهـا أدنـى   . والعرض

  . ارتفاع في القطاع
994 

  . يجب إظهار عناصر نظام خدمات الحركة الجوية ذات الصلة 9-9-4-1
  : ويجب أن تتكون العناصر مما يلي 9-9-4-1-1

 : تصوير بياني لكل طريق مغادرة قياسية آلية، ويشمل ذلك )1
  . مسمى الطريق )أ 
 . نقاط مهمة تعرف الطريق )ب 

 . إلى أقرب درجة) الطرق( أو شعاع على طول جزء من الطريق مسار )ج 

 . المسافات إلى أقرب كيلو متر أو ميل بحري بين النقاط المهمة )د 

 . قدم على طول الخط 100متر أو  50ارتفاعات الطيران الدنيا إلى أقرب أعلى  )ه 

  . قدم، حيث تحدد 100مترا أو  50القيود على االرتفاع أو مستوى الطيران إلى أقرب أعلى  )و 
 : ، ويشمل ذلك) الطرق(المرتبط بالطريق ) المساعدات(سلكي المساعد المالحي الال )2

  . االسم بلغة واضحة )أ 
 . التعريف )ب 

 .التردد )ج 

 . اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات، والدقائق، والثواني )د 
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 30بالنسبة لمعدات قياس المسافات، قناة معدات قياس المسافات ومنسوب هوائي إرسالها إلى أقرب  )ه 
 ). قدم 100(مترا 

رموز النقاط المهمة غير المعلمة بموقع مساعد مالحي السـلكي، وإحـداثياتها الجغرافيـة     –أسماء  )3
بالدرجات، والدقائق والثواني، واالتجاه الزاوي إلى اقرب عشر درجة والمسافة إلى أقرب عشـري  

 . من مساعد مالحي السلكي مرجعي) عشر الميل البحري(الكيلو متر 

 . قدوائر االنتظار القابلة للتطبي )4

 . قدم 1000متر أو  300ارتفاع أو علو المرحلة االنتقالية إلى أقرب أعلى  )5
إدراج مالحظة حيثما توجد عوائق قريبـة  . مواقع وعلو العوائق القريبة التي تخترق سطح تعريف العوائق )6

  .تخترق سطح تعريف العوائق، ولكنها لم تؤخذ في الحسبان بالنسبة لتدرج تصميم اإلجراءات المنشورة

 . مناطق تقييد السرعة، حيثما تكون محددة )7

 . جميع نقاط التبليغ اإللزامية، وعند الطلب )8

 : إجراءات االتصاالت الالسلكية، وتشمل )9
  . خدمات الحركة الجوية) وحدات(االتصال بوحدة ) عالمات(عالمة  )أ 
 . التردد )ب 

  . ضبط الجهاز المجيب، حيثما يكون ذلك مالئما )ج 
وإجراءات فشل االتصاالت  (SID)المغادرة القياسية اآللية ) طرق(طريق يجب تقديم نص يصف  9-9-4-2

فيما يتعلق بمراقبة الرادار، ويجب إظهاره، حيثما يكون ذلك ممكنا، على الخريطة أو على الورقـة  
  . ذاتها التي تحوي الخريطة
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  ر ـــــل العاشــــالفص
  (STAR)ل القياسي اآليل ولوصا خريطة 

101 
ن تزود هذه الخريطة طاقم الطائرة بمعلومات تمكنه من االلتزام بالطريق الجـوي المعـين للوصـول    يجب أ

  . القياسي اآللي من مرحلة أثناء الطريق إلى مرحلة االقتراب
102 

متاحة حيثما يتم إنشاء طريق جوي للوصـول القياسـي   ) STAR(للوصول القياسي اآللي  خريطةيجب جعل 
  . للمنطقة خريطةي، وال يمكن إظهاره بالوضوح الكافي على اآلل

103 
يجب أن تكون تغطية الخريطة كافية للداللة على النقطة التي تنتهي عندها مرحلة أثنـاء الطريـق    10-3-1

  . وتبدأ مرحلة االقتراب
  . يجب رسم الخريطة وفقا لمقياس الرسم  10-3-2
  . رسم الخريطة وفقا لمقياس الرسم، يجب أن يظهر عليها مؤشر لقياس الرسم في حالة 10-3-3
غير مطابقة لمقياس "في حالة عدم رسم الخريطة وفقا لمقياس الرسم يجب إظهار الحاشية التفسيرية  10-3-4

واستعمال الرمز الدال على انقطاع في مقياس الرسم على المسارات والجوانب األخرى مـن  " الرسم
  . طة التي ال يمكن رسمها وفقا لمقياس الرسم نظرا لكبر حجمهاالخري

104 
  . يجب استعمال مسقط مطابق يقارب فيه خط مستقيم دائرة كبيرة 10-4-1
يجب إظهار خطوط العرض وخطوط الطول بفواصل مناسبة عند رسم الخريطـة وفقـا لمقيـاس     10-4-2

  . الرسم
  . واصل مناسبة على طول الخطوط المحددة، حسب ما هو مالئميجب وضع عالمات التدرج بف 10-4-3

105 
يجب تعريف كل ورقة باسم المدينة أو البلدة، أو المنطقة، التي يخدمها المطـار، واسـم المطـار،     10-5-1

) مسـميات طـرق  (ومسمى طريـق  ) مسميات المدارج(وحيثما يكون ذلك مالئما، مسمى المدرج 
  . ليالوصول القياسي اآل
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عندما تكون طرق الوصـول مصـممة السـتخدام المالحـة     " RNAV"يدرج المختصر اإلضافي  10-5-2
وإذا كانت هذه الطرق تقتصر على أجهزة استشعار محددة، تكون اإلشـارة إليهـا بخـط    . المنطقية

  ". RNAV (DME/DME)"صغير وبين أقواس، مثل 
،يجب وضع عالمـة تعريـف المرجـع    VOR/DME RNAVبالنسبة لطرق الوصول باستخدام  10-5-3

VOR/DME  بعد المختصر"RNAV "أو  "RNAV (DME/DME) ."   
عندما يكون طريق الوصول مصمما الستخدام األداء المالحي المطلـوب  " RNP"يطبق المختصر  10-5-4

"RNP " وتنشر قيمة األداء المالحي المطلوب"RNP " بخط صغير وبين قوسين مثال"RNP(0.3) ."  
تنشر خرائط منفصلة لكل جهاز استشعار أو لمجموعة من أجهزة االستشعار المالحيـة عنـدما تقتضـي     10-5-5

  . وال تصدر خرائط منفصلة إال إذا كانت الطرق مختلفة أفقيا أو رأسيا. المتطلبات التشغيلية ذلك
106 

السواحل العامة لجميـع مسـاحات الميـاه     عند رسم الخريطة بمقياس معين، يجب إظهار خطوط 10-6-1
المكشوفة والبحيرات الكبيرة واألنهار إال إذا كانت تتعارض مع بيانات أكثر انطباقا علـى وظيفـة   

  . الخريطة
لتحسين الوعي بالبيئة المحيطة في المناطق التي توجد بها تضاريس كبيرة، يجـب إظهـار جميـع     10-6-2

طار األولي بخطوط كفـاف  عن منسوب الم) قدم 1000(مترا  300التضاريس التي ترتفع أكثر من 
ويجـب إظهـار مناسـيب المواقـع     . قيم خطوط الكفاف والطبقات اللونية باللون البني خفيفة وطبع

  . إظهار العوائق المهمة يجبكما . المالئمة باللون األسود
107 

ديد االتجاه الزاوي المغناطيسي، ومسارات الطائرة، وشـعاع  يجب إظهار التغير المغناطيسي المستعمل في تح
  . المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا في جميع االتجاهات إلى أقرب درجة

108 
ة ومسارات الطائرة وأشعة المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا في جميـع  االتجاهات الزاوي 10-8-1

  . 2-8-10االتجاهات يجب أن تكون مغناطيسية باستثناء المنصوص عليها في الفقرة 
في المناطق ذات االرتفاعات العالية وحيث تقرر السلطة المالئمة أن الرجوع إلى الشـمال المغناطيسـي    10-8-2

  . استعمال مرجع مالئم آخر، أي الشمال الحقيقي أو شمال الشبكةيجب عمليا،  أمر ممكن
عند بيان االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وشعاع المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا  10-8-3

. حاإلشارة إلى ذلك بوضو يجبفي جميع االتجاهات بالرجوع إلى الشمال الحقيقي أو شمال الشبكة، 
  . وعند استعمال شمال الشبكة يجب تعريف خط الطول المرجعي للشبكة
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109  
1091 

  . يجب إظهار مطار الهبوط باستخدام نمط المدرج 10-9-1-1
يجب إظهار وتعريف جميع المطارات التي تؤثر على طريق الوصول القياسي اآللـي المعـين    10-9-1-2

  . ط مدارج المطار حيثما كان ذلك مالئماويجب إظهار أنما
1092 

يجب إظهار المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة التي يمكن أن تؤثر على تنفيـذ اإلجـراءات مـع تعريفهـا     
  . وحدودها الرأسية

1093 
  . ع مع إشارة واضحة إلى القطاع الذي يسري عليهيجب إظهار أدنى ارتفاع في القطا 10-9-3-1
في الحاالت التي ال يتم فيها تحديد أدنـى ارتفـاع فـي القطـاع، يجـب رسـم الخريطـة حسـب          10-9-3-2

مقياس الرسم ويجب إظهار أدنى ارتفـاع فـي المنقطـة داخـل رباعيـات األضـالع التـي تشـكلها         
فـي المنطقـة فـي أجـزاء الخريطـة التـي        كما يجب إظهار أدنى ارتفاعات. خطوط الطول والعرض

  . يغطيها أدنى ارتفاع في القطاع
  

1094 
  . يجب إظهار عناصر نظام خدمات الحركة الجوية ذات الصلة 10-9-4-1
  :أن تكون العناصر مما يلي ويجب 10-9-4-1-1

 : تصوير بياني لكل طريق وصول قياس آلي، ويشمل ذلك )1

  . طريقمسمى ال )أ 
 . نقاط مهمة تعرف الطريق )ب 

 . مسار أو شعاع إلى أقرب درجة على طول كل جزء من الطريق )ج 

 . المسافات إلى أقرب كيلو متر أو ميل بحري بين النقاط المهمة )د 

قـدم علـى طـول الطريـق      100متـرا أو   50ارتفاعات الطيران الدنيا إلى أقرب أعلى  )ه 
 . أو أجزاء الطريق

 100متـرا أو   50مستوى الطيران الـدنيا إلـى أقـرب أعلـى      القيود على االرتفاع أو )و 
  . قدم، حيث تحدد

 : وشمل ذلك) الطرق(المرتبط بالطريق ) المساعدات(المساعد المالحي الالسلكي  )2

  . االسم بلغة واضحة )أ 
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 . التعريف )ب 

 . التردد )ج 

 . اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات، والدقائق، والثواني )د 

ت، قناة معدات قياس المسافات ومنسوب هوائي اإلرسـال إلـى   بالنسبة لمعدات قياس المسافا )ه 
 ). قدم 100(مترا 30أقرب 

رموز النقاط المهمة غير المعلمة بموقع مساعد مالحي السـلكي، وإحـداثيات الجغرافيـة     -أسماء )3
بالدرجات، والدقائق والثواني، واالتجاه الزاوي إلى أقرب عشر درجة والمسافة إلى أقرب عشـري  

 . من المساعد المالحي الالسلكي المرجعي) عشر الميل البحري(ر الكيلو مت

 . دوائر االنتظار القابلة للتطبيق )4

 . قدم 1000متر أو  300ارتفاع أو علو المرحلة االنتقالية إلى أقرب أعلى  )5

 . مناطق تقييد السرعة، حيثما تكون محددة )6

 . جميع نقاط التبليغ االلزامية، وعند الطلب )7

 : الت الالسلكية ، وتشملإجراءات االتصا )8

  . خدمات الحركة الجوية) وحدات(االتصال بوحدة ) عالمات(عالمة  )أ 
 . التردد )ب 

  . ضبط الجهاز المجيب، حيثما يكون ذلك مالئما )ج 
وإجـراءات فشـل   ) STAR(الوصول القياسي اآللـي  ) طرق(يجب تقديم نص يصف طريق  10-9-4-2

إظهاره، حيثما يكون ذلك ممكنا، علـى الخريطـة أو   االتصاالت فيما يتعلق بمراقبة الرادار، ويجب 
  . على الورقة ذاتها التي تحوي الخريطة
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  الفصل احلادي عشر
  يـــرتاب اآللـــــالقا ةــــخريط 

111 
يجب أن تزود هذه الخريطة طاقم الطائرة بالمعلومات التي تمكنه من تأدية اإلجراءات المعتمدة لالقتراب اآللي 

  . الهبوط المزمع، بما فيها إجراءات االقتراب الفاشل، ودوائر االنتظار، حيثما يكون ذلك مطبقا من مدرج
112 

لالقتراب اآللي متاحة لجميع المطارات التي يسـتعملها الطيـران المـدني     خريطةأن تكون  يجب 11-2-1
  . إجراءات لالقتراب اآللي الهيئةالدولي والتي وضعت لها 

تؤمن عادة خريطة منفصلة لالقتراب اآللي صادرة عن ايكاو لكل إجراءات لالقتراب الدقيق  سوف 11-2-2
  . تضعها الدولة

لالقتراب غيـر  سوف تؤمن عادة خريطة منفصلة لالقتراب اآللي صادرة عن ايكاو لكل إجراءات  11-2-3
  . الدقيق تضعها الدولة

 ما تختلف قيم المسار، والتوقيـت، واالرتفـاع بـين فئـات    يجب تقديم أكثر من خريطة واحدة عند 11-2-4
الطائرات بالنسبة ألجزاء إجراءات االقتراب اآللي غير جزء االقتراب النهائي، ويمكـن أن يـؤدي   

  . إدراج تلك الفروقات في خريطة واحدة إلى حدوث تشويش أو ارتباك
  . منت أساسية بالنسبة للتشغيل اآلالقتراب اآللي كلما تقادمت معلوماا يجب مراجعة خرائط  11-2-5

113 
يجب أن تكون تغطية الخريطة كافية لتشمل جميع أجزاء إجراءات االقتراب اآللـي وأي منـاطق    11-3-1

  . إضافية قد تكون ضرورية لنوع االقتراب المزمع
  : وذلك وفقا لما يليمقياس الرسم المختار الحد األقصى من الوضوح،  يضمنيجب أن  11-3-2

  . اإلجراء الموضح على الخريطة )1
  . قياس الورقة )2

  يجب وضع ما يدل على مقياس الرسم  11-3-3
 10(كلـم   20ما لم يكن ذلك ممكنا عمليا، فإنه يجب رسم دائرة للمسافة بنصف قطر مقـداره   11-3-3-1

طار أو القريبة منـه، أو  القائمة من الم) DME(أميال بحرية يكون مركزها معدات قياس المسافات 
في النقطة المرجعية للمطار إذا لم تتوافر معدات قياس المسافات المالئمة، كما يجب توضيح نصف 

  . قطر تلك الدائرة على محيطها
  . مقياس رسم المسافة تحت الصورة الجانبية مباشرة بيانيجب  11-3-3-2
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114 
  ). بوصة 5.82× 8.27(مم  148×  210سم تكون بمقياس الر يجب للورقة أن 11-4-1

115 
  . يجب استعمال مسقط مطابق يقارب فيه خط مستقيم دائرة كبيرة 11-5-1
  . يجب وضع عالمات التدرج بفواصل مناسبة على طول الخطوط المحددة 11-5-2

116 
تي يخدمها المطار، واسم المطار، ورمز يجب تعريف الخريطة باسم المدينة أو البلدة، أو المنطقة ال 11-6-1

طراز المساعدات المالحية الالسلكية التي تعتمد عليها إجـراءات االقتـراب اآللـي أو إجـراءات     
  . البصرية، ورمز المدرج، حيثما يكون ذلك معموال به) الدوران(المناورة 

ات، فإنه يجب توضـيح ذلـك   إذا كانت إجراءات االقتراب اآللي محصورة بفئات محددة من الطائر 11-6-2
  . بين قوسين في نهاية التعريف

عندما تكون إجراءات االقتراب اآللي مصـممة السـتخدام   " RNAV"ويدرج المختصر اإلضافي  3 -11-6
وإذا كانت هذه الطرق تقتصر على أجهزة استشعار محددة، تكون اإلشارة إليهـا  .  المالحة المنطقية

  ". RNAV (DME/DME)"       بخط صغير وبين أقواس مثل
 VOR/DME، يجب وضع عالمة تعريف المرجـع   VOR/DME RNAVبالنسبة إلجراءات  11-6-4

  ". RNAV ( DME/DME)"            أو" RNAV"بعد المختصر اإلضافي 
عندما تكون إجراءات االقتراب اآللي مصممة السـتخدام األداء المالحـي   " RNP"يطبق المختصر  11-6-5

  "RNP(0.3)"بخط صغير وبين قوسين،مثال " RNP"نشر قيمة األداء المالحي المطلوب المطلوب، وت
تنشر خرائط منفصلة لكل جهاز استشعار أو لمجموعة من أجهزة االستشـعار المالحيـة عنـدما     11-6-6

وال تنشر خرائط منفصلة إال إذا كانت الطـرق مختلفـة أفقيـا أو    . تقتضي المتطلبات التشغيلية ذلك
   .رأسيا

117 
يجب إظهار معلومات المنشآت والطوبوغرافية وثيقة الصلة بالتنفيذ اآلمـن إلجـراءات االقتـراب     11-7-1

اآللي، وتشمل إجراءات االقتراب الفاشل، وإجراءات االنتظار المتصلة بها، وإجـراءات المنـاورة   
افية، عند الضـرورة  ك المعلومات الطوبوغرويجب تسمية تل. البصرية عندما تكون ثابتة) الدورات(

ويجب أن يكون الحد األدنى لتلك المعلومات رسما للكتل األرضية . هم تلك اإلجراءاتفقط، لتسهيل ف
  . والبحيرات الرئيسية واألنهار
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يجب إظهار الصورة الجانبية بالطريقة األكثر مالءمة للسمات الخاصة لمنسـوب المنطقـة، فـي     11-7-2
فوق منسوب المطار الداخل في نطاق ) قدم4000(متر  1200لتي تتجاوز فيها التضاريس المناطق ا

من نقطـة المطـار   ) أميال بحرية6(كيلو مترا  11في حدود ) قدم 2000(متر  600الخريطة، أو 
المرجعية، أو عندما يقل علو التدرج في إجراءات االقتراب النهائي أو إجراءات االقتـراب الفاشـل   

 500(متـرا   150األمثل نظرا للتضاريس، ينبغي إظهار جميع التضاريس التي تتجاوز  على العلو
. بيان قيم الكفاف وتلوين الطبقات بـاللون البنـي   فوق منسوب المطار بخطوط كفاف رقيقة مع) قدم

  . يجب أيضاً تلوين المناسيب المالئمة بما فيها أعلى منسوب في داخل أعلى خط كفاف باللون األسود
، أو عندما 2-7-11لمناطق التي يقل علو تضاريسها عما هو منصوص عليه في الفترة افي يجب   11-7-3

 يجـب يقل علو التدرج في االقتراب النهائي أو في إجراءات االقتراب الفاشل عن العلـو األمثـل،   
فوق منسوب المطار بخطـوك كفـاف   ) قدم 500(مترا  150إظهار جميع التضاريس التي تتجاوز 

ويجب أيضاً تلوين مناسب المواقع المالئمة، . مع بيان قيم الكفاف وتلوين الطبقات باللون البني رقية
  . بما فيها أعلى منسوب في داخل أعلى خط كفاف، باللون األسود

118 
  يجب إظهار التغير المغناطيسي  11-8-1
يها إلى أقرب درجة، يجب أن تتوافـق مـع القيمـة    عند إظهار قيمة التغير المغناطيسي، مشارا إل 11-8-2

المستعملة التحديد االتجاه الزاوي المغناطيسي، ومسار الطـائرة وشـعاع المنـارة الالسـلكية ذات     
  . الترددات العالية جدا في جميع االتجاهات

119 
 

االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وأشعة المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا في جميع  11-9-1
  . 2-9-11االتجاهات يجب أن تكون مغناطيسية باستثناء المنصوص عليها في الفترة 

أن الرجـوع إلـى الشـمال    ناطق ذات االرتفاعات العالية وحيث تقرر السـلطة المالئمـة   مفي ال 11-9-2
استعمال مرجع مالئم آخر، أي الشمال الحقيقي أو شـمال   يجبالمغناطيسي أمر غير ممكن عمليا، 

  . الشبكة
عند بيان االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وشعاع المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا  11-9-3

. يقي أو شمال الشبكة، يجب اإلشارة إلى ذلك بوضوحفي جميع االتجاهات بالرجوع إلى الشمال الحق
  . وعند استعمال شمال الشبكة يجب تعريف خط الطول المرجعي للشبكة
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1110 
11101 

يجب إظهار جميع المطارات التي تظهر نمطا مميزا من الجو باستعمال الرمز المناسب علـى   11-10-1-1
  . المطارات المهجورة بوصفها مطارات مهجورةالخريطة، ويجب تعريف 

  : يجب إظهار نمط المطار بمقياس رسم كبير بدرجة كافية لكي يبدو واضحا، بالنسبة لما يلي 11-10-1-2
  . المطار الذي تستند إليه اإلجراءات )1
المطارات التي تؤثر على نمط الحركة أو التي يحتمل نظرا لموقعها أن يخلط بينها وبـين   )2

  . هبوط المزمع في ظروف الطقس الرديئةمطار ال
  .يجب إظهار منسوب المطار إلى أقرب متر أو قدم في موقع بارز من الخريطة 11-10-1-3
يجب إظهار منسوب العتبة، أو أعلى منسوب في منطقة مالمسة األرض، إلى أقرب متـر أو   11-10-1-4

  . قدم، حيثما ينطبق ذلك
11102 

هار جميع العوائق المهمة على منظر الخريطة االستوائي باسـتثناء تلـك المشـمولة    يجب إظ 11-10-2-1
  . 4-7-11بالفقرة 

إذا كان العامل المقرر الرتفاع أو علو الخلوص من العوائق هو عائق أو أكثر، فيجب تعريف  11-10-2-2
  . تلك العوائق

  ). لذي يليه في العلوا(يجب إظهار منسوب قمة العائق إلى أقرب متر أو قدم  11-10-2-3
انظـر الفقـرة   (ر حيجب إظهار ارتفاعات العوائق فوق مرجع غير متوسط مستوى سطح الب 11-10-2-4

  . ، ويجب عند ذلك وضعها بين أقواس على الخريطة)11-10-2-3
عند إظهار ارتفاعات العوائق فوق مرجع غير متوسط مستوى سطح البحر، يجب أن يكـون   11-10-2-5

خفض عتبـة  نت) أو مدارج(منسوب المطار إال في المطارات التي يوجد فيها مدرج آلي المرجع هو 
عن منسوب المطار، فيجب أن يكون مرجع الخريطة هـو  ) أقدام7) (اثنين(منسوبة بأكثر من مترين 

  . منسوب عتبة المدرج الذي يرتبط به االقتراب اآللي
البحر، يجب النص على ذلك في مكان بـارز  مرجع غير متوسط مستوى سطح  عند استعمال 11-10-2-6

  . من الخريطة
فإنه يجب توضيح ذلك  1-إنشاء منطقة خالية من العوائق لمدرج االقتراب الدقيق من الفئةعند  11-10-2-7

  . ووصفه
  



51 
 

11103 
ذ اإلجراءات، مع ذكر تعريفها وحـدودها  يجب إظهار المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة التي تؤثر على تنفي

  . الرأسية
  تجهيزات االتصاالت الالسلكية والمساعدات المالحية  11-10-4
يجب إظهار المساعدات المالحية الالسلكية الالزمة لإلجراءات مع ذكر تردداتها، وتعريفاتها،  11-10-4-1

ر من محطة واحدة علـى مسـار   وفي حالة وجود أكث. وسماتها المحددة لمسار الطائرة، إن وجدت
االقتراب النهائي في إطار أحد اإلجراءات، تحدد بوضوح التجهيزات المسـتخدمة لإلرشـاد علـى    

باإلضافة إلى ذلك، ينظر في مسألة إزالة تلـك التجهيـزات التـي ال    و. المسار في االقتراب النهائي
  . تستخدم في هذا اإلجراء من خريطة االقتراب

 أو نقطة االقتراب النهائي إلجـراءات (ار وتعريف النقطة المحددة لالقتراب النهائي يجب إظه 11-10-4-2
، والنقاط المحددة األساسية األخـرى والنقـاط التـي تتكـون منهـا      )االقتراب لنظام الهبوط اآللي

  . اإلجراءات
قتراب النهائي إلجراءات االقتـراب  أو نقطة اال(يجب تعريف النقطة المحددة لالقتراب النهائي  11-10-4-3

  . ، مع ذكر إحداثياتها الجغرافية بالدرجات، والدقائق، والثواني) لنظام الهبوط اآللي
يجب أن تظهر على الخريطة المساعدات المالحية الالسلكية التـي يمكـن أن تسـتعمل فـي      11-10-4-4

  . ار الطائرة، إن وجدتإجراءات التحويل، وأن يشار إليها مع ذكر سماتها المحددة لمس
يجب إظهار ترددات االتصاالت الالسلكية، وتشمل عالمـات النـداء التـي يقتضـيها تنفيـذ       11-10-4-5

  . اإلجراءات
يجب إظهار المسافة بين المطار وكل مساعد مالحي السلكي يتعلق باالقتراب النهائي، إذا مـا   11-10-4-6

ويجب إظهار االتجاه الـزاوي للمطـار   . ميل بحريذلك إلى أقرب كيلو متر أو  اقتضت اإلجراءات
  . إلى أقرب درجة، مالم يكن هناك مساعد محدد لمسار الطائرة يدل على ذلك االتجاه

11105 
يجب إظهار االرتفاع األدنى في القطاع الذي حددته الهيئة المسؤولة عن ذلك، وأن يذكر بوضوح القطاع الذي 

  . عليه ينطبق
11106 

  : يجب أن تظهر على المسقط األفقي المعلومات التالية وبالطريقة الموضحة 11-10-6-1
مسار الطائرة المخصص إلجراءات االقتراب باستعمال سهم من خط متصل يشـير إلـى اتجـاه     )أ 

  . الطيران
 . الفاشل باستعمال سهم من خط متقطع مسار الطائرة المخصص إلجراءات االقتراب )ب 
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باسـتعمال سـهم   ) و ب )أي مسار مخصص إلجراءات إضافية، غير اإلجراءات المحددة في أ )ج 
 . من خط منقط

االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وأشعة المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جـدا فـي    )د 
رب عشري الكيلو متر أو عشـر الميـل   جميع االتجاهات إلى أقرب درجة والمسافات إلى أق

 . البحري أو األوقات الالزمة لإلجراءات
إذا لم يتوفر مساعد محدد للمسار، فيجب إظهار االتجاه الزاوي المغناطيسي إلى أقرب درجة نحو  )ه 

 . المطار من المساعدات المالحية المعنية باالقتراب النهائي

 . بصري) وراند(حدود أي قطاع يحظر فيه القيام بأي مناورة  )و 

الفاشل، حيثمـا  واالقتراب نمط االنتظار واالرتفاع أو العلوم األدنى لالنتظار المرتبط باالقتراب  )ز 
 . يكون ذلك محددا

  . مالحظات تحذيرية، حيثما تلزم، تعرض بصورة بارزة على الصفحة األمامية للخريطة )ح 
ل مساعد مالحـي السـلكي مـرتبط    يجب أن يظهر المسقط األفقي المسافة إلى المطار من ك 11-10-6-2

  . باالقتراب النهائي
  : يجب تقديم صورة جانبية تكون عادة أسفل المسقط األفقي وتظهر فيها البيانات التالية 11-10-6-3

  . المطار برسم مستطيل أسود عند منسوب المطار )أ 
 صورة جانبية للقطاعات المخصصة إلجراءات االقتراب باستعمال سهم من خط متصل يشير )ب 

 . على اتجاه الطيران

صورة جانبية للقطاع المخصص إلجراءات االقتراب الفاشل باستعمال سهم من خط متقطـع،   )ج 
 . مع وصف اإلجراءات

) ب وج(صورة جانبية ألي قطاع مخصص إلجراءات إضافية، غير اإلجراءات المحددة فـي   )د 
 . باستعمال سهم من خط منقط

إلى أقرب درجة والمسافات إلـى   VORعة منارة االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وأش )ه 
 . أقرب عشرى كيلو متر أو عشر الميل البحري أو األوقات الالزمة لإلجراءت

اإلجراءات، ويشمل ذلك االرتفاعـات االنتقاليـة، حيثمـا     ااالرتفاعات أو العلو التي تقتضياه )و 
 . تكون محددة

سبة للدوران اإلجرائي، عنـدما تكـون   المسافة الحدية إلى اقرب كيلو متر أو ميل بحري بالن )ز 
 . محددة
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النقطة الثابتة أو نقطة االقتراب المتوسط بالنسبة لإلجراءات التي ال يسمح فيها بعكس خـط   )ح 
 . السير

خط يمثل منسوب المطار أو منسوب العتبة، حسبما يكون مناسبا، على عـرض الخريطـة    )ط 
  . ويشمل مقياس للمسافة مع أصلها عند عتبة المدرج

اختياره يجب إظهار العلو الذي تقتضيه اإلجراءات بين قوسين، باستعمال مرجع العلو الذي يتم  11-10-6-4
  . 5-2-10-11وفقا للفقرة 

ـ    11-10-6-5 ب التضـاريس  ييجب بواسطة خط متصل إظهار صورة جانبية لألرض تبـين أعلـى مناس
هار أعلـى المناسـيب الواقعـة    الموجودة ضمن المنطقة األولية لقطاع االقتراب النهائي، ويجب إظ

  . ضمن المناطق الثانوية لقطاع االقتراب النهائي على الصورة الجانبية بواسطة خط متقطع
11107 

  . يجب إظهار حد التشغيل األدنى للمطار إذا كانت الدولة قد حددته 11-10-7-1
  . من العوائق، حسب ما هو مالئميجب إظهار ارتفاع أو علو الخلوص  11-10-7-2

11108 
يجب إظهار المسافة وجدول يظهر السرعات األرضية والمدة بين النقطة الثابتـة لالقتـراب    8-1 -11-10

  : النهائي ونقطة االقتراب الفاشل، عندما تحدد نقطة االقتراب الفاشل بما يلي
  .لنهائيالمسافة من النقطة الثابتة لالقتراب ا -
  .تجهيزات أو نقطة ثابتة والمسافة الموافقة لها من النقطة الثابتة لالقتراب النهائي -

ويجب إظهار المسافة إلى أقرب عشري الكيلو متر أو أقرب عشر الميل البحري وجـدول يظهـر السـاعات    
  . فاشلالزمنية من النقطة الثابتة لالقتراب النهائي إلى نقطة االقتراب ال المدداألرضية و

عندما يتطلب األمر معدات قياس المسافات لالستعمال في جزء االقتـراب النهـائي، يجـب     8-2 -11-10
. إظهار جدول يوضح االرتفاع أو العلو لكل كيلو مترين أو ميل بحري واحد، حسب ما هو مالئـم 

رتفاع أو علـو  وال يتضمن هذا الجدول المسافات المقابلة لمستويات االرتفاع أو العلو دون مستوى ا
  . الخلوص من العوائق

ضي استعمال معدات قياس المسافات في جزء االقتراب النهائي تبالنسبة لإلجراءات التي ال تق 8-3 -11-10
 يجبعلى الرغم من أن تلك المعدات متاحة لتقديم معلومات استشارية عن الصورة الجانبية للنزول، 

  . إدراج جدول يظهر االرتفاع أو العلو
  . يجب إظهار جدول لمعدل النزول 8-4 -11-10
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يجب إظهار خط مدرج للنزول لالقتراب النهائي، وإظهار زاوية النزول إلى أقـرب عشـر    8-5 -11-10
  . درجة بين قوسين، بشأن اإلجراءات غير الدقيقة إلى جانب النقطة الثابتة لالقتراب النهائي

/ نظام الهبوط الميكروويفـي للمالحـة الجانبيـة   / لييجب إظهار علو مرجع نظام الهبوط اآل 8-6 -11-10
الممر الرأسي علـى  / المالحة الرأسية إلى أقرب نصف متر أو قدم، وزاوية ممر االنحدار المنسوب

نظام الهبـوط الميكروويفـي والمالحـة    / الخرائط التي تبين إجراءات االقتراب لنظام الهبوط اآللي
، جيـب إدراج   3.5ْالمنسوب أكبر من / ت زاوية ممر االنحداروإذا كان. المالحة الرأسية/ الجانبية

مالحظة تشير إلى المقتضيات المالئمة لمثل هذا اإلجراء من مواصفات الطائرة ومـؤهالت طـاقم   
  . الطيران

تسجل زاوية النزول في االقتراب النهائي إلى أقرب عشر درجـة لإلجـراءات اآلليـة مـع      8-7 -11-10
  . الرأسي اإلرشاد

  
11109 

يجب نشر البيانات التالية في صيغة جداول على الصفحة الخلفية للخريطة أو بصورة ورقة منفصـلة تشـير   
  : بصورة صحيحة إلى المراجع

النقـاط الضـرورية   / نقاط االقتراب النهائي والنقـاط المحـددة  / النقاط المحددة لالقتراب النهائي )أ 
كون منها إجراء االقتراب النهائي، معرفـة بإحـداثياتها  الجغرافيـة بالـدرجات     األخرى التي يت

  . والدقائق والثواني وأعشار الثانية
االتجاهات الزاوية للتكوينات الثابتة إلجراءات االقتراب اآللي إلى أقرب جزء مـن المائـة مـن     )ب 

 . الدرجة

 . ب جزء من المائة من الميل البحريمسافة التكوينات الثابتة إلجراءات االقتراب اآللي إلى أقر )ج 

على مائة مـن   1في عمليات االقتراب غير الدقيق، زاوية النزول في االقتراب النهائي إلى أقرب  )د 
  . الدرجة
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  الفصل الثاني عشر 
  القرتاب البصريا خريطة 

121 
مراحل الرحلة الجوية مـن  يجب أن تزود هذه الخريطة طواقم الطائرات بمعلومات تمكنهم من االنتقال خالل 

  . مرحلة أثناء الطريق وحتى مرحلة االقتراب من المدرج المزمع للهبوط عن طريق المرجع البصري
122 

بالنسبة لجميع  2-3-1لالقتراب البصري لطواقم الطائرات باألسلوب المشروح في الفقرة  خريطةيجب إتاحة 
  : لمدني الدولي في الحاالت التاليةالمطارات التي يستعملها الطيران ا

  . عندما ال تتوفر سوى تجهيزات مالحية محدودة )1
 . عندما ال تتوفر تجهيزات االتصاالت الالسلكية )2

أو  500000: 1عندما ال تتوفر خرائط جوية كافية للمطار  والمناطق المحيطة به بمقياس رسم  )3
 . أكبر

  . عند إنشاء إجراءات اقتراب بصري )4
123 

يجب أن يكون مقياس الرسم كبيرا بدرجة كافية تسمح برسم المعـالم المهمـة وتصـوير مخطـط      12-3-1
  . المطار

  . 500000: 1يجب أال يقل مقياس الرسم عن  12-3-2
االقتراب البصري بمقيـاس   عندما تتوافر خريطة االقتراب اآللي لمطار معين، يجب رسم خريطة 12-3-3

  . الرسم ذاته
124 

  ). ةصبو5.82×  8.27(مم  148×  210يجب أن تكون الورقة بمقياس الرسم 
125 

  . يجب استعمال مسقط مطابق يقارب فيه خط مستقيم دائرة كبيرة 12-5-1
  . ع عالمات التدرج بفواصل مناسبة على طول الخطوط المحددةيجب وض 12-5-2

126 
  . ينة أو البلدة التي يخدمها المطار واسم المطاريجب تعريف الخريطة باسم المد
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127 

مثل المنحـدرات الصـخرية، والجـروف، والكثبـان     (إظهار المعالم الطبيعية والطبوغرافية يجب  12-7-1
  ). الرملية، والمدن ، والبلدات، والطرق، والسكك الحديدة، والمنارات المنعزلة، وغير ذلك

  . ال يجب إدراج أسماء المواقع الجغرافية ما لم تكن الزمة لتجنب الخلط أو الغموض 12-7-1-1
  . سواحل، والبحيرات ، واألنهار، والجداولليجب إظهار خطوط ا 12-7-2
يجب إظهار الصورة الجانبية بالطريقة األكثر مالءمة للمنسوب الخاص للمنطقة والسمات المميـزة   12-7-3

  . الخريطةللعوائق التي تغطيها 
  . يجب التزام الدقة في اختيار منسوب النقاط عند إظهاره 12-7-4
  . عند عرض األرقام المتعلقة بالمستويات المرجعية المختلفة، يجب مراعاة الوضوح في تمييزها 12-7-5

128 
  . يجب إظهار التغير المغناطيسي

129 
 

االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وأشعة المنارة الالسلكية ذات الترددات العالية جدا في جميع  12-9-1
  . 2-9-12 الفقرةاالتجاهات يجب أن تكون مغناطيسية باستثناء المنصوص عليها في 

ت االرتفاعات العالية وحيث تقرر السـلطة المالئمـة أن الرجـوع إلـى الشـمال      في المناطق ذا 12-9-2
استعمال مرجع مالئم أخر، أي الشمال الحقيقي أو شـمال   يجبالمغناطيسي أمر غير ممكن عمليا، 

  . الشبكة
ة جدا عاليعند بيان االتجاهات الزاوية ومسارات الطائرات وشعاع المنارة الالسلكية ذات الترددات ال 12-9-3

. في جميع االتجاهات بالرجوع إلى الشمال الحقيقي أو شمال الشبكة، يجب اإلشارة إلى ذلك بوضوح
  . وعند استعمال شمال الشبكة يجب تعريف خط الطول المرجعي للشبكة

1210 
12101 

شارة إلى القيود على اسـتعمال  ويجب اإل. جميع المطارات باستعمال نمط المدرج إظهاريجب  12-10-1-1
وفي حالة وجود أي احتمال للخلط بين مطارين متجاورين فإنه يجب اإلشارة إلـى  . أي اتجاه للهبوط

  . ويجب تعريف المطارات المهجورة بوصفها مطارات مهجورة. ذلك
  . إظهار منسوب المطار في موقع بارز من الخريطةيجب  12-10-1-2
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12102 
  يجب إظهار وتعريف العوائق المهمة  12-10-2-1
  ). الذي يليه في االرتفاع(يجب إظهار منسوب قمة العائق إلى أقرب متر أو قدم  12-10-2-2
  . ب إظهار ارتفاع العوائق فوق منسوب المطاريج 12-10-2-3
لـى  عند إظهار ارتفاعات العوائق، يجب النص على االرتفاع المرجع في موقـع بـارز ع   12-10-2-3-1

  . بيان االرتفاعات بين قوسين على الخريطة الخريطة ويجب
12103 

يجب إظهار المناطق المحرمة، والمقيدة، والخطرة التي تؤثر على تنفيذ اإلجـراءات، مـع ذكـر تعريفهـا،     
  . وحدودها الرأسية

12104 
رسم مناطق المراقبة ومناطق حركة المطارات مع حدودها الرأسـية وفئـة المجـال    حيثما ينطبق ذلك، يجب 

  . الجوي المالئمة
12105 

  . يجب إظهار إجراءات االقتراب البصري حيثما ينطبق ذلك 12-10-5-1
  . يجب إظهار المساعدات البصرية للمالحة بالصورة المالئمة 12-10-5-2
 االسمية) الزوايا(يجب إظهار موقع وطراز أجهزة دليل انحدار االقتراب البصري مع الزاوية  12-10-5-3

علـى  ) اإلشـارات (العين فوق عتبة اإلشـارة  ) ارتفاعات(النحدار االقتراب، والحد األدنى الرتفاع 
ـ  ة، االنحدار، وإذا لم يكن محور الجهاز موازيا للخط المركزي للمدرج، يجب إظهار زاوية اإلزاح

  . أي إلى اليمين أو اليسار
12106 

  . حسب ما هو مالئم إظهار المساعدات المالحية الالسلكية إلى جانب تردداتها وتعاريفها يجب 12-10-6-1
  . حسب ما هو مالئم إظهار تجهيزات االتصاالت الالسلكية مع تردداتها يجب 12-10-6-2
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  الفصل الثالث عشر 
  ار أو مطار طائرات اهلليكوبرتملطا خريطة 

131 
  : يجب أن تزود هذه الخريطة طواقم الطائرات بمعلومات تسهل الحركة األرضية للطائرة

  . من موقف الطائرات إلى المدرج )أ 
  . من المدرج إلى موقف الطائرة )ب 

  : وحركة طائرة الهليكوبتر
 . في الجو وإلى منطقة االقتراب النهائي واإلقالعر إلى منطقة المالمسة واالرتفاع تمن موقف طائرة الهليكوب )أ 

 . من منطقة االقتراب النهائي واإلقالع إلى منطقة المالمسة واالرتفاع في الجو وإلى موقف طائرة الهليكوبتر )ب 

 . على امتداد الممرات األرضية وممرات التحليق على ارتفاع منخفض لطائرات الهليكوبتر )ج 

  . ورعلى امتداد الطرق الجوية للعب )د 
  . كما يجب أن تزودهم بمعلومات تشغيلية أساسية في المطار أو مطار طائرات الهليكوبتر

132 
-1الفقـرة  للمطار أو مطار طائرات الهليكوبتر متاحة بالطريقة الواردة في  خريطةيجب أن تكون  13-2-1

ا الطيـران المـدني الـدولي    لجميع المطارات أو مطارات طائرات الهليكوبتر التي يسـتعمله  3-2
  . بصورة منتظمة

للمطار أو مطار طائرات الهليكوبتر متاحة أيضا، بالطريقـة الـواردة فـي     خريطةيجب أن تكون  13-2-2
لجميع المطارات أو مطارات طائرات الهليكـوبتر األخـرى المتاحـة السـتعمالها      2-3-1الفقرة 

  . للطيران المدني الدولي
133 

أن تكون تغطية الخريطة ومقياس رسمها كبيرين بدرجة تكفي لتظهر عليها بوضوح جميـع  يجب  13-3-1
  . 1-6-13العناصر المبينة في الفقرة 

  . مقياس الرسم الخطي على الخريطة يجب أن يظهر 13-3-2
134 

المطار أو مطار طـائرات الهليكـوبتر،   يجب تعريف الخريطة باسم المدينة أو البلدة، أو المنطقة التي يخدمها 
  . واسم المطار أو مطار طائرات الهليكوبتر
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135 
يجب إظهار سهمين للشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي والتغير المغناطيسي إلى أقـرب درجـة والتغيـر    

  . السنوي في التغير المغناطيسي
136 

  : هذه الخريطة ما يلي تظهريجب أن  13-6-1
اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات والدقائق والثواني للنقطة المرجعيـة للمطـار أو مطـار طـائرة      )أ 

  . الهليكوبتر
مناسيب المطار أو مطار طائرات الهليكوبتر إلى أقرب متر أو قدم، وعتبات المدارج لالقتراب  )ب 

 . ، حيثما ينطبق ذلك)مواقع تدقيق جهاز قياس االرتفاع(ائرات غير الدقيق وساحة وقوف الط

المناسيب وتموج هيئ األرض المائية إلى أقرب نصف متر أو قدم، لعتبات المدارج، والمركـز   )ج 
الهندسي لمنطقة مالمسة األرض واالرتفاع عنها، وأعلى منسوب لنطاق مالمسة األرض بالنسبة 

 .لمدرج االقتراب الدقيق

رج بما في ذلك ما هو قيد اإلنشاء مع رقم التعيين، والطول، والعرض إلى أقرب متر، المدا عجمي )د 
وقوى التحمل، والعتبات المزاحة، وإمدادات التوقف، والطرق الخالصة، واتجاهات المدارج إلـى  

 . ة مغناطيسية، ونوع السطح، وعالمات المدرججأقرب در

وطائرات الهليكوبتر، واإلضاءة، والعالمات جميع ساحات وقوف الطائرات، مع مواقف الطائرات  )ه 
وطـرز  ومساعدات التوجيه البصري والمراقبة األخرى، حيثما ينطبق ذلك، ويشمل ذلك مواقـع  

وأنواع السطوح لطائرات الهليكوبتر، وقـوى التحمـل أو القيـود     أجهزة التوجيه البصري للرسو
 . مدارج المرتبطة بهابشأن طراز الطائرة عندما تقل قوة التحمل عن قوة تحمل ال

اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات والدقائق والثواني لعتبـات المراكـز المغناطيسـية لمنـاطق      )و 
حيثما يكـون ذلـك   (المالمسة واالرتفاع عن األرض أو عتاب مناطق االقتراب النهائي واإلقالع 

 ). مالئما

طائرات الهليكوبتر مـع  الممرات، والممرات األرضية وممرات التحليق على ارتفاع منخفض ل )ز 
نوع السطح، والطرق الجوية لعبور طائرات الهليكوبتر، مـع عالمـات االتجـاه، والعـرض،     
واإلضاءة، والعالمات، وتشمل مواقع االنتظار على المدرج وحواجز الوقوف، ومساعدات التوجيه 

حمل عـن قـوة   والمراقبة األخرى، والقيود بشأن قوى التحمل وطراز الطائرة عندما تقل قوة الت
 . تحمل المدارج المرتبطة بها
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من الثانية لنقـاط خـط    المائةاإلحداثيات الجغرافية بالدرجات والدقائق والثواني واألجزاء من  )ح 
 . المركز للممرات المالئمة ومواقف الطائرات

 . الطرق الجوية القياسية لسير الطائرات، إن وجدت، مع رموزها )ط 

 . حدود خدمة مراقبة الحركة الجوية )ي 

 . مواقع مراقبة مدى الرؤية على المدرج )ك 
 . إضاءة االقتراب والمدرج )ل 

الزوايـا االسـمية النحـدار    (موقع وطراز أجهزة دليل انحدار االقتراب البصري مـع الزاويـة    )م 
على االنحـدار،  ) اإلشارات(العين فوق عتبة اإلشارة ) ارتفاعات(االقتراب، والحد األدنى الرتفاع 

هاز موازيا للخط المركزي للمدرج، يجب إظهار زاوية اإلزاحة، أي إلـى  وإذا لم يكن محور الج
 . اليمين أو اليسار

 . تجهيزات االتصاالت الالسلكية )ن 

 . العوائق المهمة بالنسبة لسير الطائرات )س 

 . مناطق خدمة الطائرات والمباني ذات األهمية التشغيلية )ع 

ية جدا في جميع االتجاهـات والتـرددات   نقطة التحقق من المنارة الالسلكية ذات الترددات العال )ف 
 . الالسلكية للمساعد ذي الصلة

أي جزء من منقطة الحركة المرسومة يكون غير مالئم إطالقا للطائرات، وأن يعرف بوضوح  )ص 
  . بهذه الصفة

المتعلقة بطـائرات الهليكـوبتر، يجـب أن تظهـر      1-6-13إضافة  إلى البنود الواردة في الفقرة  13-6-2
  : ايليالخريطة م

  . نوع مطار طائرات الهليكوبتر )أ 
منطقة المالمسة واالرتفاع عن األرض، بما في ذلك األبعاد إلى أبعد متـر واالنحـدار، ونـوع     )ب 

 . السطح، وقوة التحمل باألطنان

منطقة االقتراب النهائي واإلقالع، بما في ذلك النوع، واالتجاه الزاوي الحقيقي إلى أقرب زاويـة،   )ج 
، والطول، والعرض إلى أقرب متـر، واالنحـدار،   ) ثما يكون ذلك مالئماحي(ورقم التعيين 
 . ونوع السطح

 . منطقة السالمة بما في ذلك الطول والصورة الجانبية لألرض )د 

 . الطريق الخالص لطائرات الهليكوبتر بما في ذلك الطول والعرض، ونوع السطح )ه 

 ). الذي يليه في العلو(قرب متر أو قدم العوائق المهمة بما في ذلك نوع ومنسوب قمة العائق إلى أ )و 
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المساعدات البصرية إلجراءات االقتراب، والعالمات اإلضافية لمنطقة االقتراب النهائي واإلقالع،  )ز 
 . ومنطقة المالمسة واالرتفاع عن األرض

 : المسافات المعلنة لطائرات الهليكوبتر إلى أقرب متر، حيثما تكون ذات عالقة، بما في ذلك )ح 

  . اإلقالع المتاحةمسافة  )1
 . مسافة اإلقالع المرفوضة )2
  .مسافة الهبوط المتاحة )3
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  الفصل الرابع عشر 
  حلركة األرضية يف املطارا خريطة 

141 
يجب أن تزود هذه الخريطة اإلضافية طواقم الطائرات بمعلومات تفصيلية لتسهيل الحركة األرضية للطـائرة  

  . فها ورسوهامن والي مواقف الطائرات وأماكن وقو
142 

 خريطـة حيثمـا تكـون    2-3-1للحركة األرضية في المطار بالطريقة المبينة في الفقرة  خريطةيجب إتاحة 
للمطار أو مطار الهليكوبتر مكتظة بالمعلومات، وال يكون ممكنا نتيجة لذلك أن تظهر بوضوح كاف على تلك 

  . ية للطائرة على امتداد الممرات من مواقف الطائرات وإليهاالخريطة التفاصيل الالزمة للحركة األرض
143 

أن تكون التغطية ومقياس الرسم كبيرين بدرجة كافية لتظهر بوضوح جميع العناصر المدرجة  يجب 14-3-1
  . 6-14في الفقرة 

  . يجب إظهار مقياس الرسم الخطي 14-3-2
144 

  . يطة باسم المدينة أو البلدة التي يخدمها المطار واسم المطاريجب تعريف الخر
145 

  .ال الحقيقييجب إظهار سهم يدل على الشم 14-5-1
  .يسي إلى أقرب درجة وتغيره السنوييجب إظهار التغير المغناط 14-5-2
  

146 
للمطـار أو مطـار    خريطـة المعلومات الموجودة على يجب أن تظهر هذه الخريطة بطريقة مشابهة لجميع 

  : طائرات الهليكوبتر المتصلة بالمنطقة المرسومة، ويشمل ذلك مايلي
  . منسوب ساحة وقوف الطائرات إلى أقرب متر أو قدم )أ 
ساحات وقوف الطائرات، مع مواقف الطائرات، وقوى التحمل أو القيود بشـأن طـراز الطـائرة،     )ب 

مساعدات التوجيه البصري والمراقبة األخرى، حيثما ينطبق ذلك، ويشـمل  واإلضاءة، والعالمات و
 . ذلك مواقع وطراز أجهزة التوجيه البصري للرسو

 . اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات والدقائق، والثواني واألجزاء من المائة من الثانية لمواقف الطائرات )ج 
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إلضاءة، والعالمـات، وتشـمل مواقـع    الممرات مع عالمات االتجاه، والعرض إلى اقرب متر، وا )د 
 . االنتظار على المدرج وحواجز الوقوف، ومساعدات التوجيه والمراقبة األخرى

 . الطرق الجوية القياسية لسير الطائرات، إن وجدت، مع رموزها )ه 

اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات والدقائق والثواني واألجزاء من المائة من الثانية لنقاط خط المركـز   )و 
 . ممرات المالئمةلل

 . حدود خدمة مراقبة الحركة الجوية )ز 

 . قائمة بتجهيزات االتصاالت الالسلكية ذات الصلة مع تردداتها )ح 

 . العوائق المهمة بالنسبة لسير الطائرات )ط 

 .مناطق خدمة الطائرات والمباني ذات األهمية التشغيلية )ي 

ا في جميع االتجاهات والتردد الالسـلكي  الترددات العالية جدذات نقطة التحقق من المنارة الالسلكية  )ك 
 . للمساعد ذي الصلة

أي جزء من منطقة الحركة المرسومة يكون غير مالئم إطالقا للطائرات، وأن يعرف بوضوح بهذه  )ل 
  . الصفة
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  الفصل اخلامس عشر 
  لوقوف ورسو الطائرات خريطة 

151 
لومات لتسهيل الحركة األرضـية للطـائرة بـين    هذه الخريطة اإلضافية يجب أن تزود طواقم الطائرات بمع

  . الممرات ومواقف الطائرات وأماكن وقوفها ورسوها
152 

عنـدما تكـون تجهيـزات     2-3-1لوقوف ورسو الطائرات بالطريقة المبينة في الفقـرة   خريطةيجب إتاحة 
للمطـار أو   خريطـة ح كـاف علـى   المحطة النهائية معقدة إلى درجة يتعذر معها إظهار المعلومات بوضو

  للحركة األرضية في المطار  خريطةمطارات طائرات الهليكوبتر أو على 
153 

يجب أن تكون التغطية ومقياس الرسم كبيرين بدرجة كافية لتظهر بوضوح جميع العناصر المدرجة  15-3-1
  . 6-15في الفقرة 

  . خطييجب إظهار مقياس الرسم ال 15-3-2
154 

  . يجب تعريف الخريطة باسم المدينة أو البلدة التي يخدمها المطار واسم المطار
155 

  إظهار سهم يدل على الشمال الحقيقي يجب  15-5-1
  التغير المغناطيسي إلى أقرب درجة وتغيره السنوي  يجب إظهار 15-5-2

156 
للمطـار أو مطـار    خريطـة هذه الخريطة بطريقة مشابهة لجميع المعلومات الموجودة على يجب أن تظهر 

  : للحركة األرضية في المطار المتصلة بالمنطقة المرسومة ، ويشمل ذلك مايلي خريطةطائرات الهليكوبتر و
  . منسوب ساحة وقوف الطائرات إلى أقرب متر أو قدم )أ 
ت، وقوى التحمل أو القيود بشأن طراز الطـائرة،  ساحات وقوف الطائرات، مع مواقف الطائرا )ب 

واإلضاءة، والعالمات ومساعدات التوجيه البصري والمراقبة األخرى، حيثمـا ينطبـق ذلـك،    
 . ويشمل ذلك مواقع وطراز أجهزة التوجيه البصري للرسو

اقـف  اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات والدقائق، والثواني واألجزاء من المائة مـن الثانيـة لمو   )ج 
 . الطائرات
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 .تدوينات الممرات مع عالمات االتجاه، وتشمل مواقف االنتظار على المدرج وحواجز الوقوف )د 

اإلحداثيات الجغرافية بالدرجات والدقائق والثواني واألجزاء من المائة من الثانيـة لنقـاط خـط     )ه 
 . المركز للممرات المالئمة

 . حدود خدمة مراقبة الحركة الجوية )و 

 . ت االتصاالت الالسلكية ذات الصلة مع تردداتهاقائمة بتجهيزا )ز 
 . العوائق المهمة بالنسبة لسير الطائرات )ح 

 .مناطق خدمة الطائرات والمباني ذات األهمية التشغيلية )ط 

الترددات العالية جدا في جميـع االتجاهـات والتـردد     ذات نقطة التحقق من المنارة الالسلكية )ي 
 . الالسلكي للمساعد ذي الصلة

  . من منطقة الحركة المرسومة يكون غير مالئم إطالقا للطائرات، وأن يعرف بوضوح بهذه الصفةأي جزء 
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  الفصل السادس عشر 
  1000000: 1مبقياس الرسم  –للطريان العاملي  خريطة 

161 
  يجب أن تقدم هذه الخريطة معلومات تفي بمقتضيات المالحة الجوية البصرية 

 : يران أساسية في الحاالت التاليةتستخدم بوصفها خريطة ط )1

 .إذا كانت الخرائط عالية التخصص تنقصها المعلومات البصرية وال تقدم بيانات أساسية )أ 

تقديم تغطية عالمية كاملة باستخدام مقياس رسم ثابت مع عرض موحد للبيانـات   )ب 
 . المتعلقة بالمساحة

  .في عمل خرائط أخرى يتطلبها الطيران المدني الدولي )ج 
  .ا خريطة للتخطيط لما قبل الرحلةبوصفه )2

162 
يجب أن تكون متاحة بالطريقـة المبينـة    1000000: 1للطيران العالمي من مقياس الرسم  خريطة 16-2-1

  . 5لجميع المناطق المصورة في المرفق 2-3-1في الفترة 
حديده عن طريـق اتفـاق إقليمـي    يجب ت 1000000: 1يجب البت في اختيار مقياس غير مقياس الرسم  16-2-2

  . ة خرائط منسقةوذلك لضمان التغطية الكاملة لجميع مناطق البر واالستمرارية الكافية في أي سلسل
163 

  : أن تظهر في الهامش المقاييس الخطية بالكيلومترات واألميال البحرية حسب الترتيب التالي يجب 16-3-1
  . بالكيلومترات -    

  باألميال البحرية  -  
  . على أن تكون نقطتا الصفر لكال مقياسي الرسم في الخط العمودي ذاته

  . على األقل) أميال بحرية 110(كيلو متر  200يجب لطول مقياسي الرسم الخطيين أن يمثل  16-3-1-1
  ). باألمتار واألقدام(في الهامش مقياس للتحويل  يجب أن يظهر 16-3-2

164 
  . باللغة العربيةيجب كتابة عنوان الخريطة والمالحظات على الهوامش  16-4-1
المنسوب يجب وضع المعلومات المتعلقة بعدد الصفحات المتاخمة ووحدة القياس المستخدمة لتمثيل  16-4-2

  . بحيث تكون مرئية بوضوح عند طي الصفحة
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  : يجب ألسلوب الطي أن يكون كما يلي 16-4-3
ى المحور الطويل، بالقرب من خط العرض األوسط، على أن يكون وجه الخريطـة إلـى   الخريطة عل ىتطو

يكون النصف األسفل لوجه الخريطة نحو األعلى، ثم تطوى إلى الداخل بـالقرب مـن    الخراج، وأن
  . خط الطول، ويطوى كال النصفين إلى الخارج على شكل طيان أكوردين

، حيثما يكون ذلـك  5للخطوط المبينة في الدليل في المرفق لخطوط الصفحة أن تكون موافقةيجب  16-4-4
  . ممكنا عمليا

يجب إبالغ ايكاو بخطوط الصفحة المستخدمة لنشـرها فـي كتـالوج ايكـاو لخـرائط الطيـران        16-4-5
)Doc7101 .(  

يجب االحتياط لتداخل الخرائط وذلك لتمديد منطقة الخريطة من األعلى والجانـب األيمـن بحيـث     16-4-6
ويجب لمنطقة التداخل تلـك أن تحتـوي جميـع معلومـات     . جاوز المنطقة المحددة في المؤشرتت

ويجب للتداخل أن يمتد . الطيران، والمعلومات الطبوغرافية، والجغرافية المائية، ومعلومات المنشآت
أن تبدأ في جميـع األحـوال مـن     ، إن أمكن، على) ميال بحريا 15(كيلو مترا  28إلى مسافة تبلغ 

  . خطوط العرض والطول المحددة لكل خريطة وتنتهي بالخط المحدد
165 

  : المساقط كما يلي تكونيجب أن  16-5-1
مسقط المبرت المخروطي المطابق، في حزم منفصـلة لكـل   :  80ْبين خط االستواء وخط العرض  )1

دقيقـة   40تبعد  درجات، فيجب أن 4أما خطوط العرض القياسية لكل حزمة من . طبقة من الخرائط
  . دقيقة شمال خط العرض الجنوبي 40جنوب خط العرض الشمالي و

يستعمل المسقط المجسم القطبي بمقياس رسم يماثـل  : دقيقة 90ْوخط العرض  80ْبين خط العرض  )2
، إال أنه يمكـن  80ْمقياس الرسم لمستعمل في مسقط المبرت المخروطي المطابق عند خط العرض 

 84ْو 80ْالمخروطي المطابق في نصف الكرة الشمالي بين خطي العـرض   استعمال مسقط المبرت
باستخدام مقاييس رسـم متماثلـة عنـد خـط      90ْو 84ْوالمسقط المجسم القطبي بين خطي العرض 

  .شماالً 84ْالعرض 
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  : الشبكات األرضية والتدريجات على النحو التالي إظهاريجب  16-5-2
  : خطوط العرض) 1

   
   72ْمن صفر إلى 

   84ْإلى  72ْمن 
   89ْإلى  84ْمن 
  90ْإلى  89ْمن 

  دقيقة  30
  دقيقة  30
  دقيقة  30
 دقيقة  30

  دقيقة  1
  دقائق  5

1ْ  
5ْ  

 72ْفقط على خطوط العرض من (
 ) 89ْإلى 

  : خطوط الطول) 2
   
   52ْمن صفر إلى 

   72ْإلى  52ْمن 
  
  

   84ْإلى  72ْمن 
   89ْإلى  84ْمن 
  90ْإلى  89ْمن 

  دقيقة  30
  دقيقة  30

  
  
1ْ  
5ْ  
15ْ 

  دقيقة  1
  دقيقة  1

فقط على خطوط الطول ذات (
  )األرقام الزوجية

  دقيقة  1
  دقيقة  1
  دقيقة  1

 ) فقط على كل خط طول رابع(

دقائق اعتبارا من خـط الطـول فـي     5يجب أن تمتد عالمات التدريج بفواصل تبلغ دقيقة واحدة و 16-5-3
دقائق بعالمة على كـال جـانبي خـط     10ويجب إظهار الفاصل كل . غرينيتش ومن خط االستواء

  . الشبكة على الخريطة
 1نسبة للفواصل بمقدار بال) بوصة 0.05(مم تقريبا  1.3يجب لعالمات التدريب أن تكون بطول  16-5-3-1

تمتد على كال جـانبي  ) بوصة 0.08(مم 2دقائق و 5للفواصل التي تبلغ ) بوصة 0.08(مم 2دقيقة و
  . دقائق 10خط الشبكة بالفواصل التي تبلغ 

وباإلضافة إلى ذلك، يجب تـرقيم  . يجب ترقيم جميع خطوط الطول والعرض على حدود الخريطة 16-5-4
يطة بحيث يمكن التعرف بسهولة على خط العرض عنـدما تكـون   كل خط عرض ضمن جسم الخر

  . الخريطة مطوية
  . يجب أن يوضع في الهامش اسم المسقط ومتغيراته األساسية 16-5-5
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166 
  . 5يجب أن يكون ترقيم الصفحات متوافقا مع المؤشر الوارد في المرفق رقم 

167 
1671 

  . يجب اختيار المدن والبلدات والقرى وإظهارها وفقا ألهميتها بالنسبة للمالحة الجوية البصرية 16-7-1-1
إظهار المدن والبلدات كبيرة الحجم برسم الخطوط األساسية لمناطقها المعمورة ال برسـم   يجب 16-7-1-2

  . حدودها الرسمية
1672 

  . ع السكك الحديدة التي لها قيمة المعالم األرضيةيجب إظهار جمي 16-7-2-1
  . يجب إظهار اإلنفاق المهمة  16-7-2-2

1673 
  . يجب إظهار نظم الطرق بتفصيل واف للداللة على األنماط المهمة من الجو 16-7-3-1
ا لم يكن باإلمكان تمييزها مـن الجـو   يجب عدم إظهار الطرق العادية في المناطق المعمورة م 16-7-3-2

  . بوصفها معالم محددة
1674 

يجب إظهار المعالم األرضية الطبيعية والمنشآت البارزة مثل الجسور، والخطوط البارزة لنقل الطاقـة الكهربائيـة،   
ثار، والشـواطئ الرسـوبية،   والمنشآت الدائمة للعربات الكهربائية المعلقة، وهياكل المناجم، والقالع، واآل

وخطوط أنابيب النفط، والصخور، والمنحدرات، والجروف، والكثبـان الرمليـة، والمنـارات المنعزلـة،     
  . والمنارات العائمة، وغير ذلك، إذا ما اعتبرت ذات أهمية للمالحة الجوية البصرية

1675 
  . معلمة وغير المحددة فيجب تمييزها بمالحظات وصفيةأما الحدود غير ال. يجب إظهار الحدود الدولية

1676 
يجب إظهار جميع المعالم المائية المتوافقة مع مقياس رسم الخريطـة والتـي تشـكل خطـوط      16-7-6-1

والبحيرات المالحـة،  ) بما في ذلك غير الدائم منها(الشواطئ والبحيرات، واألنهار والمجاري المائية 
  . ألنهار الجليدية، والقبعات الجليديةوا

  . يجب استعمال لون فاتح للغاية في تغطية المناطق المائية المفتوحة الشاسعة 16-7-6-2
يجب استعمال الرموز إلظهار الشعب المرجانية والمناطق الضحلة بما في ذلك الحيود الصخرية  16-7-6-3

والمناطق الرمليـة والحصـوية والحجريـة،     المغمورة والمسطحات الجزرية، والصخور المنعزلة،
  . وجميع المناطق المشابهة إذا ما كانت تتمتع بصفة المعالم المهمة
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1677 
ويجب أن يكون اختيار الفواصل محكوما بالحاجة إلـى  . يجب إظهار خطوط تساوي المناسب  16-7-7-1

  . حة الجويةالرسم الواضح لمعالم التضاريس الالزمة للمال
  . يجب إظهار قيم خطوط تساوي المناسيب 16-7-7-2

1678 
  . عند استعمال ألوان االرتفاعات، يجب إظهار مدى المناسيب لأللوان 16-7-8-1
  . يجب أن يوضح في الهامش دليل مدرج ألوان االرتفاعات المستعملة في الخريطة 16-7-8-2

1679 
ب البقاع عند نقاط حرجة مختارة ويجب أن تكون المناسيب المختـارة دائمـا   ييجب إظهار مناس 16-7-9-1

هي المناسيب األعلى في المناطق المجاورة مباشرة كما يجب بصورة عامة الداللـة علـى رؤوس   
ويجب إظهار المناسيب في الوديان وعلى مستوى سطح البحيرات التـي  . القمم والذرى، وغير ذلك

  . ويجب استعمال نقطة للداللة على موقع كل منسوب مختار. تتسم بقيمة خاصة بالنسبة للطيارين
وموقعهـا  ) باألمتار أو األقـدام (يجب الداللة في الهامش على منسوب أعلى نقطة في الخريطة  16-7-9-2

  . دقائق 5الجغرافي إلى أقرب 
  . ن يخلو من ألوان المرتفعاتيجب لمنسوب البقعة ألعلى نقطة في أي صفحة أ 16-7-9-3

16710 
بيانات "يجب اإلشارة إلى مناطق التي لم يتم مسحها لمعلومات خطوط تساوي المناسيب بإشارة  16-7-10-1

  " تضاريس غير كاملة
يجب أن تحمل مالحظـة تحذيريـة   الخرائط التي ال تكون فيها مناسيب البقاع عموما موثوقة  16-7-10-2

معروضة بشكل بارز على وجه الخريطة باللون المستعمل لمعلومات الطيران، وذلك علـى النحـو   
  : التالي

  " إن معلومات التضاريس على هذه الخريطة مشكوك في صحتها ويجب استعمال المناسيب بحذر -تحذير
16711 

  .ية عندما تكون معالم بارزة أو عندما تكون تفاصيل المنشآت ضئيلة للغايةيجب إظهار المنحدرات الصخر
   

16712 
  . اإلحراج مناطق يجب إظهار 16-7-12-1
يجب الداللة على أقصى الحدود التقريبية الشمالية أو الجنوبية لنمو األشجار في حال إظهارها،  16-7-12-2

  . مة مالءمة يدل عليهااستخدام خط أسود متقطع ووضع عال
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  تاريخ المعلومات الطبوغرافية  16-7-13
  . يجب اإلشارة في الهامش إلى تاريخ آخر المعلومات المبينة على القاعدة الطبوغرافية

168 
  يجب إظهار خط تساوي التغير المغناطيسي  16-8-1
  ساوي التغير المغناطيسي يجب اإلشارة في الهامش إلى تاريخ معلومات ت 16-8-2

169 
يجب إبقاء معلومات الطيران المبينة في الحدود الدنيا التي تتفق مع اسـتعمال الخريطـة للمالحـة     16-9-1

  ). 6-9-16انظر الفقرة (البصرية ودورة المراجعة 
1692 

رات الهليكوبتر مع ذكر أسمائها، إلى الحد يجب إظهار المطارات البرية والمائية ومطارات طائ 16-9-2-1
الذي ال يؤدي ذلك معه إلى اكتظاظ غير مرغوب في الخريطة، وعلى أن تمنح األولوية للمطـارات  

  . التي تتمتع بأكبر األهمية للطيران
يجب الداللة على منسوب المطار واإلضاءة المتاحة، ونوع سـطح المـدرج، وطـول أطـول      16-9-2-2

، 2قنوات، المعروضة بالصيغة المختصرة لكل مطار، وفقا للمثال الوارد فـي المرفـق  لالمدارج أو ا
  . شريطة آال يتسبب ذلك في تشويش غير مرغوب فيه في الخريطة

يجب إظهار المطارات المهجورة التي ال يزال باإلمكان تمييزها كمطارات من الجو، وتعريفهـا   16-9-2-3
  . بهذه الصفة

1693 
  . يجب إظهار العوائق المهمة 16-9-3-1
يجب إظهار خطوط نقل التيار الكهربائي البارزة واإلنشاءات الدائمة للعربات الكهربائية المعلقة  16-9-3-2

  . التي تعد عوائق مهمة، إذا ما اعتبرت مهمة بالنسبة للطيران البصري
1694 

  . حرمة والمقيدة والخطرةيجب إظهار المناطق الم
1695 

يجب، حيثما يمكن ذلك، إظهار العناصر المهمة من نظام خدمات الحركة الجوية وتشمل نطاقات  16-9-5-1
المراقبة، ونطاقات الحركة في المطارات، ومناطق المراقبة، وأقاليم معلومات الطيران، والمجـاالت  

تعمل فيها الرحالت الجوية وفقا لقواعد الطيران البصري، إضافة إلـى الفئـة    الجوية األخرى التي
  . مجال الجويلالمالئمة ل
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  . يجب أن يعين نطاق تحديد الهوية ألغراض الدفاع الجوي، ويبين بالشكل المناسب عند الحاجة 16-9-5-2
  المساعدات المالحية الالسلكية  16-9-6

السلكية باستخدام الرموز المالئمة، وتسمية تلك المساعدات، وذلك باستثناء يجب إظهار المساعدات المالحية ال
تردداتها، ورموزها المشفرة، وأوقات تشغيلها، وسماتها األخرى، ما لم يتم تحـديث أي مـن تلـك    

  . ات جديدة من الخريطةعالمعلومات المعروضة أو جميعها عن طريق إصدار طب
  

1697 
  . جب إظهار أضواء الطيران األرضية وسماتها أو تعاريفها أو االثنين معاي 16-9-7-1
يجب إظهار األضواء البحرية على المعالم الساحلية الخارجية البارزة أو المنعزلة التـي ال يقـل    16-9-7-2

  : وذلك على النحو التالي) ميال بحريا 15(كلم  28مدى الرؤية فيها عن 
  . ال تقل عن إمكانية تمييز األضواء البحرية األكثر قوة منها في الجوارإذا كانت إمكانية تمييزها  )1
 . إذا كان باإلمكان تمييزها بسهولة عن األضواء )2

 . األخرى أو األضواء من نوع آخر في الجوار في المناطق الساحلية المعمورة )3

  . إذا كانت هي األضواء الوحيدة المهمة المتاحة )4
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  الفصل السابع عشر 
  500000: 1مبقياس رسم  لطريانا خريطة 

171 
يجب أن تقدم هذه الخريطة معلومات تفي بمقتضيات المالحة الجوية البصرية للسرعات المنخفضة، والعمليات 

  . قصيرة ومتوسطة المدى على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة
172 

لجميـع المنـاطق    2-3-1قة المبينة في الفقرة بالطري 500000: 1للطيران بمقياس رسم  خريطةيجب إتاحة 
  . 5المرسومة في المرفق 

173 
  : يجب أن تظهر في الهامش المقاييس الخطية بالكيلومترات واألميال البحرية حسب الترتيب التالي 17-3-1

  . بالكيلومترات -
  . باألميال البحرية -
  . م في الخط العمودي ذاتهن نقطتا الصفر لكال مقياسي الرسوعلى أن تك

  ). بوصات 8(مم  200يجب لطول مقياس الرسم الخطي أال يقل عن  17-3-1-1
  ). باألمتار واألقدام(يجب أن يظهر في الهامش مقياس الرسم للتحويل  17-3-2

174 
  . ةيجب كتابة عنوان الخريطة والمالحظات على الهوامش باللغة العربية أو اإلنجليزي 17-4-1
يجب وضع المعلومات المتعلقة بعدد الصفحات المتاخمة ووحدة القيـاس المسـتخدمة فـي تمثيـل      17-4-2

  . المنسوب بحيث تكون مرئية بوضوح عند طي الصفحة
  : أسلوب الطي ينبغي أن يكون كما يلي 17-4-3

لخريطـة إلـى   تطوي الخريطة على المحور الطويل، بالقرب من خط العرض األوسط، على أن يكون وجه ا
الخارج، وأن يكون النصف األسفل لوجه الخريطة نحو األعلى، ثم تطوى إلى الداخل بالقرب من خط الطول، 

  . ويطوى كال النصفين إلى الخارج على شكل طيات األكورديون
 خريطةيجب لصفحات هذه الخريطة، حيثما يكون ذلك ممكنا، أن تكون بمساحة تعادل ربع مساحة  17-4-4

ويجب وضع مؤشر مالئم للداللـة علـى الصـفحات     1000000: 1ن العالمي بمقياس رسم للطيرا
المتاخمة يظهر العالقة بين سلسلتي الخرائط على الصفحة األماميـة للخريطـة أو علـى الصـفحة     

  . الخلفية
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يجب االحتياط لتداخل الخرائط وذلك بتمديد منطقة الخريطة من األعلى والجانـب األيمـن بحيـث     17-4-5
ويجب لمنطقة التداخل تلـك أن تحتـوي جميـع معلومـات     . تتجاوز المنطقة المحددة في المؤشر

ويجب للتداخل أن يمتد . الطيران، والمعلومات الطبوغرافية، والجغرافية المائية، ومعلومات المنشآت
خطوط ، إن أمكن، على أن تبدأ في جميع األحوال من )أميال بحرية8(كيلو مترا  15إلى مسافة تبلغ 

  . العرض والطول المحددة لكل خريطة وتنتهي بالخط المحدد
  

175 
  يجب استعمال مسقط مطابق  17-5-1
  .  1000000: 1للطيران العالمي بمقياس رسم  خريطةيجب استعمال المسقط المستعمل في  17-5-2
  . دقيقة 30يجب إظهار خطوط العرض بفواصل مقدارها  17-5-3
  . دقيقة 30دة إظهار خطوط الطول بفواصل مقدارها يجب عا 17-5-3-1
يجب إظهار عالمات التدرج بفاصل دقيقة واحدة على امتداد كل خط طول وخط عرض يدل علـى   17-5-4

دقـائق   10ويجب إظهار الفاصـل كـل   . درجة كاملة، بدءا من خط طول غرينتش وخط االستواء
   .باستعمال عالمة على كال جانبي خط الشبكة الخطية

بالنسبة للفواصل بمقـدار  ) بوصة 0.05(مم تقريب  1.3يجب لعالمات التدرج أن  تكون بطول  17-5-4-1
تمتـد كـال   ) بوصة 0.08(مم 2دقائق و 5للفواصل التي تبلغ ) بوصة 0.08( مم 0.2دقيقة واحدة 

  . دقائق 10جانبي خط الشبكة بالفواصل التي تبلغ 
  . لعرض على حدود الخريطةيجب ترقيم جميع خطوط الطول وا 17-5-5
يجب ترقيم كل خطوط الطول وخطوط الطول والعرض ضمن جسم الخريطة عندما تكون هـذه   17-5-5-1

  .البيانات ضرورية من الناحية التشغيلية
  . يجب وضع اسم المسقط ومتغيراته األساسية في هامش الخريطة 17-5-6
  

176 
يكون هو اسم البلدة الرئيسية أو اسم معلم جغرافي رئـيس   نأيجب تعريف كل صفحة باسم يجب  17-6-1

  . يظهر على الصفحة
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 خريطـة يجب أيضا، حيثما يكون ذلك ممكنا، تعريف الصفحات بالرقم المرجعي الموافق علـى   17-6-1-1
، مع إضافة حرف أو أكثر من الحروف الملحقة التالية 1000000: 1للطيران العالمي بمقياس رسم 

  : ر إلى ربع أو أرباع الخريطةالتي تشي
  ربع الخريطة     الحرف 

A     غرب  –شمال  
B     شرق  –شمال  
C     شرق   –جنوب 

D     غرب  –جنوب  
177 

1771 
  . ةيجب اختيار المدن والبلدات والقرى وإظهارها وفقا ألهميتها بالنسبة للمالحية الجوية البصري 17-7-1-1
يجب إظهار المدن والبلدات كبيرة الحجم برسم الخطوط األساسية لمناطقها المعمورة ال برسـم   17-7-1-2

  . حدودها الرسمية
1772 

  . يجب إظهار جميع السكك الحديدية التي لها قيمة المعالم األرضية 17-7-2-1
  . ارزةيجب إظهار اإلنفاق عند استخدامها كمعالم ب 17-7-2-2

1773 
  . يجب إظهار نظم الطرق بتفصيل واف للداللة على األنماط المهمة من الجو 17-7-3-1
يجب عدم إظهار الطرق العادية في المناطق المعمورة مالم يكن باإلمكان تمييزهـا مـن الجـو     17-7-3-2

  . بوصفها معالم محددة
1774 

يجب إظهار المعالم األرضية الطبيعية والمنشآت البارزة مثل الجسـور، والخطـوط البـارزة لنقـل الطاقـة      
الكهربائية، والمنشآت الدائمة للعربات الكهربائية المعلقة، وهياكل المناجم، والقالع، واآلثار، وحـواجز منـع   

كثبان الرملية، والمنارات المنعزلـة،  الفيضان، وخطوط أنابيب النفط، والصخور، والمنحدرات، والجروف، وال
  . والمنارات العائمة، وغير ذلك، إذا ما اعتبرت ذات أهمية للمالحة الجوية البصرية

1775 
  . أما الحدود غير المعلمة وغير المحددة فيجب تمييزها بمالحظات وصفية. يجب إظهار الحدود الدولية
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1776 
يجب إظهار جميع المعالم المائية المتوافقة مع مقياس رسم الخريطـة والتـي تشـكل خطـوط      17-7-6-1

والبحيرات المالحة، ) بما في ذلك غير الدائم منها(الشواطئ والبحيرات، واألنهار، والمجاري المائية 
  . واألنهار الجليدية، والقبعات الجليدية

  . تغطية المناطق المائية المفتوحة الشاسعة يجب استعمال لون فاتح للغاية في 17-7-6-2
يجب استعمال الرموز إلظهار الشعب المرجانية والمناطق الضحلة بما في ذلك الحيود الصخرية  17-7-6-3

حصـوية والحجريـة،   لالمغمورة والمسطحات الجزرية، والصخور المنعزلة، والمناطق الرمليـة وا 
  . ع بصفة المعالم المهمةة إذا ما كانت تتمتهوجميع المناطق المشاب

1777 
ويجب أن يكون اختيار الفواصل محكوما بالحاجة إلـى  . يجب إظهار خطوط تساوي المناسيب  17-7-7-1

  . الرسم الواضح لمعالم التضاريس الالزمة للمالحة الجوية
  . سيبايجب إظهار قيم خطوط تساوي المن 17-7-7-2

1778 
  . عند استعمال ألوان االرتفاعات، يجب إظهار مدى المناسيب لأللوان 17-7-8-1
  . يجب أن يوضع في الهامش دليل مدرج ألوان االرتفاعات المستعملة في الخريطة 17-7-8-2

1779 
المختارة دائمـا   ويجب أن تكون المناسيب. يجب إظهار مناسيب البقاع عند نقاط حرجة مختارة 17-7-9-1

هي المناسيب األعلى في المناطق المجاورة مباشرة كما يجب بصورة عامة الداللـة علـى رؤوس   
ويجب إظهار المناسيب في الوديان وعلى مستوى سطح البحيرات التـي  . القمم والذرى، وغير ذلك

  . سوب مختارويجب استعمال نقطة للداللة على موقع كل من. تتسم بقيمة خاصة بالنسبة للطيارين
وموقعهـا  ) باألمتار أو األقـدام (يجب الداللة في الهامش على منسوب أعلى نقطة في الخريطة  17-7-9-2

  . دقائق 5الجغرافي إلى أقرب 
  . يجب لمنسوب البقعة ألعلى نقطة في أي صفحة أن يخلو من ألوان المرتفعات 17-7-9-3

  
17710 

يجب اإلشارة إلى المناطق التي لم يتم مسحها لمعلومات خطوط تسـاوي المناسـيب بإشـارة     17-7-10-1
  . بيانات تضاريس غير كاملة
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الخرائط التي ال تكون فيها مناسيب البقاع عموما موثوقة يجب أن تحمل مالحظـة تحذيريـة    17-7-10-2
عمل لمعلومات الطيران، وذلك علـى النحـو   معروضة بشكل بارز على وجه الخريطة باللون المست

  : التالي
  . إن معلومات التضاريس على هذه الخريطة مشكوك في صحتها ويجب استعمال المناسيب بحذر –تحذير 

17711 
  .يجب إظهار المنحدرات الصخرية عندما تكون معالم بارزة أو عندما تكون تفاصيل المنشآت ضئيلة للغاية

17712 
  . اإلحراج مناطق يجب إظهار 17-7-12-1
يجب الداللة على أقصى الحدود التقريبية الشمالية أو الجنوبية لنمو األشجار في حال إظهارها،  17-7-12-2

  . استخدام خط أسود متقطع ووضع عالمة مالءمة يدل عليها
17713 

  . الهامش إلى تاريخ آخر المعلومات المبينة على القاعدة الطبوغرافية يجب اإلشارة في
178 

1781 
  يجب اإلشارة في الهامش إلى تاريخ معلومات تساوي التغير المغناطيسي 17-8-2

179 
  . بما يتفق مع استعمال الخريطة ودورة المراجعة يجب إظهار معلومات الطيران 17-9-1

1792 
يجب إظهار المطارات البرية والمائية ومطارات طائرات الهليكوبتر مع ذكر أسمائها، إلى الحد  17-9-2-1

الذي ال يؤدي ذلك معه إلى اكتظاظ غير مرغوب في الخريطة، وعلى أن تمنح األولوية للمطـارات  
  . بر األهمية للطيرانالتي تتمتع بأك

يجب الداللة على منسوب المطار واإلضاءة المتاحة، ونوع سـطح المـدرج، وطـول أطـول      17-9-2-2
، 2المدارج أو اقنوات، المعروضة بالصيغة المختصرة لكل مطار، وفقا للمثال الوارد فـي المرفـق  

  . شريطة آال يتسبب ذلك في تشويش غير مرغوب فيه في الخريطة
جب إظهار المطارات المهجورة التي ال يزال باإلمكان تمييزها كمطارات من الجو، وتعريفهـا  ي 17-9-2-3

  . بهذه الصفة
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1793 
  . يجب إظهار العوائق المهمة 17-9-3-1
يجب إظهار خطوط نقل التيار الكهربائي البارزة واإلنشاءات الدائمة للعربات الكهربائية المعلقة  17-9-3-2

  . عوائق مهمة، إذا ما اعتبرت مهمة بالنسبة للطيران البصري التي تعد
  

1794 
  . يجب إظهار المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

1795 
شمل نطاقات يجب، حيثما يمكن ذلك، إظهار العناصر المهمة من نظام خدمات الحركة الجوية وت 17-9-5-1

المراقبة، ونطاقات الحركة في المطارات، ومناطق المراقبة، وأقاليم معلومات الطيران، والمجـاالت  
الجوية األخرى التي تعمل فيها الرحالت الجوية وفقا لقواعد الطيران البصري، إضافة إلـى الفئـة   

  . المالئمة للمجال الجوي
  . اض الدفاع الجوي، ويبين بالشكل المناسب عند الحاجةيجب أن يعين نطاق تحديد الهوية ألغر 17-9-5-2

1796 
يجب إظهار المساعدات المالحية الالسلكية باستخدام الرموز المالئمة، وتسمية تلك المساعدات، وذلك باستثناء 

تحـديث أي مـن تلـك     تردداتها، ورموزها المشفرة، وأوقات تشغيلها، وسماتها األخرى، ما لم يتم
  . ات جديدة من الخريطةعالمعلومات المعروضة أو جميعها عن طريق إصدار طب

1797 
  . يجب إظهار أضواء الطيران األرضية وسماتها أو تعاريفها أو االثنين معا 17-9-7-1
ة أو المنعزلة التـي ال يقـل   يجب إظهار األضواء البحرية على المعالم الساحلية الخارجية البارز 17-9-7-2

  : وذلك على النحو التالي) ميال بحريا 15(كلم  28مدى الرؤية فيها عن 
  . إذا كانت إمكانية تمييزها ال تقل عن إمكانية تمييز األضواء البحرية األكثر قوة منها في الجوار )1
في الجـوار فـي    إذا كان باإلمكان تمييزها بسهولة عن األضواء األخرى أو األضواء من نوع آخر )2

 . المناطق الساحلية المعمورة
  . إذا كانت هي األضواء الوحيدة المهمة المتاحة )3
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  الفصل الثامن عشر 
  مقياس الرسم الصغري للمالحة اجلوية خريطة 

181 
  : التالي النحو يجب أن تستعمل هذه الخريطة على

  . لة المدى في االرتفاعات العاليةتستخدم كمساعد مالحي جوي لطواقم الطائرات للطائرات طوي )1
تقدم نقاط تدقيق اختيارية على امتداد مسافات شاسعة للتعريف على ارتفاعات وسرعات عالية، تكون  )2

 . الزمة للتحقق البصري من الموقع
تتيح مرجعا بصريا متواصال إلى األرض أثناء الرحالت الجوية طويلة المدى فوق مناطق تخلو من  )3

أو فوق مناطق يفضل أو يصـبح ضـروريا   . ية الالسلكية أو اإللكترونية األخرىالمساعدات المالح
 . فيها استعمال المالحة البصرية

  . تقديم سلسلة من الخرائط  ذات غرض عام لتخطيط الرحالت طويلة المدى والرسم المالحي فيها )4
182 

لجميع المناطق  1-3-1ة المبينة في الفقرة قالطريللمالحة الجوية بمقياس الرسم الصغير ب خريطةيجب إتاحة 
  . 5المرسومة في المرفق 

183 
للمالحة الجوية بمقياس الرسم الصغير أن تقدم، على األقل، تغطية كاملة لكتل اليابسة  خريطةيجب ل 18-3-1

  . الرئيسية في العالم
  . 5000000: 1أو  200000: 1يجب أن يتراوح مقياس الرسم بين  18-3-2
  . في العنوان بمقياس رسم الخريطة" بمقياس الرسم الصغير" يجب إبدال كلمتي  18-3-3
  : يجب أن تظهر في الهامش المقاييس الخطية بالكيلومترات واألميال البحرية حسب الترتيب التالي 18-3-4
  بالكيلومترات  -   
  باألميال البحرية  -   

  . لصفر لكال مقياسي الرسم في الخط العمودي ذاتهعلى أن تكون نقطتا ا
  ). بوصات  8(مم  200يجب لطول المقياس الخطي أال يقل عن  18-3-5
  ). باألمتار واألقدام(يجب أن يظهر في الهامش مقياس الرسم للتحويل  18-3-6
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184 
  . ت العمل في ايكاويجب كتابة عنوان الخريطة والمالحظات على الهوامش بإحدى لغا 18-4-1
يجب وضع المعلومات المتعلقة بعدد الصفحات المتاخمة ووحدة القياس المستخدمة لتمثيل المنسوب  18-4-2

  . بحيث تكون مرئية بوضوح عند طي الصفحة
185 

  يجب استعمال مسقط مطابق  18-5-1
  . يجب أن يوضع في الهامش اسم المسقط ومتغيراته األساسية 18-5-1-1
  . ظهار خطوط العرض بفواصل مقدارها درجة واحدةإيجب  18-5-2
يجب إظهار عالمات التدريج على خطوط العرض بفواصل قريبة إلى بعضـها بدرجـة كافيـة     18-5-2-1

  . ومتوافقة مع خط عرض الخريطة ومقياس رسمها
  . يجب إظهار خطوط الطول بفواصل متوافقة مع خط عرض الخريطة ومقياس رسمها 18-5-3
  . دقائق 5يجب إظهار عالمات التدريج على خطوط الطول بفواصل ال تتجاوز  18-5-3-1
  . يجب أن تمتد عالمات التدريج اعتبارا من خط طول غرينيتش وخط االستواء 18-5-4
وباإلضافة إلى ذلك، يجب تـرقيم  . يجب ترقيم جميع خطوط الطول والعرض على حدود الخريطة 18-5-5

سم الخريطة بحيث يمكن التعرف بسهولة على خط العرض عنـدما تكـون   كل خط عرض ضمن ج
  . الخريطة مطوية

186 
1861 

  . يجب اختيار المدن والبلدات والقرى وإظهارها وفقا ألهميتها بالنسبة للمالحة الجوية البصرية 18-6-1-1
كبيرة الحجم برسم الخطوط األساسية لمناطقها المعمورة ال برسـم   يجب إظهار المدن والبلدات 18-6-1-2

  . حدودها الرسمية
1862 

  . يجب إظهار جميع السكك الحديدية التي لها قيمة المعالم األرضية 18-6-2-1
  . يجب إظهار اإلنفاق المهمة 18-6-2-2

1863 
  . ظهار نظم الطرق بتفصيل واف للداللة على األنماط المهمة من الجويجب إ 18-6-3-1
يجب عدم إظهار الطرق العادية في المناطق المعمورة ما لم يكن باإلمكان تمييزها مـن الجـو    18-6-3-2

  . بوصفها معالم محددة
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1864 
الجسـور والخطـوط البـارزة لنقـل الطاقـة      يجب إظهار المعالم األرضية الطبيعية والمنشآت البارزة مثل 

الكهربائية، والمنشآت الدائمة للعربات الكهربائية المعلقة، وهياكـل المنـاجم، والقـالع، واآلثـار،     
وحواجز منع الفيضان، وخطوط أنابيب النفط، والصـخور، والمنحـدرات، والجـروف، والكثبـان     

ر ذلك، إذا ما اعتبرت ذات أهميـة للمالحـة   الرملية، والمنارات المنعزلة، والمنارات العائمة، وغي
  . الجوية البصرية

1865 
  . إما الحدود غير المعلمة وغير المحددة فيجب تمييزها بمالحظات وصفية. يجب إظهار الحدود الدولية

1866 
سم الخريطـة والتـي تشـكل خطـوط     يجب إظهار جميع المعالم المائية المتوافقة مع مقياس ر 18-6-6-1

والبحيرات المالحة، ) بما في ذلك غير الدائم منها(الشواطئ والبحيرات، واألنهار، والمجاري المائية 
  . واألنهار الجليدية، والقبعات الجليدية

  . يجب استعمال لون فاتح للغاية في تغطية المناطق المائية المفتوحة الشاسعة 18-6-6-2
تعمال الرموز إلظهار الشعب المرجانية والمناطق الضحلة بما في ذلك الحيود الصخرية يجب اس 18-6-6-3

المغمورة والمسطحات الجزرية، والصخور المنعزلة، والمناطق الرمليـة والحصـوية والحجريـة،    
  . وجميع المناطق المشابهة إذا ما كانت تتمتع بصفة المعالم المهمة

1867 
ويجب أن يكون اختيار الفواصل محكوما بالحاجـة إلـى   . يجب إظهار خطوط تساوي المناسيب 18-6-7-1

  . الرسم الواضح لمعالم التضاريس الالزمة للمالحة الجوية
  . يجب إظهار قيم خطوط تساوي المناسيب 18-6-7-2

1868 
  . المناسيب لأللوان عند استعمال ألوان االرتفاعات، يجب إظهار مدى 18-6-8-1
  . يجب أن يوضع في الهامش دليل مدرج ألوان االرتفاعات المستعملة في الخريطة 18-6-8-2

1869 
ويجب أن تكون المناسيب المختارة دائمـاً  . يجب إظهار مناسيب البقاع عند نقاط حرجة مختارة 18-6-9-1

اشرة كما يجب بصورة عامة الداللـة علـى رؤوس   هي المناسيب األعلى في المناطق المجاورة مب
ويجب إظهار المناسيب في الوديان وعلى مستوى سطح البحيرات التـي  . القمم والذري، وغير ذلك

  . ويجب استعمال نقطة للداللة على موقع كل منسوب مختار. تتسم بقيمة خاصة بالنسبة للطيارين
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وموقعهـا  ) باألمتار أو األقـدام (نقطة في الخريطة  يجب الداللة في الهامش على منسوب أعلى 18-6-9-2
  . دقائق 5الجغرافي إلى أقرب 

  . يجب لمنسوب البقعة ألعلى نقطة في أي صفحة أن يخلو من ألوان المرتفعات 18-6-9-3
  

18610 
بيانات "لمعلومات خطوط تساوي المناسيب بإشارة يجب اإلشارة إلى مناطق التي لم يتم مسحها  18-6-10-1

  ". تضاريس غير كاملة
الخرائط التي تكون فيها مناسيب البقاع غير موثوقة عموما يجب أن تحمل مالحظة تحذيريـة   18-6-10-2

معروضة بشكل بارز على وجه الخريطة باللون المستعمل لمعلومات الطيران، وذلك علـى النحـو   
  : التالي

  ".ن معلومات التضاريس على هذه الخريطة مشكوك في صحتها ويجب استعمال المناسيب بحذرإ –تحذير "
   

18611 
  . يجب إظهار المنحدرات عندما تكون معالم بارزة أو عندما تكون تفاصيل المنشآت ضئيلة للغاية

  
18612 

  . يجب إظهار مناطق األحراج
  

18613 
  . يجب اإلشارة في الهامش إلى تاريخ آخر المعلومات المبينة على القاعدة الطبوغرافية

  
18614 

  . يجب استعمال ألوان مخففة لخلفية الخريطة لتسهيل الرسم المالحي 18-6-14-1
  . ة البصريةيجب تأمين تنافر ألوان جيد إلبراز المالمح المهمة للمالحة الجوي 18-6-14-2
  

187 
  يجب إظهار خط تساوي التغير المغناطيسي 18-7-1
  . يجب اإلشارة في الهامش إلى تاريخ معلومات تساوي التغير المغناطيسي 18-7-2
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188 
1881 

أسمائها، إلى الحد الذي ال يؤدي  يجب إظهار المطارات البرية والمائية ومطارات طائرات الهليكوبتر مع ذكر
ذلك معه إلى اكتظاظ غير مرغوب في الخريطة، وعلى أن تمنح األولوية للمطارات التـي تتمتـع   

  . بأكبر األهمية للطيران
  

1882 
  .يجب إظهار العوائق المهمة

  
1883 
  . والخطرة عندما تعتبر مهمة بالنسبة للمالحة الجوية يجب إظهار المناطق المحرمة والمقيدة

  
1884 

يجب إظهار العناصر المهمة من نظام خدمات الحركة الجوية عندما تعتبر ذات أهمية بالنسـبة   18-8-4-1
  . للمالحة الجوية

  .ين بالشكل المناسب عند الحاجةيجب أن يعين نطاق تحديد الهوية ألغراض الدفاع الجوي، ويب 18-8-4-2
  

1885 
  .يمكن إظهار المساعدات الالسلكية باستعمال الرموز المالئمة وتسميتها
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  الفصل التاسع عشر
  لرسم املالحيا خريطة  

191 
باستخدام أساليب مختلفـة   يجب أن تقدم هذه الخريطة وسيلة للحفاظ على سجل رحلة متواصل لموقع الطائرة

  ). بغرض المحافظة على مسار الرحلة المزمع(لتحديد النقاط والمالحة التقديرية 
192 

، لتغطية الطرق الجويـة الرئيسـية فـوق    1-3-1يجب جعل هذه الخريطة متاحة بالطريقة المبينة في الفقرة 
  . تي يستعملها الطيران الدوليالمناطق المحيطية والمناطق غير كثيفة العمران ال

193 
يجب لخريطة إقليم معين أن تغطي الطرق الجوية الرئيسية ونهاياتها الطرفية على صفحة واحـدة،   19-3-1

  . حيثما يمكن ذلك عمليا
  . يجب لمقياس الرسم أن يكون محكوما بالمنطقة المغطاة 19-3-2

194 
يطة أن تكون بمقياس رسم يمكن تكييفه لالستعمال على منضدة الرسم المالحـي الخاصـة   يجب لصفحة الخر

  . بمالح الطائرة
195 

  . يجب استعمال مسقط مطابق يقارب فيه خط مستقيم دائرة كبيرة 19-5-1
  . يجب إظهار خطوط العرض وخطوط الطول 19-5-2
ذ التخفيض المالحي الدقيق بأقـل قـدر مـن الـزمن     يجب ترتيب الفواصل إلتاحة المجال لتنفي 19-5-2-1

  . والجهد
يجب إظهار خطوط التدريج بفواصل ثابتة على امتداد عدد مالئم من خطوط العرض وخطـوط   19-5-2-2

ويجب أن تؤدي الفواصل المختارة، بغض النظر عن مقياس الرسم، إلى التقليل إلـى الحـد   . الطول
  . الالزمة لدقة الرسم المالحي األدنى من استعمال طريقة االستكمال

يجب ترقيم جميع خطوط العرض وخطوط الطول بحيث يظهر الرقم مرة واحدة على األقل كل  19-5-2-3
  . على الصفحة األمامية للخريطة) بوصات 6(سم 15

في حال إظهار شبكة مالحية على خرائط تغطي االرتفاعات العليا، فإنها يجب أن تشتمل علـى   19-5-2-4
  . موازية لخطوط الطول إلى الشرق من خط غرينيتش وإلى الغرب منه خطوط
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196 
  يجب تعريف كل صفحة برمز سلسلة الخرائط ورقمها 

197 
  . يجب إظهار خطوط الشواطئ العامة لجميع المناطق المائية المفتوحة، والبحيرات واألنهار الكبيرة 19-7-1
  . مناسيب البقاع لمعالم مختارة تمثل خطرا على المالحة الجوية إظهار 19-7-2
  . يجب التأكيد على معالم التضاريس الخطرة أو البارزة بصورة خاصة 19-7-3
  

198 
يجب إظهار خطوط تساوي التغير المغناطيسي أو في االرتفاعات العالية خطوط تسـاوي التغيـر    19-8-1

ويجب أن تقلل الفواصل المختـارة، بغـض   . ليهما بفواصل ثابتة في الخريطة بأكملهاالمالحي، أو ك
  . النظر عن مقياس الرسم الرسم، من مقدار االستكمال الالزم إلى الحد األدنى

  . يجب إظهار تاريخ معلومات خط تساوي التغير المغناطيسي 19-8-2
199 

  : التالية يجب إظهار بيانات الطيران 9-9-1
  . المطارات التي يستعملها بانتظام الناقل الجوي التجاري الدولي مع ذكر أسمائها )أ 
مجموعة مختارة من المساعدات المالحية الالسلكية التي تساهم في عملية إيجاد الموقـع مـع ذكـر     )ب 

 . أسمائها وتعريفاتها

 . شبكات المساعدات المالحية اإللكترونية بعيدة المدى حسب الحاجة )ج 

 . حدود أقاليم معلومات الطيران، ومناطق المراقبة ، ونطاقات المراقبة الضرورية لوظيفة الخريطة )د 

 . نقاط اإلبالغ المحددة الضرورية لوظيفة الخريطة )ه 

  . سفن المحطات المحيطية )و 
 يجب إظهار أضواء الطيران األرضية واألضواء البحرية المفيدة للمالحة الجوية في األماكن التي ال19-9-2

  . توجد فيها وسائل مالحية أخرى
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  رون ــــل العشـــالفص
  إلكرتونية للطريان جهاز عرض خرائط  

201 
إلكترونية للطيران، المزود بترتيبات احتياطية كافيـة تسـوفي متطلبـات     يجب أن يتيح جهاز عرض خرائط 

أعمال تخطـيط الطريـق    ممة وفورية مهاالسادس بالنسبة للخرائط، لطاقم الطيران أن ينفذ بطريقة مالئ الجزء
  . المالحة، عن طريق عرض المعلومات المطلوبة مالجوي ومراقبته، ومها

202 
إلكترونية للطيران قادرا على عرض جميع معلومات الطيران  يجب أن يكون جهاز عرض خرائط  20-2-1

يها الفصل الخامس والفصول من السابع إلى التاسـع  والمنشآت والمعلومات الطبوغرافية التي يقتض
  . الجزء التاسععشر من 

إلكترونية للطيران أن يكون قادراً علـى عـرض جميـع معلومـات      يجب لجهاز عرض خرائط  20-2-2
سابع إلى لالطيران والمنشآت والمعلومات الطبوغرافية التي يقتضيها الفصل الخامس والفصول من ا

  . ء التاسعالجزالتاسع عشر من 
203 

2031 
  : يجب تقسيم المعلومات المتاحة للعرض إلى الفئات التالية 20-3-1-1

معلومات العرض األساسية، التي تبقى معروضة باستمرار على الجهاز، وتتكـون مـن الحـد     )أ 
 . األدنى من المعلومات األساسية الالزمة للتسيير اآلمن للرحلة الجوية

معلومات العرض األخرى، التي يمكن إزالتها من جهاز العرض أو عرضها بصورة منفصـلة   )ب 
  . حسب الطلب، وتتكون من معلومات ال تعد ضرورية للتسيير اآلمن للرحلة الجوية

يجب أن تكون إضافة معلومات العرض األخرى أو إزالتها مهمة بسيطة، إال أنه يجب أال يكون  20-3-1-2
  . المعلومات التي يشملها العرض األساسيباإلمكان إزالة 

  طريقة العرض وإنشاء المنطقة المتاخمة 2- 20-3
إلكترونية للطيران قادراً على القيـام بصـورة متواصـلة     يجب أن يكون جهاز عرض خرائط  20-3-2-1

ة يجب أن تتم فيها إزالة وإنشـاء المنطقـة   يبالرسم التخطيطي لموقع الطائرة بطريقة متحركة حقيق
  . المتاخمة بصورة تلقائية
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يجب أن يكون من الممكن القيام بصورة يدوية بتغيير منطقة الخريطة وموقع الطـائرة بالنسـبة    20-3-2-2
  . إلى حافة جهاز العرض

2033 
  . يجب أن يكون باإلمكان تغيير مقياس الرسم الذي تعرض به الخريطة

2034 
رموز االيكـاو   -2مستعملة موافقة للرموز المحددة للخرائط اإللكترونية في المرفق يجب أن تكون الرموز ال

للخرائط، إال عندما يكون من المرغوب إظهار بنود ال تتوفر لها أي رموز للخرائط صـادرة عـن   
  : وفي تلك الحاالت يجب استعمال رموز خرائط إلكترونية تتسم بما يلي. االيكاو

  . لسطور، واألقواس، وتشغل أقل قدر من المساحةتستخدم الحد األدنى من ا )أ 
 . ال تتسبب التباسا مع أي رمز من رموز خرائط طيران موجودة حالياً )ب 

 . ال تضعف من وضوح العرض )ج 
2035 

-20يجب أن يكون الحجم الفعال لعرض الخريطة كافيا لعرض المعلومات المطلوبة في الفقرة  20-3-5-1
  . زحزحة الخريطة كثيرا رأسيا أو أفقيا بدون الحاجة إلى 2

 -2يجب أن يتمع جهاز العرض بالقدرات الالزمة للرسم الرقيق للعناصر المطلوبة في المرفـق   20-3-5-2
  رموز االيكاور وللخرائط

يجب أن يضمن أسلوب العرض أن تكون المعلومات المعروضة مرئية بوضوح بالنسبة للمراقب  20-3-5-3
  . الطبيعية والصناعية التي يتعرض لها في مقصورة الطائرة في ظروف اإلضاءة

  . يير شدة إضاءة جهاز العرضب أن يكون بإمكان طاقم الطيران تعيج 20-3-5-4
204 

يجب أن يكون تقديم البيانات وتحديثها الستعمالها في جهاز العرض متوافقا مع مقتضـيات نظـام    20-4-1
  . نات الطيراننوعية بيا

إلكترونية للطيران بالقدرة على القبـول التلقـائي للعمليـات     يجب أن يتمتع جهاز عرض خرائط  20-4-2
ويجب توفير وسيلة لضـمان أن تكـون جميـع البيانـات     . المصرح بها لتحديث البيانات الموجودة

  . عرضالمصرح بها وتحديثاتها ذات الصلة قد تم تحميلها بصورة صحيحة على جهاز ال
يجب أن يكون جهاز العرض قادرا أيضاً على قبول تحديث البيانات المصرح بها بصورة يدوية مع  20-4-3

ويجب أن يكون باإلمكان تمييـز  . وجود وسيلة بسيطة للتحقق من البيانات قبل قبولها بصورة نهائية
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بها وتحـديثاتها   تلك التحديثات المدخلة  بصورة يدوية على جهاز العرض عن المعلومات المصرح
  . المصرح بها، وأال تؤثر على وضوح العرض

  . مل تاريخ وتوقيت تطبيقهاشيجب أن يحتفظ بسجل لجميع التحديثات، ي 20-4-4
إلكترونية للطيران لطاقم الطيران عـرض التحـديثات بحيـث     يجب أن يتيح جهاز عرض خرائط  20-4-5

  . ا إذا كان قد تم إدراجها في النظامم ديمكن لطاقم الطيران استعراض محتوياتها وتحدي
205 

وفي حال حدوث عطل، . يجب توفير وسيلة إلجراء اختبارات على متن الطائرة للوظائف الرئيسية 20-5-1
  . يجب أن يعرض االختبار معلومات تشير إلى الجزء المعطل من النظام

  . ب توفير إنذار أو مؤشر مالئم يدل على حدوث خلل في تشغيل النظاميج 20-5-2
206 

إلكترونية للطيران، يجـب أن يشـتمل    لضمان المالحة اآلمنة في حال حدوث عطل في جهاز عرض خرائط 
  : تقديم ترتيبات احتياطية كافية على ما يلي

  . رض ضمان أال يؤدي العطل إلى وضع حرجتجهيزات تتيح االضطالع بوظائف العرض بغ )أ 
  . وسيلة لتسهيل ترتيب احتياطي للمالحة اآلمنة خالل الجزء المتبقي من الرحلة )ب 
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  تصمم المالحظات الهامشية) 1(المرفق 
  

 عبير عن المنسوبوحدة القياس المستعملة للت تخصص سلسة الخرائط أو عنوانها

  

 
 

   

 تاريخ معلومات الطيران  اسم الجهة المنتجة للخريطة وعنوانها رقم الخريطة واسمها
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  رموز ايكاو للخرائط) 2(المرفق 
  

  الرقم  المؤشر
  30  قناة مهجورة

  115  مجال جوي استشاري
  118  طريق جوي استشاري

  98-84  اراتمط
  91  مطار مهجور أو مغلق

  84  مدنية ، أرضية
  85  مدنية، مائية

  96  .بيانات بصيغة رموز مختصرة
  90  طوارئ أو دون تجهيزات

  98-97  خرائط االقتراب
  93  عليها تصنيف المطار  لالستعمال على خرائط ال يطلب
  88  مدنية وعسكرية مشتركة، أرضية

  89  يةمدنية وعسكرية مشتركة، مائ
  86  عسكرية ، أرضية
  87  عسكرية ، مائية

  95  نمط المدرج بدالً من رمز المطار
  169  )صورة جانبية على خريطة الكترونية(المدرج 

  156-142  المطار ومطار طائرات الهليكوبتر ائطخر
  165-157  خرائط عوائق المطار

  159  مبنى 
  165  طريق خالصة
  163  منحدر صخري
  158  قمة برج مدببة ، هوائي سارية ، برج ،
  160  سكة حديدية
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  الرقم  المؤشر
  164  امتداد توقف

  162  تضاريس تخترق سطح العائق
  161  خط نقل الطاقة الكهربائية أو كابل علوي

  157  شجرة أو دغل
  147  في خرائط المطار أو مطار طائرات الهليكوبتر( النقطة المرجعية للمطار 
  112  نطاق الحركة في المطار

  140  للطيرانرضية أضواء أ
  117  نطاق تحديد الهوية ألغراض الدفاع الجوي

  124-111  خدمات الحركة الجوية
  126-125  تصنيفات المجال الجوي
  128-127  قيود على المجال الجوي

  113  طريق جوي
  158  )في خرائط عوائق المطار( هوائي 

  2  خطوط ارتفاعات تقريبية
  18  ط االرتفاعاتمناطق لم تمسح لغرض معلومات خطو

  123  )إلزامية أو حسب الطلب(نقطة تبليغ لخدمات الحركة الجوية واألرصاد 
  99  .مساعد مالحي ال سلكي أساسي

  4  منحدر جبلي 
  63  )دولية(حدود 

  64  حدود أخرى
  156  )في خرائط عوائق المطار( مبنى 
  50  مباني

  50-47  مناطق معمورة
  29  قناة 

  122  نقطة التحويل
  44  صخرة معزولة مسجلة على الخرائط
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  الرقم  المؤشر
 80  كنيسة 

  47  مدينة أو بلدة كبيرة
  165  )في خرائط عوائق المطار( طريق خالصة 

  4  جرف
  73  محطة لخفر سواحل

  110-103  منارة فور ومعدات قياس المسافات
  110-107  منارة فور ومساعد مالحة جوية تكتيكي 

  110  رمز البوصلة
  1  )االرتفاعات( يب خطوط تماثل المناس

  113  منطقة مراقبة
  116  نطاق مراقبة

  113  طريق جوي مراقب
  22  شعب مرجانية وحواجز صخرية مغمورة

  82-47  منشآت 
  82-63  منشآت متنوعة

  67  سد
  127  منطقة خطرة
  43  خط الخطر

  174-173- 110-102  معدات قياس المسافات
  104  مسافة معدات قياس المسافات

  39  رة جافحوض بحي
  57  طريق سريع مزدوج

-108-107-103- 101-100  ةااللكترونيموز الخرائط ر
140-166 -174  

  4  منحدر صخري
  163  )في خرائط عوائق المطار( منحدر صخري 
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  الرقم  المؤشر
  9  كثيب جليدي طولي

  28  شالالت
  65  سور 
  68  عبارة

  111  إقليم معلومات الطيران
  76  مركز حرس األحراج

  79  قلعة 
  70  ازحقل غ

  42  نهر جليدي
  8  حصى

  142  )في خرائط المطار ومطار الهليكوبتر( مدرج صلب 
  167  دائرة االنتظار

  146  )في خرائط المطار ومطار الهليكوبتر(منطقة هبوط الهليكوبتر على الماء في المطار 
  94  مطار طائرات الهليكوبتر

  12  أعلى منسوب على الخريطة
  62-57  طرق سريعة

  47-19  افيا المائيةالجغر
  42  قبعة جليدية

  108  نظام الهبوط اآللي
  128  حدود دولية مغلقة أمام الطائرات إال من خالل الممر

  137  خط تساوي التغير المغناطيسي
  32  )غير دائمة(بحيرات 
  31  )دائمة(بحيرات 

  153  )ومطار الهليكوبتر/ في خرائط المطار) (مضاء(دليل اتجاه الهبوط 
 154  )ومطار الهليكوبتر/ في خرائط المطار) (غير مضاء(ل اتجاه الهبوط دلي

  23  )دائم( نهر كبير 
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  الرقم  المؤشر
  159  )خرائط عوائق المطار( بنية كبيرة 
  47  بلدة كبيرة

  5  تدفق حمم بركانية
  9  شاطئ رسوبي
  141  منارة عائمة
  74  برج المراقبة
  139  ضوء بحري

  75  منجم
  165  )على الخريطة االلكترونية( أدنى ارتفاع في القطاع 

  138-136  طيران –رموز مختلفة 
  82-63  منشآت –رموز مختلفة 

  168  )على الخريطة االلكترونية( مسار االقتراب الفاشل 
  81  مسجد

  11  ممر جبلي
  100  منارة ال سلكية غير موجهة

  72  محطة للطاقة النووية
  152  )خرائط المطار ومطار الهليكوبتر( ضوء عائق 

  135-129  عوائق
  135  منسوب أعلى العوائق

  133  عوائق عالية بصورة استثنائية
  134  عوائق عالية بصورة استثنائية، مضاءة

  131  مجموعة عوائق
  135  ارتفاع العوائق
  130  عوائق مضاءة

  132  مجموعة عوائق مضاءة
  129  عائق
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  الرقم  المؤشر
  138  سفينة محطة محيطية

  70  حقل نفطي
  64  حدود أخرى
  16  أشجار أخرى
  161  )في خرائط عوائق المطار( كابل علوي 

  52  معبد بوذي طابقي
  17  أشجار نخيل

  145  )في خرائط المطار ومطار الهليكوبتر(مناطق وقوف 
  150  )في خرائط المطار ومطار الهليكوبتر(مدرج من ألواح مثقبة أو شبكة فوالذية 

  69  خط أنابيب نفط 
  151  )المطار ومطار الهليكوبترفي خرائط (طي ضوء نق
  158  )في خرائط عوائق المطار(سارية 

  58  طريق أولي
  127  منطقة محرمة

  136  خط بارز لنقل الطاقة الكهربائية
  77  مضمار سباق

  174-172- 171-109  منارة محددة السلكية
  170-99  أساسي –مساعد مالحي السلكي 

  173-170- 110-99  مساعدات مالحية السلكية
  56-51  سكك حديدية

  54  جسر
  160  )في خريطة عوائق المطار(سكة حديدية 
  51  مسار مفرد

  56  محطة
  55  نفق

  52  مساران أو أكثر
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  الرقم  المؤشر
  53  قيد اإلنشاء

  27  منحدرات نهرية
  18  بيانات التضاريس غير كاملة

  3  استعملت خطوط التظليل إلظهار التضاريس
  121  نقطة تبليغ

  38  خزان
  127  دةمنطقة مقي

  127  والحدود المشتركة بن منطقتين ) منطقة محرمة أو مقيدة أو خطرة( مجال جوي مقيد 
  36  حقول أرز

  25  )غير دائمة(أنهار وجداول 
  26  طبوغرافيا مسحلم ت( أنهار وجداول 
  61  جسر لطريق
  62  نفق لطريق

  45  صخور بمستوى الماء
  78  آثار

  169  )كترونيةصورة جانبية على خريطة ال(مدرج 
  156  موقع االنتظار على المدرج

  149  )في خرائط المطار أو مطار الهليكوبتر(مرقب مدى الرؤية على المدرج 
  33  بحيرة مالحة

  34  أحواض لتجفيف الملح(مالحات 
  7  منطقة رملية
  6  كثبان رملية

  120  )على طريق خدمات الحركة الجوية(انقطاع في المقياس 
  59  طريق ثانوني
  92  مرسى مغطى
  41  مياه ضحلة
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  الرقم  المؤشر
  19  )موثوق(خط شاطئ 
  20  )غير موثوق(خط شاطئ 

  157  )في خرائط عوائق المطار(دغل /شجيرات 
  24  )دائم( نهر صغير 

  158  )في خرائط عوائق المطار(برج مدبب الرأس 
  13  منسوب الموقع
  14  )مشكوك في دقته( منسوب موقع 

  37  )دائم أو منقطع(ينبوع 
  77  مدرج رياضي
  155  حاجز توقف
  144  )في خرائط المطار ومطار الهليكوبتر( امتداد توقف 
  164  )في خرائط عوائق المطار( امتداد توقف 

  35  مستنقع
  110-106  مساعد مالحة جوية تكتيكي
  71  مستودعات تخزين نفطية
  145  موقع االنتظار على الممر

  66  )ماًعندما يكون معل(خط برقي أو هاتفي 
  83  معبد

  162  )في خرائط عوائق المطار(تضاريس تخترق مستوى العائق 
  21  مسطحات جزرية

  18-1  طبوغرافيا
  158  )في خرائط عوائق المطار( برج 
  48  بلدة 

  60  طريق وعرة
  161  )في خرائط عوائق المطار( خط نقل الطاقة الكهربائية 

  157  )في خرائط عوائق المطار( أشجار 
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  الرقم  المؤشر
  15  شجار صنوبريةأ

  16  أشجار أخرى
  110-106  طريق جوي غير مراقب

  114  طريق غير مراقب
  143  )في خرائط المطار ومطار الهليكوبتر( مدرج غير معبد 

  46  معالم برية غير عادية، معلمة بالطريقة الصحيحة
  110-101  )فور(منارة السلكية ذات ترددات عالية جداً في جميع االتجاهات 

  49  ةقري
  141-139  مساعدات بصرية

  119  مسار الطيران البصري
  110-101  ) في خرائط المطار أو مطار الهليكوبتر( نقطة التحقق من منارة فور 

  148  شعاع منارة فور
  105  شعاع منارة فور وتعريف المنارة
  110-103  منارة فور ومعدات قياس المسافات

  40  خور
  37  )دائم أو متقطع(ثقب مائي 
  124  نقطة طريق

 37  )دائم أو متقطع( بئر 
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  أسود  
المنشآت ، باستثناء الطرق السريعة والطرق العادية ، الخطوط الخارجية للمدن ، والشبكات 

طر والصخور البعيدة عن الشواطئ ، واألسماء والتدرجات ومناسيب المواقع ، وخطوط الخ
  والرموز باالحرف باستثناء معالم الطيران ومعالم التضاريس المائية

أسود 
  المناطق المعمرة من المدن  منقط

أسود 
  فاتح

  الطرق السريعة والطرق العادية
  أحمر

  )بديل لألسود المنقط(المناطق المعمورة من المدن   أصفر

من  10إلى  1البنود من : ماثل مناسيب االرتفاعات ومعالم التضاريس خطوط ت  بني
  2من المرفق  41إلى 39البنود من :العالم المائية 2المرفق 

خطوط الشواطئ، وشبكات مياه الصرف ، واألنهار ، والبحيرات، وخطوط تماثل   أزرق
  .األعماق ومعالم جغرافية مائية أخرى بما في ذلك أسماؤها أو وصفها

أزرق 
  مناطق المياه المفتوحة  فاتح

أزرق 
  بحيرات مالحة ومالحات  منقط

أزرق 
منقط 
  فاتح

  أنهار كبيرة غير دائمة وبحيرات دائمة

لمرحلة أثناء الطريق والمنطقة ،   بيانات الطيران ، باستثناء ما يخص خرائط   أرجواني
ين على الصفحة ذاتها ، يمكن استعمال كال اللون. حيث قد يحتاج إلى ألوان مختلفة 

أزرق   .إال أنه يفضل اللون األزرق الغامق ، في حال استعمال لون واحد فقط
  غامق
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  )تابع (رموز الخرائط 
  

  إحراج  أخضر  

  فرصأ
  ألوان اختیاریة

مناطق لم يتم مسحها للحصول على معلومات خطوط 
  أبیض  تماثل المناسيب أو بيانات تضاريسها غير كاملة

  لوان درجات االرتفاعأ
  

بني   
    أبیض  ألوان للمناسيب فائقة االرتفاع  غامق

    بنفسجي  ألوان للمناسيب المرتفعة  بني

برتقالي   ألوان للمناسيب المتوسطة  بیج
    أو بیج

  أخضر
  ألوان للمناسيب المنخفضة

    أصفر

    أخضر  أبیض

أخضر 
ألوان للمناطق الواقعة دون مستوى سطح   زیتي

    فیروزي  رالبح

رمادي 
    فاتح

األلوان األساسية مطابقة  - مالحظة
  لأللوان المحددة لخريطة العالم الدولية
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4– 
2122 

  
  

  أبیض    

  بنفسجي        بني غامق

  بني
  
  
  

  برتقالي أو بیج      

  

  أصفر        بیج

 أخضر
  أخضر          فاتح

  أخضر    أبیض

  متوسط سطح البحر

    

رمادي 
أخضر     فاتح

  فیروزي    زیتي
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  األلوان األساسية مطابقة لأللوان المحددة لخريطة العالم الدولية -1مالحظة 
لم يتم الربط بين المناسيب واأللوان من النظامين بهدف إتاحـة المجـال للمرونـة فـي      -2مالحظة 
  .اختيارها

511000000 
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  3- 10×1  حسب التخطيط  نقاط حدود أقاليم معلومات الطيران

  البيانات الروتينية
  نقاط حدود المناطق المحرمة أو المقيدة أو الخطرة

  3- 10×1  حسب التخطيط  )نطاقات المراقبة/ خارج حدود مناطق المراقبة(  
  البيانات الروتينية

  نقاط حدود المناطق المحرمة أو المقيدة أو الخطرة 
  5-10×1  التخطيط حسب  )نطاقات المراقبة/ داخل حدود مناطق المراقبة( 

  البيانات الضرورية

  5- 10×1  حسب التخطيط  نطاقات المراقبة/نقاط حدود مناطق المراقبة 
  البيانات الضرورية

  ونقاط االنتظار ،" أثناء الطريق"المساعدات  المالحية والنقاط المحددة لمرحلة 
  القياسية نقاط المغادرة اآللية/ ونقاط الطريق الجوي النهائي والقياسي للوصول  

  5- 10×1  حسب التخطيط
  البيانات الضرورية

  5-10×1  حسب التخطيط  العوائق أثناء الطريق
  البيانات الضرورية

  5-10×1  ثانية واحدة  لمطار طائرات الهليكوبتر/ النقطة المرجعية للمطار 
  البيانات الضرورية

  5-10×1  حسب التخطيط  لمطار طائرات الهليكوبتر/ المساعدات المالحية الواقعة في للمطار 
  البيانات الضرورية

  5-10×1  ثانية 1/10  مطارات طائرات الهليكوبتر/ العوائق في منطقة الدوران وفي المطار
  البيانات الضرورية

  5- 10×1  ثانية 1/10  العوائق المهمة في منطقة االقتراب واإلقالع
  البيانات الضرورية

  /القتراب النهائي والنقاط المحددةنقاط ا/ النقاط المحددة لالقتراب النهائي
  .النقاط الضرورية األخرى ، بما في ذك إجراءات االقتراب اآللي 

  5- 10×1  ثانية واحدة
  البيانات الضرورية

  8- 10×1  ثانية واحدة  .عتبة المدرج
  البيانات الحرجة

  8- 10×1  ثانية1/100  نقاط محور ممر سير الطائرات
  البيانات الحرجة

  3- 10×1  ثانية1/100  .نقاط فحص نظام المالحة بالقصور الذاتي/ ئراتنقاط موقف الطا
  البيانات الروتينية

المركز الهندسي لعتبات منطقة مالمسة األرض وتركها أو منطقة االقتراب النهـائي  
  8- 10×1  ثانية1/100  واإلقالع، مطار طائرات الهليكوبرت

  البيانات الحرجة
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  5- 10×1  متر أو قدم واحد  مطار طائرات الهليكوبتر/ منسوب المطار 
  البيانات الضرورية

مطـار  / م في موقع منسوب المطـار 1984تموج هيئة األرض المائية للنظام الجيوديسي العالمي لعام 
  طائرات الهليكوبتر

  واحدمتر أو قدم 
1×10-5  

  البيانات الضرورية

  5-10×1  متر أو قدم واحد  عتبة المدرج أو منطقة االقتراب النهائي واإلقالع ، عمليات االقتراب غير الدقيق
  البيانات الضرورية

م بعتبـة المـدرج أو منطقـة    1984تموج هيئة األرض المائية للنظام الجيوديسي العالمي لعام 
، المركز الهندسي لمنطقة مالمسة األرض وتركها ، عمليات االقتراب  االقتراب النهائي واالقالع

  غير الدقيق 
  متر أو قدم واحد

1×10 -5  
  البيانات الضرورية

  8- 10×1  قدم0.1مترأو0.1  عتبة المدرج أو منطقة االقتراب النهائي واالقالع ، عمليات االقتراب الدقيق
  البيانات الحرجة

م بعتبـة المـدرج أو منطقـة    1984ظام الجيوديسي العالمي لعام تموج هيئة األرض المائية للن 
االقتراب النهائي واالقالع ، المركز الهندسي لمنطقة مالمسة األرض وتركها ، عمليات االقتراب 

  قدم0.1مترأو0.1
1×10 -8  

  البيانات الحرجة

  8- 10×1  نصف متر أو قدم واحد  العلو لعبور العتبة ، عمليات االقتراب الدقيق 
  لبيانات الحرجةا

كما هومحدد في إجراءات   علو الخلوص من العوائق/ ارتفاع 
 –خدمات المالحة الجوية 

  )8168الوثيقة (العمليات 
1×10-5  

  البيانات الضرورية

  5-10×1  )أقدام10(ثالثة أمتار  العوائق أثناء الطريق
  البيانات الضرورية

  5-10×1  واحد متر أو قدم  العوائق في منطقتي االقتراب واإلقالع
  البيانات الضرورية

  5-10×1  متر أو قدم واحد  مطار طائرات الهليكوبتر/ العوائق في مناطق الدوران والمطار
  البيانات الضرورية

  5-10×1  )قدم100(متر30  جهاز قياس المسافة 
  البيانات الضرورية

كما هومحدد في إجراءات   ارتفاع إجراءات االقتراب اآللي
 –الجوية خدمات المالحة 

  )8168الوثيقة (العمليات 
1×10-5  

  البيانات الضرورية

  3-10×1  قدم100متر أو 50  االرتفاعات الدنيا
  البيانات الروتينية
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  5-10×1 درجة واحدة  لمطار طائرات الهليكوبتر/ التغير المغنطيسي للمطار 
  البيانات الضرورية

  
  

4 
   

  3-10×1  درجة واحدة  قطاعات الطرق الجوية
  البيانات الروتينية

  3-10×1 درجة 1/10  التكوينات الثابتة في مرحلة أثناء الطريق وفي المرحلة النهائية 
  البيانات الروتينية

  3-10×1 درجة واحدة  المغادرة/ عات الطرق الجوية النهائية للوصول قطا
  البيانات الروتينية

  5- 10×1 درجة 10//1  التكوينات الثابتة إلجراءات االقتراب اآللي
  البيانات الضرورية

  5- 10×1 درجة واحدة  ضبط استقامة محدد موقع جهاز الهبوط اآللي 
  البيانات الضرورية

  5- 10×1 درجة واحدة  الصغرى لجهاز الهبوط الميكروويفي  ضبط استقامة السمت
  البيانات الضرورية

  3-10×1 درجة واحدة  )بالدرجة الحقيقية(االتجاه الزاوي للمدرج ولمنطقة االقتراب النهائي واالقالع 
  البيانات الروتينية
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5 
  

   

كيلوا متر واحد أو ميل   طول قطاعات الطرق الجوية
  بحري واحد

1×10-3  
  البيانات الروتينية

  كيلومتر2/10  مسافات التكوينات الثابتة لمرحلة أثناء الطريق
 )ميل بحري1/10(

1×10-3  
  البيانات الروتينية

كيلوا متر واحد أو ميل   غادرةللم/ طول قطاعات الطرق الجوية النهائية للوصول 
  بحري واحد

1×10-5  
  البيانات الضرورية

  كيلومتر2/10  مسافة التكوينات الثابتة لإلجراءات النهائية وإلجراءات االقتراب اآللي
 )ميل بحري1/10(

1×10-5  
  البيانات الضرورية

  )خريطة المطار(متر واحد  تركهاطول المدرج ومنطقة االقتراب النهائي واالقالع، أبعاد منطقة مالمسة األرض و
 )خريطة عوائق المطار(متر 0.5

1×10-8  
  البيانات الحرجة

 )خريطة عوائق المطار(نصف متر   طول امتداد التوقف
1×10-8  

  البيانات الحرجة

  )خريطة المطار(متر واحد  مسافة الهبوط المتاحة
 )خريطة عوائق المطار(متر 0.5

1×10-8  
  البيانات الحرجة

  3-10×1  كما هو مخطط  بين هوائي محدد جهاز الهبوط اآللي وبين نهاية المدرجالمسافة 
  البيانات الروتينية

  المسافة على طول المحور بين هوائي التوجيه الرأسي 
  لالنحدار بجهاز الهبوط اآللي وبين  العتبة

  3-10×1  كما هو مخطط
  البيانات الروتينية

  كيلومتر2/10  وبين العتبةالمسافة بين عالمات جهاز الهبوط اآللي 
 )ميل بحري1/10(

1×10-5  
  البيانات الضرورية

  5-10×1  كما هو مخطط  المسافة على طول المحور بين هوائي جهاز قياس المسافة بجهاز الهبوط اآللي وبين العتبة
  البيانات الضرورية

  3-10×1  مخططكما هو   المسافة بين هوائي سمت جهاز الهبوط الميكروويفي وبين نهاية المدرج
  البيانات الروتينية

  3-10×1  كما هو مخطط  المسافة على طول المحور بين هوائي منسوب جهاز الهبوط الميكروويفي وبين العتبة
  البيانات الروتينية

المسافة على طول محور هوائي جهاز قياس المسافة الدقيق بجهاز الهبوط الميكروويفي وبـين  
  العتبة

  5-10×1  كما هو مخطط
  بيانات الضروريةال
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فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، تعتبر النسخة اإلنجليزية من أنظمة الطيران المدني وكـذلك    )2(مادة 

كافة مالحق االتفاقية الدولية للطيران المدني الصادرة عن المنظمة الدوليـة للطيـران المـدني،    
بكافة التشريعات األوروبيـة واألمريكيـة    كما يجوز االستعانة. جزءاً مفسراً ومكمالً لهذه اللوائح

والوثائق اإلرشادية الصادرة عنها، الستيفاء المتطلبات الالزمة لتأمين سالمة الطيـران، مـا لـم    
  .م1993لعام ) 12(يتعارض مع نصوص قانون الطيران المدني رقم

  

ية المتطلبات الواجب اسـتيفائها  تعتبر هذه الالئحة استكماال لتشريعات الطيران المدني النافذة لتلب  )3(مادة 
  . من قبل المتعاملين في مجال الطيران المدني وشركات النقل الجوي

   

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

   .)الجزء التاسع(اعتماد الئحة خرائط الطيران  م بشأن2009لعام) 26(يلغى القرار الوزاري رقم  )5(مادة
  

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

  
 صدر بديوان عام الــوزارة

  هـ13/1/1432بتاريخ 
  م19/12/2010الموافق  

  
  الـوزير إبـراهيمخالد     

ــــــــل ــــــــر النق   وزي
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  سجل التعديالت والتصويبات
  التصویبات    التعدیالت

تاریخ   الرقم
  التطبیق

تاریخ 
تاریخ   الرقم    أدخل بواسطة  اإلدخال

  اإلصدار
تاریخ 
  اإلدخال

أدخل 
  بواسطة

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



115 
 

2902010 
 

  رســالفه
  

  الصفحة  املـــــوضوع
  1  التعاريف ومجال التطبيق واإلتاحة  –الفصل األول 

  1  التعاريف 1-1
  10  ةاإلتاح 1-2

  11  مواصفات عامة  –الفصل الثاني 
  11  .احتياجات الطيران من الخرائط 2-1  
  11  العناوين 2-2  
  12  معلومات متفرقة 2-3  
  12  الرموز 2-4  
  12  وحدات القياس 2-5  
  13  قياس والمسقطمال 2-6  
  13  تاريخ صالحية معلومات الطيران 2-7  
  13  تهجئة األسماء الجغرافية 2-8  
  13  المختصرات  2-9  
  14  الحدود السياسية 2-10  
  14  األلوان 2-11  
  14  التضاريس 2-12  
  14  المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة  2-13  
  14  المجاالت الجوية التي تقدم فيها خدمة الحركة الجوية 2-14  
  15  التغير المغناطيسي 2-15  
  15  بيانات الطيران 2-16  
  WGS- 84(  16( –لجغرافية ا اإلحداثيات 17 -2  



116 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  –خريطة عوائق المطار  –الفصل الثالث 

  )تطبيق قيود استخدام الطائرات) (أ(من الفئة 
17  

  17  الغرض 1- 3
  17  إصدار الخريطة 2- 3
  17  وحدات القياس 3- 3
  17  التغطية ومقياس الرسم 4- 3
  17  التصميم 5- 3
  18  التعريف 6- 3
  18  التغير المغناطيسي 7- 3
  18  بيانات الطيران 8- 3
  21  الدقة 9- 3

  خريطة  –صل الرابع الف
  )ب(الفئة  –عوائق المطار 

22  

  22  الغرض 1- 4
  22  إصدار الخريطة 2- 4
  22  وحدات القياس 3- 4
  22  التغطية ومقياس الرسم 4- 4
  22  التصميم 5- 4
  23  التعريف 6- 4
  23  المنشآت والطبوغرافيا 7- 4
  23  التغير المغناطيسي  8- 4
  23  بيانات الطيران  9- 4
  24  الدقة 10- 4

  خريطة –الفصل الخامس 
  )ج(من الفئة  –عوائق المطار 

26  



117 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  26  الغرض 1- 5
  26  إصدار الخريطة 2- 5
  26  التغطية ومقياس الرسم 3- 5
  27  التصميم 4- 5
  27  التعريف 5- 5
  27  التغير المغناطيسي 6- 5
  27  وحدات القياس 7- 5
  27  بيانات الطيران  8- 5
  28  الدقة 9- 5

  29  خريطة تضاريس االقتراب الدقيق –الفصل السادس 
  29  الغرض 1- 6
  29  إمكانية التطبيق 2- 6
  29  مقياس الرسم 3- 6
  29  التعريف 4- 6
  29  معلومات الخطة والصورة الجانبية 5- 6

  31  خريطة مرحلة أثناء الطريق –الفصل السابع 
  31  الغرض 1- 7
  31  إصدار الخريطة 2- 7
  31  التغطية ومقياس الرسم 3- 7
  31  المسقط 4- 7
  31  التعريف 5- 7
  31  المنشآت والطبوغرافيا 6- 7
  32  التغير المغناطيسي 7- 7
ة الالسلكية ذات التـرددات  االتجاه الزاوي ومسار الطائرة وشعاع المنار 8- 7

  32  العالية جداً في جميع االتجاهات



118 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  32  بيانات الطيران 9- 7

  
  35  خريطة المنطقة –الفصل الثامن 

  35  الغرض 1- 8
  35  إصدار الخريطة 2- 8
  35  التغطية ومقياس الرسم 3- 8
  35  المسقط 4- 8
  35  التعريف 5- 8
  36  المنشآت والطبوغرافيا 6- 8
  36  التغير المغناطيسي 7- 8
الطائرة وشعاع المنارة الالسلكية ذات التـرددات   االتجاه الزاوي ومسار 8- 8

  العالية جداً في جميع االتجاهات
36  

  36  بيانات الطيران 9- 8
  SID(  39(خريطة المغادرة القياسية اآللية  –الفصل التاسع 

  39  الغرض 1- 9
  39  إصدار الخريطة 2- 9
  39  التغطية ومقياس الرسم 3- 9
  39  المسقط 4- 9
  39  التعريف 5- 9
  40  المنشآت والطبوغرافيا 6- 9
  40  التغير المغناطيسي 7- 9
االتجاه الزاوي ومسار الطائرة وشعاع المنارة الالسلكية ذات التـرددات   8- 9

  العالية جداً في جميع االتجاهات
40  

  41  بيانات الطيران 9- 9
  STAR(  43(خريطة الوصول القياسي اآللي  –الفصل العاشر 

  43  الغرض 1- 10



119 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  43  إصدار الخريطة 2- 10
  43  التغطية ومقياس الرسم 3- 10
  43  المسقط 4- 10
  43  التعريف 5- 10
  44  المنشآت والطبوغرافيا 6- 10
  44  التغير المغناطيسي 7- 10
االتجاه الزاوي ومسار الطائرة وشعاع المنارة الالسلكية ذات التـرددات   8- 10

  44  العالية جداً في جميع االتجاهات

  45  بيانات الطيران 9- 10
  47  خريطة االقتراب اآللي –الفصل الحادي عشر 

  47  الغرض 1- 11
  47  إصدار الخريطة 2- 11
  47  لتغطية ومقياس الرسما 3- 11
  48  التصميم 4- 11
  48  المسقط 5- 11
  48  التعريف 6- 11
  48  المنشآت والطبوغرافيا 7- 11
  49  التغير المغناطيسي 8- 11
االتجاه الزاوي ومسار الطائرة وشعاع المنارة الالسلكية ذات التـرددات   9- 11

  العالية جداً في جميع االتجاهات
49  

  50  بيانات الطيران 10- 11
  55  راب البصريخريطة االقت –الفصل الثاني عشر 

  55  الغرض 1- 12
  55  إصدار الخريطة 2- 12
  55  التغطية ومقياس الرسم 3- 12



120 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  55  التصميم 4- 12
  55  المسقط 5- 12
  55  التعريف 6- 12
  56  المنشآت والطبوغرافيا 7- 12
  56  التغير المغناطيسي 8- 12
االتجاه الزاوي ومسار الطائرة وشعاع المنارة الالسلكية ذات التـرددات   9- 12

  56  العالية جداً في جميع االتجاهات

  56  ت الطيرانبيانا 10- 12
  خريطة االقتراب للمطار  –الفصل الثالث عشر 

  أو مطار طائرات الهليكوبتر
58  

  58  الغرض 1- 13
  58  إصدار الخريطة 2- 13
  58  التغطية ومقياس الرسم 3- 13
  58  التعريف 4- 13
  59  التغير المغناطيسي 5- 13
  59  بيانات المطار أو مطار طائرات الهليكوبتر 6- 13

  ة خريطة االقتراب للحرك –الفصل الرابع عشر 
  األرضية في المطار

62  

  62  الغرض 1- 14
  62  إصدار الخريطة 2- 14
  62  التغطية ومقياس الرسم 3- 14
  62  التعريف 4- 14
  62  التغير المغناطيسي 5- 14
  62  بيانات المطار  6- 14

  64  خريطة وقف ورسو الطائرات  –الفصل الخامس عشر 



121 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  64  الغرض 1- 15
  64  إصدار الخريطة 2- 15
  64  التغطية ومقياس الرسم 3- 15
  64  التعريف 4- 15
  64  اطيسيالتغير المغن 5- 15
  64  بيانات المطار  6- 15

  خريطة الطيران العالمي –الفصل السادس عشر 
   1000000: 1بمقياس الرسم 

66  

  66  الغرض 1- 16
  66  إصدار الخريطة 2- 16
  66  مقياس الرسم 3- 16
  66  التصميم 4- 16
  67  المسقط 5- 16
  69  التعريف 6- 16
  69  المنشآت والطبوغرافيا 7- 16
  71  التغير المغناطيسي 8- 16
  71  بيانات الطيران  9- 16
  خريطة الطيران  –ع عشر الفصل الساب

  500000: 1بمقياس الرسم 
73  

  73  الغرض 1- 17
  73  إصدار الخريطة 2- 17
  73  مقياس الرسم 3- 17
  73  التصميم 4- 17
  74  المسقط 5- 17
  74  التعريف 6- 17



122 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  75  المنشآت والطبوغرافيا 7- 17
  77  التغير المغناطيسي 8- 17
  77  بيانات الطيران  9- 17

  79  خريطة مقياس الرسم الصغير للمالحة الجوية  –الفصل الثامن عشر 
  79  الغرض 1- 18
  79  إصدار الخريطة 2- 18
  79  التغطية ومقياس الرسم 3- 18
  80  التصميم 4- 18
  80  المسقط 5- 18
  80  المنشآت والطبوغرافيا 6- 18
  82  التغير المغناطيسي 7- 18
  83  بيانات الطيران  8- 18

  84  خريطة الرسم المالحي –الفصل التاسع عشر 
  84  الغرض 1- 19
  84  إصدار الخريطة 2- 19
  84  التغطية ومقياس الرسم 3- 19
  84  التصميم 4- 19
  84  لمسقطا 5- 19
  85  التعريف 6- 19
  85  المنشآت والطبوغرافيا 7- 19
  85  التغير المغناطيسي 8- 19
  85  بيانات الطيران  9- 19

  86  جهاز عرض خرائط  الكترونية للطيران –الفصل العشرين 
  86  الغرض 1- 20
  86  المعلومات المتاحة للعرض 2- 20



123 
 

  الصفحة  املـــــوضوع
  86  مقتضيات العرض 3- 20
  87  تقديم البيانات وتحديثها 4- 20
  88  ه إلى األعطال وتحديدهااختبارات األداء ووسائل التنبي 5- 20
  88  الترتيبات االحتياطية 6- 20

  89  المرفقات
  89  تصميم المالحظات الهامشية -1المرفق 
  90  رموز ايكاو للخرائط -2المرفق 
  105  دليل األلوان -3المرفق 
  107  دليل ألوان درجات االرتفاع -4المرفق 
  مؤشر مخطط صفحات خريطة الطيران  -5المرفق 
  1000000: 1بمقياس الرسم  –العالمي 

108  

    متطلبات الجودة في بيانات الطيران -6المرفق 
  114  سجل التعديالت والتصويبات) 1(ملحق رقم 
  115  الفهرس) 2(ملحق رقم 

 


