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 ثرؤفايل ..

 
                                              

 
 عبداهلل قادر طاهرئةندازيار                                       

 
 

 .1955لةدايك بووى شارى سلَيمانى ساَلى 
 ( .1979 - 1978ساَلى )لة مانى * دةرضووى كؤلَيذى ئةندازيارى بةشى شارستانى زانكؤى سلَي

 ِراوَيذكار . –* ثلةى ئةندازيارى 
 * ئةندامى يةكَيتى ئةندازيارانى كوردستان .

 . 2005 – 2003* بةرثرسى دةستةى سةرثةرشتيارى جَى بةجَى كردنى ثرؤذةى فِرؤكةخانة 
 ى .لَيمانلقى فِرؤكةخانةى س –* دامةزرَينةرى ثةميانطاى فِرؤكةوانى شارستانى عَيراقى 
 فِرؤكةخانةى سلَيمانى . –* دامةزرَينةرى سةنتةرى ِراهَينانى كةشناسى فِرؤكةوانى 

 * ئةندامى ليذنةى بااَلى فِرؤكةخانةكانى عَيراق .
لة  2017 و 2004كردنى دوو كؤنفراس و ثَيشانطاى سااَلنةى فِرؤكةخانةكانى عَيراق ي* سةرثةرشت

 سلَيمانى .
م و ثكني   امسرتدا ودريد س و ثَيشانطا نَيودةوَلةتيةكانى بوارى فِرؤكةوانى لة ) مة* بةشداربوو لة كؤنفران

 ( .ثيناو دبى و ا
 بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى هونةرى فِرؤكةخانةى سلَيمانى . 2009 – 2005* لة 
 تا ئَيستا بةِرَيوةبةرى طشتى فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى سلَيمانى ية . 2009* لة 

 ر ناونيشانى ( ثةرتووكى تايبةمتةند بة فِرؤكةخانة و فِرؤكةوانى لةذَي7كار و نوسةرى )* ئامادة
 (.ICAOكورتكراوةى زاراوةكانى ايكاو ) -1
 ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى ) ِرَيكةوتنامةى شيكاغؤ ( . -2
 ( .IATAيةكَيتى نَيودةوَلةتى بؤ طواستنةوى ئامسانى ) -3
 نة و طةشت .فِرؤكةخا -4
 فِرؤكة و فرياكةوتن . -5
 فِرؤكةخانة ثالن و بةِرَيوةبردن . -6
 ازة مرؤييةكان . ثةيوةندي ية فِرؤكةوانيةكان و ئامِر  -7
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ؤزى خاكةكةى سورمةى ضاوة ............. كوردستانبةو نيشتمانةى ت  
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 ناوى خواى ثةروةردطاربة
 

 )ثَيشةكى (
 

ايـةى  ثَل هـةردوو  طومان لةوةدا نيية كة زمـان بـؤ  هـةر  نةتةوةيـةك   ثايةيـةكى   طـرنب  و  بـةهَيزة  بـؤ   بـوونى لةطـة          
 ر  . اك كة بيسةملَينَيت  نةتةوةيةك بوونى هةية لة  سةِرووى  زةوى   وةك هةر نةتةوةيةكى تمَيذوو و خ

بــةهاى  وو مَيــذوو  ئَيمــةى كــورد المــان وايــة زمانةكــةمان زؤر بَيباوتايــة ه بــةَلَب بَيباوتايــة بــؤ كوردَيــك كــة نرخــى خــاك   
سـازيةكى   س و زاراوةن كة بةهاى دانـانى زمـان و ِرةنـوو   زمانةكةى ال طرنب بَيت ه لةم سةردةمةى ئَيستادا ئةو كةسانة كةم

 يةكطرتووى زانستى بؤ زمانى كوردي بة ثَيويستييةكى ئةم ضةرخة بة طرنب بزانن 
    . 

كان و وى كةرةســتةزمــان بــة زادةي ذيــانى كؤمــةَل دةوَلةمةنــد دةبَيــت بــة زاراوة و دةســتةواذة و  ثَيناســةى كةســَيتى و نــا   
رهــةنطى و راوان بــوونى زمــان هاوشــانى  طةشةســةندنى  ضــاالكى و ثيشةســازى و بازرطــانى و فة  سروشــتى ثَيشــكةوتن و فــ

 كؤمةاَليةتى و كشتوكاَلى و ثارَيزطارى كردن و زييندو ِراطرتنى كةللتورى نةتةويية .
خـؤ   وكوذى ؤمـةلَ كؤمةَلى كوردةوارى ثرت كؤمةَلطةيـةكى كشـتوكاَليية ه كـورد ئةمةنـدة تووشـى مةينـةتى و دةربـةدةرى و ك       

ريـاى  ف ةى نـةبووة  كوذى بؤتةوة هةر فرياي ئةوة كةوتووة ثةنا بؤ شاخ و كَيو و ئةشـكةو  و الدَيكـان ببـا  دةرفـةتى ئـةو     
 امِرازة وة كـة لـة ئـ   خؤسازدان و ثَيشكةوتن بكةوَيت لة بوارةكانى )بازرطانى و ثيشةسازى( ه هةرئةمةنـدةش بازرطـانى كـردو   

رةى نةبووة ةوةندةش ثاارنةهَيناوة بؤ جَيبةجَب كردنى كاروبارة بازرطانييةكان  تةنانة  ئسةرةتايييةكان زياتر هيضى بةك
وة  ئـاَلوطؤِرثَيكرد  ييةكانيانتا بتوانَيت سةرماية ثَيكةوة بنَيت واى لَب هاتووة طةمن بة ترَييان  كردوة  واتة بةرهةمة خؤماَل

 بؤ بةِرَيكردنى كاروبارى ِرؤذانة و بذَيوى ذيانيان . 
 

ربازبوون  و يكردن و دةهةروةها لة بوارى ثيشةسازيدا زياتر ئامِرازة سةرةتايييةكانى   ِرسنت  و ضنني وشةِركردن و بةرطر
كانةوةيان دروسـت  بِرين و ش خؤشاردنةوةيان بةكارهَيناوة  ه لة  بوارى كشتوكاليَشدا ئامِرازى كَياَلن ودوريينةوة و  كوتان و

 كردووة .
 

ــةر طوز  ــة ئةط ــتةو     بؤي ــاتر دةس ــوردي دا زي ــانى ك ــة زم ــتةواذةكان ل ــة و زاراوة و دةس ــةناو ووش ــةين ب ــك بك وةى اذة و زاراةرَي
وانـةوة   الشـةثؤِرو    وكشتوكاَلى و ثَيداويسـتييةكانى دةبيـنني ه هـةروةها زاراوةى ئـةدةبى بـةرخوردان و ثياهةَلـدان و شـني        

 زياتر زاَلن بةسةر ئةوانى تردا  .
ةوَيت ر كةسـَيك بيـ  زؤر هةذارة لة زاراوةى ثيشةسازى و تةكنةلؤجيا و بازرطانى سةردةمدا خؤ ئةطـة بة كورتى زمانةكةمان 

كـى زؤر  طريوطرفتَي وانةيةكى زاتستى بَلَيتةوة يان بابةتَيكى زانسـتى بـة زمـانى كـوردى بنووسـَيتةوة زؤر ئةسـتةمة تووشـى       
نسـتييانةى كـة   بـوارة  زا  اريية زانستييةكان بة تايبةتى ئـةو نةبَيت لة دؤزينةوةى وشة و زاراوة و دةستةواذة بؤ واتا و زاني

ؤفت وَير سمثيوتةر ه لة مَيذووى ئةم ميللةتةى ئَيمةدا ثاشخانيان نيية و خاوةنى دروستكردن و ئةفراندن نةبَيت وةك )كؤ
 هزانستة نوَييةكانى بوارى كيميا و ثزيشكى و فِرين و فِرؤكةوانى و فِرؤكة ( . 

دا  هةوَلى زؤرم داوة تا لةم سةرةتاي ضةرخى بةكارهَينانى فِرؤكةخانة لـة مَيـذووى ميلةتةكةمانـدا بتـوامن     بةندة لةم بوارة
ئةوةندةى قةمضى زانيارييةكامن بِربكا  و ثةيبةرم بة واتاى تَيطةيشتنةكان  وةك سةرةتاى مَيذوويةك فةرهةنطَيك ئامـادة  
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زاراوانةى ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى تا وةك سةرضـاوةيةك  بكةم بة تةواوى ئةو ثَيناسة و دةستةواذة و ناو و 
 لةبةردةست فَيرخوازان و ئةو كةسانةى خولياي فَيربوون و شارةزاييان هةية لة بوارى فِرين و فِرؤكةوانى 
يـك  اتاكـان نز وة ئةستةمة توانَيبَيم دةقـاودةق ئـةو مةبةسـتة بثـَيكم كـة ئامـاجنم بـووة ضـونكة زؤر بـة زةوـة  توانيومـ           

ؤ مانـاى يـةك   ِرؤذَيك بـ  بكةمةوة بة تايبةتى بؤ ئةو بابةتانةى كة هاوتا و وَينةيان نيية لة زمانى كورديدا جار بووة ضةند
اكانــةوة َيــت لــة واتبزاراوة طــةِراوم تــا بتــوامن ئةطــةر وةك خــؤى نــةبَيت   شــَيوةيةك لــة زاراوةكــان  بــةكارببَينم كــة نزيــك  

 اوةكة لةنطيش بَيت بةاَلم ناضار بووم بةكاري ببَينم  .هةرضةندة ئةطةر زار
 

اتوانرَيـت  كورديـدا ن  وشة هةية لة هةردوو زمانى )ئينطليزى و عةرةبى( دا كـة واتاكانيـان لةبةردةسـتداية بـةاَلم لـة زمـانى      
 وةكو زمانى )ئينطليزى و عةرةبى( واتاكان بدؤزينةوة   .

 
يان  بـة زمـانى   هاو شـَيوةكان  هةية كة  (Fulfill , perform , Applyةكانى )هةر بؤ منوونة لة زمانى ئينطليزى دا وش

ةويش  وشةى ةيةك هةية ئ( بةكاردةهَينرَيت بةاَلم لة زمانى كورديدا تةنبا وش . , تنفيذ يان أنجازاداء  تطبيق , عةرةبى )
خـؤ   هرببَينرَيت ثَيويسـت بـووة بـةكا   )جَيبةجَب كردن يا كردن( ة ئةو و ضةندةها وشةى وةك ئةوانـة كـة لـةم فةرهةنطـةدا     

كـانى زمـانى   وة  زاراةوِرةنطة الى هةندَي شارةزايانب زمان وشةى تر يـان وشـةى دارَيـذراو يـا داتاشـراو هـةبَيت  يـان لـة شـيَ         
و و تَيكسـت   َي لـةو وشـة  كورديدا وةك  )هةورامى ه بادينى ه زازايب يان لوِرى ( زاراوة و وشةى ثِر ماناى تر هةبن بؤ هةنـد 

بـوارةم تـا    زايانى ئـةم دةستةواذانة بةاَلم مةوداى زانيارييةكانى من هةر ئةوةندةيـة بؤيـة ضـاوةِروانى ِرَيذنـةى وشـةى شـارة      
 بتوانن ئةم بوارة فراوانرت بكةن .

ى َيندنةوةلةكاتى خو لة كؤتايب ئةم كتَيبةدا  فةرهةنطؤكيك بؤ ضةند وشة و زاراوةيةك دةخةمة بةرضاو  تةنبا بؤ تَيبينى
 ناوةِرؤكى بابةتةكان ئةطةر ثيََويست بكا  . 

 
ةرضـاوانةى  سيـان  ئـةو    هةرةوها لة كؤتايب وةر طَيِرانى هةر ثَيناسةيةك يا دةستةواذةيةكدا  ئاماذة دراوة بـةو سةرضـاوةية  

ةك نيشـان  َينـ بَيـت و  كة ثَيناسةكة يان دةستةواذةكةى تيا هاتووة و بؤ هةر بابةتَيكيش كـة ثَيويسـتى كردبَيـت يـان طوجنـاو     
 دراوة . 

 
ميانطـةكانى  ؤلَيـذ و ثة كبةو هيوايةى توانيبَيتم كةلَينَيك لة كتَيبخانةى كوردى ثِربكةمةوة سةرضاوةيةك بؤ خوَينـدكارانى  

ئـةم   تـر بتـوانن   ئايندةى كوردستان خبةمة بةردةست وةك سةرةتايةك كة ئومَيدم زؤرة كةسانى بة ئـةزموون و شـارةزايانى  
وِر ييـةك يـان   ة و كـةموك ةند بكةن و لة كؤتاييدا هيوادارم  لة ِرووى زمانةوانييةوة  ببةخشرَيم لةهةر هةلَـ بابةتة  دةوَلةم

ةن ه ييانـة ئةكـ  لةنطةيةك كـة هـةبَيت و دَلنيـام شـارةزايان و مامؤسـتايانى زمـانى كـوردى  هةسـت بـةم بؤشـايب و كةموكورِ          
 ت !!!!. ثةِراندبَيلَيم ببوورن ئةطةر سنوورى ثسثؤِريةكةم تَي ئومَيد دةكةم وةك خوَيندكارَيكى خؤيان ئةذمارم بكةن و

َيضـكةى  ِرؤ ئاسـؤيةك  ئةم جؤرة كارانة ئةطةر سةرةتاش بَيت يان كةمَيك كاَل و كرضيش بَيت بةاَلم طرنب يةكةم هةنطاوة ب
 طرتوة دةطاتة مةنزَل وةكو )طؤران( ى شاعرييش ئةفةرموَى:

 
 ؤر بِروانَىهةر كاروانَى ....... بؤ تيشكى خ

 كةم بن يا زؤر ....... ئةطةنة خؤر.....!!!
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 سوثاس و ثَيزانني  بؤ ئةو بةِرَيزانةى هاوكاريان كردووم لة ئامادة كردنى ئةم كتَيبة دا بة 
 تايبة  :

 
ة و اراوة و وشـ سوثاسى بَيثايامن بؤ مامؤسـتا جـةمال عةبـدول كـة  لـة ثَيداضـونةوةى واتـا و ِرةنووسـى زؤربـةى ز           .1

كان ةو تَيكسـتة تةكان ئةركى كَيشا كة زؤر سودبةخش بوون بؤ ِراست كردنةوةى هةندَيك لـة واتـاى دةسـتةواذ   تَيكس
 لةطةَل نوسينى ثَيشةكيةكى قةشةنب. .

ى دا لــة ِرووسوثاســى زؤرم بــؤ مامؤســتا ئــةمني ســةثان  كــة لــة ثَيداضــوونةوةو هةَلســةنطاندنى تــةواوى بابةتةكــة  .2
وارى ةرهةنطة بؤ بفماندوو بوو لةطةَل ِروون كردنةوةيةك بؤ   طرنطى ئةم جؤرة    زمانةوانى  و مَيذوييةوة  زؤر

 يى كورد .خوَيندن لة ثةميانطة و كؤليذةكانى كوردستان و كاريطةرى زمان و وشةسازى بؤ ئاييندةى نةتةوة

 ةرهةنطة .م فخاتوو  ميديا نافع كة لة نوسينةوةى بابةتةكاندا زؤر لة كاتةكانى خؤى  بةخشى بؤ تايثى ئة .3

 خاتوو لةجنة جةزا لة نووسينةوةى ثَيشةكيةكاندا . .4

ةكيةك بـة  وسينى ثَيشنبةِرَيز كازم عةىل مبارك شارةزا لة بوارى ضاودَيرى ئامسانى لة فِرؤكةخانةى سلَيمانى   بؤ  .5
 عةرةبى سةبارة  بة ناوةرؤكى فةرهةنطةكة .

 

ة لـ مانى  كـة  َيـذكارى فرؤكـةوا نـى لـة فِرؤكةخانـةى سـليَ      دروديش  بؤ طيانى مامؤستا )فاخر فـةرة  حمةمـةد( ِراو  
ــةدا كتَيب      ــوارى ن ــةرَ ب ــةخابن م ــةاَلم م ــوو  ب ــؤز ب ــدةرَيكى دَلس ــةكاندا يارمةتي ــةوةى ثَيناس ــة ببينَيــ كؤكردن ت ةك

 ثةروةردطار ِرؤحى ثاكى بة بةهةشتى بةريني شاد بكا  .
 
 
 
 
 
 
 

 ئةندازيار                                
 تاهري عبداهلل قادر                  

 نى بةِرَيوةبةرى طشتى فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى سلَيما                 
  ى كوردى    2718بةهارى                                                                                      

 زايينى 2018نيسانى                                                           
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Preface 
 
 
Before 2003 this region was deprived from most of the basic services, and development 

by previous Iraqi regime. This was planned deliberately by the government to keep the 

community of this area away from progressing forward. Preventing  the society from 

reaching sensitive sectors like civil airports, aviation and even practicing such kind of 

specialists. 

After the collapse of Sadam’s regime in 2003 the area has started opening up to the 

outside world. The needs of the growing population, and the new contact with the rest 

of the world, demanded better organization of all aspects of life including services, 

education, science and technology.    

There is a crucial need to fill the shortage in the technical library resources, and 

references in the country. 

Here by publishing this dictionary (Civil Aviation Organization definitions), I attempt 

to make a simple contribution in the field of aviation knowledge. This dictionary 

contains valuable terms, and phrases in three languages (English, Kurdish, and Arabic) 

for these who are interested in aviation . 

 

Confidently to achieve  this kind of dictionary it  requires serious work and efforts as 

well as to make some time  from expertise  and specialists  . 

 

Rome Was not built in a' day' 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahir  A. Qadir 

Director General 

Slemani Int Airport 

March  2018 
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 ( بةركوَل)
 

زياربووة ةرينة خواثانوب .... هةر نةتةوةيةك لةسةر ئةم زةوييةلة دَير زةمانةوة مرؤظ بريى لة فِرين كردؤتةوة .
ةرفراوانة ةم دنيا بانى ئِرؤذَيك لة ِرؤذان ))حةواكةوَيت ه هةواكةوَيت (( .واتة ئامسان تةيبكا  و ضَيذ لة سروشتى جو

ى كة ةستَيرةيةةم ئ.ئوةربطرَيت بزانَيت ثةروةردطار ئةم هةموو بوونةوةرةى ضؤن بؤ خزمةتى مرؤظ دروست كردووة ....
و وةرزةكان  نب و ساَلةو مائَيمةى تيا دةذين كة ثَيب دةوترَيت )زةوى( ضؤن لة سوِرانةوةيةكى بةردةوامداية ....ِرؤذ و ش

وةى هيض نةبَيت ووة بؤ ئةدا ببة ياسايةكب ديارى كراو داِرشتووة كة مرؤظ لة ِرووى زانستييةوة بة درَيذايب مَيذوو لة هةوَل
 زانياريانة ببا  لة ِرووى ئاستى ذيريةوة ثةي بةو

ؤى دنياى ة تا ئةمِررينةولة خزمةتى دةوروبةر و ئاستى لة بنباتووى توانا جياجياكانى مرؤظ لة قؤناغةكانى مَيذووى دَي 
ين برِب طة دوورةو ِرَي)تةكنةلؤجيا(ى سةردةم لة هةوَل و تَيكؤشاندا بووة .....طةرضى ئَيمةى كورد نةمانتوانيووة ئة
ين(ةوة يارى )فِرة زانووالةبةرمانة .....لةطةَل ئةوةشدا خةومنان بة ثَيشكةوتنى دنياى سةردةمى زانستييةوة بة طشتى 

 بينيوة .
باسى  وطةى قسة وة جَيخؤ ئةطةر ثَيشينامنان لة دَير زةمانةوة شةوَيك طةر يةكَيك لة )خةونيدا( بفِرياية ئةوة دةبو

ةيدةكا  تى خؤى لَيكدةدايةوة ئةوة دةبَيتة )كؤترى نامةبةر( و ئامسان بة ئارةزوودةوروبةر ..... خةونةكةيان 
بوارى  زانايانى()يةن ال......فريشتة ئاسا دةبووة جَيب قسة و باسى دةوروبةر ئةمة و سةدان لَيكؤَلينةوةى زانستى لة 

ة)فِرين( و تايبة  ب اكانىتى لة بوارة جياجي)فِرين(ةوة ئامادةكراو ه كةوتنة كؤكردنةوةى زانيارى و لَيكؤَلينةوةى زانس
 ةبكة ثَيويستى . ...دروستكردنى فِرؤكةى تايبة  لة هةوَلَيكى سةرةتايب سادة و ساكارةوة بؤ كارَيكى طرنب و دذوار

ثؤِرَيك ا و ثسد هةر زاناى كرهيالكى و ماندووبوون و بيريى تيذ و توانايةكى لة ِرادةبةدةر هةبووة .....ئةم ضاو ِروونية و
م توانا ةجنامى ئةوةى ئلةم بوارةدا بؤ خؤى بةشَيكى ئةم ئةركة نيشتيمانى و نةتةوةييةى خستة سةر شانى خؤى ....كؤكرا
و بوونة  ان بزانَبرزاريو هةوَل و ماندووبوونةيان بةهةدةر نةضوو .....كارَيكيان كرد كة هةتاهةتاية مرؤظ  خؤى بة قة

 َيت .تاشةوة كة مرؤظايةتى بة شانازييةوة كارةكانيان بةرز دةنرخَينمنوونةى سةردةمى خؤيان بة ئَيس
 ة زؤر كةسِرى ِرةنطاوى بوردة وردة زانستى )فِرين و فِرؤكة و فِرؤكةوانى و فِرؤكةخانة( بؤ ثَيشةوة ضوو هةنطاوى بةرض

 لةو باوةِرةدا نةبووبن كة زانستى فِرؤكةوانى بةم شَيوةية طةشة بكا  ..... 
ان ديارة و طة دةستيدا جَي)ئةوروثا و ئةمريكا و يابان و ضني و بةريتانيا.....هتد( بوونة ثَيشةنب لةم بوارة وواَلتانى

رى جَب بةجَب يخةنة بواانة بدَلسؤزانة بة خَيرايب لةم بوارةدا طةشتنة ئةو متمانةية ئةوةى )فِرؤكة و فِرؤكةوانى( كردووي
 كردنى خزمةتطوزارى نةتةوةييةوة .

انة هةبوو ى فِرؤكةخخزمةت كورديش لةم ِرووناكيية بَيبةش نةبووين بةَلكو زياتر لة نةتةوةكانى تر ثَيويستمان بةئَيمةى 
 بة هةموو بةشةكانيةوة ........

ةرلةمان و كومة  و ثوةن حئةوةى جَيطةى دَلخؤشى بوو فرسةتَيكى زَيِرين دواى ِراثةِرين بؤ كورد هاتةثَيشةوة بووينة خا
لةو كاتةوة .... خانةى هاوضةرخى نَيودةوَلةتى لة ئاستى وواَلتانى دةوروبةر و بطرة ثَيشكةوتووتريشدوو فِرؤكة

 .....نى جيبان اَلتا)كوردستانى باشوور( بووة جَيب سةرنج و تَيِروانني و متمانةى وواَلتانى دراوسَب و سةرجةم وو
 ورى(  !!ئةم خؤشبةختيية هَيندةى نةخاياند )ِرَيسةكةمان بووةوة بة خ

ر( هةموو دةرطاكانيان لَب ى ئؤكتؤبة 16( ساَل زياتر بؤمان كرابوةوة لة دواى كارةساتى )20ئةو دةروازةيةى بة درَيذايب )
 ا داخرا .تياندداخستني جارَيكى تر ضووينةوة باوةشى حكومةتى ناوةند .....فِرؤكةخانةكانيش بة ِرووى هاوواَل
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ةم ديدةية م طةلة ستنى ئةحةزامان ئةجنامى دةدةين و مَيذووى ثَب تاوانيار دةكةين نائةمة ئةجنامى ئةو هةاَلنةية كة خؤ
 . ن بكةنتر ثةرمتازيا  ولة هةوَلدان وةكو جارانى تر بةاَلم ئةم جارة ترسناك تر كةلَينَيك خبةنة ِريزةكانى كوردةوة 

( 3/0182/  15 )روارى اوخؤيب و دةرةكى لة بةبة لة يةكتَيطةيشنت هةرَيم و ناوةند يان هةر هؤكارَيكى ن جارَيكى كة 
 ندى دةكةم .ابى ناوزةى ئيجبة ِرةزامةندى حكومةتى ناوةند فِرؤكةخانةكانى )سلَيمانى و هةولَير( كرانةوة .....بة كارَيك

 
 )كاريطةرى زمانى دايك لة فةرهةنطى نةتةوةيب (

 
ودى ناسـاندنى خـ   لة بنةما سـةرةكى يـةكانى مانـةوة و   كاريطةرى زمان هؤكارَيكة بؤ ثَيناسةى نةتةوةيب و يةكَيكة 

ــةوة جياوازةك      ــوان نةت ــة نَي ــؤى ل ــة  بــة خ ــانَيكى تايب ــاوةن زم ــةربةخؤ و خ ــةكى س ــؤى وةك نةتةوةي ــَيتى خ ــة  كةس ــدا ك ان
كى تايبة  ةنب زمانَيهةريةكَيكيان شانازى بة زمانى تايبةتى خؤيانةوة دةكةن ه ثَيمان واية هةر نةتةوةيةكى خاوةن فةره

ارَيزطـارى لـة   ب مَيـذوو ث بة خؤى نةبَيت بة نةتةوة هةذمار ناكرَيت ه زؤر بة دَلنياييـةوة دةَلـَيم نةتـةوةى كـورد بـة درَيـذاي      
لةطـةَل   ك مامةَلـةى زمانةكةى كردووة ه بؤ ئةوةى بةهاى نةتةوةيب خؤى ثارَيزراو بَيت وةك نةتةوةيةكى خاوةن زمانى داي

 ى .....ةى زمانةكـة ؤ هةر سةردةمة و بةجيا هةنطاوى ثَيويستى هةَلطرتووة بـؤ مانـةو  قؤناغة جياجياكانى مَيذوو كردووة ب
ــةكانى         ــةدواى يةكــ ــةك لــ ــة يــ ــةر و دةوَلةتــ ــةخؤرانى دةوروبــ ــتى مشــ ــةكى بندةســ ــورد وةك نةتةوةيــ ــةر كــ ــؤ ئةطــ  خــ

ودؤخـة  ئـةو بار  َل)خةالفةتى ِراشدين  و ئةمةوى و عةباسى و عومسانى و سةفةوى .....هتد( هؤمشةندانة مامةَلـةى لةطـة   
اكب مـة تـةنبا خـ   ناهةموارةدا نةكرداية و ثاشةبةركانيان بة زمانى كـوردى و فةرهـةنطى نةتـةوةيى طـؤش نةكردايـة ئـةو دة      

 عري و كـــوردبــةس نـــةبوو بـــؤ ثَيناســـةى نةتــةوةيب .....)مَيـــذوونووس و دانـــا و زانـــا و مــةال و دَلســـؤز و نووســـةر و شـــا   
واَل  و يلـةى ئـةو و  ى كوردستانى طةورة بؤ زياتر لةضـوار ثارضـة هةريةكـة بوونـة كؤ    ثةروةرانة.......هتد( دواى دابةشكردن

نـة ضـؤكى   ا.ئـةو بريمةند نةتةوانة كة بة درَيذايب مَيذوو لةطةَل ضةوسانةوةماندا هةوَلى لةناوبردنى زمانةكـةيان داويـن ...  
ــة     ــينةوةى فةره ــةوة و نوس ــة  كؤكردن ــة كةوتن ــةَلكرد و جوامَيران ــةيان لَيب ــةوا مةردان ــتوورى زمان ــَيوانب و دةس زى نب و ش

ى ران بةخـةت ئاخةوتن و كؤكردنةوةى كةلتورى نةتةوةيب بـةو ثيتانـةى كـة دووربـوون لـة فؤنـةتيكى زمـانى دايـك )لـة ئيَـ          
هتد (لة هةر ووسى .....شكستةى فارسى و لة توركيا بة التينى و لة سوريا و عَيراق بة ثيتى عةرةبى لة ِرووسيا بة ثيتى ِر

نى كـوردى  طـةكانى زمـا  دا دةرفةتيان بؤ هةَلكةوتيَب بؤ خؤيـان ضـةند ثيتَيكيـان يـا ضـةند هَيمايـةكيان دانـاوة كـة دةن        كاتَيك
ئــةم هةســتة رزبن .....ثَيناســيوةتةوة ....هــةزار ِرةوــةتيان لَيبَيــت و طؤِرةكانيــان ثــِر نــوور بَيــت و خاوةنــةكانيان ســةربة  

ى ثيشـة  ب و كـةلتور نةبوواية .....كـة ثارَيزطاريـان لـة ثامشـاوةى نةتـةوةي      نةتةوةيةكى خؤشةويستى ئةم كوردستانة ئازيزة
ةر هــنةتةوة بــؤ خؤماَلييــةكان كــردووة و ذيــانى كؤمةَلطــةى كورديــان تؤمــاركردووة وةك مَيــذوو بــة ئةمانةتــةوة نووســيويا 

وييـة نةئـةما   ةر ئةم زةوةيك لةسبابةتَيك  فةرهةنطَيكى تايبةتيان طةرضى سادة و ساكاريش بوو بَب داناوة .....طةر نا نةتة
اراسـتووة  دايـةتيان ث ثَيب بوترَيت كورد ئةو خةخمؤرانة وةك بيلبيلةى ضاويان بة ئةمانةتةوة خةسـَلةتةكانى ثَيناسـةى كور  

ةكى خـاوةن  ةك نةتةوةيـ بؤية ئَيستا لة سايةى مَيذوويةكى ثِر سةروةر و طيانى بةرخودان و زمانَيكى ثـارَيزراوى دايكـةوة و  
ةك و  .....هةرضـةند و زمان و خاك و كةلتورى نةتوةيب ثَيناسة دةكرَين و خاوةنى مَيذووى شارستانيةتى خؤيـانن .  مَيذوو

طيان فيـدايب   وبةرخودان  بةرذةوةندى تايبةتى دةوَلةتة زهلَيزةكان كِرين و فرؤشتنمان ثَيوة كراوة .....هيض وةفايةكيان بؤ
ةَل و بـةد  ياسـةتة ضـةث  سمةرامة طاَلوةكانيان ثشتيان تَيكردوين تا ئَيسـتاش ئـةم    و هاوكارى دَلسؤزى كورد دانةناوة و دواى

 ا نةشكَيتةوة .ندى ئةواندِرةوشتى و ثَيشَيلكردنى مافة ِرةواكانى كورد بةردةوامة ه ِرةنطة ئةم جؤرة ِرةفتارانة لةبةرذةوة
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ناخيانـدا   رد دةدةن لةثَيطةى جوطرافى مَيذووى كوزؤرجار سةرنج و توانا و ئازايةتى و ئاستى ذيرى و بارى كؤمةاَليةتى و 
نى دةوروبـةر و  رى وواَلتـا ويذدان ئازاريان دةدا  ......وة لة بةرذةوةنـدى ئـابوورى و ملمالنَيـى دةوَلةتـة زهلَيزةكـان و نؤكـة      

ةتى لةدةسـت  مرؤظايـ انى بةهةدةردانى سامانى بَيشومارى واَلتةكانيان لة ثَيناوى مانةوةى دةستةاَلتى خؤياندا هةموو بةهاك
 دةدةن نةتةوةى كورد دةكةنة قةَلغانى دوو اليةنى داطريكةر و دةوَلةتة خؤ فرؤشةكان . 

ــةنب و ز      ــةناوبردنى فةره ــِرينةوة و ل ــةوَلى س ــراثرت ه ــةوةش خ ــة ....ل ــة بةردةوام ــةم دياردةي ــتاش ئ ــا ئَيس ــك  ت ــانى داي  وم
ورد كـراوة  ة ئَيمةى كـ لةوة ه ئةو سةركوتكردن و زوَلمة زؤرةى لةناربردنى كةلتوورى نةتةوةى كورد دةدةن .....بة ثَيضةوان

 ةوةى كـورد ئـ بؤتة هؤكارَيـك )زمانـةوان و طةريـدة و مَيـذوو نـووس و جـوطرافى ناسـةكان دانـةرى فةرهـةنطى كـوردى( بـؤ            
ن انياِرشــتةكلــة قــةيرانى مؤتةكــةى شــةِرى لــةناوبردنى زمــانى دايــك ِرزطــار بكــةن دةستةوةســتان نةوةســتاون خامــة بــة ب  

هـةنطَيكى  ةبوونى فةرخستؤتة كار لة هةموو كايةكانى ذيانى كوردةوارى دا ......ئـةوةى دةمـةوَيت لَيـرةدا ئاشـكراى بكـةم نـ      
 م بـوارةدا  ةنطيًََك لـة تايبة  لـة بـوارى )فـِرين و فِرؤكـة و فِرؤكـةوانى و فِرؤكةخانـةدا( لـة مَيـذووى بريؤكـةى دانـانى فةرهـ           

نى و نيشـتيما  ضـني و توَيـذةكانى طـةىل كورد....خؤشـبةختانة وةك ئـةركَيكى نةتـةوةيى       بؤ دابنرَيت بؤ خزمةتى سـةرجةم 
ــدا .....      ــوارى فِرؤكةواني ــة ب ــب( ل ــةندان كتَي ــدنى )ض ــان طةيان ــارةزا دواى بةض ــدازيارَيكى ش ــةر و ئةن ــا نوس ــة دان ــريى ل ى نب

اكى نووسـةر  كـ يـةكى زؤرة  كردةوة .....ماوة فةرهةنطَيكى تايبة  بة بوارةكانى )فِرين و فِرؤكة و فِرؤكةوانى و فِرؤكةخانة(
ثَيرَيت ة بةندة بسبماندونةناسانة خةريكى ئةم فةرهةنطةية ثَيى باش بوو كة هةَلسةنطاندن و ثَيشةكيةكى ئةم فةرهةنطة 

 يوة ............ئةويش جؤرَيكة لة متمانة  و باوةِردارى ئةم هاوِرَي دَلسؤزة و بة ئةمةكةى كة بة منى بةخش
ثةِرةيـةكى  و ضـةند ال  نازى يةوة بةرةو ِرووى داواكـةى ئـةم هـاوِرَي ئـازيزةم بومـةوة...... كاتَيـك ضـاووم بـة ثَيشـةكى         بة شا

رضـاوةيةكى  فةرهةنطةكةدا خشـاند زؤر كـةيخ خـؤش بووم.....ئـةو متمانةيـةم ال دروسـت بـوو ئـةم فةرهةنطـة دةبَيتـة سة          
 ......دةكاتةوة  رهةنطى بؤ ئةم بوارة هةستيارة و دةطمةنة ثِردةوَلةمةند ه كةلَينَيكى طةورة لة بوارى زانيارى فة

ارةزا شـ ة توانـا و  بـ كةم كةس توانيويةتى خؤى لة قةرةى بدا  .....طومـانى تيانييـة طـةر نووسـةر ئةنـدازيارَيكى كارامـة و       
ةخؤى ئـةو  بـ افة بدا  ةم منةبوواية لة بوارةكةى خؤيدا وةك ثسثؤِرى )فِرؤكةوانى و فِرؤكة و فِرؤكةخانة(دا نةيدةتوانى ئ

وردَيكى كـ هةيـة وةك   ئةركة طةورةية ئةجنام بدا  .......نووسةر ئاشناييةكى زؤرى لةطةَل زمانى )عـةرةبى و ئينطليـزى( دا  
ةكـدا  يى( بـةدواى  بة ئةمةك هةموو )ثةرةطرافةكان(ى بة زمانى دايك دةست ثَيكردووة لة ثاشا زمانى )عـةرةبى و ئينطليـز  

ــا ــةَلطرتووة دلَ     هَيناوون......شـ ــاوى هـ ــار و بةرضـ ــةنطاوى ديـ ــةردةميانة هـ ــةنطى سـ ــارى فةرهـ ــانى زانيـ ــة شـ ــام......ن بـ   نيـ
زانيـارى لـةم    َيتـة ضـاوطى  بؤشاييةكى طةورة لة دنياى كتَيبخانة و فةرهةنطى ثِر لة زانيارى فِرؤكةوانى ثِر دةكاتـةوة و دةب  

ين كتَيبى ة دواى ضةندبة هةموو بةشةكانيةوة .....ئةم بةرهةمبوارة هةستيارة و ثِر بةهايةى شارستانيةتى بوارى )فِرين( 
ــت كــة ســةرجةميان زجنــرية زانياريــةكى دانــةبِراوى ثةيوةســت بــة يــةكن .      .......واتــة بــة نرخــى ثــِر لــة زانيــارى تــرى دَي

داوةتة ئـةم  تى نةا دةسثَيشينةيةكى زانيارى هةمةجؤرى بؤ نووسينى ئةم فةرهةنطة ال كؤبؤتةوة ......لة خؤِرا بة بَب بنةم
ؤزى اطا و دَلســكــارة طــران و بــة بةهايــة .....ئــةم بةرهةمــة و هــةموو بةرهةمــةكانى  ثَيشــووتر زادةى بــريى كةســَيكى بــةئ   

 نةتةوةيية كة تا  ئَيستا لة عَيراق و ناوضةكةدا بةرضاو نةكةوتووة  .....
كاريطــةريان هــةبووة لــة هــزر و بــري و توانــا و ســةرجةم ئــةم بةرهةمانــةم خوَيندؤتــةوة هــةر يةكــةيان بــؤ خؤيــان ِرؤَلَيكــى 

وةرطرتنى زانيارى سةردةميانةى بينيوة بؤتـة طةجنينةيـةكى دةوَلةمةنـد و بةرنامةيـةكى شـياو بـؤ ثـةميانطاى فِرؤكـةوانى         
ارة شارستانى / لقى فِرؤكةخانةى سلَيمانى كة يةكةم ثةميانطاية لة عَيراق و ناوضةكةدا بة ضِرى طرنطى بةم بابةتة هةستي

بايةخى ئةم فةرهةنطة بةردةوامة و تةواوكارى يةكةيةكةى ئةو ِرَيضكانةى كة لةم بوارةدا لة ضان دراون ئـةم    دابَيت ......
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(دا خــؤى دةبينَيتــةوة بــةو ووَينانــةوةى كــة ئامــادةكراون بــؤ ِروونكردنــةوةى A4( الثــةِرةى )700لــة )  فةرهةنطــة نزيــك
 .   هةندَي لةبابةتةكان )ثةِرةطرافةكان(

ايبـةتى بـؤ   تندنـدا بـة   بؤية ثَيم باش بوو  بكرَيت بة دوو بةرَ بؤ ئةوةى زياتر سوودى لَيوةربطريَيت لة ناوةنـدةكانى خويَ 
ةم كـارة  ئـ يـةوة هةيـة   ئةو ثةميانطة و كؤلَيذانةى كة بةرنامـةكانيان ثةيوةنـدى ِراسـتةوخؤيان بـة بـوارى فـِرين و فِرؤكةوان      

 ت بووبَيــت امَيكى باشــرت  ِرةنطــة نووســةريش هؤمشةندانــة ئــةو بريؤكةيــةى ال دروســ      زووتــر دةمانطةيةنَيتــة دةر ئــةجن  
لـة ديـارةوة بـؤ     وة بـؤ طـران  لة ِرووى داِرشتنى بابةتيةوة ثةيِرةوى ........ئةو بنةما و ياسا و ثةروةرديانة بكا  لـة ئاسـانة   

 ناديار و لة سادةوة بؤ ناسادة ِريز بةند بكا   . 
َيمـة  ان ئـةوةى ئ ةنطة دةبَيتـة مايـةى سـةربةرزى نووسـةر و خؤشـ اَلى ئَيمـة و نـةوةكانى دواِرؤذمـ        زؤر طةشبينم ئةم فةره

سةر نووسب دا زؤرم لةنةمانتوانيوة تةواوى بكةين ئةوان تةواوى بكةن ......ئةطةر بةندةش لة ثَيشةكى و هةَلسةنطاندنةكة
 بدةن ذَير سَيبةرى ئةم فةرهةنطةدا ثشووبَيت ئةوا مافى خؤمة خوَينةرى ئازيز ماندوو بكةم بؤ ئةوةى لة 

بابةتـةكانى   ناوةِرؤكى لة سةرضاوة سازطارة زمانة تةِر و ثاراوةكةى كورديدا تبنوويةتى بشكَينن ه سةرجنتان بؤ يةكةيةكةى
 ئةم فةرهةنطة ثِر لة زانياريية ِرابكَيشم .. !! 

 م فةرهةنطـة لـة ئـةرك و مانـدووبوونى نووسـةرى ئـة      بة هيوام تـوانيبَيتم خزمـةتَيك بـة ووشـةى كـوردى بكـةم  و تؤزَيـك       
 كةم بكةمةوة ............لةطةَل ِرَيزمدا .     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 –سلَيمانى   -ئةمني سةبان
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 طةورة خواي بةناوي

 ...! ووشةيةك ضةند و طوزةر
 

 و واذة ندَيكهةرضة ، ؤمةَليشةك ثَيشكةوتين و طةشة ِروونكةرةوةي ِرَيبازي ، زمان تبِرةو ِروونكةرةوةي ِرَيبازي ، ئاشكراية
 هاوشان و ثَيِراطةيشنت بؤ نئةب تواناتر ئةوةندة ، دةربِرين ثَب زانست بؤ هؤطرتربن و طوجناوتر زمانَيك زاراوةكانب و وشة

 و وشة و واذة سةر ةخةنةئ نوَي زاراوةي زؤر ثَيكةوة يتةكنؤساز و زانست ئَيستا و مرؤظايةتب طشيت شارستانَييت ِرؤيشتين
 نباليةنةكا هةموو ناويثَي لة كة طةورةترن ماندوبوونانة و تةالش و هةوَل و لة زؤر و زيندووةكان زمانة هةموو زاراوةي
 ةمانه لة و نَيتيةارستاش و زمان نَيوان  بةتيين ثَيوةندي ئاشكراي بةَلطةي ئةمةيش ، ئةكرَين بةخت مرؤظايةتيدا ضاالكب

 زانستة رتينوةرط بؤ ، زةكانجياوا كؤمةَلة بؤ ضةمكةكانَييت و نوَي زمانب زانستة بَلاوبوونةوةي بةشداريب ِراددةي كاتيشدا
 .نوَي تةكنؤسازي و شارستانَييت

 بة ، نيبدوَي كوردي زاراوةي زانستة سازكردنب ضؤنَييت لة قووَلرتيش و فراوانرت و وردتر ئةكا  ثَيويست بؤية
 بؤ نةتةوةييمان زمانب دةستةمؤكردنب و طوجناندن طرنطةي بوارة لةو خؤمان ثَيش طةالنب ئةزموونب لة سوودوةرطرتن

 ، انستيةكانز لَيكؤَلينةوة و نبيانيةكا زاراوة و وشة تةنيا كورداندنب و وةرطَيِران سةرثَيب جياتب لة ، دةربِرين ثَب زانست
 و وشة بؤئةوةي ةيةه زؤر تؤذينةوةي و ووردةكاريب و طةِران و زؤرتر ماندووبوونب بة يتثَيويس كارةش ئةم بَيطومان

 .بن يانييةكانب طوزارشتة و زاراوة ثِراوثِري و دةربِرتر و قووَلرت و طوجناوتر و وردتر و ِراسرت زاراوةكان

 ِرَيطا و بة و تبكةوَي سةختة رةبوا ئةو توخين بيةوَيت كةس هةر ، جَيماو بة كاروان لة كوردي ئَيمةي بؤ ديارة
 ِرةهاي ةَلبذاردنبه و ِرَي دَيتة ماندوبوونب طرفت و كؤسث زؤر ، دةطمةنن و كةم بةداخةوة بِروا  كةمِرَيبوارةدا

 لةو مةرجانة ةوئ هةرضةندَيك و دةستةبةرناكرَين نةبَيت زانياري ئةزموونب و ضَيذ بة وواتةمةنييةكان ماددةمةنب
 وورةد و كرض و كاَل بذاردنةكةيهةَل ، كةمرتبَيت ، بكوردَينَيت يان وةربطَيِرَيت يان دابِرَيذَيت زاراوة َيتئةيةو كة كةسةدا

 يهةَلبذاردنةكة يشئةوةندة ، بَيت زؤرتر مةرجانة ئةو هةرضةندَيكيش ثَيضةوانةيشةوة بة ، ئةبَيت جوانكاري و وردي
 .!.....ئةبَيت راوترثا هةستياري و كارامةيب و زانياري بة بذاردنهةَل سةليقةي و ئةبَب بنةماكان ِرَيساو ثَيبةندي

 و بخؤش دةست ، هيض سةر ةنايثةرذَيت كةس و ئةثةِرَيت تَب ثَيدا نةتةوةكةمانب و طةل كة  خبؤرانةدا و ئاخؤران لةم ، جا
 و كردوون ئامادةي داخؤي ةيئيشةك بواري لة بوَيرانة كة ، ئةكةم كتَيبانة ئةو ئامادةكاري و نوسةر لة ماندونةبوونب

  و ارةك ئةم سةر خباتة يةكِراست كة هةوَلَيك هةموو بؤ نةبِراوة منةتباري و سوثاس و بَيت بةردةوام كاروانة ئةم بةهيوام
 كؤمةككراو يبكارامة بة و ثشتبةست و زانسيت ثَيوانةيةكب و طيان بة بايةخَيك هةر و بكاتةوة ِراست ضةوتييةك

 ةينبك بةشداري مووانهة ، شارةزايب ثييت بة خةرمانب و زمان اليةنةكانب هةستثَيكردنب ووردة زانسيت بةتايبةمتةنديب
 ...!مسةردة شارستانَيين ِرؤشين باَلامناي ئاوَينةيةكب بكةينة نةتةوةييمان زمانب كة تةالشةدا و لة
 
 
 
 

        2018سلَيمانى  -جةمال عةبدول
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 مقدمــــة
 

المة سىل تعزيز ا تهدف بدأت منظمة الطريان املدني بإصدار أوىل منشوراتها اليت حتتوي على القوانني اليت 1945يف سنة 
( . Documents( والوثائق )Annexesالطريان املدني ومسيت تلك النشورات اليت تضم تلك القوانني باملالحق )

 األعضاء الدول شيكاغو ةإتفاقي من 38 املادة وألزمت “توصيات” و “قياسية إجراءات”ية وأطلقت املنظمة على القوانني تسم
ي ا ذوعليه ليطلع مةاملنظ عن الصادرة تلك مع الدول لتلك “القياسية اإلجراءات” إختالفات عن املنظمة إبالغ بضرورة

 اإلختصاص لتجنب أي إشكال قد حيدث .

 من النصوص :وحتتوي كتب املنظمة على ثالثة أنواع 

ترب ضرورية واليت تع نظمة: وهي القوانني القياسية الواجب تطبيقها من قبل الدول األعضاء يف امل اإلجراءات القياسية -1
لى الدول لنشرها ع بذلك لسالمة املالحة اجلوية . ويف حال عدم إمكانية تطبيقها من قبل أي دولة فعليها إخبار املنظمة

 األعضاء.

 وهي إجراءات توصي بها املنظمة وتعترب مفيدة لسالمة املالحة اجلوية . : التوصيات -2

 من افهمه ميكنال واليت “التوصيات” و “القياسية اإلجراءات”: وهي عبارة عن تعريف للمصطلحات املستعملة يف  التعاريف -3
 ما أن القواميس اإلعتيادية ال تعطي املعنى املقصود.ك كمفردات قراءتها خالل

عنى املقصود لتعريف املدد ا تعريف املصلح جزءًا مهمًا وضروريًا يف املالحق واملستندات الصادرة من املنظمة حيث حيويعترب
 ن.من ذلك املصطلح وإن أي تغيري يف معناه قد يغري املعنى املقصود من الفقرة الواردة يف القانو

لعشرات مراجعة ا ملدنيدد ألي مصطلح يف جمال الطريان اويتطلب من املهتمني واصحاب العالقة الذين يبحثون عن معنى حم
 من كتب املنظمة للعثور على التعريف املطلوب وهذا يتطلب وقتًا وجهدًا . 

ريان ؤسسات الطمبعض  ومل يسبق ملنظمة الطريان املدني أن أصدرت كتابًا موحدًا حيوي مجيع املفردات املستخدمة ولكن
 يف هذا اجملال ت املختصنيحتياجامن هذا النوع لكنها مل تكن شاملة بالشكل املطلوب الذي يفي بإاملدني يف العامل أصدرت كتبًا 

 إضافة إىل أن تلك الكتب كانت بلغة واحدة .

للغة اتعددة هي ملغات ويعترب هذا الكتاب الذي بني يدي القارئ أول حماولة من نوعها ينشر بها كتاب بهذه الضخامة وب
عن  رات الكتبني عشة والعربية وهو يوفرإلصحاب اإلختصاص الكثري من العناء والوقت يف البحث باإلنكليزية والكردي

 املفردات .

رمجتها اىل ملصادر وتاشرات ونظرة واحدة ستعطي القارئ فكرة عن اجملهود الكبري الذي بذله الكاتب يف جتميع املفردات من ع
 ثالث لغات .

 طريقة إستخدام هذا الكتاب :

فردة حث عن املة البقة إستخدام هذا الكتاب سهلة فقد مت ترتيب املصطلحات حسب احلروف األجبدية لتسهيل عمليإن طري
 .عريف تاملطلوبة كما إن تعريف كل مصطلح بثالث لغات كما سبق أن ذكرنا وقد أشار الكاتب اىل مصدر كل 

 ال الطريان املدني.أرجو أن يكون هذا الكتاب مساعدًا على تعزيز ثقافة اجملتمع يف جم
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- A  - 
1. Aberrant Aircraft 
   ********************* 
Those aircraft which exhibit measured height-keeping performance that is significantly 

different from the core height-keeping performance measured for the whole population 

of aircraft operating in RVSM airspace. 

( References: Doc 9574, Doc 9937 ) 

 

 )الداوةكان(طؤِراوةكان  فِرؤكة بَلندى
************************** 

 بةجَيكردنىجَيلة  ترزيا ىةيةكبةِرَيذ ةجياوازبؤ ثارَيزطارى كردن لة بَلندى  ِرةفتارةكانيانبة ثَيوانة  ئةو فِرؤكانةى كة 
ى يةكى ئامسانلة كاية نئةخرَيِرطةكة بة ىئةو كؤمةَلة فِرؤكةية لةطةَل وثَيوانة كرا ىبَلند لة ةتى بؤ ثارَيزطارى كردنبنةِر

 . رَيت بؤ جياكردنةوةى ستونىةجنام ئةدئتيا ى كردن ةوىتيايدا نزمرتين ئاستى ن كة
 

 العلو عن املنحرفة راتائالط
********************* 

 بالنسـبة  املقـاس  ى العلـو علـ  للمحافظـة  األساسي األداء كبري عن بقدر العلو على للمحافظة املقاس أداؤها خيتلف اليت الطائرات

 .أسيالر للفصل املخفض األدنى احلد فيه يطبق جوي جمال يف تشغيلها يتم اليت للطائرات للمجموعة الكاملة

 
( References: Doc 9574 ) 

 

2. Ab Initio. Literally “from the beginning” 
      ******************************************* 
Refers to trainees with no prior knowledge of, or exposure to, the subject or activity 

being taught. 

 

 / دةست ثآكةر تازةكار
******************* 

ئةو يان  بابةتةكة ارة  بةنية سةب ثَيش وةختةى  اهَينراوَيك كة زانيارىسةرةتاوة(، ئاماذةية بؤ ِرلة  وشةكة بة ماناى )
 .ئةكرَيت كةى ِراهَينانة

 
 مبتديء

******* 
لتـدريب  املوضـوع أو  اذي ليست لديـه معرفـة أو إطـالع مسـبق أ بشـ ن      تعين " من البداية " حرفيا. وهي تشري اىل املتدرب ال 

 اجلاري. 
 

 
( References: Doc 9379 ) 
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3. Able-Bodied Passengers 
     ************************** 

Passengers who are clearly physically able and are willing to help cabin crew maintain 

good order and discipline on board the aircraft. 

 

 َيوا بة تواناكانِر 
************** 

 لةسةر  كردني طارؤ ثارَيزدانى دةستةى فِرؤكةوان بيبؤ يارمةتو ئامادةن   بة توانانكة  ة )طةشتيارانةية(نئةو ِرَيوانا
 . َيك و ثَيكىناو كابينةى طةشتيارةكان بةِر َيكارةكانى ئارامى و ِر

 
 املتمتعون بقدرات بدنية الركاب

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

لــى النظــام الركــاب الــذين يتمتعــون بقــدرات بدنيــة واضــحة والعــاةمون علــى مســاعدة طــاقم مقصــورة الركــاب يف احلفــاظ ع  
 واإلنضباط على منت الطائرة. 

 
( References: Doc 1002 ) 

 

 

4. Above Ground Level (AGL) 
     ******************************* 

A height above the known runway or ground elevation. 

 زةوى ِرووي  سةر ئاستىلة ذوور يان لة  
******************************** 

 ئاستى فِرطة يان سةر زةويةكى زانراو .  ى يبةرز
 

 فوق مستوى سطح األرض
******************* 

  رض املعروف.إرتفاع فوق منسوب املدرج أو األ

 ( References: Doc 9889 ) 

 

 
 



 

25 

 

5. Absorption  
    ************* 
Transformation of radiant energy to a different form of energy (usually heat) by 

interaction with matter.  

 هةَلمذين 
******** 

 

رى سنو ك تاَل تةنَيكارلَيك كردن لةطةبة  ( ىطؤِرينى وزةى تيشك بؤ شَيوازَيكى تر لة شَيوازةكانى وزة )وةك طةرم
 هةآليسان

 .) دةرهاويشنت(
 

 إمتصاص
******** 

 ح.بعاث املتا العادة ( بالتفاعل مع مادة حد اإلنحتول الطاقة املشعة اىل شكل آخر من أشكال الطاقة ) حرارة يف
 

( References: Doc 9815 ) 

 

 
 

6. Accelerate-stop distance available (ASDA) 
        ****  ******************************************* 
The length of the take-off run available plus the length of stopway, if provided. 

 

: بةر دةست بؤ وةستان ماوةي  
********************** 

ماوةى  ةك لةطةألفِرؤكةي ى()فِرين يان هةَلفِرين يان هةَلطةِران  رزبونةوةبؤ بة لة سةر فِرطة  هةية كة  بةردةست ماوةي 
 . ئةطةر هةبَيت - وةستانبؤ  درَيذكراوة

 املسافة املتوفرة للتوقف
****************** 

 هي املسافة املتوفرة لإلقالع ةائدا مسافة إمتداد التوقف إذا كانت موجودة. 

 

( References: Annex 6 Part I ) 
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7. Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP) 
    *** ********************************************************* 
The minimum level of safety performance of civil aviation in a State, as defined in its 

State safety programme, or of a service provider, as defined in its safety management 

system, expressed in terms of safety performance targets and safety performance 

indicators. 

 

                                                 ثةسةند                                                          ِراييكارى بَيوةيب تىئاس
**************************                                                                                                    

نَيودةوَلةتى دا وةكو لة بةرنامةى  شارستانى وةيى( لة بوارى فِرينىسةالمةتى )بَي   ىدابني كردنى  نزمرتين ئاست          
وةك لة سيستمى  ةكا ن يارى خزمة  طوزارييان كةمرتين ئاستى ثَيشكةش ك ه بؤ )سةالمةتى ( ثَيناسةكراوة وآلتدا 

ئاماجنةكانى سةالمةتى  . كانى ِراييكردن ونيشانة و بةثَيوةر ثَيناسة كراوة  ة بةِرَيوةبردنى سةالمةتى تايب  
 

 املقبول السالمة أداء مستوى
********************* 

 أدنى أو للسالمةأ مج الدولةبرنا يف األداء هذا تعريف مت حسبما الدولة يف الدولي الطريان جمال يف السالمة ألداء مستوى أدنى 

 أداء السـالمة  دافب هـ  مقاسـا  بـهأ  اخلـاص  السـالمة  إدارة نظـام  يف األداء هـذا  فیتعـر  مت حسبما اخلدمات مقدم ألداء مستوى

 .السالمة أداء ومؤشرات

 

( References: Doc 9859 ) 

 

8. Acceptance 
    ************** 

The act of accepting with formal approval (favourable reception). 

 ثةسةندكردن
*********** 

 كةرةستة(. ىكة ثةسةندكردنى تَيداية لةطةَل ِرةزامةندى فةرمى )وةرطرتن) كارَيكة( كردارَيكة 
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 القبول
******* 

 .مواد( استالم(الرمسية املوافقة مع القبول على ينطوي الذي الفعل 

 
( References: Doc 9906 Volume 3 ) 

 

 

 

9. Accepting Unit/Controller 
     ***************************** 
Air traffic control unit/air traffic controller next to take control of an aircraft. 

Note.— See definition of “transferring unit/controller”. 

 

 يةكةى وةرطر/ ضاودَيرى وةرطر
************************ 

 ِرؤكةكـة ف كردنـى  رىضـاوديَ  )دواتـر( و بةدوا  ةلةو ةى ياتو / ئةو ضاودَيرة ئامسانييةكةى ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى داه
 دةطرَيتة ئةستؤ .

 طؤر بكةبطؤِر يان ضاودَيرى بى: سةرجنى ثَيناسةى يةكةى نتَيبي
 

 الوحدة القابلة / املراقب القابل
************************ 

 وي التالي يف تولي مراقبة الطائرة. وحدة مراقبة احلركة اجلوية التالية / املراقب اجل
 مالحظة : أنظر تعريف الوحدة احملولة / املراقب احملول.

 
( References: Annex  11, Doc 4444 )  

  

 

10. Accessible Emission Limit (AEL) 
       ************************************* 
The maximum accessible emission power or energy permitted within a particular 

laser class. 

  

 هةآليسان) دةرهاويشنت(تا سنورى 
************************* 

 لَيزةر. كانىاوةدياريكر لة جؤرَيك لة جؤرة ) دةرهاويشنت(هةآليسان راوى ِرَيطة ثَيدضِرى يان بةرزترين ئاستى 
 

 حد اإلنبعاث املتاح

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

  اإلنبعاث األقصى املتاحة املسموح بها يف فئة معينة من فئات الليزر. شدة أو طاقة

 

 ( References: Doc 9815 )  

11. Accessible Radiation 



 

28 

 

        ************************ 
Optical radiation to which the human eye or skin may be exposed in normal usage. 

 

 اندنى تيشكئاسا / ى ئاسايبتيشكان
************************* 

 . كة ئةيدا لة ضاو يا ثَيستى مرؤظ لة بةكارهَينانى ئاسايى دا يةىووناكِر كىتيشةو ئ 
 

 إشعاع متاح
********* 

 اإلشعاع الضوئي الذي قد تتعرض له عني أو جلد اإلنسان يف اإلستعمال العادي. 
 

( References: Doc 9815 )  

 

12. Accident 
        ********** 
An occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a 

manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the 

intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case 

of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with 

the purpose of flight until such time it comes to rest at the end of the flight and the 

primary propulsion system is shut down, in which: 

a) a person is fatally or seriously injured as a result of: 

-  being in the aircraft, or 

- direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become 

detached from the aircraft, or 

- direct exposure to jet blast, except when the injuries are from natural causes, self-

inflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding 

outside the areas normally available to the passengers and crew; or 

b) the aircraft sustains damage or structural failure which: 

- adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the 

aircraft, and 

- would normally require major repair or replacement of the affected component, except 

for engine failure or damage, when the damage is limited to a single engine, (including 

its cowlings or accessories), to propellers, wing tips, antennas, probes, vanes, tires, 

brakes, wheels, fairings, panels, landing gear doors, windscreens, the aircraft skin (such 

as small dents or puncture holes), or for minor damages to main rotor blades, tail rotor 

blades, landing gear, and those resulting from hail or bird strike (including holes in the 

radome); or 

c) the aircraft is missing or is completely inaccessible. 

Note 1.— For statistical uniformity only, an injury resulting in death within thirty days 

of the date of the accident is classified, by ICAO, as a fatal injury. 

Note 2.— An aircraft is considered to be missing when the official search has been 

terminated and the wreckage has not been located. 
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Note 3.— The type of unmanned aircraft system to be investigated is addressed in 

Annex 13, 5.1. 

Note 4.— Guidance for the determination of aircraft damage can be found in Annex 13, 

Attachment F. 

 

 ووداو قةومان / ِر) كارةسا ( 
********************** 

وسـاتةى  تى ئـةكا  لة سـةركرداية  ةكـ وانةاركردنى فِرؤكةيـةك كـة  فِرؤكة  ة كثةيوةند بئةكةوَيتةوة  لة دؤخَيكدا وداوَيكةوِر
ان لـةو  يـ دائةبـةزن   بة مةبةستى فِرين )طةشت( تا ئةو كاتةى سةرجةم كةسـةكان )ِرَيـوان(   وةكةسَيك ئةضَيتة ناو فِرؤكةكة

َل اتـةى لـة مجوجـؤ   كتـا ئـةو   بؤ مجوجؤأل بـة مةبةسـتى فـِرين     بَيتو ئامادةكرا كةفِرؤكة ئةضَيتة ناو ة كوانةفِرؤكة ساتةى
ةش ووداوةكــِر ت  ، ئــةجنامىنرَيتئةوةســتَي كــاركردن  ئةوةســتَيت و طةشــتةكةى كؤتــايى دَيــت و سيســتمى ثاَلنــانى ســةرةكى

 ئةبن: مانةئة
 :كة يان لَيدانَيكى ترسناك لة ئةجنامى ئةوةى  شندةنَيكى كوبةركةوتكةسَيك بة  بوونىتوش -أ

 لة فِرؤكةكةدا بووة يان     -

 تةوة.بَيلةالشةى فِرؤكةكة جيابؤ ئةو بةشانةه  تةوخؤ بةر بةشَيك لة فِرؤكةكة كةوتووة اسِر -

 . ساونيآلهة )دةرهيزراون(ووى ئةو طازانة بؤتةوة كة لة بزوَينةرى فِرؤكةكةوةِرِرووبة   استةوخؤ ِر -

زيـانى ثـآ    ان كةسـانى تـر  هؤكـارى سروشـتى تـووش بـووة يـ     خؤى يان بة  كةسةكة  ئةطةر بةدةر ئةكرَين لةوانةى سةرةوة 
ِرَيـوا و   دراو نـني بـؤ  توشـبوانة خؤيـان لةوشـوَينانة شـاردؤتةوة كـة ِرَيطةثيَـ       ) بةركةوتوانـة( يان ئةطةر ئةو كةسة  طةياندوة

 يان:  دةستةى فِرؤكةوانى.
 :ة ي خوارةو بةم جؤرة كةوتبَيت الشةكةى بةر يان زيان ةوةبووبَيت نوووى تياضوِررةو بةفِرؤكةكة  -ب

 يان  بةشَيكى كةوتبَيت يان كاركردنى   الشةى فِرؤكةكة ) تؤكمةيب(بةهَيزىزيان  -

 .بكا  ىوارضةيةكى لةكاركةوتوثيان  ىطؤِرينى بةشَيك ثَيويست بة  -

ةنبا تـ زيانـةكان   َيـك تكا  ،  لة كاركةوتنى بزوَينةكان يان ئةو زيانانـةى كـة لـة بزوَينـةكان ئةكـةون     بةدةر ئةمانةى سةرةوة 
ــد  ــةك بزوَين ــةرقا لةي ــت )بةس ــزوَين و ثا دةبَي ــةوة ى ب ــان   ووردةواَلةكاني ــةرةكان ي ــةى ثاَلن ــان ثةروان ــ( ي ــةكانش ــان  انى باَل ي

يـان   ن(ن) ديشـليةكا خلؤكـة دانـدارةكا   هةواكَيشةكان يان هةسـتؤكةكان يـان ثةِرةكـةكان يـان تايـةكان يـان وةسـتَينةكان يـان         
ان بةشـى  يـان شوشـةى ثةجنـةرةكان يـان شوشـةى ثَيشـةوة يـ       ناو ثؤشـةكان يـان دةرطـاى سيسـتمى نيشـتنةوةكان       ىكةرةستة

ةى ةكـةى ثةروانـ  ثةِربة زيـانى سـوك   دواوةى الشةى فِرؤكةكة )وةكو قوثاوى كةم يان كونى بضوك( يان لة ئةجنامى كـةوتنى 
ةجنامى ئـ نةى كـة لـة   سةرةكى بزوَينةرةكان يان بةركةوتنى ثةِرةكةى ثةروانةى دواوة يان سيستمى نيشتنةوة يان ئةو زيانا

 يان : ( .ىاداراةكةى ِرثوودانى كون بونى سةرقاسةرماوة يان بةركةوتنى فِرؤكةكة )وةك ِر
 وون بونى فِرؤكةكة يان نةطةيشنت بة شوَينةكةى : - 

بـة   و تـوش بونَيـك  َيكخـراوى فِرينـى شارسـتانى نَيودةوَلـةتى ايكـاو هـةمو      بؤ ئةذمارةكردنى ئامارى ِر :1بينى تَي -
 ةست بدا .طيان لةدوداوةكة ( ِرؤذ لة ِر30دواى ) ةكةوئةطةر كةسةكة يان تووش بو رَيتنَيئةثؤل شندةكو

سـؤرا  كـردن   ()ثةجيووربةفـةرمى طـةِران و    ئةوكاتـةى  َيردرَيتكاتَيـك فِرؤكةكـة بـة وون بـوو ئـةذم      :2بينى تَي -
 . والشةكةى نةدؤزرَيتةوة بوةستَينرَيت
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ــى تَي - ــة   : 3بين ــةى ل ــكؤى  1 – 5بِرط ــؤرى س 13ى ثاش ــاتو   ج ــة ه ــآ فِرؤكةوانان ــة ب ــةو فِرؤك ــتمى ئ ــة يس وة ك
 ووداوةكانيان ئةكرَيت.لَيكؤَلينةوة لة ِر

ارى كردنـى ئـةو   جؤرى ئةو زانياريانة هـاتووة كـة ِرَينيشـاندةرة بـؤ ديـ      13ى ثاشكؤى  F هاوثَيضى : 4بينى تَي -
 زيانانةى كة لة فِرؤكةكة ئةكةوَيت.

  احلادث
******* 

 الطـريان  بغرض ةالطائر إىل شخص أي دخول حلظة من طيار يقودها اليت الطائرة حالة يف قعأي طائرة بتشغيل يتعلق حادث

 للحركة جاهزة الطائرة افيه تكون اليت اللحظة من طيار يقودها ال اليت الطائرة حالة يف أو األشخاص مجيع منها أن ينزل إىل

 احلادث عن وينتج لأالعم عن فيها الرئيسي الدفع نظام فويتوق طريانها إكمال بعد احلركة عن تتوقف أن الطريان إىل بغرض

 :يلي ما

 :ألنه نتيجة خطرية إصابة أو قاتلة إلصابة شخص أ . تعرُّض

 أو الطائرةأ يف كان     - 
 أو الطائرةأ عن انفصلت أجزاء أية ذلك يف مبا الطائرةأ من جزء أي مباشرة المس    - 
 .الطائرة حمرك من املنبعثة اتالغاة لعصف مباشرة بصورة تعرض    -  

أشـخاص   بـه  لحقهـا ي الـيت  أو بنفسـه  الشـخص  يلحقهـا  الـيت  اإلصابات أو طبيعيةأ أسباب عن الناجتة اإلصابات ذلك من يستثنى
 أو الطاقم؛ أو كابللر عادة املتاحة األماكن خارج أماكن يف خمتبئني املتسللون املصابون األشخاص كان إذا أو أ آخرون

 :حنو على هيكلها تضرر أو لتلف الطائرة ضتعرُّ .  ب

 و بطريانهاأ املتعلقة السمات أو أدائها أو الطائرة هيكل بقوة يضر      -

 .املعطوبة القطعة أو املعطوب اجلزء تغيري أو كبرية إصالح عملية العادة يف يتطلب      -

أغطيـة   ذلـك  يف )مبـا  دواحـ  حمرك على قاصًرا الضرر يكون عندما باحملركاتأ تلحق اليت األضرار أو احملركات أعطال باستثناء
 الكـوابح أو  أو اإلطارات أو رِّيشال أو اجملسات أو اهلوائيات أو األجنحة أطراف أو الدفع مراوح أو اإلضافية(أ الرتكيبات أو احملرك

اجلـزء   أو األمـامي  الزجاج وأ الشبابيك ةجاج أو اهلبوط جهاة أبواب أو التبطني مواد أو االنسيابية األجزاء أو والرتوس العجالت
 الرئيسي الدوار كاحملر مروحة ِرييش إلصابة نتيجة أو )صغرية ثقوب أو طفيفة انبعاجات )مثل الطائرة هيكل من اخلارجي

 ذلك يف مبا( بطائر طداماالص أو الربد عن الناجتة األضرار أو اهلبوط جهاة أو املؤخرة مروحة ِريش إصابة أو ب ضرار طفيفةأ

 أو الرادار(؛ غطاء قبة يف حدوث ثقوب
 .إليها الوصول تعذر أو الطائرة فقدان .  ج

 الوفـاة  تسـبب   ابةإصـ  كـل   كـاو(  ي)اال الـدولي  املـدني  الطـريان  منظمة ُتصنف  إحصائيًاأ االتساق أجل من فقط  :1 مالحظة

 .قاتلة إصابة أنها على احلادث وقوع تاريخ يومًا من  30  خالل
 .حطامها على العثور دون رمسيًا عنها البحث يتوقف عندما مفقودة الطائرة ُتعترب :   2 مالحظة

  حوادثها. نوع نظم الطائرات بدون طيار اليت جيري التحقيق يف 13من امللحق  1 – 5: يرد يف الفقرة   3مالحظة 

 .بالطائرة حلق الذي الضرر تحديدل بها يسرتشد اليت املعلومات 13  للملحق   ةاي  الضميمة يف ترد :  4 مالحظة
( References: Annex 11, Annex 13, Annex 19, Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9946,  

Doc 9962 ) 
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13. Accountable Executive 
        *************************** 

The individual who has corporate authority for ensuring that all training commitments 

can be financed and carried out to the standard required by the civil aviation authority 

(CAA), and any additional requirements defined by the approved training organization 

(ATO). 

Note.— The accountable executive is normally the head of training and may delegate to 

another person within the organization the day-to-day management functions but not 

the overall approval management responsibility. In complex corporate structures, the 

accountable executive may be responsible for several different ATOs, each with its 

own head of training (see example 2 in Appendix C). 

 

 كار َيبةجَيبةرثرسب ج
 ****************** 

كان لة َيكارةِر واوىكردنى تةَيبةجَيكردنى هةية بؤ دةستةبةركردنى ثَيدان و جَيبةجَيةستةآلتى جتةواوى د ةىئةو كةس
ى ينانةكة دياراهَيطاى ِرة دةزككة ايكاو بِريارى لةسةرداوة يان هةر مةرجَيكى تر  يانةىبنةما ئةو ىَيبوارى ِراهَيناندا بةث

 كردوة.
كردنى كارى اييِررَيت بؤ ابسثَيِراهَينان بَيت دةكرَيت لة دةزطاكةدا كةسَيك ِر كار سةرؤكىَيبةجَيئةطةر بةرثرسى جبينى : تَي

اندا كر فراوانةبةةزطا دلة ثةيكةرى  ،) بِروانامة(  ثشتطريىِرؤذانة نةك بةرثرسى كارطَيرى طشتى ثةيوةست بة بةخشينى 
 ةزطايانةشلةو د َيت بؤ هةر يةكَيككار بةرثرسى ذمارةيةك دةزطاى ِراهَينانى جياوازبَيبةجَيج ثرسىبةردةكرَيت 

  ( لة ثاشكؤى    بكة(.2بةرثرسَيكى هةبَيت )سةيرى منونةى ذمارة )
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 املساءل التنفيذي املسؤول
******************* 

 للقواعد فقاو التدريب جمال يف االلتزامات مجيع وتنفيذ متويل لضمان التنفيذية بالسلطة يتمتع الذي الشخص 

 .املعتمدة التدريب مؤسسة حتددها اضافية شروط وألي املدنيأ الطريان هيئة قررتها اليت
ام ملؤسسة مهاخر يف آعادة ما يكون املسؤول التنفيذي املساءل هو رئيس التدريب أ وجيوة له أن يفوض لشخص :  مالحظة

ن يكون املسؤول بة جيوة أتشعؤسسات املاإلدارة اليومية ال مسؤولية اإلدارة العامة املتعلقة مبنح اإلعتماد . ويف هياكل امل
 2ل رقم نظر املثاأها ) التنفيذي املساءل مسؤوال عن عدة مؤسسات تدريب معتمدة خمتلفة لكل منها رئيس التدريب اخلاص ب

 يف املرفق )ج( 
   

 ( References: Doc 9841 ) 

 

14. Accountable Executive 
        *************************** 

A single, identifiable person having responsibility for the effective and efficient 

performance of the State’s SSP or of the service provider’s SMS. 

  

 كارَيبةجَيبةرثرسى ج
****************** 

ان ى ِراهَينة بواركان لشايستةتةواوى  كردنىَيبةجَيكردن و ج دةستةبةركردنى هةية بؤ َيبةجئةوكةسةى دةسةآلتى جَي
نانى اى ِراهَيكة دةزط هةرمةرجَيكى تريان َ داوة و ى ئةو بنةمايانةى دةستةآلتى فِرؤكةوانى شارستانى بِريارى َيبةث

 ى كردوة.يباوةرثَيكراو ديار
 املساءل التنفيذي املسؤول

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

 لقواعدل وفقا التدريب جمال يف االلتزامات مجيع وتنفيذ متويل مانلض التنفيذية بالسلطة يتمتع الذي الشخص 

 .املعتمدة بیالتدر مؤسسة حتددها ةیإضاف شروط وألي املدني رانیالط ئةیه قررتها اليت

 
( References: Doc 9859, Doc 1002 )  

 

 
15. Accredited Medical Conclusion 
         *********************************** 

The conclusion reached by one or more medical experts acceptable to the Licensing 

Authority for the purposes of the case concerned, in consultation with flight operations 

or other experts as necessary.  

 بِريارى ثزيشكى باوةرثَيكراو
*********************** 

ن ت لةاليةسةند ئةكرَيئةو بِريارةش ثة  ، كراويديار يكىدؤخبؤ  دا ثسثؤر يان زياتر ئةيثزيشكَيكى ئةو بِريارةى كة 
لة كاتى  َيكى ترِرر ثسثؤيةكان يان هةيهةوا كردة نىثَيدانى مؤَلةتةكان بة ِراوَيذ لةطةَل ثسثؤراتايبة  بة دةستةآلتى 

 ثَيويستدا.
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 القرار الطيب املعتمد
***************** 

لتشاور مع خرباء إلجاةات باالقرار الذي يتوصل إليه واحد أو أكثر من خرباء الطب بش ن احلالة املعنية أ وتقبله سلطة إصدار ا
 العمليات اجلوية أو أي خرباء  آخرين عند الضرورة. 

  
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

 
 

 

16. Accredited Representative 
       ***************************** 
A person designated by a State, on the basis of his or her qualifications, for the purpose 

of participating in an investigation conducted by another State. Where the State has 

established an accident investigation authority, the designated accredited representative 

would normally be from that authority. 

 
 ثَيكراوِ نوَينةرى باوةر

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

كـى تـر   ك كـة وآلتيَ كةسَيكة دةوَلة  ديارى ئةكا  لةسةر بنـةماى لَيبـاتويى بةمةبةسـتى بةشـدارى كـردن لـة لَيكؤَلينةوةيـة       
لةو  ةكةراوثَيكباوةِر ةنةروداوةكان نوَيوكراوى دروست كرد بؤَ كؤلينةوة لة ِريئةيكا  ، هةر كاتَيك دةوَلة  دةستةيةكى ديار

 دةبَيت. دادةستةية
 املعتمد املمثل

**********  

 هيئـة معنيـة   الدولـة  تنشـ   عندما .أخرى دولة جتريه حتقيق يف املشاركة مؤهالته بغرض أساس الدولة على تعينه شخص 

 \.اهليئة تلك من عادة املعتمد املمثل يكون احلوادث يف بالتحقيق
 

( References: Annex 13, Doc 9946, Doc 9962 )  
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17.  Accuracy 
         ********** 
A degree of conformance between the estimated or measured value and the true value. 

Note.— For measured positional data the accuracy is normally expressed in terms of a 

distance from a stated position withinwhich there is a defined confidence of the true 

position falling. 

 وردى 
******* 

 . دااستةقينةنرخى ِر لةطةَلراو وَيَثيان  مةزةندةكراوثلةى هاوجو  بونة لة نَيوان نرخى 
 

 الدقة
***** 

 .احلقيقية والقيمة املقاسة أو املقدرة القيمة بني املطابقة درجة هي 
 

 ( References: Annex 11, Annex 14 Volume I and Volume II, Annex 15, Doc 9906 

Volume 2 ) 

 

 
 

18. Acrobatic Flight 
        ******************* 

 Manoeuvres intentionally performed by an aircraft involving an abrupt change in its 

attitude, an abnormal attitude, or an abnormal variation in speed 

 

 

 ثاَلةوانى\فِرينى بةهلةوانى
********************** 

 ةكا  كة ئ  بمنايشَيك جؤرةوة لةاليةن فِرؤكةيةك ئةكرَيت   بةمةبةست لة ئامساندا  كة(ريََ)ِرةفتا ةمانؤِرَيكضةند  
 .    ةىةكيخَيراي يان لة فِرؤكةكة  هةَلسو كةوتىلة  بَيت  يان كتوثِر بَيت  مةترسيدار
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 وانيالطريان البهل
************** 

 مناورات مقصودة تقوم بها الطائرة تتضمن تغيري خطري أو مفاجيء يف وضعها أو يف سرعتها.
  

                                                ( References: Annex 2 ) 

 

 
 

  19. Actinic Radiation 
          ********************* 
Electromagnetic radiation in the visible and ultraviolet part of the spectrum capable of 

producing photochemical changes. 

                                                  

 تيشكاندنى ئةكتينى
**************** 

 يةييمياوك ةيينكارت طؤِراكة دةتوانَي دائاوَيزةلة  ى يتيشكَيكى موطناتيسى كارةباية لة مةوداى بينني و سةروى وةنةوشة
 بكا . ةكانييتيشك

 إشعاع أكتيين  
*********** 

            كنه إحداث تغيريات كيمياوية ضوئية.إشعاع مغناطيسي كهربائي يف القطاع املرئي والفوق بنفسجي من الطيف ومي

                      

 ( References: Doc 9815 ) 

 

20. Action Plans 
       *************** 
Action plans are a practical means for States to communicate to ICAO information on 

their activities to address CO2 emissions from international civil aviation. The level of 

detail of the information contained in an action plan demonstrates the effectiveness of 

actions and will ultimately enable ICAO to measure global progress towards meeting 

the goals set by Assembly Resolution A37-19. 
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 كردنى كاركاننةخشة
**************** 

يةكان لـة  ياالكضـ بارة  بة بة ئيكاو سة ةنَيطة بة دةوَلةتان ئةدا  زانيارى بدانةية ِرينةخشةكانى كاركردن: ئةو ِرَيطا كردةي
يـةوة  يةتنـى نَيودةولَ ئؤكسيدى كاربؤن كة لـة ئـةجنامى فِري   ةانهةآليسانى طازى دو)دةرهاويشتنى( ووبونةوةى ِربةرةوبوارى 

كــة اماجنانــةى ئكــة لــة نةخشــةى كارةكةدايــة بــؤ طةيشــنت بــةو  ئةداتــةوة  ةكانيــووردةكــارى  زانياري ئاســتىدةرئةضــَيت ،  
وَيـت لةسـةر ئاسـتى    بثَي بـة دةسـت هـاتوة     كة  ةىثَيشكةوتنئةو  دةتوانَيت  ئاستى   ICAO ايكاو  لة كؤتايدابةهؤيانةوة 

 . 19 – 37انةى كة كؤمةَلةى طشتى ايكاو ديارى كردوة بة ذمارةى جيبانى بة ئاراستةى طةيشنت بةو ئاماجن
  

 العمل خطط
********** 

                    النبعاثات التصدي جمال يف أنشطتها بش ن مبعلومات االيكاو تزويد للدول تتيح عملية وسائل : هي العمل خطط
مدى  العمل خطة يف تضمنةامل   املعلومات تفصيل مستوى ويعكس .الدولي اجلوي الطريان عن النامجة أوكسيد الكاربون ثاني 

 بلوغ حنو الصعيد العاملي على رةاحمل التقدم قياس من املطاف   نهاية يف االيكاو ميكِّن أن ش نه ومن املتخذة اإلجراءات كفاءة

  . 19 – 37لاليكاو رقم   العمومية اجلمعية  قرار يف الواردة األهداف

 

( References: Doc 1031 ) 

 

 
21.Active Failure 
       **************** 
A type of human error whose effects are felt immediately in a system. 

  

 كارا /تى كاريطةرشكس
***************** 

 يةكانى دةكرَيت.ياستةوخؤ هةست بةكاريطةرة كة ِريجؤرَيك لةهةَلةي مرؤيلة هةر سيستمَيكدا 
 

 املؤثر الفشل
********* 

 .نظام أي يف فورا بآثاره حيس الذي البشري اخلط  من نوع
 

( References: Doc 9824 ) 

 

22. Active Frost 
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       ************** 
A condition when frost is forming. Active frost occurs when the surface temperature is 

at or below 0ºC and at or below the dew point. 

 

 

 بةستةَلةك /ن زوقمى يا شةختة
************************** 

ؤ سفرى تةوة بدةبَينزم  ىةدا  كة ثلةكانى طةرمرووئ يشكاتَيك هشةختة دروست دةبَيت  بارودؤخَيكة كة بةهؤيةوة
 . كةمرتة لة ثلةى شةومن يا  يةكسانة يان ثلةيةككةمرت سيليزى يان 

 
 الصقيع املؤثر

*********** 

ة اىل كون مساويقل وتهي احلالة اليت يتشكل بها الصقيع حيث حيصل ذلك عندما تنخفض درجة احلرارة اىل صفر مئوي أو أ
 الندى. أو أقل من درجة 

( References: Doc 9640 ) 

 

23. Active Reflector 
         ******************* 

A devise used in primary radar systems for geographical alignment and system 

performance checking. It generates a signal from a stationary installation  with an 

artificial Doppler shift to ensure that a stationary target will be presented on an ATC 

screen after moving target detection ( MTD ) or moving target indicator ( MTI ) 

processing. 

 

 ثَيدةرةوةىكرا /ى كاراثةرضا
*************** ****** 

 بةثَيى ناَلةكان ى سطيزبوونِربؤ  دا بةكارئةهَينرَيتيادارى سةرةتايِر اَلى  دؤثلر  لة بؤ طؤِرينى سطن  ةثَيكباتةيكى جَيطري 
اماجنَيك ئنى هةر وتةكةستسطناَلَيك لة دؤبلةرةوة دةرئةضَيت بؤ د كة هجوطرافى و دَلنيابون لة كاركردنى سيستمة شؤَينى

ن سيستمى لةالية ئةكرَيتضارةسةروة ئاماجنةكة ئة ى دواى ئامسانكة جَيطريبَيت لةسةر سكرينى ضاودَيرى مجوجؤَلى 
 . دةرى ئاماجنة جوآلوةكاناجنة جوآلوةكان يان سيستمى نيشانبينينى ئام

 

 فعاللعاكس الا
*********** 

لإلصطفاِف اجلغرايِف وَتدقيق أداِء النظاِم. ُيوّلُد ولي إستعملْت يف أنظمِة الراداِر األوسيلة أي  تركيب ثابت  إشارة ِمْن 
الدوبلر غيرِيبت من قبل اهلدِف  معاجلةبعد  مراقبة احلركة اجلوية على شاشِة  سيظهر ثابت الدف أن اهلصطناعي لضمان اإل 

 منظومة كشف األهداف املتحركة أو منظومة مؤشر كشف األهداف املتحركة .

 
                                                ( References: Doc 8071 Volume III ) 
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24. Acts of Unlawful Interference 
        ******************************** 
These are acts or attempted acts such as to jeopardize the safety of civil aviation and air 

transport, i.e.: 

        — unlawful seizure of aircraft in flight, 

        — unlawful seizure of aircraft on the ground, 

— hostage-taking on board an aircraft or on aerodromes, 

— forcible intrusion on board an aircraft, at an airport or on the premises of an 

     aeronautical facility, 

— introduction on board an aircraft or at an airport of a weapon or hazardous 

device or material intended for criminal purposes, 

      — communication of false information as to jeopardize the safety of an aircraft in 

           flight or on the ground, of passengers, crew, ground personnel or the general  

           public, at an airport or on the premises of a civil aviation facility. 

 

 زيادةِرؤيى ناياسايى 
**************** 

ــةند ــكردةوة ض ــان هةوَلدانــ  ةيةك ــةك  ي ــؤ كردةوةي ــار    ة ب ــة هؤك ــة  ببَيت ــوةيب ) ك ــةالمةتى بَي ــى نَيفِر( س ــةتى و ين ودةوَل
 .:تةوة منونةكانى ووبةروى مةترسى بكاِر  نةوةى ئامسانىطواست
 يندا.لةكاتى فِربة ناياسايى دةست بة سةراطرتنى فِرؤكةيةك  -

 دةست بةسةراطرتنى فِرؤكةيةك كةلةسةر زةويى بَيت. -

 .دا دةست بةسةركردنى كةسان لةسةر فِرؤكةيةك يان لة ناو فِرؤكةخانة -

َينة شـو بـة  بـة   ى تاييـ بةكارهَينانى هَيز لةسةر فِرؤكـة يـان لـة نـاو فِرؤكةخانـة يـان لـة نـاو تـةالر و سـةر زةو           -
 فِرين. كان بؤمادةكراو و تايبةتةئا

ر نكـاري لةسـة  تاوا ىوةى ضةك و كةرةستةى ترسناك يان كةرةستةيةك كة بةكارببَينرَيت لة كـردةوة ناوة بِردنة -
 .دا فِرؤكةكان يان لة ناو فِرؤكةخانة
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ا يـان  غى سـةرزةويد لة قؤنـا كة ثَيدانى زانيارى درؤ كة كاربكاتة سةر سةالمةتى فِرؤكةيةك لة كاتى فِريندا يان  -
 ى كـة لــة نــاو طةشــتياران يـان دةســتةى فِرؤكــةوانى يـان جــةماوةر لـةو كاتــة   كـار بكاتــة سـةر ســةالمةتى ِرَيـوا و    

 .نى شارستانى فِري ئامادةكراون بؤ  انةى كة يفِرؤكةخانةدان يان لة ناو تةالرى فِرؤكةخانة يان لةو زةوي
                                                 

 أفعال التدخل غري املشروع
******************** 

 مثلتها : أومن  أفعال أو حماوالت القيام بافعال ميكن أن تعرض سالمة الطريان املدني والنقل اجلوي اىل اخلطر
 اإلستيالء غري املشروع على الطائرة أثناء طريانها أ 

 اإلستيالء غري املشروع على الطائرة أثناء وجودها على األرضأ 

 أ  إحتجاة رهائن على منت الطائرة أو يف املطار

 ان. إستخدام القوة على منت الطائرة أو يف املطار أو يف  املباني واألراضي اخلاصة بتسهيالت الطري

 ارأ املط إدخال أسلحة أو مواد خطرة أو مواد ميكن أن تستخدم يف عمليات إجرامية على منت الطائرة أو يف

ثر على رض أو تؤلى األها أو خالل مرحلة وجودها عإعطاء معلومات كاذبة ميكن أن تؤثر على سالمة الطائرة أثناء طريان
 الطريان املدني. بتسهيالت خلاصةاسالمة املسافرين أو طاقم الطائرة أو اجلمهور أثناء تواجدهم يف املطار أو املباني واألراضي 

 
                                 ( References: Annex 6 Part II, Annex 17 ) 

 
 

25. Actual Communication Performance (ACP) 
       ************************************************ 
The dynamic assessment of the operational performance of the communication path, 

with human performance and technical performance included in the assessment. 

 

 ِراستةقيتة كردةيب/ كردنى ثةيوةندى 
******************************* 

ةنطاندنى ةَلسهةكان لةطةَل ياستةى ثةيوةنديتايبة  بة ئاِر ةطةِرىهةَلسةنطاندَيكى كارا بؤ ئةجنام دانى خستن
 كردنى مرؤيى و تةكنيكى.َيبةجَيج
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 الفعلي االتصال أداء
*************** 

 .التقينو البشري األداء على التقييم اشتمال مع االتصال مبسار اخلاص التشغيلي لألداء احليوي التقييم 
 

                                                ( References: Doc 9869 ) 

 

26. Adequate 
        ********** 
The state of fulfilling minimal requirements; satisfactory; acceptable; sufficient. 

 طوجناو 
******** 

     ِرةزامةندى ، ثةسةندكردن و تةواوى. كة ببَيتة بارودؤخَيكة بؤ ثابةندبون بةكةمرتين مةر  

 مالئم
****** 

 حالة الوفاء بالشروط الدنيا يبعث على الرضا أ مقبول أ كاف.
 

   ( References: Doc 9735 ) 

27. Admission 
        ************ 

The permission granted to a person to enter a State by the public authorities of that State 

in accordance with its national laws. 

 

 مؤَلةتى ضوونة ذوورةوة
******************* 

و دةوَلةتـة  َيتة نـاو ئـة  كةسَيك بـة مةبةسـتى ئـةوةى بضـ     بةلة دةوَلةتَيكدا ئةيبةخشن  ةكانيِرَيطةثَيدانَيكة دةستةآلتة طشتي
 .ى ئةو دةوَلةتةبةثآى ياسا نيشتمانييةكان

 

 تصريح الدخول
************ 

 . موافقة متنحها السلطات العامة يف دولة لشخص ليدخل تلك الدولة وفقا لقوانينها الوطنية

 

   ( References: Doc 9957 )  
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28. ADS-C Agreement 
        ********************** 

 A reporting plan which establishes the conditions of ADS-C data reporting (i.e. data 

required by the air traffic services unit and frequency of ADS-C reports which have to 

be agreed to prior to using ADS-C in the provision of air traffic services). 

Note.— The terms of the agreement will be exchanged between the ground system  and 

the aircraft by means of a contract, or a series of contracts. 

 

 خؤبةخؤ )سوسةكارى(ىَيكةوتنى بنبينطَيِرِر
************************************ 

 ينينطَيرىبانى امةكن َيكةوتنزانيارى ِر  لة سةرديارى ئةكا   مةرجةكان هبؤ ثَيشكةش كردنى ِراثؤرتةكان ثالنَيكة 
ةكانى نامكةوتنَيةر ِرِراثؤرتةكان لةس ،بؤ يةكةكانى خزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايى  خؤبةخؤ )زانيارية داواكراوةكان

كردنى  ى ثَيشكةشرضَيوةلة ضواَيكةوتنى لةسةركراوة ِر نامانة َيكةوتنرى خؤبةخؤ كة ثَيش بةكارهَينانى ئةو ِرطَييننيب
 مة  طوزارى هةوايى.زخ

 ةيةك يانَيكةوتننامِرى َيثئاَلوطؤرى مةرجةكانى رَيكةوتن لة نَيوان سيستمى زةمينى و فِرؤكةكةدا دةكرَيت بةبينى :  َيت
  .نامةيزَيك رَيكةوتنِر

 

 إتفاق عقد اإلستطالع التابع التلقائي
**************************** 

لوبة لوحـدات  يانات املطقود اإلستطالع التابع التلقائي ) البخطة لتقديم التقارير حتدد شروط تقديم التقارير عن بيانات ع
ذه العقـود يف  إسـتخدام هـ   خدمات احلركة اجلوية أ ووترية التقارير عن عقود اإلستطالع التابع التلقائي اليت يتفق عليها قبـل 

 إطار تقديم خدمات احلركة اجلوية (. 
 \.الطائرة مبوجب عقد واحد أو سلسلة من العقودمالحظة: يتم تبادل شروط اإلتفاق بني النظام األرضي و

   
 ( References: Doc 4444 )  

 

 

29. Advance Passenger Information (API) 
        ***************************************** 
A unilateral system whereby required data elements are collected and transmitted to 

border control agencies prior to flight arrival, and made available on the primary line at 

the port of entry. 

Note.— For more information on API, please see the WCO/IATA/ICAO Guidelines on 

Advance Passenger Information (June 2010). 

 

( References: Doc 9944 ) 

 

 

 

 

 

30. Advance Passenger Information (API) System 
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       ************************************************** 
An electronic communications system whereby required data elements are collected and 

transmitted to border control agencies prior to flight departure or arrival and made 

available on the primary line at the airport of entry. 

 

 

 لةسةر طةشتياران و ِرَيوان  ةكانسيستمى زانياريية ثَيش وةخت
*********************************************** 

ةكان ثـــَيش ييســـنور دةروازةســـةكانى َيرَيت بـــؤ اليةنـــة بةرثرنداتاكـــان كؤئةكاتـــةوة و ئـــةيان  سيســـتمَيكى ئةلكرتؤنييـــة 
رسـاندا  بةردةسـت بةرث انة لةيفِرؤكةكة يان ثَيش طةيشتنى فِرؤكةكة بةشَيوةيةك ئةو زانياري) فِرينى(       بةجآهَيشتنى 

 . بَيت لة فِرؤكةخانةى مةبةست
 

 املسبقة عن الركاب نظام املعلومات
************************** 

احلـدود قبـل    عـن مراقبـة   م من خالله مجع عناصر البيانات املطلوبة وإرساهلا اىل اجلهـات املسـؤولة  نظام إتصاالت ألكرتوني يت
 مغادرة الطائرة  أو قبل وصوهلا حبيث تكون متوفرة لدى املسؤولني يف مطار الوصول. 

 
( References: Annex 9 ) 

 

 
 

31. Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS). 
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        ************************************************************************************* 

A system providing routing, guidance and surveillance for the control of aircraft and 

vehicles in order to maintain the declared surface movement rate under all weather 

conditions within the aerodrome visibility operational level (AVOL) while maintaining 

the required level of safety. 

 

 ى فِرؤكةخانةيمجوجَؤَل لةسةر زةو ِركَيفىسيستمى ثَيشكةوتو بؤ ِرَينمايى و 
********************************************************** 

ثَينـاو   ةش ئـةكا  لـة  مجوجـؤَلى فِرؤكـةكان و ئؤتؤمبيلـةكان ثَيشـك      نمـايى و ضـاودَيرى  َيؤيشـنت و رِ اسـتةى رِ ئاِر سيستمَيكة
ى مةوداى لةسنورو   نراو لةسةر زةمينى فِرؤكةخانة لة هةمو بارودؤخة كةشناسيةكانييى مجوجؤَلى ِراطةيتَيكرا استنىثار

 بةطةر خستنى فِرؤكةخانة لةطةَل ثارَيزطارى كردنى سةالمةتى داواكراو. ىبينين
  

 املطار أرض على احلركة ومراقبة الرشاد املتطور النظام
***************************************** 

 أرض علـى  املعلنـة  ةاحلركـ  ل معـد  علـى  احلفاظ أجل من واملركبات حلركة الطائرات واملراقبة واالرشاد السري خط يقدم نظام

 .لوباملط السالمة مستوى على احلفاظ للمطار مع التشغيلي مستوى الرؤية ضمن الطقس ظروف مجيع حتت املطار
 

( References: Doc 9830 ) 

 

 
 

32. Adviser 
         ********* 
A person appointed by a State, on the basis of his or her qualifications, for the purpose 

of assisting its accredited representative in an investigation. 
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 اوَيذكارِر
******** 

َيكراوةكانى بؤ ثة باوةِرنةريارمةتى نوَي ىو لَيباتويى بةمةبةست يبكةسَيكة دةوَلة  داى ئةمةزرَينَيت لةسةر بنةماى شايستة
 لَيكؤَلينةوة

 
 املستشار
****** 

 . التحقيق يف املعتمد ممثلها مساعدة بغرض مؤهالتهأ أساس على الدولةأ تعينه شخص 
 

( References: Annex 13,  Doc 9946, Doc 9962 ) 

 

33. Advisory Airspace 
         ********************* 

 An airspace of defined dimensions, or designated route, within which air traffic 

advisory service is available. 

 

 اوَيذكارى ِر ىيةككاية
***************** 

ارى بؤ اوَيذكِر طوزارىخزمةت ه  ووبةرَيكى ديارى كراو يان ِرَيطايةكى ئامسانى زانراوة انى( ية بة ِر)ئامس كايةيةكى
 . يةبةرجةستة تَيدا مجوجؤَلى ئامسانى

 
  

 اجملال اجلوي اإلستشاري
***************** 

   اجلوية.فضاء جوي ذو أبعاد معرفة أ أو طريق جوي معني أ تتوفر فيه اخلدمة اإلستشارية للحركة 
 

 ( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 4444 )    
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34. Advisory Route 
        ****************** 

A designated route along which air traffic advisory service is available. 

Note.— Air traffic control service provides a much more complete service than air 

raffic advisory service; advisory areas and routes are therefore not established within  

controlled airspace, but air traffic advisory service may be provided below and above 

control areas. 

 اوَيذكارى  )ِرَيرةوى راوَيذكار(ِرَيطاى ِر
**************************** 

 ش ئةكرَيت.ثَيشكة تيا ىخزمةتطوزارى ِراوَيذكارى بؤ مجوجؤَلى هةواي  ِرَيطايةكى ئامسانى )ِرَيرةوَيكى هةوايى( زانراوة 
ذكارى ِراوَي ىيارا  لةوةى كة خزمةتطوز: خزمةتطوزارى ضاودَيرى مجوجؤَلى هةوايى خزمةتى باشرت ثَيشكةش ئةكبينى َيت

 كايـةى نـاو   انـة لـة  يارياوَيذكة ِريـ َيـرةوة هةواي يان ئـةو رِ  ية، لةبةر ئةوة ئةو ناوضة ى ئةكا بؤ مجوجؤَلى هةوايى ثَيشكةش
 ناوضة  رةذَيَلى هةوايى لاوَيذكارى مجوجؤدةكرَيت خزمةتطوزارى ِر ترةوةبةاَلم لة اليةكى  ، دروست نابَيت داضاودَيرى كراو

 . كراودا ثَيشكةش بكرَيتَيسةر ناوضةى ضاودَيرو لة

 
 الطريق اإلستشاري

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

 طريق جوي معني تقدم فيه اخلدمة اإلستشارية للحركة اجلوية. 
        أ    ركــة اجلويــةمالحظــة : تقــدم خدمــة مراقبــة احلركــة اجلويــة خــدمات أكثــر إكتمــاال ممــا  تقدمــه اخلدمــة اإلستشــارية للح

ة اإلستشـارية  قديم اخلدمت ولذلك فإن املناطق والطرق اجلوية اإلستشارية ال تنش  داخل اجملال اجلوي املراقب أ يف حني جيوة 
 للحركة اجلوية حتت مناطق املراقبة وفوقها. 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  

 

35. Aerial work 
        ************** 
An aircraft operation in which an aircraft is used for specialized services such as 

agriculture, construction, photography, surveying, observation and patrol, search and 

rescue, aerial advertisement, etc. 

 

 ى هةوايى )ئامسانى(كار
******************* 

بينى و َيويى و تووثَيكةيةك بؤ مةبةستى تايبة  وةك كشتوكاَل و دروستكردن و وَينةطرتن و ِرؤكردنى فِرى كارثَيكردة
 ثاسةوانى و طةِران و فرياكةوتن و بانطةوازى هةوايى ..... هتد.

 

 عمل اجلويال
وريِة دالحظِة والاملْسح ومَلافوتوغرايف والتصوير البناِء والمثل الزراعِة و ألغراض خاصة طائرِة تشغيل عملية **********

 .ويأ اخلاجلعالن واإلنقاِذأ اإلبحِث والو

 
( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 17 ) 
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36. Aerodrome 
   *************** 

 A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) 

intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface 

movement of aircraft.  

Note.— The term “aerodrome” where used in the provisions relating to flight plans and 

ATS messages is intended to cover also sites other than aerodromes which may be used 

by certain types of aircraft, e.g. helicopters or balloons. 

 فِرؤكةخانة
********** 

شَيكيان تايبةتن وى يان بة( هةميدا تةالر و بينا و ئامَيرةكانووى زةوى يان لةسةر ئاو )تَيكراوة لةسةر ِريووبةرَيكى ديارِر
 ووى زةوى.بَيشتنيان و مجوجؤَليان لةسةر ِرَيبة طةيشتنى فِرؤكةكان يان بةج

نى ثةيامةكا ِرين وفخشتةى  بابةتةكانى ثةيوةست بةئةهَينرَيت بؤ كاتَيك دةستةواذةى )فِرؤكةخانة( بةكاربينى : َيت
هةندَيك  نةكان كةجطة لة فِرؤكةخا لَب ى مةبةست شوَينةكانى ترةلة هةمان كاتدا  خزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايى 

 جؤرى تر لة فِرؤكةكان بةكارى ئةهَينن وةك فِرؤكةى هةليكؤثتةر و بالؤنةكان.
    

 املطار
**** 

ائرات لوصـول الطـ   حة حمددة على سطح األرض أو املاء ) تتضمن أي مباني أو منشآت أو معدات ( خمصصة كليا أو جزئيـا مسا
 ومغادرتها وحركتها على سطح األرض. 

يكـون   أ ة اجلويـة   مالحظة : عندما يستخدم املصطلح  " مطار " يف األحكام املتعلقة خبطط الطريان ورسائل خدمات احلركـ 
رات اهلليكـوبرت  أ مثل طـائ  أيضا املواقع األخرى غري املطارات واليت ميكن أن تستخدمها أنواع معينة من   الطائرات القصد منه
 أو املناطيد.

  
( References: Annex 2, Annex 3 , Annex  4 , Annex 6 Part I and Part II, Annex 11, 

Annex 14 Volume I, Annex 15, Doc 4444, Doc 9157 Part 1, Doc 9734 Part A and Part 

B, Doc 9830 )  

 

 
37. Aerodrome Beacon 
       ********************** 
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Aeronautical beacon used to indicate the location of an aerodrome from the air. 

 

 ضراوغب فِرؤكةخانة
**************** 

 .بةكارئةهَينرَيت لة ئامسانةوة كةكردنى شوَينى فِرؤكةخانةيبؤ ديار  ةتةلَيب ِرَيبةرَيكى فِرينى
 

 مطاِراملرشد الالسلكي لل
****************** 

 لبيان موقع املطار من اجلو.طريان ُيسَتعمُل مرشد السلكي لل
    

( References: Annex 14 Volume I ) 

 

 
 

38. Aerodrome Certificate 
       ************************* 
A certificate issued by the appropriate authority under applicable regulations for the 

operation of an aerodrome. 

 

  )بِروانامةى فِرؤكةخانة( مؤَلةتى فِرؤكةخانة
*********************************** 

 ك.ؤكةخانةيةى فِرةكارى بنةما بةرجةستةكراوةكان بؤ خستنَيبِروانامةيةكة دةستةآلتى تايبةمتةند دةرى ئةكا  بةث
 

 املطار رخصة
********** 

 .املطار لتشغيل املنطبقة ميةالتنظي القواعد مبوجب املختصة السلطة تصدرها شهادة
 

( References: Annex 14 Volume I, Doc 9734 Part A and Part B ) 

39. Aerodrome Climatological Summary 
       ****************************************** 
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Concise summary of specified meteorological elements at an aerodrome, based on 

statistical data. 

 

 فِرؤكةخانة ى و هةوا ثوختةى بارودؤخى كةش 
**************************************** 

 ةكان .ياماريى داتا ئَيلة فِرؤكةخانةكة بةث و هةوابارودؤخى كةش  ) هَيمانةكانى(ِرةطةزةكانىثوختةيةكة بؤ 

 

  األحوال اجلوية يف  املطارخالصة 
************************* 

 .حصائيِةحوال اجلوية يف املطار إستنادا اىل بيانات إخالصة لعناصِر األ
 

( References: Annex 3 ) 

 

 
 

40. Aerodrome Climatological Table 
        ************************************* 

Table providing statistical data on the observed occurrence of one or more 

meteorological elements at an aerodrome.  

 

 فِرؤكةخانة خشتةى بارودؤخب كةش و هةواي
************************************* 

 كانىِرةطةزةة لن زياتر يا  ) هَيمانةيةك( ِرةطةزَيكدةستكةوتنى ةكان لةخؤدةطرَيت دةربارةى يخشتةيةكة ئامارى زانياري
 بارودؤخب كةش و هةوا لة فِرؤكةخانةكةدا.

 
  جدول األحوال اجلوية يف املطار

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

 جدول يتضمن بيانات إحصائية حول حصول عنصر أو أكثر من عناصر األحوال اجلوية يف املطار. 
 

( References: Annex 3 ) 

41. Aerodrome Control Radio Station 
        ************************************* 
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A station providing radio-communication between an aerodrome control tower and 

aircraft or mobile aeronautical stations. 

 

 ةكانى ضاودَيرى فِرؤكةخانةية تايبةتييوَيستطةى ثةيوةندي رادَيوي
**************************************************** 

وَيسـتطةكانى   ؤكـةكان يـان  ةى ضـاودَيرى فِرؤكةخانـة و فرِ  لـ قول كان دابني دةكا  لة نَيوانييةادَيوة ِريوَيستطةيةكة ثةيوةندي
 ك(.ؤ)جوَل ى جوآلوفِرين

 
  اإلتصاالت الراديوية اخلاصة مبراقبة املطارحمطة 

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

 حمطة توفر إتصاالت راديوية بني برج مراقبة املطار والطائرات أو حمطات الطريان املتنقلة.
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
 

42. Aerodrome Control Service 
         ******************************* 

Air Traffic Control service for aerodrome traffic.  

 ى فِرؤكةخانة يب ضاودَيريخزمةتطوزار
******************************* 

 .كةخانةكةؤفِر ىبة مجوجؤَل ةى مجوجؤَلى هةوايى تايبةتيةكى ضاودَيريخزمةتطوزاري
 

 خدمة مراقبة املطار
****************** 

 خدمة مراقبة احلركة اجلوية املخصصة حلركة املطار. 
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9161 ) 

 
43. Aerodrome Control Tower 
         ****************************** 

A unit established to provide Air Traffic control Service to aerodrome traffic.  
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 فِرؤكةخانة ىيةى ضاودَيرلقول 
************************* 

 ةكةخانةكهةوايى بؤ مجوجؤَلى فِرؤبةمةبةستى ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزارى ضاودَيرى مجوجؤَلى  كةيةكةيَة
 .دائةمةزرَيت

 برج مراقبة املطار
**************** 

 وحدة تنش  لغرض القيام خبدمة مراقبة احلركة اجلوية حلركة املطار. 
 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 
44. Aerodrome Data 
       ******************** 
Data relating to an aerodrome including the dimensions, co-ordinates, elevations and 

other pertinent details of runways, taxiways, buildings, installations, equipment, 

facilities and local procedures. 

 كانى فِرؤكةخانةداتا
*************** 

انى تـرى  يـةك يردةكارةكان و ويـ تـان و ثـؤ و بةرزي   ) شؤَين(و ئةو زانياريانةية كة ثةيوةستة بة فِرؤكةخانةيةك لة رووبةرو
كان و ا ثاشـكؤ بينـ  هرةكـان  ئامَي ه ثَيكباتـةكان ه تـةالرةكان   هبة فِرطة ئةطرَيتةوة لةطةَل ثـاركى وةسـتانى فِرؤكـةكان     ندثةيوة

 ةكان.يَيكارة ناو خؤيِر
  

 املطار بيانات
********** 

 وقوف ساحاتو باملدارجأ تتعلق أخرى وتفاصيل واالرتفاعات واإلحداثيات األبعاد وتشمل باملطار تتعلق بيانات هي
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  .احمللية واإلجراءات واملرافقأ واملعداتأ واملنشآتأ واملبانيأ الطائراتأ
 

( References: Doc 9906 Volume 2 ) 

 

45. Aerodrome Elevation 
        ************************* 

The elevation of the highest point of the landing area.  

 فِرؤكةخانة  )بةرزى(ئاستى
********************** 

 .لة ناو  فِرؤكةخانةكةدا  ئاستى بةرزترين خاَل لة ناوضةى نيشتنةوة
 

 منسوب املطار
*********** 

 منسوب أعلى نقطة يف منطقة اهلبوط. 
 

( References: Annex 3, Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I 

and Volume II ) 
  

 
46. Aerodrome Identification Sign 
       ********************************* 
A sign placed on an aerodrome to aid in identifying the aerodrome from the air. 

 

 نيشانى  فِرؤكةخانةناو و ناو
********************** 

 . ةنرَيت بؤ ناسينةوةى فِرؤكةخانةكة لة ئامسانةوةكةخانةكة داديشانةيةكة لةسةر فِرؤن
 

 شارة تعريِف مطاِرإ
**************** 

 توضع على املطار للمساعدة يف التعرف على  املطار من اجلو. إشارة 
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( References: Annex 14 Volume I ) 

 
 

47. Aerodrome Manual 
       ********************** 
A manual that forms part of the safety assurance in an application for an aerodrome 

certificate, containing material required by a State’s certification requirements as well 

as material for use by aerodrome operational personnel in the execution of their duties. 

 

 بةرى فِرؤكةخانةِرَي
*************** 

ؤ بــ ئــةكرَيت وايــةكدا  هاوثَيضــى ثَيــك دةهَينَيــت  )بَيوةيب(ئامسانىســةالمةتى بةشــَيك لــة دةســتةبةركردنىكــة  بــةرَيك َيِر
 و كــردوة يــارىمؤَلةتــة دئــةو  تَيدايــة كــة مةرجــةكانى  انةىييســتثَيويبةدةســت هَينــانى مؤَلــةتى فِرؤكةخانةيــةك و ئــةو  

 ىخسـتن ةطةِرببـؤ   نننَيئةو ِرَيكارانةى تَيداية كة كارمةنـدةكانى فِرؤكةخانةكـة بـةكارى ئـةهيَ     و ئةيبةخشَيت ،  ةكةتدةوَلة
 .كةفِرؤكةخانة

  

 املطار دليل
********* 

شـروط   احتـدده  مـواد  علـى  حيتـوي  املطـار  رخصـة  علـى  احلصـول  بطلـب  مرفـق  اجلويـة  السالمة ضمان من جزءًا يشكل دليل
 .مهامهم أداء يف املطار تشغيل موظفو يستخدمها ومواد الدولةأ تصدره الذي الرتخيص

 
( References: Doc 9734 Part A and Part B )  
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48. Aerodrome Mapping Data (AMD) 
         ************************************* 
Data collected for the purpose of compiling aerodrome mapping information for 

aeronautical uses. 

Note.— Aerodrome mapping data are collected for purposes that include the 

improvement of the user’s situational awareness, surface navigation operations, 

training, charting and 

planning. 

 فِرؤكةخانة ةكانىيسازيى نةخشةيزانيار
******************************* 

 .تدائةنرَي دابؤ بةكارهَينان لة بوارى فِرين كةبةمةبةستى دانانى نةخشةى كارى فِرؤكةخانة ةيكؤمةَلَيك زانياري
رانى ةكارهَينــةشــيارى بَوكانى فِرؤكةخانــة كؤئةكرَيتــةوة بةمةبةســتى بةرزكردنــةوةى هةيســازيى نةخشةيزانيــار بينــى :تَي

 .ةوة ِراهَينان و نةخشةسازى ئةطرَيت تيوانى ه ضاالكييةكانى زةمينى هكانى كةشكردة هفِرؤكةخانة 
 

  بيانات ختطيطية عن املطار
********************* 

  وضع معلومات ختطيطية عن املطار بغية إستخدامها يف جمال الطريان. لغرِض جتمع بيانات 
ــات امل    ا –مالحظــة.  ــمن عملي ــار وتتض ــتخدم املط ــي مس ــني وع ــرض حتس ــا لغ ــتم مجعه ــار ي ــة للمط ــت التخطيطي ــة       لبيانل         الح

 . األرضية والتدريب والتخطيط

 

( References: Annex 14 Volume I ) 
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49. Aerodrome Mapping Database (MDB) 
         ***************************************** 
A collection of aerodrome mapping data organized and arranged as a structured 

data set. 

 

 نى نةخشةى فِرؤكةخانةكاداتابنةماى 
***************************** 

  َيك و ث َيكب ِريارببَيتة بنةمايةكى زانيتا  تايبة  بة فِرؤكةخانةكة كانى ة يو دانانى داتا نةخشة سازي َيك خسنتِر
 

 طاراملقاعدة بيانات ختطيط 
********************** 

 ار لتكون قاعدة بيانات منظمة .تنظيم وترتيب البيانات التخطيطية اخلاصة باملط
 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 
50. Aerodrome Mapping Database (AMDB) 
        ******************************************* 
One or more files containing information in a digital form that represent selected 

aerodrome features. This data includes geo-spatial data and metadata over a defined 

area. The files have a defined structure to permit an AMDB management system and 

other applications to make revisions that include additions, deletions, or modifications. 
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 فِرؤكةخانة كَيشانى ةكانى نةخشةيبنةماى زانياري
******************************************* 

راوةكانى هةَلبـذيَ طارة دتيـا هةَلـدةطريَيت كـة ئامـاذة دةبـن بـؤ ئـة       زانياريةكان بةشَيوةيةكى ذمـارةيب    يان زياتر  يةك دؤسَي
 اوى تَيدادةبَيت.كردياري ى شوَين سازى ناوضةيةكىيانة زانياريئةو زانياري ه فِرؤكةخانة 

 ت ثاكسـازى  خانة دةتوانَيسيستمى كارطَيرى بنةما زانياريةكانى فِرؤكة  ئةو هاوثَيضانة ثَيكباتةيةكى ديارى كراوى هةية كة 
 بكا  وةك زيادكردن يان البردن يان هةمواركردنى زانياريةكان.ا دتَي
 

 طاراملقاعدة بيانات ختطيط 
*********************** 

يانـات  بالبيانـات   كثر من امللفات اليت تتضمن معلومات بشكل رقمـي متثـل مزايـا خمتـارة عـن املطـار وتتضـمن تلـك        واحد أو أ
بيقـات  طـار والتط مكانية عن منطقة معينة . إن هذه امللفـات هلـا تركيـب حمـدد ميكـن نظـام إدارة قاعـدة بيانـات ختطـيط امل         

 أو تعديل البيانات. األخرى من إجراء التنقيحات اليت تتضمن إضافة أو حذف 
  

( References: Doc 9881 ) 

 

 

51. Aerodrome Meteorological Office 
        *************************************** 
An office designated to provide meteorological service for aerodromes serving 

international air navigation. 

 ؤكةخانةكةشناسى فِر بةشى
*********************** 

 ودةوَلةتىى نَينوسينطةيةكة بؤ ثَيشكةشكردنى خزمةتى كةشناسى بؤ فِرؤكةخانةكان كة خزمةتى كةشتييوانى ئامسان
 دةكا ه

 
 األنواء اجلوية يف املطار دائرة 

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

 .دوليَةالويَة اجلة الحاملللمطاراِت َتْخدُم  نواء اجلويةمكتُب لَتقديم خدمِة األ
 

( References: Annex 3 ) 
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52. Aerodrome Operating Minima 
         ********************************** 

The limits of usability of an aerodrome for:  

  a) take-off, expressed in terms of runway visual range and/or visibility   and, if 

necessary, cloud conditions; 

b) landing in precision approach and landing operations, expressed in  terms of 

visibility and/or runway visual range and decision    altitude/height (DA/H) as 

appropriate to the category of the operation; 

c) landing in approach and landing operations with vertical guidance,   expressed in 

terms of visibility and/or runway visual range and    decision altitude/height (DA/H); 

and 

d) landing in non-precision approach and landing operations, expressed   in terms of 

visibility and/or runway visual range, minimum descent altitude/height (MDA/H) and, 

if necessary, cloud conditions. 

 لة فِرؤكةخانةكان خسنِتطةِربة )ئايةخى( سنورى كةمرتين 
*******************************************/**** 

 : انةى خوارةوةكردئةم  ئةجنامدانى بؤ    ةكفِرؤكةخانةية بةكارهَينانى تواناى  يسنور   
ن مةوداى طةَل / ياَيت لةفِرين ( : بة مةوداى بينني لةسةر فِرطة دةرئةبِردر بؤ هةَلطةِران )هةَلسانى فِرؤكةكة -أ

 ى ثَيويست .َيجؤرى هةورةكان بةثبة و هةروةها  كةبينني لة فِرؤكةخانة

ن نةكة و ياِرؤكةخاانى نيشتنةوة ، بة مةوداى بينني لة فكردةككانى نيشتنةوة بة نزيك بوونةوةى ورد و كردة -ب
 كة بطوجنَيت لةطةَل جؤرى ثرؤسةكة. مةوداى بينني لةسةر فِرطة و بةرزييةك 

كة ِرؤكةخانةفني لة ةوة بةنزيكبوونةوة و ثرؤسةى نيشتنةوة بة ِرَينمايى ستونى / بةمةوداى بينةى نيشتنكردة - 
 و يان مةوداى بينني لةسةر فِرطة و بةرزى .

 ةخانةكة وة فِرؤكةكانى نيشتنةوة / بةمةوداى بينني لكردةكانى نيشتنةوة بةنزيكبونةوةى هةِرةمةكى و كردة -ن
 كان بةثآىب هةورةو اليةنى كةمى بةرزى / بَلندى نزم بوونةوة هةروةها دؤخيان مةوداى بينني لةسةر فِرطة 

 . ى ثَيويست َيبةث

 

 للتشغيل يف املطارات الدنيا  احلدود
**************************** 

 :للعمليات التالية املطار استخدام حدود هي 

 .االقتضاء   سبح السحاب أحوال وكذلك املطارأ يف الرؤية مدى أو/ و املدرج على الرؤية مبدى عنه ويعرب أ. االقالعأ

 املدرج على   الرؤية مدى وأ/ و املطار يف الرؤية  مبدى عنها ويعرب اهلبوط أ وعمليات  الدقيق  باالقرتاب اهلبوط ب. عمليات 

 .العملية لفئة مالئم هو حسبما علو التقرير/وارتفاع

 علـى  الرؤيـة   مـدى  أو/ و املطـار  يف الرؤية مبدى عنها ويعرب الرأسيأ باإلرشاد اهلبوط وعمليات باالقرتاب اهلبوط ج. عمليات 

 .التقرير علو/املدرج وارتفاع
 املدرج على   الرؤية مدى وأ/ و املطار يف الرؤية مبدى عنها ويعرب اهلبوطأ وعمليات غري الدقيق  باالقرتاب د. عمليات اهلبوط

 .االقتضاء حسب السحاب حالة وكذلك للنزولأ علو/الرتفاع واحلد األدنى
 

( References: Annex 4, Annex 6 Part I and Part II, Doc 9365 ) 
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53. Aerodrome Reference Point 
        ********************************* 

The designated geographical location of an aerodrome.  

 خاَلى نيشانةى فِرؤكةخانة
********************** 

 كراوى فِرؤكةخانةكة .جوطرايف دياري شوَينى
 

 نقطة الداللة للمطار
**************** 

 املوقع اجلغرايف املعني للمطار. 
( References: Annex 3, Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9815 ) 

 

 
 

54. Aerodrome Surface Movement Area 
        *************************************** 
That part of an aerodrome that is to be used for the take-off, landing, and taxiing of 

aircraft. This includes runways, taxiways, and apron areas. 

 
 ناوضةى مجوجؤَل لةسةر زةوى فِرؤكةخانة

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

بة  رَيتكاردةهَينبة انةلةسةر زةوى فِرؤكةخ بوونةوة و مجوجؤَلةكانى بةرزبونةوة ، نزمكردبؤ  يةئةو بةشةي فِرؤكةخانة
 ركةكانى وةستانى فِرؤكةكان.ثافِرطة و ِرارةوى هَيوربوونةوة و 

 

  على أرض املطار منطقة التحرك
************************* 

الزوفـان   ملـدرج وممـرات  قالع الطائرات وهبوطهـا وحركتهـا علـى أرض املطـار ويتضـمن ا     َتعمُل إليسطاِر الذي من املزِء اجلذلك 
 وساحة وقوف الطائرات. 

 
( References:  Doc 9881 ) 
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55. Aerodrome Traffic 
        ********************** 

All traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all aircraft flying in the 

vicinity of an aerodrome.  

Note.— An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or   leaving 

an aerodrome traffic circuit. 

 

 فِرؤكةخانةكة مجوجوَلى
******************** 

نى ة نزيكةكاة ناوضللة ناوضةى مجوجؤَلى فِرؤكةخانة و ئةو فِرؤكانةى كة  و ئامَيرةكان  سةرجةم و فِرؤكة هاتوضؤى
 فِرؤكةخانة دةفِرن.

دَيتة  ان  يخانةداية ؤكةِرفِرؤكةيةك لة ناوضةى نزيك فِرؤكةخانة ئةذمار دةكرَيت كاتَيك لة بازنةى مجوجؤَلى ف بينى:َيت
 . دةرةوةبازنةكة  دةضَيتة  يان لةبازنةكة  ناو

 حركة املطار
**********   

 اورة للمطار. نطقة اجملحركة الطائرات واملركبات األخرى يف منطقة املناورة يف املطار أ ومجيع الطائرات اليت تطري يف امل
 خارجة منها.  ة اليها أور عندما تكون أما يف دائرة حركة املطار أو داخلمالحظة : تعد الطائرة يف املنطقة اجملاورة للمطا

 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 )  
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56. Aerodrome Traffic Circuit  
         ******************************* 
The specified path to be flown by aircraft operating in the vicinity of an aerodrome. 

 
 مجوجؤَلى فِرؤكةخانة)هاتوضؤى(بازنةى 

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

 كراو بؤ فِرينى فِرؤكةكان لة ناوضةى تةنيشت )دراوسآ(ى فِرؤكةخانة. استةى ديارىئاِر
 

 دائرة حركة املطار
*************** 

 املنطقة اجملاورة للمطار.  املسار احملدد لطريان الطائرات العاملة يف  
 

( References: Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

 
 

57. Aerodrome Traffic Density 
       ***************************** 

A. Light. Where the number of movements in the mean busy hour is not greater than 

15 per runway or typically less than 20 total aerodrome movements. 

B. Medium. Where the number of movements in the mean busy hour is of the order 

of 16 to 25 per runway or typically between 20 to 35 total aerodrome movements. 

C. Heavy. Where the number of movements in the mean busy hour is of the order of 

26 or more per runway or typically more than 35 total aerodrome movements. 

  Note 1.— The number of movements in the mean busy hour is the                                             

arithmetic mean over the year of the number of movements   in the daily busiest hour. 

  Note 2.— Either a take-off or a landing constitutes a movement. 

 

 كةضِرى مجوجؤَلى هةوايى لة فِرؤكةخانة
******************************** 

هـةر فِرطةيـةك    مجوجؤَلـة بـؤ    15 ةكانـدا  جةجناَلكةم : كاتَيك كة ذمارةى مجوجؤَلى فِرؤكةكان لـة كاتـة   ِرى ض -أ

 مجوجؤَلة. 35تا  20يان كؤى هةموو مجوجؤَلى فِرؤكةخانةكة 
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وجؤَلة بؤ هـةر  مج 25تا  16ةكاندا جةجناَلمام ناوةند: كاتَيك كة ذمارةى مجوجؤَلى فِرؤكةكان لة كاتة ضِرى  -ب

 مجوجؤَلة. 35تا  20طةيةك يان كؤى هةموو مجوجؤَلى فِرؤكةخانةكة فِر

ؤ هـةر فِرطةيـةك   بـ    ةزيـاتر  16ةكاندا لـة   جةجناَلكاتَيك كة ذمارةى مجوجؤَلى فِرؤكةكان لة كاتة بةرز :  ضِرى - 
 مجوجؤَلة. 35يان كؤى هةموو مجوجؤَلى فِرؤكةخانةكة زياتر لة  

 

اتـةكان  كاتـةى لـة هةموك   ةكاندا تَيكـراى ذمـارةى سـاَلَيكة ئـةو    جةجناَلةكان لة كاتة زؤر فِرؤك هاتوضؤىذمارةى  : 1بينى  َيت
 مجوجؤَلى زياتر دةبَيت.

 فِرؤكةكان سةرجةم ئةو فِرؤكانة دةطرَيتةوة كة ئةنيشَيتةوة يان هةَلدةسنت. هاتوضؤى : 2بينى َيت
 

 اجلوية يف املطارركة احلكثافة 
*********************** 

 

  20مـن     قـل أطـائرة لكـل مـدرج أو بشـكل عـام       15: عندما تكون احلركة يف أشد ساعات  اإلةدحام لـيس أكثـر مـن    خفيفة 
 طائرة. 

 طائرة.  35اىل  20طائرة  لكل مدرج أو بشكل  من  25اىل  16متوسطة : عندما تكون احلركة يف أشد ساعات اإلةدحام من 
 طائرة.  35   من طائرة أو أكثر لكل مدرج أو بشكل عام أكثر 26ةدحام  كثيفة : عندما تكون احلركة يف أشد ساعات اإل

ــون       –. 1الحــ   م ــيت يك ــنة ال ــى الس ــابي عل ــط احلس ــو املتوس ــام ه ــاعات اإلةدح ــد س ــائرات يف أش ــة الط ــدد حرك ــدد      فع ــا ع            يه
 الرحالت يف أشد ساعات اإلةدحام. 

 

 .ئرات اهلابطة واملغادرةتتضمن حركة الطائرات كافة الطا –. 2الح   م

 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 

58. Aerodrome Traffic Zone 
     ****************************** 

An airspace of defined dimensions established around an aerodrome for the protection 

of aerodrome traffic. 

 

 ى فِرؤكةخانةمجوجؤَل) هاتوضؤى(ناوضةى  
************************************ 

لة  كة   ئامسانى مجوجؤَلى  ى فِرؤكةخانة بؤ ثاراستنى وركراو لةدةيووبةرَيكى دياربة ِردائةمةزرَيت ناوضةيةكة 
 . فِرؤكةخانةدا دةكرَيت

 نطاق حركة املطار
************** 

 ة احلركة اجلوية املستخدمة للمطار.ددة يؤسس حول املطار حلمايأبعاِد حمذو جمال جوي 
 

( References: Annex 2 ) 
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59. Aerodrome Visibility Operational Level (AVOL) 
        **************************************************** 
The minimum visibility at or above which the declared movement rate can be sustained. 

 

 كةى فِرؤكةخانةةطةِرئاستى بينينى خستن
********************************* 

 داى تيَـ كةخانةكـة كراوى فِرؤيتَيكِراى مجوجؤَلى ديـار   ئةو سنورةوة بينني   يان لةسةروى  )قةمضى(سنورى كةمى مةوداى
 ئةجنام دةدرَيت.

 

 للمطار التشغيلي الرؤية مستوى
************************ 

 للحركة. املعلن املعدل تسيري فوقه أو عندة ميكن الذي للرؤية األدنى احلد
 

( References: Doc 9830 ) 

 

60. Aeronautical Administrative Communications (AAC) 
        ********************************************************** 
Communications necessary for the exchange of aeronautical administrative messages. 

 

 ةكانية كارطَيريية فِرؤكةوانييثةيوةندي
****************************** 

 ةكان.يكارطَيري ةينامة فرؤكةواني  كردنى ئاَلوطؤِربؤ   ةثَيويستيةكان يةيثةيوةند
 

 إتصاالت الطريان اإلدارية
****************** 

 الطريان اإلدارية. لتبادِل رسائِل  ة إتصاالت ضروري
 

( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part I )  
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61. Aeronautical Administrative Messages 
       ****************************************** 
Messages regarding the operation or maintenance of facilities provided for the safety or 

regularity of aircraft operation. Messages concerning the functioning of the ATN and 

messages exchanged between government civil aviation authorities relating to 

aeronautical services. 

 ةكانيية فِرؤكةوانيكارطَيري ثةيامة
*************************** 

ى يـان  بةسـةالمةت  انيو ضاكسازى ئةو ئـامرازة تايبةتانـةى كـة ثةيوةنـدي     ةطةِران هةية بة خستنيكة ثةيوةنديئةو نامانةي 
ــكِر ــى  و َي ــك كردن ــ ثَي ــتنكردةك ــدي  ةطةِرانى خس ــةى ثةيوةن ــةو نامان ــةكان و ئ ــة يى فِرؤك ــة  ان هةي ــةب ــؤِرى جناَلكج ردنى ت

ةكان يـ حكومي ةيشارسـتاني  ئةو نامانةى كة ئاَلوطؤر ئةكرَين لة نَيوان دةسـتةآلتةكانى فِرينـى   هةكان يية فِرؤكةوانييثةيوةند
 . ثةيوةسنت ةوةكة بة خزمة  طوزارى فِرؤكةواني

 
 الطريان اإلدارية رسائل 

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

بإشِتغال   علقاليت َتت الرسائلعمليات تشغيل الطائرات و خصصة لسالمة أو إنتظام تتعلق بتشغيل أو صيانة الوسائل املرسائل 
  طريان.خبدمات ال شبكة إتصاالت الطريان والرسائل اليت يتم تبادهلا بني سلطات الطريان املدني احلكومية اليت تتعلق

 

( References: Doc 9880 Part I ) 

 

 

62. Aeronautical Beacon 
        *********************** 
An aeronautical ground light visible at all azimuths, either continuously or 

intermittently, to designate a particular point on the surface of the earth. 

 

 ضراوغى فِرين 
*********** 

وة ةيكى ئاسـؤي ةردةوامى يـان ثضِرثضـِر لـة هـةموو طؤشـةية     ية )ضرايةكى زةمينـى يـة( بـؤ فـِرين بـة بـ      ييةكى زةمينيؤشناِر
 كراو لةسةر زةوى ديارى بكرَيت.يدةبينرَيت بةهؤيةوة دةتوانرَيت خاَلَيكى ديار

 
 مرشد الطريان

***********  
ديـد  ا ميكن من حتمب للطريان ميكن أن يرى بشكل مستمر أو بشكل متقطع من مجيع الزوايا السمتية ) األفقية ( ضوء أرضي 

 نقطة معينة على سطح األرض. 
 
 

( References: Annex 14 Volume I ) 
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63. Aeronautical Broadcasting Service 
       ************************************** 
A broadcasting service intended for the transmission of information relating to air 

navigation. 

 

 

 

 ى ثةخشى فِرينيخزمة  طوزار
************************ 

 يةوة هةية.يان بة كةشتيةوانى ئامسانيدةكرَيت كة ثةيوةندي انةيزانياريئةو  وة ثةخشى ةكة بةهؤيةيخزمةتطوزاري

 

 

 بث املتعلقة بالطريانخدمة ال
********************** 

 خدمة بث يتم من خالهلا بث معلومات تتعلق باملالحة اجلوية.
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
64. Aeronautical Chart 
       *********************** 

A representation of a portion of the Earth, its culture and relief, specifically designated 

to meet the requirements of air navigation. 

 

 نةخشةى فِرين  
************** 

 .امسانىئيوانى كةشتةكانى يت بؤ ثَيويستيزةوى ئةكا  كة تايبة  ئةكرَي ىى ئةو بةشةيسروشت و بةرزونزمى وَيناي
 

 خارطة الطريان
************ 

 طبيعة وتضاريس ذلك اجلزء من األرض املخصص لتلبية متطلبات املالحة اجلوية. متثيل
 

( References: Annex 4 ) 

 



 

64 

 

65. Aeronautical Data 
        ******************* 
A representation of aeronautical facts, concepts or instructions in a formalized manner 

suitable for communication, interpretation or processing. 

 

 زانياريى فِرين/ فِرؤكةوانى
 

وَينا كردن و ثيشاندانى ٍراستييةكان لةطةَل بريؤكةو تَيطةيشنت و ئةو بابةتانةى وابةستةن بة فِرينةوة بة شَيوازَيك 
 بطوجنَيت لةطةَل ثَيويسيت ثةيوةندييةكان و تَيطةيشنت .

  

 بيانات الطريان
************ 

  م واملعالة.واملفاهيم واألوامر املتعلقة بالطريان بطريق تتناسب مع متطلبات اإلتصاالت والفهمتثيل احلقائِق 
 

( References: Annex 15, Doc 9881) 

66. Aeronautical Data 
        ********************  
Data relating to aeronautical facts, such as, inter alia, airspace structure, airspace 

classifications (controlled, uncontrolled, Class A, B, C... F, G), name of controlling 

agency, communication frequencies, airways/air routes, altimeter transition 

altitudes/flight levels, colocated instrument procedure (and its airspace as assessed by 

design criteria), area of magnetic unreliability, magnetic variation. 

 

 يةكانيفِرؤكةوان ةيزانياري
******************** 

ثةيكـةرى  ه  ةكانى فِرؤكةوانى يـةوة ، كـة سـةرجةم ئـةم بابةتانـة ئةطرَيتـةوة       كردى هةية بة ية ثةيوةنديذمارةيةك زانياري
  A . B . C . Dكراو و ضـاودَيرى نـةكراو لـة جؤرةكـانى)    ي)ضاودَير كايةى ئامسانى ئامسانى )طوشاد(، ثؤَلينةكانى  كايةى

…G . F ،) يـةكان ، بـةرزي  ةكانى هَيَلـى فـِرين و رَيطـا هةواي   ةكان ، ئاراسـت يـ ضاودَيرى و لةرةلـةرى ثةيوةندي  ئاذانسىناوى 
نةكـة  ي) كايةى ئامسانى وةكو لة ثَيوةرةكـانى ديزا ازة كؤكراوةكانَيكارةكانى ئامِر، ِر ةكانيئامسانيطةشتة  بةرزى /ينةكانطؤِر

  .ىو جياوازى موطناتيس ثَينةكراو(باوةِر طوماناوى)ناتيسى ناوضةى موط ه دا ية( 
  

 الطريان بيانات
*********** 

 اجلوي لاجملا وتصنيفات اجلويأ اجملال هيكلية أخرىأ أمور مجلة يف وتشمل الطريانأ بوقائع تتعلق بيانات هي

  خطـوط  راتومسـا  االتصـاالتأ  ردداتوتـ  املراقبـة  الوكالـة  ( واسـم  ,G,F….A,B,C)املراقبـة وغـري املراقبـة ومـن فئـات      
 على النحـو  اجلوي وجماهلا (اجملمعة األدوات وإجراءات اجلويةأ الرحالت ارتفاع/االنتقالية واالرتفاعات اجلويةأ الطرق/الطريان

     .املغناطيسي واالختالف املوثوقةأ غري املغناطيسية التصميم( واملنطقة معايري يف املقيم 
 

( References: Doc 9906 Volume 2 ) 
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67. Aeronautical Database 
       ************************* 

Any data that is stored electronically in a system that supports airborne or ground 

based aeronautical applications. An aeronautical database may be updated at regular 

intervals. 

 ةكانيفِرؤكةواني ةييزانيار كةىنب
************************** 

 ىمسـان ئاةمينـى و  زكردنى فـِريين  َيبـةج َيبـؤ ج  طريىكـة ثشـت   ةك كة بة ئةلكرتؤنى هةَلطريابَيت لةو سيستمةىيهةر زانياري
 َيك و ثَيكى .نوآ بكرَيتةوة بةِر ئةو بنكةى زانيارية  ماوة ماوة توانرَيتشدة هئةكا  

 انات الطريانقاعدة بي
**************** 

ا خـالل فـرتات   كـن جتديـده  ية بيانات مت خزنها ألكرتونيا يف النظام الذي يدعم تطبيقات الطريان األرضية أو اجلوية واليت ميأ
 منتظمة .

( References: Doc 9881 ) 

 

68. Aeronautical Data Preparation Agency 
        ***************************************** 
An agency, public or private, other than an originator and/or publisher of government 

source documents, who compiles official government document information into charts 

or electronic formats for computer-based systems. 

 ةكانية فِرؤوكةوانييزانياري ئامادةكردنى َيكخراوىِر
**************************************** 

ــةرمب     ــا ف ــةتب ن ــان تايب ــتى ي ــَيكى طش ــكارَيك  / ئاذانس ــان دابةش ــؤ ي ــاوةى ب ــة حكومي سةرض ــيبةَلط ــة  هةَلد ةةكان ــتَيت ب ةس
  كانؤمثيوتةريـة كسيستمة بةَلطة  فةرميةكان بة نةخشة و دؤسيةى ئةلكرتؤنى بةمةبةستى بةكارهَينانيان بة  كؤكردنةوةى

. 
 

 بيانات الطريانالوكالة املتخصصة بتهيئة 
******************************* 

ائط أو لرمسيـة خبـر  اوكالة عامة أو خاصة غري منشيء أو ناشر مصادر املستندات احلكومية تقـوم جبمـع املسـتندات احلكوميـة     
 ملفات ألكرتونية لغرض إستخدامها بنظم احلاسبات.  

 
( References: Doc 9881 ) 

 

 

 

69. Aeronautical Drift (Da) 
       ************************** 
Drift caused by bailout trajectory or aircraft gliding distance. 

 فِرين/ خزانى  يبهةواالدانى  
************************ 

ن ربونةوة ياخوان ماوةى يا وة فِرؤكةكة ىاستةئاِر  َيك لةبازدان ىماوةدابةزين يان يان خزانَيك لة  الدانَيكئةجنامى 
  فِرؤكةكة . الربونةوةى
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 إجنراف جوي
********** 

 إجنراف ناتج عن مسافة مسار القفز من الطائرة أو مسافة إحندار الطائرة.
 

( References: Doc 9731 Volume II) 

 
 

70. Aeronautical Fixed Circuit 
    ******************************* 
A circuit forming part of the aeronautical fixed service (AFS). 

 

 جَيطري يبينبازنةى فِر
******************* 

 ة جَيطريةكان ثَيك دَينَيت.ية فِرؤكةوانييبازنةيةكة بةشَيك لة خزمة  طوزاري
 

 الطريان الثابتةدائرة 
***************** 

 دائرة تشكل جزءا من خدمات الطريان الثابتة. 
 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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71. Aeronautical Fixed Service (AFS) 
        *************************************** 

A telecommunication service between specified fixed points provided primarily for the 

safety of air navigation and for the regular, efficient and economical operation of air 

services.  

 
 ة جَيطريةكانية فِرؤكةوانييخزمةتى ثةيوةندي

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

نى ى كةشتيواالمةتةتى دابني كردنى سةخزمةتطوزارى ثةيوةندى بآتةل لة نَيوان خاَلَيكى جَيطري كة مةبةستى بنةِر
 .ة ابورى بةطةرخستنئ اليةنةكانى ى ويرَيك خستنى خزمةتطوزارية هةوايةكان و لَيباتوة ه يئامساني

 
 خدمة إتصاالت الطريان الثابتة

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

مات دوإنتظـام اخلـ   أخدمة إتصاالت السلكية بني نقطة ثابتة معينة الغرض األساسي منها هو تـ مني سـالمة املالحـة اجلويـة     
 اجلوية وكفاءة وإقتصاديات تشغيلها. 

 
( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 

72. Aeronautical Fixed Station 
        ***************************** 
A station in the aeronautical fixed service.  

 

 جَيطري ىيوَيستطةى  فِرؤكةوان
*********************** 

  .ةكانة جَيطريينية فِرؤكةوايى ثةيوةندييلة وَيستطةكانى خزمةتطوزار ةوَيستطةيةك
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 حمطة خدمة إتصاالت الطريان الثابتة

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

 إحدى حمطات خدمة إتصاالت الطريان الثابتة. 
  

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 

 

 
 

73. Aeronautical Fixed Telecommunication Network  (AFTN) 
         ******************************************************************** 

A worldwide system of aeronautical fixed circuits provided, as part of the aeronautical 

fixed service, for the exchange of messages and/or digital data between aeronautical 

fixed stations having the same or compatible communications characteristics. 

 

 ة جَيطريةكانية فِرؤكةوانييى ثةيوةنديتؤِر
********************************* 

ة يوةنديطوزارى ثةيى جَيطري دابني دةكا  وةك بةشَيك لة خزمةتيى فِرؤكةوانيثةيوةند ية هيجيبانب سةرانسةر سيستمَيكى
هـةمان   يانـدا تيا َيطريةكـان كـة  لة نَيوان وَيستطة جة ذمارةيةكان ييان زانياري ى ثةيام ة جَيطريةكان بؤ ئاأل و طؤِرييفِرؤكةوان

 . ييان تَيدايةثةيوةند شَيوازى
 

  ت الطريان الثابتِةتصاالإشبكة 

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

 أو البيانـات  لرسـائل و / توفر نظام حول العامل لدوائر اإلتصاالت الثابتة كجزء مـن خدمـة إتصـاالت الطـريان الثابتـة لتبـادل ا      
 .ني حمطات الطريان الثابتة اليت متتلك نفس خصائص اإلتصاالتالرقمية ب

 
( References: Annex 3, Annex 10 Volume II ) 
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74. Aeronautical Fixed Telecommunication Network Circuit 
        ***************************************************************** 

A circuit forming part of the aeronautical fixed telecommunication network (AFTN). 

 

 ة جَيطريةكانية فِرؤكةوانييبازنةى تؤِرى ثةيوةندي
**************************************** 

 ة جَيطريةكان ثَيك دةهَينَيت.ية فِرؤكةوانييبازنةيةكة بةشَيك لة تؤِرى ثةيوةندي
 

  الطريان الثابتة تتصاالإدائرة شبكِة 

*************************** 
 دائرة تشكل جزءا من شبكة إتصاالت الطريان الثابتة. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

 
 

75. Aeronautical Ground Light 
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      ****************************** 
Any light specially provided as an aid to air navigation, other than a light displayed on 

an aircraft. 

 ووناكى زةمينى بؤ فِرينِر
******************** 

 دانراوة. ر فِرؤكةكانووناكيةى كة لةسةبؤ يارمةتى كةشتيةوانى ئامسانى بة جياواز لةو ِر دانراوة ةكة بةتايبة يرووناكي
 

 النور األرضي للطريان

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

 . لى الطائرةنور مركب خصيصا كمساعد للمالحة اجلوية أ خبالف النور املركب ع

 

 ( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444 ) 

 

 
 

76. Aeronautical Information 
        **************************** 
Information resulting from the assembly, analysis and formatting of aeronautical data. 

 

 ةكانية فِرؤكةوانييزانياري
********************* 

كــة  ن دةرئةضــَيتؤكةوانيــةكاة فِريــكردنةوة و ئامــادةكردنى زانياريشــيكؤكردنــةوة و  انةيــة كــة لــة ئــةجنامى يئــةو زانياري
 . ئامادة ئةكرَيت كةوةكؤمةَلةيةلةاليةن 

 
 معلومات الطريان

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

 ناجتة عن حتليل وتهيئة بيانات الطريان من قبل اجلمعية. معلوماِت 
 

( References: Annex 15 ) 
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77. Aeronautical Information Circular (AIC) 
       ******************************************** 
A notice containing information that does not qualify for the origination of a NOTAM 

or for inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation, technical, 

administrative or legislative matters. 

 

 ةكانية فِرؤكةوانييزانياريبآلوكراوةى 
***************************** 

 يـان  تـةوة  َيببآلوكر ةوةنامـةى فِرؤكةوانةكانـ  يئاطادار لـة ِرَيطـةى   ى تَيداية كـة ناكرَيـت   يزانيار كيةةثةخش نامةيةكة  ذمار
ــاو ــةرى زانياريِرَي خبرَيتــة ن ــب ــة   ة فِرؤكةوانيــةكاني ــونكة ئــةو باَلوكراوان ــنت ض ــةالمةت ثةيوةس ــة س ــةوانفى يب ــيِرؤك ان ى ي

 . تَيداية يانيتَيداية يان تةشريفاتى كارطَيِر ى تةكنيكيانيزانيار ى ئامسانى يانيوانكةشتي

 نشرة معلومات الطريان
***************** 

علق لكنها تت طرياننشرة تتضمن معلومات ال تصلح للنشر من خالل إعالنات الطيارين أو تضمينها يف دليل معلومات ال
 مات تقنية أو تشريعات إدارية. بسالمة الطريان أو باملالحة اجلوية أو تتضمن معلو

 
( References: Annex 15 ) 

 

78. Aeronautical Information Publication  (AIP) 
    ***************************************************** 

 

A publication issued by or with the authority of a State and containing aeronautical 

information of a lasting character essential to air navigation. 

 

 

 ةكانية فِرؤكةوانييبآلوكراوةى زانياري
***************************** 

آلوكراوةيةدا بلةو ةكا  ةرى ئدَيك لةاليةن دةوَلةتةوة واررداسثَيبآلوكراوةيةكة كة دةستةآلتى تايبةمتةند لة وآلتدا يان ِر
خسنت و  َيكِر ى كةشتيوانى ئامسانى ويثةيوةست و ثَيويست بؤ سةالمةت تَيداية  ىيؤكةوانى فِرضةند زانياريةك

  بةهَيزكردنى.

 

 دليل معلومات الطريان
***************** 

الالةمة وملستدمية صفة انشرة تصدرها السلطة املختصة للدولة أو تصدر بتفويض منها وحتتوي على معلومات الطريان ذات ال
 . حة اجلويةللمال

 
 .)Part B Doc 9734 Part A andReferences: Annex 2, Annex 11, Annex 15, Doc 4444, (  

 



 

72 

 

 
 

79. Aeronautical Information Regulation and Control (AIRAC) 
        ********************************************************************* 
A system aimed at advance notification based on common effective dates, of 

circumstances that necessitate significant changes in operating practices 

 

 ةكانية فِرؤكةوانييى زانيارييَيكخسنت و ضاودَيرِر
************************************* 

 ئـةو  بـةهؤي  كراوديـاري  كـاتَيكى طـادارى ثـَيش وةختةيـة لةسـةر بنةمايـةك بـؤ       كةش كردنـى ئا ثَيشـ  ةكـةى سيستمَيكة ئاماجن
 . خسنِتبةطةِرَيكارةكانى بةِر ت  بَي ثةيوةست كة طرنب ئةكرَيت  ةكىييثَيويست بة طؤِرانكار يةوة ريئاطادا
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 تنظيم ومراقبة معلومات الطريان
************************** 

مارسات تعلقة مبمور املاهلدف منه تقديم إخطار مسبق مستند اىل ت ريخ حمدد يتطلب به إجراء تغيريات مهمة يف األنظام 
 التشغيل.

 

80. Aeronautical Information Service (AIS) 
        ******************************************* 

A service established within the defined area of coverage responsible for the provision 

of aeronautical information/data necessary for the safety, regularity and efficiency of air 

navigation. 
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 يةكانيفرؤكةوان  ةييى زانياريخزمة  طوزار
 ********************************** 

 انيـارى  كردنـى ز ينلـة داب  ةبةرثرس  ى ناوضةكة هةكة لة ناوضةيةكى ديارى كراودا دائةمةزرَيت بؤ داثؤشينيخزمة  طوزاري
 زكردنى.َيك خسنت و بةهَيى ئامسانى و ِريى ثَيويست بؤ سةالمةتى كةشتيوانيفِرؤكةوان

  

 خدمة معلومات الطريان
****************** 

حة اجلوية المة املالية لسخدمة منش ة داخل املنطقة احملددة للتغطية مسؤولة عن توفري معلومات / بيانات الطريان الضرور
 وإنتظامها وكفاءتها.

 
)Doc 9881 Doc 9731 Volume II and Volume III,, References: Annex 15(  

 

 

 
 

81. Aeronautical Meteorological Station 
         ****************************************** 

 

 A station designated to make observations and meteorological reports for use in 

international air navigation.  
 

 وَيستطةى كةشناسى فِرؤكةوانى
************************** 

نانيان بؤ بةكارهَي بةستىاثؤرتةكانى تَيبينى هةوايى وثَيشبينى كةش ناسى بةمةبة ثَيشكةشكردنى ِر ةوَيستطةيةكى تايبةت
 ى ئامسانى.يكانى كةشتيوانكردة

 
 حمطة األنواء اجلوية اخلاصة بالطريان

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

  ة.خمصصة لتقديم تقارير الرصد اجلوي والتنبؤ اجلوي لغرض إستخدامها بعمليات املالحة اجلوي حمطة

 

( References: Annex 3 ) 
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82. Aeronautical Mobile Service (RR S1.32) 
            ********************************************** 

 

A mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft 

stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating 

radio beacon stations may also participate in this service on designated distress and 

emergency frequencies. 

 

 (RR S1.32 ) ى جوآلويخزمة  طوزارى فِرؤكةوان
**************************************** 

نَيـوان  ة ل يان / ةكان فِرؤكسةر  ب فِرؤكةوانب و وَيستطةكانى يكة لة نَيوان وَيستطةكانى ثةيوةندؤةكى جوَليخزمة  طوزاري
ــدا  ــةوتن  ه  فِرؤكــةكان خؤيان ــانى فرياك ــتطةكانى ئامَيرةك ــوان يشوَيس ــةن  ندةت ــدارى تيابك ــدة، بةش ــتطةكانى   كرَيتش   وَيس

را  و تـةكان بـة سـؤ   ووداوةكـان لةسـةر لةرةلـةرة تايبة   نى شـوَينى رِ دكريديـار  ؤبةشـداربن بـ   يشتةلـةكان َيية بيوناكِرسةكؤى 
  .  فرياكةوتن

 

 

 خدمة إتصاالت الطريان املتحركة
************************ 

شارك ميكن أن تض أ وت الطريان وحمطات الطائرات أو بني حمطات الطائرات وبعضها البعخدمة متحركة بني حمطات إتصاال
ك يف هذه ث أن تشارحلوادفيها حمطات مركبات اإلنقاذ أ وجيوة كذلك حملطات املنارات الالسلكية املختصة بتحديد مواقع ا

 . اخلدمة على الرتددات املخصصة لإلستغاثة والطواريء
 

 ( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 
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83. Aeronautical Mobile (R) Service (RR S1.33) 
       ************************************************ 
An aeronautical mobile service reserved for communications relating to safety and 

regularity of flight, primarily along national or international civil air routes. 

 

 ( RR S1.32 )كانَلؤكةة جويؤكةوانية فِريى ثةيوةندييخزمة  طوزار
***************************************************** 

ــة ثةيوةند    ــة  ب ــوآلوة تايب ــةكى ج ــة  طوزاري ــيخزم ــؤكةوانية فِري ــةالمةتى و رِ  ىةكاني ــت بةس ــتنىثةيوةس ــتة َيكخس  طةش
 .  ةكانينَيودةوَلةتب و ناوخؤية يلةسةر ِرَيرةوة ئامساني ةكانةوة يئامساني

 
 ( RR S1.33خدمة إتصاالت الطريان املتحركة ) 

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

لية وية الدوات اجلخدمة متحركة خمصصة لإلتصاالت املتعلقة بشكل أساسي بسالمة وإنتظام الرحلة اجلوية  ضمن املمر
 واحمللية. 

 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

 
84. Aeronautical Mobile-Satellite Service (RR S1.35) 
       ****************************************************** 
A mobile-satellite service in which mobile earth stations are located on board aircraft; 

survival craft stations and emergency position-indicating radiobeacon stations may also 

participate in this service. 

 

 ( .35RR S1) ن بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةكانكااَلوةة جوية فِرؤكةوانييى ثةيوةندييخزمة  طوزار
************************************************************************************ 

مينـى  سـتطةيةكى زة وَي بـة ست كردةكـان  بة بةكارهَينانى مانطة دة َلؤكةكانةة جوية فِرؤكةوانييثةيوةندي ىيخزمة  طوزار 
ى تـر  وَيسـتطةكان  وكى نيشـاندةرى شـوَينى كتـوثِرى    يةلةسةر الشةى فِرؤكةكة لةطةَل بةردةوامى مانةوةى وَيسـتطة  َلؤك جو

 . ة ييخزمةتطوزارئةو  كردنى ثَيشكةش لةكردن يكةلةسةر الشةى فِرؤكةكةية بؤ بةشدار
 
 

 

 RR S1.35 ةالقمر الصناعيخدام األقمار الصناعية إتصاالت الطريان املتحركة بإستخدمة 
************************************************************************* 

طائرة مع نت الخدمة إتصاالت طريان متحركة بإستخدام األقمار الصناعية  تتضمن وجود حمطة أرضية متحركة على م
هذه  مة بتقديملمساهلالطواريء  واحملطات األخرى املوجودة على منت الطائرة  إمكانية إستمرار بقاء حمطة مؤشر موقع

 اخلدمة. 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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85. Aeronautical Mobile-Satellite (R) Service (RR S1.36) 
     ************************************************************ 

An aeronautical mobile-satellite service reserved for communications relating to safety 

and regularity of flights, primarily along national or international civil air routes. 

 

 

 ( RR S1.36) كان بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةكاناَلوةة فِرؤكةوانية جويدييخزمة  طوزاري ثةيوة
************************************************************************************ 

 كـة   ةكانة ثةيوةنديبكانة بة بةكارهَينانى مانطة دةستكردةكانى تايبة  َلؤكةة جويب فِرؤكةوانييب ثةيوةنديخزمة  طوزار
ــتة ئامساني بــة ســةالمةتى و ِر انينــديثةيوة ــك و ثَيككردنــى طةش ــرةوة ئامسانيكــة ِر ةوة هةيــة انــةكيَي ــَي ــةتى و ة نَيودةوي  َل

 .نةكان بةكارئةهَينيناوخؤي
 

 1.36RR S ةالقمر الصناعيإتصاالت الطريان املتحركة بإستخدام األقمار الصناعية خدمة 
******************************************************************* 

جلوية االرحالت  نتظامدام األقمار الصناعية  خمصصة لإلتصاالت املتعلقة بسالمة وإخدمة إتصاالت طريان متحركة بإستخ
 املستخدمة للممرات اجلوية الدولية واحمللية. 

 
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
 

86. Aeronautical Operational Control (AOC) 
        ******************************************** 

 

Communication required for the exercise of authority over the initiation, continuation, 

diversion or termination of flight for safety, regularity and efficiency reasons. 
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 يةكانية فِرؤكةوانكردى يضاودَير
************************* 

 

ة يـ ِرَينماي زانيـارى و    ِرةوكردنىَيث  ا  بؤبك داضونكة بةهؤيانةوة دةستةآل  بتوانَيت بةدوا انةيةة ثَيويستيثةيوةنديئةو 
َل طةشـتةكة ثوضـة   يـان ه  دا  البـ طةشـتةكة   بـةجآ بكـا  يـان    َيةكانى سـةالمةتى ج يو ثَيويستي ىَيك و ثَيكتايبةتةكان بةِر

 .دا بكرَيتةوة لةكاتة ثَيويستةكان
 

 مراقبة عمليات الطريان
****************** 

إلحنراف عنها اسالمة أو ات الاإلتصاالت الالةمة لقيام السلطة مبتابعة اإللتزام بالتعليمات اخلاصة بإنتظام وتننفيذ متطلب
  وإلغاء الرحلة يف حاالت الضرورة.

 

( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part I ) 

 

  

87. Aeronautical Passenger Communication (APC) 
        ************************************************** 

Communication relating to the non-safety voice and data services to passengers and 

crew members for personal communication. 

 

 (ى طةشتياران )ِرَيواية تايبةتةكانيى فِرؤكةوانييثةيوةند
****************************************** 

 . ةية نيمةتب يةوان بةسةاليةكانى طةشتيارن و دةستةى فِرؤكةوان كة ثةيوةندييةكان و زانياريية دةنطييثةيوةندية كةسي
 

 إتصاالت الطريان اخلاصة باملسافرين 
*************************** 

 إتصاالت شخصية صوتية وبيانية للمسافرين وطاقم الطائرة ال تتعلق بالسالمة.
 

( References: Doc 9880 Part I ) 

 

88. Aeronautical Position 
        *********************** 
Initial position of a distressed aircraft at the time of re-entry, engine failure, aircrew 

ejection or bailout. 

 

 

 هةَلكةوتةى ئامسانى /شوَينى هةوايى
***************************** 

ــةوَيت ب      ــة بي ــةى ك ــةو كات ــةوماو ل ــَب ق ــةكى ل ــةمى فِرؤكةي ــوَينى يةك ــش ــِرين ه    َيتةوة ض ــةى ف ــاو بازن ــان بن ــةى زوَينةي رةك
 .َلنببَي َيىج يان دووربكةونةوة كةبازبدةن يان لة فِرؤكة فِرؤكةوانةكة لة فِرؤكةكةوة  لةكاربكةوَيت يان دةستةى

         

 املوقع اجلوي
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********** 

 أو مغادرتها.  ن الطائرةقفز ماملوقع األولي لطائرة منكوبة يف وقت معاودة الدخول أو فشل احملرك أو قيام طاقم القيادة بال
 ( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

 
 

89. Aeronautical Product 
      ************************ 
Any aircraft, aircraft engine, aircraft propeller or a part to be installed thereon. 

 

 ِرؤكةوانى بةرهةم هاتوى ف
******************** 

ؤكةكـة  َيت لةسـةر فرِ يان هةر بةشـَيك كـة بويسـرت    يةكةيان ثةروانةى فِرؤكة يةكةبزوَينةرى فِرؤكة يان ههةر فِرؤكةيةك   
 ببةسرتَيت.

 
 الطريانمنتج 

********** 

 يراد تركيبه على الطائرة. جزء  مروحة طائرِة َأوأو  حمرك طائرةأو  طائرة يةأ
 

( References: Doc 9760 ) 

 

 

90. Aeronautical Radio Navigation Service (RR S1.46) 
   ********************************************************* 
A radio navigation service intended for the benefit and for the safe operation of aircraft.         

Note.— The following Radio Regulations are quoted for purposes of reference and/or 

clarity in understanding of the above definition of the aeronautical radio navigation 

service. 

RR S1.10   Radio navigation: Radiodetermination 

used for the purpose of navigation, including obstruction warning. 

RR S1.9   Radiodetermination: The determination 
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of the position, velocity and/or other  characteristics of an object, or the obtaining of   

information relating to these parameters, by  means of the propagation properties of 

radio    waves. 

 اديَويىى ِريى بؤ كةشتيةوانيى فِرؤكةوانيخزمة  طوزار
******************************************** 

 كةكة.ى بؤ فِرؤئارام بةسةالمةتى و كردةكانى خستنةطةِرةاديؤيى دابني كردنى ى ِريطوزارى كةشتيةوانمةتئامانج لة خز
بؤ  نراون()دةرهَيوننجرابَيدراوة لة سةرضاوةكانةوة هةَلَيان ثكة لةخوارةوة ئاماذةي ييةكانة راديؤيبينى : زانياريَيت

 ى.ييؤيةوانى رادةشتيكى بؤ يى فِرؤكةوانيثَيناسةى سةرةوة تايبة  بة خزمةتطوزار ىطةيشتنَيوونكردنةوة و تمةبةستى ِر
RR S1.10  :ةكانيرافية جوطيبةكاردةهَينرَيت بؤ مةبةستى كةشتيوانى بة ئاطاداركردنةوة لةبةربةست و بةرزونزمي. 
RR S1.9    :انى دةستبَينةبان بؤ يطارةكانى ترى ئاماجنةكة دبةكارئةهَينرَيت بؤ ديارى كردنى شوَين و خَيرايى و ئة

 ةكانةوة.ياديؤيلة ميانى شةثؤلة ِرزانيارى ثةيوةست بةو بابةتانةوة 
 

 خدمة الطريان للمالحة الراديوية
**************************** 

 حة راديوية اهلدف منها ت مني عمليات تشغيل تتصف بالسالمة واألمان للطائرة. خدمة مال
ص خبدمة عاله اخلاريف أمالحظه : التعليمات الراديوية املبينة يف األدنى مقتبسة من املراجع لغرض التوضيح وفهم التع

 الطريان للمالحة الراديوية : 
RR S1.10 ذير من العوائق أو التضاريس األرضية. . : يستخدم ألغراض املالحة بضمنها التح 

RR S1.9   ر هذه األموب   تعلقت:  يستخدم لتحديد املوقع والسرعة واملواصفات األخرى للهدف أو للحصول على معلومات
 من خالل  خصائص املوجات الراديوية. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

91. Aeronautical Station (RR S1.81) 
     **************************************** 

A land station in the aeronautical mobile service. In certain instances, an aeronautical 

station may be located, for example, on board ship or on a platform at sea. 

 
 (RR S1.81)وَيستطةي فِرؤكةوانى 

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

 دؤخداارو بلة هةندآ  كان ، دةكرَيتاَلوةة جوية فِرؤكةوانييوَيستطةيةكى زةمينية لة وَيستطةكانى خزمةتطوزارى ثةيوةندي
 .ةزرَيت ةك يان سةكؤيةكى دةريايى دامبيةكان لةسةر ثشتى كةشتيية فِرؤكةوانييوَيستطةي ثةيوةندي

 
 )RR S1.81(حمطة إتصاالت الطريان

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

ى ظهر لطريان علالت احمطة أرضية تابعة خلدمة إتصاالت الطريان املتحركة. وجيوة يف بعض احلاالت أن توضع حمطة إتصا
 سفينة مثال أو على منصة حبرية. 

 
 ( References: Annex 2, Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432 ) 
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92. Aeronautical Study 
        *** ******************   
A study of an aeronautical problem to identify possible solutions and select a solution 

that is acceptable without degrading safety. 

 فِرؤكةوانى نةوةى لَيكؤَلي
******************** 

ردنى هةَلبذا ةطةَلل ةكانكردنى ضارةسةرهةبَيت بؤ دياري ةوةييلَيكؤَلينةوة يان ديراسةيةكة ثةيوةندى بة فِرؤكةوان
 . بآ الوازكردنى بوارى سةالمةتى ثةسةندضارةسةرَيكى 

  

 دراسة الطريان

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

  .ةالسالم جوانب إضعاف دون مقبول حل واختيار املمكنة احللول لتحديد انبالطري تتعلق مشكلة دراسة
 

( References: Doc 9734 Part A and Part B ) 
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93. Aeronautical Telecommunication Agency 
         ******************************************** 

An agency responsible for operating a station or stations in the aeronautical 

telecommunication service. 

 ةكانية فِرؤكةوانييئاذانسى ثةيوةندي
**************************** 

ــة   ــة ل ــَيكة بةرثرس ــتن ىبةطةِرئاذانس ــتطةيةك   خس ــةند وَيس ــان ض ــتطةيةك ي ــةتطوزارى ثة  ىوَيس ــة خزم ــة  ب ــة ييوةندتايب ي
 .| فِرؤكةوانيةكان

 
 الطريان ِتتصاالإوكالة 

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

 . الطريانِتصاالإتدمِة خب خاصةحمطة َأو حمطات   وكالة مسؤولة عن تشغيل
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

94. Aeronautical Telecommunication Log 
        ******************************************* 
A record of the activities of an aeronautical telecommunication station. 

 

 ةكانية فِرؤكةوانييتؤمارى ثةيوةندي
***************************** 

 .ة ةكانية فِرؤكةوانييتؤمارى ضاالكى يةكانى وَيستطةى ثةيوةندي
 الطريان التتصاإسجل 

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

 . طريانِتسجل نشاطاِت حمطِة إتصاال
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

95. Aeronautical Telecommunication Network (ATN) 
       ****************************************************** 

 A global internetwork architecture that allows ground, air-ground and avionic data 

subnetworks to exchange digital data for the safety of air navigation and for the regular, 

efficient and economic operation of air traffic services. 

 

 ةكانية فِرؤكةوانييتؤِرى ثةيوةندي
************************** 

ى زانيـاريى  تـؤرِ  وهزةمـني   بة هةوا و ه ب زةمينى الوةك يبة تؤِر بدا  َيطةِركة   ديزايينكراوة وا يةخؤيتؤِرَيكى جيبانى ناو
ــسي ــاَلوطؤرِ س ــة ئ ــة ذمارةيتمةكان ب ــى زانياري ــدي ي ــة ثةيوةن ــتيوا  انيةكان ك ــةالمةتى كةش ــة س ــى ئامسانيينب ــة بــ ةي ؤ وة هةي

 ةكانى مجوجؤَلى هةوايى.يَيكو ثَيكى و سودى ئابورى خزمة  طوزاريبةدةستبَينانى لَيباتويى و ِر
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  الطريانِتتصاالإشبكة 
***************** 

ادل تبجهزة بنات األاألرضية وشبكات بيا -شبكة داخلية عاملية مصممة حبيث تسمح للشبكات الفرعية األرضية واجلوية 
 ةتصاديالبيانات الرقمية اليت تتعلق بسالمة املالحة اجلوية لتحقيق الكفاءة واإلنتظام واجلدوى اإلق

 خلدمات احلركة اجلوية.  
 

( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part III ) 

 

 
 

96. Aeronautical Telecommunication Service 
        ******************************************** 
A telecommunication service provided for any aeronautical purpose. 

 
 

 ةكانى فِرينيى ثةيوةنديطوزارخزمةت
**************************** 

 . بة فِرينةوة بَيتثةيوةندى هةكة ثَيشكةش ئةكرَيت بؤ هةر مةبةستَيك  ى ثةيوةندي كردنة َيكخزمةت
 

 الطريان تتصاالإخدمة 
******************** 

 .الت تقدم ألي غرض يتعلق بالطريانخدمة إتصا
 

Referen(ces: Annex 10 Volume II ) 
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97. Aeronautical Telecommunication Station 
       ************************************************ 

A station in the aeronautical telecommunication service.  

 

 ةكانيؤكةوانية فِريوَيستطةى ثةيوةندي
******************************** 

 ةكان.ية فِرؤكةوانييب ثةيوةندييوَيستطةيةك بؤ خزمة  طوزار
 

 حمطة إتصاالت الطريان 
***************** 

 حمطة خلدمة إتصاالت الطريان.
 

( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444 )   
 

 

 
 

 

98. Aeroplane 
         ************ 

A power driven heavier – than air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from 

aerodynamic reactions on surface which remain fixed under given conditions of flight. 

 

 فِرؤكة
***** 

 ى وةيةكى سـةرةك شـيَ بـة  زةيـةك بفِرَيـت   بـة بـةكارهَينانى و  بتوانَيـت  كى هـةوايى )فرانـةك(   يةةكلـة طاليسـ   ةتةنَيك قورسـرت 
 دؤخـى سـنورى   ة لـ ئةمَينَيتـةوة    بـةجَيطريى    ووى تةنةكـة  لةسـةر رِ  كـة  ى يكاردانـةوةى دينـاميكى هـةواي    لةسةر بنةماى

 . فِريندا
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 الطائرة
****** 

ناميكية فعال الديد األدورميكنه الطريان معتمدا بشكل أساسي على  جسم أثقل من املركبة اهلوائية يقاد بإستخدام الطاقة 
 اهلوائية على السطح واليت تبقى ثابتة ضمن شروط معينة للطريان.  

 
References: Annex 1, Annex 2, Annex 6 Part I and Part II, Annex 7, Annex 8, Annex ( 

) Doc 9760Volume I, Annex 19,  16 
 

      
 

99. Aeroplane Performance Data 
        ******************************* 
Data used to certify the aeroplane performance. The data are generally for a normalized 

representation of the aeroplane fleet with a margin to ensure that the values represent 

the least performing case. 

Note.— An example is the data used to generate Aeroplane Flight Manual  (AFM) or 

Flight Planning and Cruise Control Manual (FPCCM)  values. 

 

 فِرؤكة كاركردنى  ةكانى يزانياري
************************* 

ــةو زانيار ــؤ رِ  يئ ــة ب ــة ك ــة   يانةي ــردةى فِرؤكةك ــتاندنى ك ــةهَينرَيناس ــة    هبةكارئ ــتى ل ــَيوةيةكى طش ــبةش ــةكا ى ِرةوش ن فِرؤك
 . فِرؤكةكة ِراييكارىبدؤزرَيتةوة كة ثَيويستة بؤ  سنورةَيت بؤ ئةوةى اليةنى كةمى ئةو ريوةرئةط

شـة دانـان بـؤ    نةخبؤ يـان   بةكارئـةهَينرَين  انةي كة بؤ ئامادةكردنى ِرابةرى فِرينى فِرؤكةكةيئةو زانياري : بينى : منونةتآ
 . طةشتةكة و طرنطى ِرابةرةكة بؤ ضاودَيرى
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 طائرِةالبيانات أداِء 
*************** 

ان أن ع هامش لضـم من مواصفات أسطول الطائرة م البيانات اليت تستخدم للتصديق على  أداء الطائرة وهي بشكل عام تؤخذ
 القيم املستخلصة متثل احلد األدنى املطلوب لألداء.

   اقبة.قيم دليل اللمروللرحلة تخطيط الدليِل طرياِن الطائرِة َأو اليت تستخدم إلعداد  البياناتعلى ذلك مثال  -الحظة. م

 

( References: Doc 9625 Volume I ) 

 

100. Aeroplane Reference Field Length 
           ************************************* 
The minimum field length required for take-off at maximum certificated take-off mass, 

sea level, standard atmospheric conditions, still air and zero runway slope, as shown in 

the appropriate aeroplane flight manual prescribed by the certificating authority or 

equivalent data from the aeroplane manufacturer. Field length means balanced field 

length for aeroplanes, if applicable, or take-off distance in other cases. 

Note.— Attachment A, Section 2, provides information on the concept of balanced field 

length and the Airworthiness Manual (Doc 9760) contains detailed guidance on matters 

related to take-off  distance. 

 

 درَيذى ماوةى ثَيويست بؤ بةرزبونةوةى فِرؤكةكة
************************************** 

ة ةوة )بـارةوة( لـ  بـؤ بةرزبونـةوةى فِرؤكةكـة لةسـةر فِرطـة بـة قورسـرتين كَيشـ        (  لة سةر زةوى ) ثَيويستى  كةمرتين ماوة
رى بـة َيكـو لـة رِ  َيـك بـآ هـيض سـلؤثَيك وة    ِر) تـةخت(   ى ئـارام و لةسـةر فِرطةيـةكى    ناسى ثَيوانـةيى و هـةوا  بارودؤخب كةش

 .دوةردروست ك ىةكةفِرؤك ىةاليةن ئةو ئةو دةستةآلتةى فِرؤكةكةى ثةسةندكردوة يان  ديارى كراوة لةاليةن  فِرؤكةكةدا 
ةوةى ِرطة بؤ بةرز بونى ئةو ماوةيةى كة ثَيويستة لة سةر فذَيزانيارى دةربارةى در بةشى دووى دا A ثاشكؤى  لةتَيبينى :

ةرزبونـةوةى تيـا   بى زانيـارى دةربـارةى مـاوةى    كـة   بـةوورد    9760نتى ؤكةكة ِروونكراوةتـةوة  ثاَلثشـت بـة  دؤكيـؤميَ    فِر
 كراوة .يديار

 

 

 طول املسافة الالةمة إلقالع الطائرة
**************************** 

ود إحنـدار  كن وعدم وجـ احلد األدنى من طول املسافة الالةم إلقالع الطائرة ب قصى محولتها يف ظروف جوية قياسية وهواء سا
ملصـنعة  بـل اجلهـة ا  قليل طريان الطائرة املوصـوف مـن قبـل السـلطة الـيت إعتمـدت الطـائرة أو مـن         يف املدرج كما هومبني يف د

 للطائرة. 
               رة واملسـتند مـن الفصـل الثـاني يتضـمن معلومـات عـن مفهـوم طـول املسـافة الالةمـة إلقـالع الطـائ             A املرفـق   –الحظة. م

(Doc 9760) يت تتعلق مبسافة اإلقالع.يتضمن معلومات تفصيلية عن األمور ال 
 

( References: Annex 14 Volume I ) 
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101. Aeroplane System 
           ******************** 

An aeroplane system includes all elements of equipment necessary for the control and 

performance of a particular major function. It includes both the equipment specifically 

provided for the function in question and other basic related aeroplane equipment such 

as that required to supply power for the equipment operation. The engine is not 

considered to be an aeroplane system. 

 سيستمى فِرؤكة
************* 

 كردنى ئيشـثيَ  ةتىى بنـةرِ ردنـ كردن و ضـاودَيرى ك َيبـةج َيهةموو سيستم و ئـامَير و ئـامرازة ثَيويسـتةكان ئةطرَيتـةوة بـؤ ج     
روسـت  نـةى كـة وزة د  ئـةو سيسـتم و ئامَيرا   لةطـةَل   ئةطرَيتـةوة   كةؤكةةكانى فِريؤكةكة و ئةو سيستمة هةموو ثَيويستيفِر

 .ندانانرَي ؤكةكةبزوَينةكان بة بةشَيك لة سيستمى فِره  لةطةَل ئةوةدا ئامَيرةكانى فِرؤكةكة  تنةكارىخسبؤ  ةنئةك

 طائرةال منظومة
************** 

يـث أن  للطـائرة ح  تتضمن منظومة الطـائرة كافـة األجهـزة واملعـدات الضـرورية الالةمـة إلجنـاة ومراقبـة الوظيفـة األساسـية          
ة كـاألجهزة  خـرى للطـائر  لى األجهزة الالةمة ألداء الطـائرة بالشـكل املطلـوب واألجهـزة األساسـية األ     منظومة الطائرة تشتمل ع

نظومـة  جـزءا مـن م   املخصصة لتزويد الطائرة بالطاقة الالةمـة لتشـغيل معـدات الطـائرة علمـا أن حمركـات الطـائرة ال تعتـرب        
 الطائرة. 

( References: Doc 9760 ) 

 

 

102. Afterburning 
           ************** 
A mode of engine operation wherein a combustion system fed (in whole or part) by 

vitiated air is used. 

 ثاشسوتان /نثاش سووت
********************* 

هةوايـةكى  (يةك)طِرة انىَيطةى سيستمى ثَيدانى سوتاندن بة بةكارهَينبزوَينةرةكانة لةِر خستنةطةِرىجؤرَيك لة جؤرةكانى 
 .سوتَينةر 
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 اإلحرتاق اخللفي
************ 

  من أمناط  تشغيل احملرك  عن طريق نظام إحرتاق مغذي بإستخدام هواء حمرتق.منط 

 

( References: Annex 16 Volume II ) 

 

 

 
103. After-Image 
           ************* 

An image that remains in the visual field after an exposure to a bright light. 

 

 ثاش ئةندَيشةوَينةى 
******************* 

ةبينرَيت ئهةر  ةك( ةوارةي) دواى ش ووناكييةكى بريسكةداردواى لَيدانى ِردا لة مةوداى بينينئةو وَينةيةية كة شَيوةكةى 
. 

  الصورة املاثلة للبصر
**************** 

 الصورة اليت تظل ماثلة يف جمال البصر بعد التعرض لضوء شديد. 
 

( References: Doc 9815 ) 

 

104.  AFTN Communication Centre 
           ********************************* 
An AFTN station whose primary function is the relay or retransmission of AFTN traffic 

from (or to) a number of other AFTN stations connected to it. 

 

 ة جَيطريةكانية فِرؤكةوانييمةَلبةندى تؤِرى ثةيوةندي
***************************************** 

 

ى تؤِرةكـانى  نةوةى مجوجـؤلَ طؤِرين يان دووبارة نارد  ةكةى ييبنةِرةت ةكار ةكانة يؤكةوانيتؤِرى ثةيوةندية فِر مةَلبةندَيكى
 . بةسرتاون ثَيوةىبؤ ذمارةيةك وَيستطةى ترى جَيطريى تر كة لة/  يان  ةية جَيطريةكانيثةيوةند
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 شبكة إتصاالت الطريان الثابتةمركز 
**************************** 

ن الثابتة من االت الطرياالطريان الثابتة اليت وظيفتها األساسية حتويل أو إعادة إرسال حركة شبكات إتصحمطة شبكة إتصاالت 
 أو اىل عدد من حمطات شبكات إتصاالت الطريان الثابتة املرتبطة بها. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 
 

105. AFTN Destination Station 
          *****************************  
An AFTN station to which messages and/or digital data are addressed for processing 

for delivery to the addressee. 

 

 كان مةبةستة ية جَيطريةيوانتؤِرى ثةيوةندية فِرؤكة ى َيستطةو
*********************************************** 

 

ةكان يـ ارةية ذميـ زانياري ئـةكرَين يـان   (ئـةدرةس ) ناونيشانتيَيدا نامةكان  كة  ةى جَيطرييى فِرؤكةوانيمةَلبةندَيكى ثةيوةند
 ست .ئةكرَين بؤ ضارةسةركردن و ناردنيان بؤ شوَينى مةبة (ئةدرةس) ناونيشان

 

 شبكة إتصاالت الطريان الثابتة املقصودة حمطة 
************************************ 

 

اجلهـة   إرسـاهلا اىل وشـبكة إتصـاالت طـريان ثابتـة الـيت يـتم هلـا عنونـة الرسـائل أو البيانـات الرقميـة لغـرض معاجلتهـا              حمطة 
 املقصودة. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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106. AFTN Origin Station 
           ***********************  
An AFTN station where messages and/or digital data are accepted for transmission over 

the AFTN. 

 

 ة جَيطريةكانية فِرؤكةوانييى ثةيوةندييوَيستطةى سةرةك
******************************************* 

ة يـ دينةيوةثانى تـؤِرى  مي)ِرَيطـةى( ةكان وةرئةطرَيت بةمةبةستى ناردنيان لة ية ذمارةييكة نامة و زانياري يةةئةو وَيستطةي
 جَيطريةكانةوة.

 

 الرئيسية لشبكة إتصاالت الطريان الثابتةطة احمل
************************************* 

ة إتصـاالت  ن خـالل شـبك  ائل والبيانات الرقميـة بهـدف إرسـاهلا مـ    حمطة شبكة إتصاالت الطريان الثابتة اليت تقبل إستالم الرس
 الطريان الثابتة. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 
107. AFTN Station 
           *************** 
A station forming part of the aeronautical fixed telecommunication network (AFTN) 

and operating as such under the authority or control of a State. 

 وَيستطةى ثةيوةندى فِرؤكةوانى جَيطري
***************************** 

 

 َيرذَيكراو لـة بـاوةِرث  ىكدةسـتةاَلتيَ يـة جَيطريةكـان ثَيـك دةهَينَيـت     ية فِرؤكةوانيـ وَيستطةيةكة كة بةشَيك لة تؤِرى ثةيوةندي
 بةكارئةهَينرَيت. يةوةخؤ يان لةاليةن دةستةآلتى وآل  ةدايدةستةآلتى وآلت ضاودَيري

 

 شبكة إتصاالت الطريان الثابتةحمطة 
**************************** 

 

 حمطة تشكل جزءا من شبكة إتصاالت الطريان الثابتة يتم تشغيلها مبراقبة أو سلطة الدولة.
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

108. AIP Amendment 
           ******************* 

 Permanent changes to the information contained in the AIP. 

 

 بةرى زانياريةكانى فِرينَيِرهةموارى 
****************************** 

 .نَيت َيةهدكثَي يةكانيية فِرؤكةوانيرى زانيارَيبةزانياريةكانى ناو ر يانةى ئةو طؤِرانكاري و هةمواركردنة  هةميشة
 



 

90 

 

  دليل معلومات الطريانتعديل 
*********************** 

 .اليت يتضمنها دليل معلومات الطرياناملعلوماِت  علىالدائمة  عديالتالت

 

( References: Annex 15 ) 

 

109. AIP Supplement 
            ***************** 
Temporary changes to the information contained in the AIP which are published by 

means of special pages. 

 ةكانية فِرؤكةوانييبةرى زانياريَيثاشكؤى ِر
******************************** 

ةى ت و بةالثـةرِ يةكانـدا ديَـ  ةرى زانياريـة فِرؤكةوان َيبةكانى ناو ِريةكان كة بةسةر زانيارييهةمواركردنة كاتي يانطؤِرانكارى 
 ةوة.نبة   بآلو ئةكرَيتاي

 دليل معلومات الطريان ملحق
********************** 

ها بصـفحات  الـيت يـتم نشـر   اليت يتضمنها دليـل معلومـات الطـريان و   املعلوماِت  اليت جتري علىاملؤقتة  أو التعديالت التغيريات
 خاصة. 

 

( References: Annex 15 ) 

 

110. AIRAC 
          ******** 
An acronym (aeronautical information regulation and control) signifying a system 

aimed at advance notification based on common effective dates, of circumstances that 

necessitate significant changes in operating practices. 

 
 رىبؤ ِرَيكخسنت و ضاودَي كةشتيوانى بآلوكراوةى

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

نكـارى  يان بة طؤِراكة ثَيويستبؤ ئةو بارو دؤخانةى  استةكان هاوبةشة ِر كاتةسيستمَيكى دةرخستنى ثَيش وةختةية لةسةر 
 .  خستنداكردنى بةطةِرَيبةجَيطرنب هةية لة كاتى ج

 

 واملراقبة للتنظيم املالحية النشرة

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

 .التشغيل ارساتمم يف هامة إىل تغيريات حتتاج اليت للظروف مشرتكة فعلية تواريخ على قائم املسبق لإلشعار نظام هي

  

( References: Annex 15, Doc 9906 Volume 2 ) 

 

 

111. Air Application Service Element (Air-ASE) 
          ***********************************************  
An abstract part of the aircraft system that performs the communication related 

functions of the application. 
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 ئامسانىخزمةتى  هَيمانةى كارثَيكردنى
******************************* 

 بـة    تايبـة  كانىيـة ةيوةندث  بـة ثةيوةسـنت كا  كة ةئ يَببةجَيئةو فةرمانانة ج ه  لة سيستمى فِرؤكةكة ةبةشَيكى دياركراو
 .كارثَيكردن 

 
 عنصر خدمِة التطبيِق اجلوي

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

 

 الذي ينجز الوظائف املتعلقة باإلتصاالت اخلاصة بالتطبيقمعني من نظام الطائرة جزء 
 

( References: Doc 9880 Part I ) 

 

 

112. Airborne Collision Avoidance System (ACAS) 
            ****************************************************** 

An aircraft system based on secondary surveillance radar (SSR) transponder signals 

which operates independently of ground-based equipment to provide advice to the pilot 

on potential conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders. 

Note.— SSR transponders referred to above are those operating in  Mode C or Mode S. 

 

 فِرؤكةكان ثَيكدادانى سةر الدان لةسيستمى 
********************************* 

يســت بــة ئــامَيرى ثَيوه   كارئــةكا  SSRادارى الوةكــى لةســةر ســطناَلةكانى ثَيــدةرةوى ِر، سيســتمَيكة لــة ســةر فِرؤكــةكان  
و لــة يــةكِرؤكةف مةترســىيكبونــةوةى كــة ســةبارة  بــة نزوانةَيــذ و ئامؤذطــارى بــة  فِرؤكةواكــا  بــؤ ثَيــدانى ِرنازةمينــى 

 ادارى الوةكني.فِرؤكانةى كة هةَلطرى هةمان سيستمى ثَيدةرى ِر
ــة   ــة ل ــان دةزطايةك ــاو  ي ــ ن ــت دا فِرؤكةكان ــى      ثش ــةرؤكى الوةك ــدةرى رادارى ط ــتمى وةآلم ــطناَلى سيس ــة س ــة بب ــتَيت  ئ ، ةس

وةى ن بةنزيكبونـة دةرئـةكا  بـؤ كـابتنى فِرؤكـةكا    ةكان و ئاطـادارى  يـ ئـامَيرة زةميني دةرةوةى  بةسةربةخؤيى كارئةكا  لـة  
 . هةَلطرتوة انييادارى طةِرانى الوةكثَيكدادان بة فِرؤكةكانى تر كة هةمان سيستمى ِر

 
 ( ACASجوا )  احملمول التصادم تفادي نظام

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

 األرضـية  املعـدات  نعـ  مبعـزل  يعمل ( الذي SSRالباحث الثانوي )  رللرادا اجمليبة  األجهزة اشارات على نظام طائرات يقوم

 .انويالث الباحث للرادار اجمليبة املزودة باألجهزة الطائرات تعارض احتمال بش ن للطيار لتقديم املشورة
 أو

عـدات األرضـية   عـن امل قلة جهاة يف الطائرات يستند اىل إشارات اجلهاة اجمليب على الرادار الباحث الثانوي أ ويعمل بصـفة مسـت  
 نوي. ويصدر إخطارا للطيار بإحتمال التعارض مع طائرات أخرى مزودة جبهاة جميب على الرادار الباحث الثا

  

( References: Annex 2, Annex 10 Volume IV , Annex 11, Doc 4444,  Doc 8168 

Volume I, Doc 9643 ) 
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113. Air Climate Unit (ACU) 
           ************************** 

 

A self-driven or trailer-mounted compressor unit to provide aircraft with pre-

conditioned air during ground time. 

 

 ى هةواسازى بةش
************ 

كـة    ةختـة  ويةكةيةكى فشارسـازى خـود جوَلةيـة يـان لةسـةر طاليسـكةيةك بةسـرتاوة بـؤ ثَيـدانى هـةواي سـازكراوى ثـَيش             
 وةستانيان لةسةر زةوى. ىفِرؤكةكان كات ؤثَيويستة ب

  

 وحدة تكييف اهلواء 
***************  

يه علـى  ت الـذي تقضـ  طورة لتزويد الطائرات باهلواء املكيف مسـبقا أثنـاء الوقـ   وحدة ضاغطة ذاتية احلركة أو مركبة على مق
 األرض. 

 

( References: Doc 9889 ) 

 

114. Aircraft 
        *********  

 

Any machine that can be derive support in the atmosphere from the reactions of the air 

other than the reactions of the air against the earth’s surface. 

 

 



 

93 

 

 بافِرة /فِرؤكة
********** 

هـةواي سـةر    كاردانـةوةى  ئـةجنامى  لة هةوادا خؤى ببَيَلَيتةوة نةك لـة   لة ئةجنامى كاردانةوةى هةوايى ئامَيرَيكة دةتوانَيت
 زةوى.

 
 

 املركبة اهلوائية
***********  

 دود فعل اهلواء غري ردود فعل اهلواء على سطح األرض.أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها يف اجلو من ر

 

  (References: Annex 1, Annex 2. Annex 3, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 

7, Annex 8, Annex 11, Annex 13, Annex 19, Doc 4444, Doc 9734 Part A and Part B, 

Doc 9760, Doc 9869, Doc 9924, Doc 9946, Doc 9962 ) 

 

 
 

115. Aircraft Accident 
          ******************* 

The definition of an accident as provided in Annex 13 to the Convention on 

International Civil Aviation — Aircraft Accident and Incident Investigation, is as 

follows: 

An occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a 

manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the 

intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case 

of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with 

the purpose of flight until such time as it comes to rest at the end of the flight and the 

primary propulsion system is shut down, in which: 

a) a person is fatally or seriously injured as a result of: 

- being in the aircraft, or 

- direct contact with any part of the aircraft, including parts which have   become 

detached from the aircraft, or 
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- direct exposure to jet blast, except when the injuries are from natural causes, self-

inflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding 

outside the areas normally available to the passengers and crew; or 

b) the aircraft sustains damage or structural failure which: 

 - adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics  Of the 

aircraft, and 

- would normally require major repair or replacement of the affected component,  

except for engine failure or damage, when the damage is limited to a single  engine 

(including its cowlings or accessories), to propellers, wing tips, antennas, probes, vanes,  

tires, brakes, wheels, fairings, panels, landing gear  doors, windscreens, the aircraft skin 

(such as small dents or puncture holes), or for minor damages to main rotor blades, tail 

rotor blades, landing gear, and those resulting from hail or bird strike (including holes 

in the radome); or 

c) the aircraft is missing or is completely inaccessible. 

 

 ووداوى فِرؤكة ِر
*********** 

 . هاتوة -اوى فِرؤكةكانلَيكؤَلينةوة لة ِروود_ى ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى  13ووداو وةك لة ثاشكؤى ذمارة ثَيناسةى ِر
  (فِرَينَيتةخوِرَيت )ئـة فِرؤكةكة لَب ئ لةو كاتةى فِرؤكةوان ثةيوةست بة بةطةرخستنى فِرؤكةيةك ِرووداوَيكة  ىكةوتنةوة -

بـؤ  ،  فِرؤكةكـةدان  سةرجةم ئةو كةسانةى لةى كةسَيك سةر ئةكةوَيت بؤ فِرؤكةكة بةمةبةستى فِرين تا دابةزين ةىكاتلةو 
ة جوَلـة لـة   وةسـتانى لـ   فِرؤكةى بَب فِرؤكةوان لةهةركاتَيكدا فِرؤكةكة ئامادةبوو بؤ جوَلة بةمةبةستى فِرين تـا ضركةسـاتى  

 .َيتخردةى ثاَلنانى سةرةتايى فِرؤكةكة داسيستم ئةو كاتةىكؤتايى طةشتةكةيدا 
 ووئةدا :كةوتنةوةيةدا ِرلةو 
 يان ترسناك لة ئةجنامى: شندةتووشبوونى هةركةسَيك بة توش بونَيكى كو -أ

 بوونى لةسةر فِرؤكةكة. -

 ةوة.بةو بةشانةى كة لة فِرؤكةكة جيائةبن راستةوخؤ شانى بة بةشَيك لة بةشةكانى فِرؤكةكةَيكيان ثيا -

 ئةدا. ى ان راستةخؤ فيشكةى فِرؤكةكة فِرَيي -

ةى زايـةك كـة د  كةسةكة خـؤى يـان كةسـانى تـر يـان لةاليـةن ِرَيو       ى كة لةاليةنجطة لةو توشبونانةى كة بةهؤكارى سروشت
 فِرؤكةوان. بؤ ِرَيوان و دةستةىَيطةىثَيدراو نية( )ِركردؤتة شوَينَيكى ثةناوة لةو شوَينانةى كة نةطوجناوة 

 ِرؤكةكة زيانى ثآ ئةطا  يان لةكارئةكةوَيت كة:يان كة ف -ب

 .ى فِرؤكةكةكاريطةرى زيان بةخشينى هةبَيت لةسةر هَيزى فِرؤكةكة يان كاركردنى يان رةوشى فِرين -

نى اَلـةتى وةسـتا  ثَيويست بة ضاكسازى سةرتاسةرى بكـا  يـان طـؤِرينى بةشـَيك لـة فِرؤكةكـة ئةمانـة جطـة لـة ح         فِرؤكةكة  -
، يـان  ثةروانـةكان  ( يـان لةسـةر  سـةرقاثةكانى لةناوضونى، لة ناوضـونةكةش بـؤ بزوَينـةربَيت )لةطـةَل قـةثا  و      بزوَينةر يان 

نى ان دةرطاى تايةكالَيتةكان يالتةنيشتتى باَلةكانى يان هةواكَيشةكان يان بادةركةرةكان ، يان تايةكان يان ثايدةرةكان ، يان ث
نكـةكان و  ؤَيزانى ثاوشانى بضوك و كون بون( يان زيانى طرةوةى فِرؤكةكة )ِرنيشتنةوة يان شوشةى ثَيشةوة يان روكةشى دة

 . وةديشلةكانى يان زيانةكان كة لة ئةجنامى سةرماوة يان بةركةوتنى باَلندة

 .دياريكراوةكةى يان ون بونى فِرؤكةكة يان نةطةيشنت بة شوَينة - 
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 ئرةالطا حادث
*********** 

  :هو الطائرات أ ووقائع حوادث يف التحقيق — الدولي املدني  الطريان التفاقية عشر الثالث امللحق يف ورد كما احلادث تعريف

 طائرةال شخص أي صعود منذ وقت أي يف طيار يقودها اليت الطائرة حالة يف تقع ئرةاط بتشغيل تقرتن واقعة "

ئرة االطـ  فيـه  ونتكـ  وقـت  أي يف طيـار  ونبـد  الطائرة حالة ويف الطائرة من األشخاص هؤالء مجيع نزول حتى الطريان بقصد 
 األولـي  الـدفع  ظامن إغالق ويتم الرحلة نهاية يف احلركة عن فيها تتوقف اليت اللحظة حتى ريانالط بغرض للتحرك مستعدة

 للطائرةأ

 :خالهلا وحيدث

 : يلي ملا نتيجة جسيمة أو مميتة إصابة شخص أي إصابة أ( 

 الطائرةأ منت على جودهو — 

 عنهاأ ينفصل جزء أي ذلك يف مبا الطائرةأ جزاء أ من جزء ب ي مباشرة كاكهاحت أو — 

 .النفاث للفح املباشر التعرض أو — 

 أو آخـرونأ  أشـخاص  افيه يتسبب اليت أو لنفسه الشخص حيدثها اليت أو طبيعيةأ أسباب عن النامجة اإلصابات باستثناء وذلك

 .ائرةالط طاقمراد وأف للركاب عادة املتاحة األماكن غري نمكا يف خمتب  متسلل براكل اإلصابة حتدث عندما
 :أن ش نه من هيكلي بعطل أو بتلف الطائرة إصابة أو ب( 

 

 طريانهاأ خصائص أو أدائها أو الطائرة بنية قوة يف ريا ضارا ت ث يؤثر  —

 منهاأ التالف اجلزء استبدال أو رئيسية تصليحات إجراء عادة ويتطلب — 

 ملحقاتـه( أو  أو أغطيتـه  ذلـك  يف مبـا  ) واحـد  حمـرك  علـى  التلف يقتصر وعندما تلفهأ أو احملرك فشل حاالت باستثناء وذلك
 جهـاة  أو العجـالتأ  أو ملكـابحأ ا أو اإلطـاراتأ  أو الـريحأ  دورات أو املسـابرأ  أو اهلوائيـاتأ  أو األجنحـةأ  أطـراف   أو املـراوح أ  علـى 

 أو اخلـدو  الصـغرية   ثـل )م للطـائرةأ  اخلـارجي  السـطح  أو األمـاميأ  الزجـاج  أو وطأاهلب عجالت بوابات أو األلواحأ أو التسليبأ

 اهلبـوطأ  بعجـالت  أو فيـة اخلل الـدوار  ب ريـا   أو الرئيسـية  الـدوار  ب ريا  تلحق اليت البسيطةضرار باأل يتعلق ما أو أ)الثقوب

 الرادوم( يف املوجودة الثقوب ذلك يف بالطائرة)مبا الطيور اصطدام عن أو اخلفيف الَبرد عن تنجم اليت واألضرار 
 .متاما إليها الوصول تعذر أو الطائرة فقدان أو ج(

( References: Doc 9973 ) 
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116. Aircraft Accident Investigator Authority 
          *******************************************  
The aircraft accident investigation authority is a government agency, body or 

commission that has the primary responsibility for the investigation of aircraft 

accidents, as per Annex 13. Some States refer to this authority as a safety investigation 

authority. 

 
 

 ووداوى فِرؤكةكانلة ِر وةدةستةآلتى لَيكؤَلينة
********************************** 

ووداوةكـان  ى ِركؤَلينـةوة ى لَيارَيتبةرثرسـي  ةيـ مرييووداوى فِرؤكةكان دةستةيةكة يان دةزطايةكى دةستةآلتى لَيكؤَلينةوة لة ِر
آلتـدا بــة نــاوى  ئــةو دةسـتةآلتة لــة هةنــدآ و  هتووة (ى ايكـاو داهــا 13)زدةلـة ئةســتؤ ئـةطرَيت وةكــو لــة ثاشـكؤى ذمــارة ســيَ   
 دةستةآلتى لَيكؤَلينةوة لةسةالمةتى  ناو ئةنرَيت.

 

 ئراتالطا حوادث يف التحقيق سلطة
*************************** 

 

 حـوادث    يف لتحقيـق ا عـن  الرئيسـية  املسـؤولية  تتوىل حكومية جلنة أو هيئة أو وكالة هي تئراالطا حوادث يف التحقيق سلطة
 .سالمةال يف التحقيق سلطة الدول بعض يف السلطة هذه ُوتسمي عشر الثالث امللحق يف جاء ملا وفقا  ريانالط
 

( References: Doc 9973 ) 

 

 

117. Aircraft Address 
           ******************** 
A unique combination of twenty-four bits available for assignment to an aircraft for the 

purpose of air-ground communications, navigation and surveillance.  

Note 1.— SSR Mode S transponders transmit extended squitters to support the 

broadcast of aircraft-derived position for surveillance purposes. The broadcast of this 

type of information is a form of automatic dependent surveillance (ADS) known as 

ADS-broadcast (ADS-B). 

Note 2.— The aircraft address is also referred to as the Mode  S  address or the aircraft 

Mode  S  address. 

 
 ناونيشانى فِرؤكة
************** 

نى و كةشتيوا ه ييةوةةوى هةوا بة زيمةبةستى ثةيوةنديةك بؤتايبةتة بة فِرؤكة ه بت 24لة  )ئاوَيتةيةكة( ثَيكباتةيةكة
 .) سوسةكارى(رىينطَيبين

ى نى ناردنى شوَينوكاكردكردنى ثشتيوانيادارى الوةكى سطناَل ئةنَيرَيت بؤ ى ِر (S) مؤدادارى : سيستمى ِر1بينى َيت
 رىينطَيينب ارى()سوسةكيانة شَيوةيةكة لة شَيوةكانىيى ، ثةخشى ئةم جؤرة زانيارِرينطَيبينفِرؤكةكة بةمةبةستى 

 (.ADS – Bرى خؤبةخؤ )نطَيينيى ئةوترَيت ثةخشى بَيخؤبةخؤ و ث
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( ى تايبة  بة Sوةى )يان شَي ة  Sئةدرةسى شَيوةى  وةى  كةبة يةكةئاماذة  دووبارةناونيشانى فِرؤكةكة  :  2بينى َيت
   فِرؤكةكة.

 

 عنوان الطائرة
*********** 

 .أرض واملالحة واإلستطالع –بت ختصص للطائرة ألغراض اإلتصال جو  24توليفة وحيدة من 

 غراضألللرادار الباحث الثانوي إشارات لدعم عمليات إرسال موقع الطائرة  Sترسل منظومة النمط . 1 ةالحظم
اإلسـتطالع   تسـمية بـث    ع.إن بث هذا النوع من املعلومات هو شكل من أشكال اإلستطالع التابع التلقائي ويطلق عليهاإلستطال

 (.  ADS - Bالتابع التلقائي ) 

 الطائرة.اخلاص ب   Sأو عنوان النمط   Sيشار اليه على أنه عنوان النمط عنوان الطائرَة أيضًا  -. 2ة الحظم
 

( References: Annex 10 Volume III and Volume IV, Doc 4444, Doc 8071 Volume III, 

Doc 9684, Doc 9688, Doc 9924 ) 

 

 
 

118. Aircraft Avionics 
           ******************** 

A term designating any electronic device including its electrical part – for use in an 

aircraft, including radio, automatic flight control and instrument systems. 

 

 ئةلكرتؤنيةكانى فِرؤكةكة
******************* 

ؤكةكـة لةطـةَل   انى نـاو فرِ كةيـ ئةلةكرتي دا بةشةييةكانى ناو فِرؤكةكة  كةتَييازة ئةلةكرتؤنئامِر ؤبةية ذئاما دةستةواذةيةكة 
 .ةوةتئةطرَي و سيستمة ميكانيكيةكان كردن ِركَيخ سيستمةكانى  خؤ و فِرؤكةوانيةكان  يةيازى ثةيوةندئامِر
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  ألكرتونيات الطائرة
*************** 

طـائرة  تخدم يف المصطلح يعـرب عـن الوسـائل األلكرتونيـة يف الطـائرة والـذي يتضـمن اجلـزء الكهربـائي مـن الوسـيلة الـذي يسـ             
 ويتضمن وسائل اإلتصاالت الراديوية وأجهزة السيطرة الطوعية والنظم اآللية.  

 
( References: (   Annex 1 , Doc 4444 ) 

 
 

119. Aircraft-Based Augmentation System (ABAS) 
          ************************************************** 
An augmentation system that augments and/or integrates the information obtained from 

the other GNSS elements with information available on board the aircraft. 

Note.— The most common form of ABAS is receiver autonomous  integrity monitoring 

(RAIM). 

 

 سطناَلةكان ى َيك كردنةوةسيستمى فِرؤكةكة بؤ ِر
************************************* 

ةسـت  دةوانى مانطـة  كةشـتي بـؤ   زةكانى ترى جيبانى ِرةطةسيستمَيكة هةَلدةستَيت بةرَيك كردنةوةى ئةو زانياريانةى كة لة 
 ِرؤكةكة.فةهةن لةسةر كةكان لةطةَل ئةو زانياريانةى يهةَلدةستَيت بة يةك خستنى زانياري وة  /كردةكانةوة وةرطرياوة يان

 
 )  RAIMردن )يةية بؤ سةالمةتى ثَيشوازى كة ئامَيرينييئةو دةزطاي تَيبجؤرى ئةم سيستمة باوترين     :تَيبينى 

  

 اإلشارات لتقويم الطائرة نظام

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

 مـع  بـدجمها  يقوم أو /و اعيةباألقمار  الصن للمالحة العاملي  للنظام األخرى رالعناص من الواردة املعلومات بتقويم يقوم نظام

 .الطائرة منت على املتاحة املعلومات
 

 (.   RAIMاالستقبال )  لسالمة اآللي الرصد جهاة هو شيوعا النظام هذا أشكال أكثر — مالحظة
 

 

( References: Doc 9613, Doc 9905 ) 
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120. Aircraft — Category 
            *********************** 

Classification of aircraft according to specified basic characteristics, e.g. aeroplane, 

helicopter, glider, free balloon..  

 ثؤالندن /فِرؤكة –ب ثؤل
******************* 

ــؤلني ــى ي ــةكةفِرؤكة كردن ــةما  ي ــةر بن ــةةتبنةِر لةس ــانياريد يي ــة،  ىكراوةك ــةىل كؤثتــ  وةك  منون ــةى ه ــةى فِرؤك ةر و فِرؤك
 . ؤنو )كاليدر( و باَل ضارؤكةدار 

 
 طائرةال –صنف 

************* 
د كاليدر ( واملنطـا  )  ملنزلقةددة ومثال على ذلك طائرة اهلليكوبرت والطائرات ااألساسيِة احمل هاتصنيف الطائرِة طبقًا خلصائِص

  احلر.

( References: Annex 1 ) 

 

 

 
 

121. Aircraft Certificated  for Single - Pilot  Operation 
            ********************************************************  

A type of aircraft which the State of Registry has determined, during the certification 

process, can be operated safely with a minimum crew of one pilot. 

  

 بةيةك فِرؤكةوان خستنةكارىفِرؤكةيةكى ثةسةندكراو بؤ 
********************************************* 

ــؤرة فِرؤكةية  ــةو ج ــة ئ ــة ك ــةر   ي ــةتى تؤمارك ــة دةوَل ــردب ــةندكردن يةك ــت  بِر ثةس ــة دةتوانرَي ــارى داوة ك ــةي  و المةتىبةس
 ة بةكارببَينرَيت فِرؤكةك بةكةمرتين دةستةى فِرؤكةوان و يةك كابنت )فِرؤكةوان(

 
   املعتمدة للتشغيل بطيار واحدطائرة ال

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

ن الطـاقم  مـ ب قل عـدد   من الطائرات اليت قررت دولة التسجيل خالل عمليات إعتمادها أن باإلمكان تشغيلها بسالم نوعذلك ال
 وطيار واحد. 

( References: Annex 1 ) 
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122. Aircraft Classification Number (ACN) 
           **************************************** 
A number expressing the relative effect of an aircraft on a pavement for a specified 

standard subgrade category. 

Note.— The aircraft classification number is calculated with respect to the centre of 

gravity (CG) position which yields the critical  loading on the critical gear. Normally 

the aftmost CG position  appropriate to the maximum gross apron (ramp) mass is used 

to 

calculate the ACN. In exceptional cases the forwardmost CG position may result in the 

nose gear loading being more critical. 

 

 

 فِرؤكةكة ذمارةى ثؤىل
******************** 

 ةيى.كى ثَيوانغةيةبنا  ةرشتةى فِرطةيةك بؤ جؤفِرؤكةيةك لةسةر داِر يبَيذةئاماذةية بؤ كاريطةرى ِر ه ذمارةيةكة
َيشى ورسرتين كقى كة بة ى شوَينى ضةقى كَيشةكةى ئةكرَيت ئةو ضةقةَيبةثنى فِرؤكةيةك َيرةى ثؤلذما دنىذمار بينى :َيت

 هةية ش،  جاري تردرَيَيئةذم لةسةر ثاركى وةستانى فِرؤكة )ئةثرون( قورسييةكة لةطةَل كاريطةرى بئاساياهبةدائةنرَيت 
 . لة بةشى ثَيشةوةى فِرؤكةكة لةنطةر ئةطرَيت كةضةقى كَيشى فِرؤكة

 
 طائرِة ال فالرقم اخلاص بصن

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

 ثانوي. القياسي ال الطبقة رقم ميثل الت ثري النسيب للطائرة على املنطقة املرصوفة ) املدرج ( وفقا للصنف

عـادة  على الرتس و يتم إحتساب رقم تصنيف الطائرة وفقا ملوقع مركز ثقلها الذي يشكل احلد األقصى من الثقل –الحظة. م
تثنائية حلاالت اإلساتصنيف الطائرة وفقا ملوقع مركز ثقلها وت ثري ذلك على ساحة وقوف الطائرات ويف بعض ما حيسب  رقم 

 قد يكون مركز ثقل الطائرة متمركزا يف الرتس األمامي هلا. 
  

( References: Annex 14 Volume I ) 
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123. Aircraft Co-ordinator (ACO)  
          ******************************** 

A person or team who co-ordinates the involvement of multiple aircraft in SAR 

operations in support of the SAR mission co-ordinator and on-scene co-ordinator. 

 انفِرؤكةك (ى)كارهاو
*************** 

كـانى  كردةؤكـة لـة   فِر يـةك ذمارة ى هاوبةشـب كردنـى  َيك خستنى كاروباردةبَيت بؤ ِرهاوكار  ئةو كةسة يان ئةو تيمةية كة 
لة شوَينى  تؤ ئةطرَيتى ئةو كةسةى كة كارى طةِران و سؤرا  و فرياكةوتن لة ئةسيطةِران و سؤرا  و فرياكةوتن بؤ ثشتيوان

 .ى فِرؤكةكةووداوِر
 

 منسق طائرات

*********** 

ذ واملنسـق  حـث واإلنقـا  الشخص أو الفريق الذي ينسق مشاركة طائرات متعددة يف عمليات البحث واإلنقاذ دعما ملنسق مهمة الب
 امليداني.

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and  Volume III ) 

 

124. Aircraft Data Link Processor (ADLP) 
           *************************************** 
An aircraft-resident processor that is specific to a particular air-ground data link (e.g. 

Mode S) and which provides channel management, and segments and/or reassembles 

messages for transfer. It is connected to one side of aircraft elements common to all 

data link systems and on the other side to the air-ground link itself . 

 

 ةكانى فِرؤكةيزانياري (لينكى ثَيبةندى) سيستمى تايبة  بة ضارةسةرى
********************************************************* 

ة ك(  S وازىةر شَيلة س زةوى )وةكو –ةكانى هةوا يسيستمَيكى ضارةسةركةرة لة فِرؤكةكةدا تايبة  بة ليستى زانياري
م سيستمة ةيان ، ئةواستنةوطيان نامةكان كؤئةكاتةوة بؤ  /كةوة دابني دةكا  و ةردنى كةناَلبةِرَيوةبة تايبةتةكانى ثرؤسة

ؤ ليستى ب ةوَيوة ل و  تةكان دةبةسرتَييفِرؤكةكة و سةرجةم سيستمةكانى ليستى زانياري كانىطةزة ناسراوِرةبة يةكَيك لة
 زةوى( خؤى. ---)هةوا خودى  ةكانى يزانياري

 
 مبعاجلة وصلة بيانات الطائرة املنظومة املتخصصة 

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

لعمليـات  ا( حيـث تـؤمن    Sأرض ) مثـال علـى ذلـك الطريقـة      –منظومة معاجلة يف الطـائرة خمصصـة لوصـلة البيانـات جـو      
عروفـة  لطـائرة امل صـر ا اخلاصة بإدارة القناة و / أو جتميـع الرسـائل لغـرض حتويلـها . يـتم توصـيل هـذه املنظومـة ب حـد عنا         

 أرض ذاتها.   –ومجيع نظم وصلة البيانات واىل وصلة البيانات جو 
 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 
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125. Aircraft Earth Station (AES) 
           ******************************* 
A mobile earth station in the aeronautical mobile-satellite service located on board an 

aircraft )see also “GES”). 

 دافِرؤكةكةلة ى يوَيستطةى زةمين
************************** 

  بة كان تايبةاَلوةجو خزمة  طوزاريةكانى مانطة دةست كردةيةكَيكة لة   ( َلؤكة)جو يةوَيستطةيةكى زةمينى طواسرتاوة
 ةسرتَيت.لةسةر فِرؤكةكان دةب و ىفِرؤكةوان

 
  طائرِةال ية يف رِضاألطة احمل

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

 . طائرةية متنقلة ضمن خدمة األقمار الصناعية املتنقلة املخصصة للطريان يتم تنصبها على منت الحمطة أرِض

 

( References: Annex 10 Volume III ) 

 

 
 

126. Aircraft Equipment 
           ***********************  
Articles, including first-aid and survival equipment and commissary supplies, but not 

spare parts or stores, for use on board an aircraft during flight. 

 

 ئامَيرةكانى سةر فِرؤكةكة
********************** 

لـة   َيجطـة ب ،  ةكانييسـةرةتا  ةيانةية كـة لةسـةر فِرؤكةكـة بةكارئـةهَينرَين بـؤ فرياكةوتنـ      يو ثَيداويسـت  دةزطـا ئةو ئامَير و 
 . لة كاتى طةشتدالة سةر فِرؤكةكان  طةجنينة كراوةكان كة بةكارئةهَينرَين  يانكةرةستةى يةدةك 

 
 ات على منت الطائرةاملعد
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******************* 

لى عنات اليت تستعمل أو املخزو املستلزمات مبا يف ذلك معدات اإلسعافات األولية واإلنقاذ والسلع التموينية بإستثناء قطع الغيار
 منت الطائرة أثناء الرحلة اجلوية.

 
( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 

 
 

127. Aircraft Flight Identification 
          ******************************* 

A group of letters, figures or a combination thereof which is either identical to, or the 

coded equivalent of, the aircraft call sign to be used in air-ground communication and 

which is used to identify the aircraft in ground-ground air traffic services 

communication. 

 

 ثَيناسةى فِرؤكةكة لة كاتى فِريندا
*************************** 

بؤ  كةكةكةية طةوازى فِرؤوةك نيشانةى بان دةق  يان ، ذمارةيةك ثيتة يان كؤمةَلَيك ذمارةية يان تَيكةَلةيةك ذمارة و ثيتة
،  كةكةيـة فِرؤ ازكردنىشانةى بانطـةو يان وةكو دةستةواذةيةكى  لَيكضوى نيه  بةكارئةهَينرَيتثةيوةنديةكانى هةوا بة زةوى 

ةكانى يـ ارية خزمـة  طوز زةوى بة زةوى ك ةكانى ييطة بؤ فِرؤكةكة لةكاتى ثةيوةندئةو ثَيناسةية بةكارئةهَينرَيت وةك بةلََ
 مجوجؤَلى هةوايى ئةجنامى ئةدا .

 

 متييز هوية الطائرة أثناء الطريان 
************************** 

ليت تستعمل الطائرة ا أو جمموعة من األرقام أ أو جمموعة من حروف وأرقام أ أما مطابقة لعالمة نداء جمموعة من احلروف أ
رة يف لـة علـى الطـائ   أرض أ وأمـا مطابقـة للمصـطلح الرمـزي املعـادل لعالمـة النـداء أ وهـي تسـتعمل للدال          –يف اإلتصاالت جـو  

 أرض اليت جتريها خدمات احلركة اجلوية. –اإلتصاالت أرض 
 

( References: Doc 9880 Part I ) 
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128. Aircraft Glide 
           ***************  
Maximum ground distance an aircraft could cover during descent. 

 فِرؤكة )داخزانى(خواربونةوةى
*********************** 

 نيشتنةوة . لة قؤناغىكة فِرؤكةكة بتوانَيت بيرِبَيت  ةيدرَيذترين ماوةى زةميني
  

 إحندار الطائرة
*********** 

 املسافة األرضية القصوى اليت ميكن لطائرة أن تقطعها خالل اهلبوط.
 

 ( References: Doc 9731 Volume II ) 
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129. Aircraft Identification 
          ************************ 
A group of letters, figures or a combination thereof which is either identical to, or the 

coded equivalent of, the aircraft call sign to be used in air-ground communications, and 

which is used to identify the aircraft in ground-ground air traffic services 

communications. 

 

 ثَيناسةى فِرؤكة
************ 

نيشانةى فِرؤكةكة كة  يان هاوجوتة لةطةَل ،  يةثيت و ذمارة ىيان كؤمةَلَيك ذمارةية يان تَيكةَلةيةك َيكةثيت ضةند
  ، ى فِرؤكةكةنةى بانطةوازلةطةَل دةستةواذةى لَيكضوى نيشا هاوجوتةيان  وة ى هةوا بة زةوىيبةكارئةهَينرَيت بؤ ثةيوةند

طوزارى  ة خزمة كةكانى زةوى بة زةوى يوةك بةَلطة لةسةر فِرؤكةكة لة ثةيوةندي بةكارئةهَينرَيت ناسةيةئةم ثَي
 .ةجنامى ئةدا مجوجؤَلى هةوايى ئ

 
 متييز هوية الطائرة
**************** 

ليت تستعمل الطائرة ا جمموعة من احلروف أ أو جمموعة من األرقام أ أو جمموعة من حروف وأرقام أ أما مطابقة لعالمة نداء
رة يف لـة علـى الطـائ   أرض أ وأمـا مطابقـة للمصـطلح الرمـزي املعـادل لعالمـة النـداء أ وهـي تسـتعمل للدال          –يف اإلتصاالت جـو  

 أرض اليت جتريها خدمات احلركة اجلوية.  –اإلتصاالت أرض 

 
  ( References: Doc 4444, Doc 9694, Doc 9924 ) 
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130. Aircraft Observation 
          ************************* 
The evaluation  of  one  or  more  meteorological  elements made from an aircraft in 

flight.  

 فِرؤكة لَيطرتنى( ى )مشتينبينَيت
*************************** 

 . بؤ دياردةيةكى هةوايى يان زياتر ئةجنامى ئةدا لةكاتى فِريندا هةَلسةنطاندنَيكة فِرؤكةكة 
 

 رصدة الطائرة
************ 

 تقييم جتريه الطائرة يف أثناء طريانها لظاهرة جوية أو أكثر.
  

( References: Annex 3, Doc 4444 ) 

 
131. Aircraft Operating Agency 
          ***************************** 
The person, organization or enterprise engaged in, or offering to engage in, an aircraft 

operation. 

 فِرؤكة ىخستنبةطةِرَيكخراوى ِر
*********************** 

 بؤ شكةش ئةكا ئةدا  يان ئؤفةرَيك ثَي فِرؤكةيةك خستنىبةطةِربةَلَينى  ةكةسَيك يان ِرَيكخراوَيك يان ثِرؤذةيةك
 .  فِرؤكةكة خستنى بةطةِر

 
 تشغيل طائرِةوكالة 

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

 يتعهد بتشغيل الطائرة أو يقدم عرضا لتشغيلها. شخص أو منظمة َأو مشروع 
 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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132. Aircraft Operating Manual 
           ******************************* 
A manual, acceptable to the State of the Operator, containing normal, abnormal and 

emergency procedures, checklists, limitations, performance information, details of the 

aircraft systems and other material relevant to the operation of the aircraft. 

Note.— The aircraft operating manual is part of the operations manual. 

 

 فِرؤكةكة ئيش ثَيكردنىبةرى َيِر
*************************** 

 ه اسايى يةكان نائ ه كانةياسا يئيدا تةواوى ِرَيكارة تَيكة خةرى فِرؤكةكةى لةسةردراوة بةرَيكة ِرةزامةندى وآلتى بةطةِرَيِر
ردةكارى وة لةطةَل فِرؤكةك ىكردنبةكار ثةيوةسنتكة  انةى يليستةكانى وردبينى و ئةو زانياري هِرَيكارةكانى دؤخب كتوثِرى 

 .بَيت فِرؤكةكةوة هة كارثَيكردنىكة ثةيوةندى بة  و  هةر بابةتَيكى تر سيستمةكانى فِرؤكةكة 
 .  ةكانكردبةرى َيفِرؤكة بةشَيكة لة ِر خستنةطةِرىبةرى َيبينى : ِرَيت

 

 ًدليل تشغيل الطائرة 
***************** 

قـوائم  والطـواريء   شغل عليه أ يتضـمن السـياقات اإلعتياديـة وغـري اإلعتياديـة وسـياقات حـاالت       دليل حصلت موافقة دولة امل
 ل الطائرة. القة بتشغيعالتدقيق واحملدوديات واملعلومات املتعلقة ب داء الطائرة وتفاصيل أنظمة الطائرة ومواد أخرى هلا 

 دليل تشغيل الطائرة جزءا من دليل العمليات . –حظة. مال
 

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 9760, Doc 9868 ) 
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133. Aircraft Operator 
           ** ****************** 
A person, organization or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft 

operation. 

 خةرى فِرؤكةكة )ئيش ثَيكةرى فِرؤكةكة(بةطةِر
**************************************** 

 .كردنىئيش ثَي بؤ  بَيت يان ئامادة ئيش ثَيبكا َيكخراوَيك يان دةزطايةك كة فِرؤكةيةك هةر كةسَيك يان ِر
 الطائرة مشغل

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

 .مؤسسة أو منظمة أو شخصا نكا سواء تشغيلها يعرض أو طريان عملية أي يشغل من

  

( References: Annex 9, Doc 9944, Doc 9957, Doc 9973 ) 

 

134. Aircraft Operators’ Documents 
            ********************************* 
Air waybills/consignment notes, passenger tickets and boarding passes, bank and agent 

settlement plan documents, excess baggage tickets, miscellaneous charges orders 

(M.C.O.), damage and irregularity reports, baggage and cargo labels, timetables, and 

weight and balance documents, for use by aircraft operators. 

 

 رى فِرؤكةكانبةطةِرخةدؤكؤمَينتةكانى 
******************************* 

 تكتـى  كـانى كـارطؤ و  نَيردراوة نوسـراوة ى / ئامسـان )ثسـوَلةكان( دؤكؤمَينتـةكانى كـارطؤى    ئةمانـةى خـوارةوة ئةطرَيتـةوة :      
 ارتى كـاآل كـ  هريكارةكان بدؤكؤمَينتى ثاكتاوكردنى دارايى بانكةكان و  ( سةركةوتن بؤ فِرؤكةكة هبؤردين)ى تكار هفِرؤكةكان 
ــان  ــةرمان هزيادةك ــ وف ــر رةمس ــانى ت ــة جؤرةك ــاوبردن  ه ( M.C.O)   ة  هةم ــة ن ــةكانى ل ــي هِراثؤرت ــارتى  هان ةكيسةرثَيض ك

ــتةكان    ــان و كةرةس ــينةوةى كاآلك ــَيش     هناس ــوَلةى ك ــتةكان و ثس ــاتى طةش ــتةى ك ــان  خش ــةكارهَين  و بارةك ــؤ ب ــةنان لةالب  ي
 وةبةرهَينةرانى فِرؤكةكةوة .

 
 وثائق مشغلي الطائرات

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

لية للبنوك تسوية املامستندات الشحن اجلوي / إشعارات إرساليات الشحن وتذاكر الركاب وبطاقات صعود الطائرة ومستندات ال
فـات وبطاقــات تعريــف  ( وتقــارير التلفيــات واملخال M.C.Oوالـوكالء  وبطاقــات األمتعــة الزائـدة وأوامــر الرســوم املتفرقـة )    

  ع وجداول مواعيد الرحالت ومستندات الوةن واحلمولة ليستعملها مستثمرو الطائرات.األمتعة والبضائ

 

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 

135. Aircraft Proximity 
          ******************** 
A situation in which, in the opinion of a pilot or air traffic services personnel, the 

distance between aircraft as well as their relative positions and speed have been such 

that the safety of the aircraft involved may have been compromised. An aircraft 

proximity is classified as follows: 
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Risk Of Collision: The risk classification of an aircraft proximity in which  serious risk 

of collision has existed. 

 Safety Not Assured: The risk classification of an aircraft proximity in  which the safety 

of the aircraft may have  compromised. 

 No risk Of Collision: The risk classification of an aircraft proximity in  

which no risk of collision has existed. 

 Risk Not Determined. The risk classification of an aircraft proximity in which 

insufficient information was available to  determine the risk involved, or inconclusive 

or    conflicting evidence precluded such determination. 

 
 نزيكبونةوةى فِرؤكةكانلَيك 

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

 شـوَين و  ؤكـةكان لةطـةلَ  كة مـاوةى نَيـوان فرِ   بينرَيتئة ييةوةفِرؤكةوان يان كارمةندانى مجوجؤَلى ئامسانلةاليةن دؤخَيكة 
ني َلثــؤ ارةوةوى خــةشــة لةســةر ســةالمةتيان ئــةكا  ، نزيكــى فِرؤكــةكانيش بــةم شــَيوةية بةشــَيوةيةكة هةِر يانةكانيــخَيراي

 ئةكرَيت:
بؤ  ةكى ترسناكيسيمةترلة لة ئةجنامى نزيك بونةوةى فِرؤكةكان  ندروستبووبؤ مةترسى  ةينَيكمةترسى ثَيكدادان : ثؤل -
 وودانى ثَيكدادان .ِر

 وةةبـة هؤيـ  كـة  ان بـؤ مةترسـى لـة ئـةجنامى نزيـك بونـةوةى فِرؤكـةك        ةينَيكـ : ثؤل ) بة طومان(  ك بآ دَلنيايىةسةالمةتي -
 . بنةوةبوى مةترسى ووبةِرسةالمةتى فِرؤكةكان ِر

 . وونادا ِر ةى لَيودادانبؤ مةترسى لة ئةجنامى نزيكبونةوةى فِرؤكةكان  مةترسى ثَيك ةينَيكية : ثؤلمةترسى ثَيكدادان ني -

بَيت بؤ ةك هةيانياريبؤ مةترسى لة ئةجنامى نزيكبوونةوةى فِرؤكةكان بآ ئةوةى هيض ز ةديار  : ثؤلينَيكنا ىةكيمةترسي -
 َيت.ديارى بكر ةكةييببَيَلَيت مةترسكة ةكى ضاوةِروان كراو يان بةَلطةيةكى دروست يان نادروست يخةمالندنى مةترسي

  

 التقارب بني الطائرات
**************** 

ا كانـت علـى   هـا وسـرعته  وقعحالة يرى فيها الطيار أو موظفو خدمات احلركة اجلوية أن املسافات بني طائرات أ باإلضافة اىل م
 النحو الذي رمبا هدد سالمة الطائرات املعنية . ويصنف التقارب بني الطائرات كما يلي: 

 خطر التصادم : تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات نش  عنه خطر جسيم حلدوث تصادم بسببه. 
 .ائرات للخطرش  عنه إحتمال بتعريض سالمة الطالسالمة غري مضمونة: تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات ن 

 ال يوجد خطر تصادم : تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات مل ينش  عنه خطر للتصادم بينها.
أو وجود  املتوقع أ اخلطر مل يتحدد: تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات دون توافر معلومات كافية لتقدير اخلطر

 ة أو متضاربة حالت دون تقدير مدى اخلطر. أدلة غري قاطع
 

( References: Doc 4444 ) 
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136. Aircraft  Required  To Be Operated With  a  Co – Pilot 
            ************************************************************** 

A type of aircraft that is  required  to  be  operated  with a  co - pilot, as specified in the 

flight manual or by the air operator certificate.  

 

 يان بة ياريدةرى فِرؤكةوان هةيةيةو فِرؤكانةى كة ثيويستئ
*********************************************** 

 يشثَيكردنىئاتوة كة ه دةقَيككةيان ئيش ثَيكةرةيان يان بِروانامةى ئيش ثَيكردنكةبةرى َيِرلة  ئةو فِرؤكانةية كة 
 . ثَيويستى بة ياريدةدةرى فِرؤكةوان هةية ؤكةكةفِر
 

  الطائرات اليت يتطلب تشغيلها وجود مساعد طيار
************************************** 

 ر. الطائرات اليت ورد نص يف دليل تشغيلها أو يف شهادة املشغل على أن تشغيلها يتطلب وجود مساعد طيا
 

( References: Annex 1 ) 

137. Aircraft Security Check 
          ************************** 
An inspection of the interior of an aircraft to which passengers may have had access 

and an inspection of the hold for the purposes of discovering suspicious objects, 

weapons, explosives or other dangerous devices, articles and substances. 

 ى فِرؤكةيةك يئاسايش ىثشكنين 
************************ 

ــوا و طةشــتياران   شــتانةى كــة  ثشــكنينى ئــةو لةطــةَلبيطــةنآ  دةتــوانن  ثشــكنيين شــوَينةكانى نــاوةوةى فِرؤكةيــةك كــة رَي
از يـان  مِرئـا  مـةنى يـان  يـان تةقة  اوىطومانـ َيوا و طةشتيارةكان بةمةبةستى دَلنيـايى لـة نـةبوونى شـتى     ِر لةاليةنطرياون هةلََ

 . كراويان شتى قةدةغة كةرةستة
 للطائرة فحص األمينال

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

غـرض الت كـد   ملسـافرين ل اتفتيش األماكن داخل الطائرة اليت ميكن أن يصل اليها املسافرون وتفتيش األشياء احملمولة من قبـل  
  واد أو أشياء أخرى خطرة.من عدم وجود أجسام مريبة أو أسلحة أو متفجرات أو أية أدوات أو م

 

( References: Annex 17 ) 
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138. Aircraft Security Search 
          ************************** 
A thorough inspection of the interior and exterior of the aircraft for the purpose of 

discovering suspicious objects, weapons, explosives or other dangerous devices, articles 

or substances. 

 ى فِرؤكةيئاسايش طةِرانى
******************* 

ةك يان يان ض اوىنماوطثشكنينَيكة شوَينةكانى ناوةوة و دةرةوةى فِرؤكةيةك ئةطرَيتةوة مةبةست دؤزينةوةى هةر شتَيكى 
 . بَيتكراوتةقةمةنى يان هةر شتَيك كة قةدةغة

 

 طائرِةلل ميِنألابحث ال
**************** 

مـواد أو   ة أدوات أوتفتيش يشمل األماكن داخل وخارج الطائرة لغرض إكتشاف أية أجسام مريبة أو أسـلحة أو متفجـرات أو أيـ   
 أشياء أخرى خطرة. 

( References: Annex 17 ) 

139. Aircraft Stand 
           **************** 

A designated area on an apron intended to be used for parking an aircraft.  

 

 ى فِرؤكةطةوةستَين /شوَينى وةستانى فِرؤكة
************************************ 

 . ؤكةدنى فِربةكارئةهَينرَيت بؤ وةستان داوةستانى فِرؤكةكان (ثاركىطؤِرةثانى )كراوة لة شوَينَيكى دياري
 

  مكان وقوف الطائرات
********************* 

 . منطقة معينة يف ساحة وقوف الطائرات تستخدم لوقوف الطائرات

 

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9881 ) 
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140. Aircraft Station (RR S1.83) 
          ****************************** 
A mobile station in the aeronautical mobile service, other than a survival craft station, 

located on board an aircraft. 

 

 (RRS1.83)  وَيستطةى فِرؤكة 
************************** 

تـدا  ةركـة لـة بنة   باركراو لةسةر فِرؤكةكان جطـة لـةو وَيسـتطةيةى    ى جوآلوىفِرين يوَيستطةيةكى جوآلوة لة خزمة  طوزار
 . لةسةر فِرؤكةكةداية

 

 ( RR S1.83نوع ) طائرِة الحمطة 
**************************** 

 ئرة.غري احملطة املوجودة أصال بالطا حمطة متنقلة ضمن خدمة الطريان املتنقلة حممولة على منت الطائرة
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

141. Aircraft Type Groupings or Aircraft Type Group 
          **************************************************** 
Aircraft are considered to belong to the same group if they are designed and assembled 

by one manufacturer and are of nominally identical design and build with respect to all 

details which could influence the accuracy of height-keeping performance. 

 

 كؤمةَلةى شَيوةى فِرؤكةكان
******************** 

 ن ة ئةذمارئـةكريَ لـة هـةمان كؤمةلَـ   ةوة نـ كـؤي كردبَيت  و دروسـتكةر ديـزاين  يـان يـةك    ثانيا( ) كؤميةك كة  ئةو فِرؤكانةى 
 ىو دروسـتكردن  لـة شـَيوازى ديـزاين    نهـاو جـو  بـ    يشبـةناو تةنانـة    ئةطـةر   لة هةمان كؤمةَلة ئةذمارئةكرَين هةروةهاه

 . ى فِرؤكةكةة كاركردنى كردن لرة سةر ثارَيزطاكاربكات لة بَلنديدا كة دةتوانَيت نةىياو ووردةكاريثةيوةست بة فِرؤكةكان
  

 الطائرات طرة جمموعات

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

 والصـنع  لتصـميم احيـث   مـن  امسيـاً  متطابقة كانت واحدأ و اذا صانع ومجعها صممها إذا اجملموعة نفس من الطائرات تعترب

 .العلو على ظةاحملاف أداء دقة يف تؤثر أن ميكن اليت بكل التفاصيل يتعلق فيما
 

( References: Doc 9574, Doc 9937  ) 

 

 

142. Aircraft — Type Of 
           ************************ 

All aircraft of the same   basic   design   including all modifications thereto except those 

modifications which   result in  a  change in handling or flight characteristics.  
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 جؤرىلة –فِرؤكة 
**************** 

ــةو  ــة ئ ــة   فِرؤكةي ــةوة ك ــةرِ   ئةطرَيت ــى بن ــةمان ديزاين ــةه ــةموو طؤِرةتى ه ــةكىبَيت و  ه ــدا كراب انكاري ــةو  تَي ــة ل ــت جط  َي
 . فِرؤكةكة ِرةوشةكانى دةبَيتة هؤى طؤرانكارى لة كة  انةىيانكاريطؤِر

 
 عنومن ال –طائرة 

*************** 
تغريات  ؤدي اىل إحداثتتضمن مجيع التعديالت اليت أجريت بإستثناء التعديالت اليت تنفس التصميِم األساسِي من طائرة ل ك

 يف خصائص الطائرة.  
( References: Annex 1 ) 

 

143. Aircraft/Vehicle 
           ******************  
May be used to describe either a machine or device capable of atmospheric flight, or a 

vehicle on the airport surface movement area (i.e. runways and taxiways). 

 

 فِرؤكة / طاليسكة
************** 

ن طاليسكةيةك يا تفِرَيت بَيتوانبازَيك كة َيك يان ئامِرةردةستة واذةيةكة دةتوانرَيت بةكارببَينرَيت بؤ ناساندنى بزوَين
 . ( وربونةوةهَي ِرارةوى ) تةكسى وةى ( طة يان لةسةر فِرؤكةخانة )لةسةر فِر ىجبوَلَيت لة ناوضةى مجوجؤَل

 

  طائرة / عربة
************** 

لـى  ع )   ملطـار مصطلح ميكن أن يستعمل لوصف ماكنة أو وسيلة قادرة علـى الطـريان أو عربـة تتحـرك يف منطقـة احلركـة با      
 املدرج أو على ممرات الزوفان (.  

( References: Doc 9688 ) 

 

144. Air Defence Identification Zone 
           ************************************* 

Special designated airspace of defined dimensions within which aircraft are required to 

comply with special identification and/or reporting procedures additional to those 

related to the provision of air traffic services (ATS). 

 بؤ بةرطرى ئامسانى كراوتةرخان ناوضةي
********************************* 

 دنى نةى ناسانبن بة نيشاثابةند   تؤكةكان ئةكرَيداوا لة فِر تياكراو كة يووبةرَيكى ديارِربة (  ئامسانيية)كايةيةكى 
 ن بة تايبةتة ك  انةىَيكارةو ِرل اطةياندنى شوَينةكانيان زيادِرثَيَيكارةكان بؤ بة ِر ثابةند بن  لةطةَل / يان فِرؤكةكانيان

 . ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايى
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 املخصصة للدفاع اجلوي نطقة امل
   ************************ 

اقعهـا  بالغ عـن مو ذو أبعاد حمددة  ضمنه يتطلب من الطائرات أن تلتزم بعالمة تعريف خاصة و / أو سياقات لإلجمال جوي 
 إضافة للسياقات املخصصة لتقديم خدمات احلركة اجلوية. 

 

( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

 
 

145. Air-Ground Communication 
         ********************************* 
Two-way communication between aircraft and stations or locations on the surface of 

the earth. 

 ثةيوةندى هةوا بة زةمني
******************** 

و  ؤكـةكان  ة نَيـوان فرِ لـ  /يـان    و وَيسـتطةكان و شوَينةكانى سـةرزةوى  و استة لة نَيوان فِرؤكةكان بة دوو ئاِر ةكةييثةيوةند
 . شوَينةكانى سةرزةوى

 
 أرض –إتصال جو 

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

 على سطح األرض. إتصال بإجتاهني بني الطائرات وحمطات أو مواقع

 
 ( References: Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 )  
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146. Air-Ground Control Radio Station 
                **************************************** 

An aeronautical telecommunication station having primary responsibility for handling 
communications pertaining to the operation and control of aircraft in a given area.  

 

 كانى هةوا بة زةوىةيياديؤة ِريوَيستطةى ثةيوةندي
*************************************** 

 ىكــردةةســت بــة ثةيو  دةكةوَيتــة ئةســتؤ ةكانىيــدابينكردنــى ثةيوةندي ه  ةكانيــة فِرؤكةوانييــوَيســتطةيةكة بــؤ ثةيوةندي
 .  راودايكلة ناوضةيةكى دياركردنيان  ىفِرؤكةكان و ضاودَير

 
  أرض –مراقبة اإلتصاالت الراديوية جو حمطة 

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

 ة.نطقة معينمتها يف حمطة إتصاالت طريان تقع عليها مسؤولية ت مني اإلتصاالت املتعلقة بعمليات الطائرات ومراقب
 

( References: Annex 2, Annex 10 Volume II ) 

 

 
 

147. Air-Initiated Comm-B (AICB) Protocol 
           ******************************************* 

A procedure initiated by a Mode S aircraft installation for delivering a Comm-B 

message to the ground. 

 Comm – B ( AICB )ةكان لة جؤرى يثةيوةندي ِرَيكةوتننامةى
****************************************************** 

    بـؤ نـاردنى نامـةى    دةكرَيـت  باركراو لةسةر فِرؤكةكانى  Sَيطةى سيستمى جؤرى لة ِر ازييةكةيان كارس ةضةند رَيكارَيك

Comm – B  . بؤ زةوى 
 Comm – B ( AICB )عقد اإلتصاالت من النوع 

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

 . ىل األرضا  Comm – Bئرة إلرسال رسالة احملمولة على منت الطاS إجراءات أو سياقات تتم من خالل منظومة النمط 
 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 
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148. Airline 
            ********  
As provided in Article 96 of the Convention, any air transport enterprise offering or 

operating a scheduled international air service. 

 ئامسانى   طواستنةوةىكؤمثانياى 
************************* 

 96ةى ةندةكانى مادبيةكان بةثآى ية نَيودةوَلةتية هةواييخزمة  طوزاري  ه  هةر دامةزراوةيةك بؤ طواستنةوةى ئامسانى 
 . ثَيشكةش ئةكا  َيكةوتن نامةى شيكاغؤِر لة 

 
  شركة الطريان

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

  اقية شيكاغو(.من اإلتفاقية ) إتف 96تشغل خدمات جوية دولية طبقا ألحكام املادة  أي مؤسسة للنقل اجلوي تقدم أو

 

( References: Annex 9,  Doc 9957 ) 

 

149. Airmanship 
          ************** 

The consistent use of good  judgement  and   well - developed knowledge, skills and 

attitudes to accomplish flight objectives. 

  

 سى فِرينزانكة ِرةوشى 
******************* 

ردنى  طةشتَيك كَيبؤ بةِر انَيت بِريارى دروست بدا و لَيباتويى و شارةزايى هةبَيت كة بتو بَيت زانيارى خاوةنىكة  ةكةسَيك
  .ىو ئةجنام دانى ئاماجنةكان

 

 مواصفات رجل اجلو
*************** 

  . تع مبعرفة ومهارات ومواقف متكنه من إختاذ قرارات صحيحة وثابتة إلجناة أهداف الرحلةشخص يتم

 

( References: Annex 1 ) 
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150. AIRMET Information 
           ************************** 

Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence or 

expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the 

safety of low - level aircraft operations and which was not already included in the 

forecast issued for low level flights in the Flight Information Region ( FIR) concerned 

or sub – area thereof.  

 

 حسنتبةطةِرةكانى يهةواي ى دياردةيزانيار
************************* 

كان يةة كةش ناسـ وودانى دياردش بينى ِرثَي وا دةرى ئةكا  سةبارة  بةةكة نوسينطةى ضاودَيرى كةش و هةيضةند زانياري
ســةر لة هــةبَيت  ِرؤكــةكانكاريطــةرى لةســةر ســةالمةتى ف انــةوة  يئــةو زانياري لةســةر رَيرةوَيــك  بــةهؤي دا ولــة قؤناغَيكــ

 ضـوو دةر ترىنى ثَيشـوو ثـَيش بينيـةكا  ِريـزى   لة  نةهاتبَيت انة لةوةوثَيش يئةو زانياريبة مةرجَى   ئاستةنزمةكانى فِرين 
بةو سـةر تـر   ةكـى  تايبةمتةنـد يـان لةهـةر ناوضـةيةكى الو     ىينـ ئاستة نزمانة لة ناوضـةى زانيـاري فرِ   بؤ ئةوبؤ طةشتةكان 

 ناوضةية

 

 األرصاد اجلوية التشغيلية معلومات
*************************** 

من  اء الطريقة أثنمعلومات يصدرها مكتب مراقبة األحوال اجلوية عن حدوث أو توقع حدوث ظواهر جوية معينة يف مرحل
صادرة ت اللتبؤايف ا ش نها أن تؤثر على سالمة الطائرات على مستويات الطريان املنخفضة أ ومل تكن قد أدرجت من قبل

 ابعة له. عية تللرحالت اجلوية على املستويات املنخفضة يف إقليم معلومات الطريان املختص أو يف أي منطقة فر
 

( References: Annex 3, Annex 11, Doc 4444) 

 

 

151. Air Navigation Services 
             *************************** 
This term includes air traffic management (ATM), communications, navigation and 

surveillance systems (CNS), meteorological services for air navigation (MET), search 

and rescue (SAR) and aeronautical information services/aeronautical information 

management (AIS/AIM). These services are provided to air traffic during all phases of 

operations (approach, aerodrome and en route). 

 خزمة  طوزارى كةشتيةوانى
********************** 

 ئةم بابةتانة ئةطرَيتةوة: كةدةستة واذة 
 ATM ئامسانىةكانى بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى يخزمة  طوزاري -

 CNSى ِرطَيينبين )سوسةكردن(سيستمةكانى ثةيوةندى و كةشتيوانى و -

 MET بينى كةش و هةواَيخزمة  طوزارى ت -

 SMR كةوتنفريا و خزمةتى طةِران -
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 AIS ةكانية فِرؤكةوانييخزمةتى زانياري -

ةر كةخانة و لةسفِرؤ ه)نزيك بونةوة وةك   نانة لة هةموو قؤناغةكانى بةطةر خسنت ثَيشكةش ئةكرَييئةو خزمة  طوزاري
 وةكان(ةِرَيِر

 خدمات املالحة اجلوية
********************  

( وخدمات CNS )( ونظم اإلتصاالت واملالحة  واإلستطالع ATM يشمل هذا املصطلح خدمات إدارة احلركة اجلوية ) 
ذه اخلدمات  يف (. وتقدم هAIS(  وخدمة معلومات الطريان ) SAR( وخدمة البحث واإلنقاذ ) METاألرصال اجلوبة ) 

  مجيع مراحل العمليات ) اإلقرتاب واملطار وأثناء الطريق ( .

 

( References: Doc 9161, Doc 9734 Part A and Part B )  

 

 

152. Air Navigation Services Provider (ANSP) 
           ************************************************* 

Any entity providing ATM and/or other air navigation services mentioned above. 

 

 كةشتيوانى ئامسانىةكانى يكةش كارى خزمة  طوزاريثَيش
********************************************* 

انةى يـة كةشـتيواني  ى كةشتيوانى ئامسانى يـان ئـةو خزمةتطوزار  ياليةنَيك بتوانَيت خزمة  طوزارهةر هةرثَيكباتةيةك يان 
 .دابني بكا   ئاماذةيان ثَيدراوةلة ثَيشةوة كة 

 
 مقدم خدمات املالحة اجلوية

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

 يوفر خدمات املالحة اجلوية و/أو خدمات املالحة اجلوية املذكورة أعاله. أي كيان 
 

( References: Doc 9161 ) 

 

153. Air  Operator 
            *************** 

The air operator is a person, organization or enterprise engaged in or offering to engage 

in an aircraft operation. 

 ةرى هةوايىكارط
************* 

ان يـ   فـِرين  (ىكـردة هةسـتَيت بـة بةطةِرخسـتنى ثِرؤسـةى )     َيكخراوَيـك يـان كؤمثانيايـةك   هةركةسَيك يان دةزطايةك يـان رِ 
 .ينةكة فِر كردةى جَيبةجَيكردنى هةبَيت بؤ ىئامادةي

 اجلوي املشغل
*********** 

 .بتشغيلها القيام تعرض أو طريان عملية بتشغيل متقو شركة أو منظمة أو شخص أي هو اجلوي املشغل

 

( References: Doc 9973 ) 
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154. Air Operator Certificate (AOC) 
           ************************************ 
A certificate authorizing an operator to carry out specified commercial air transport 

operations. 

 

 (AOC)ىئامسان ئيشثَيكةرىانامةى وبِر
********************************** 

ى يى ئامسانواستنةوةط (ةكانىكردثرؤسةكانى )بؤ ئةجنام دانى  ئةدا ةكة يئامساني ئيشثَيكةرىَيطة بة ِر كةبروانامةية
 . ى سنورداريبازرطان

 
 (AOCاجلوي )  املشغل شهادة

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

 .جتاري حمددة جوي نقل بعمليات القيام املشغِّل ختول شهادة هي
 

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 8335, Doc 9734 Part A and Part B, Doc 

9760, Doc 9868, Doc 1002 ) 

 

 
    

155. Airport Authority 
         *********************  
The entity responsible for the operational management of the airport. 

 دةستةآلتى فِرؤكةخانة
****************** 

 انة.فِرؤكةخ خستنةطةِرىبةرثرسةية يان ئةو ثَيكباتة بةرثرسةية لة بةِرَيوةبردنى  نةئةو الية
 املطار سلطة

*********** 

  .للمطار التشغيلية االدارة عن املسؤول الكيان
 

( Reference : Doc 9830 ) 
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156. Airport Phase of Operations 
           ********************************* 
Any or all phases of aircraft operations involving approach, landing, take-off and/or 

departure. 

 ةكانى فِرؤكةخانةيقؤناغى ضاالكي
************************* 

طةِران وة و هةَلو نيشتنة كة ثةيوةسنت بة نزيك بونةوة ةكان كرد يان تةواوى قؤناغى فِرينقؤناغةكانى  هةر قؤناغَيك لة 
 . )دةرضوون و هةَلسان(  يان بةجآ هَيشنت

 مرحلة عمليات املطار
***************** 

 ملغادرة. أي مرحلة من العمليات أو مجيع مراحل العمليات اليت تتعلق باإلقرتاب واهلبوط  واإلقالع   و/أو ا
 

( References: Doc 9161 ) 

 

157. AIRPROX 
          ************ 
The code word used in an air traffic incident report to designate aircraft proximity. 

 

 ئامبازبوون )ايربروكس(
****************** 

وو زيكبونــةوةى دنووداوةكــانى مجوجــؤَلى ئامســانى بــة مانــاى  ِر لــةئاطاداركردنــةوة  بــؤدةســتة واذةيةكــة بــةكاردةهَينرَيت 
 فِرؤكةكة لةيةكرت.

 
 أيربروكس

********* 

 طائرتني .املصطلح املستخدم يف التبليغ عن وقائع احلركة اجلوية وهو يعين تقارب 
 

( References: Doc 4444 ) 
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158. Air – Report 
          *************** 

A report from an aircraft in flight  prepared  in  conformity  with requirements   for   

position,   and   operational    and/or   meteorological reporting.  

Note.— Details of the AIREP form are given in the PANS-ATM (Doc 4444). 

 اثؤرتى هةوايىِر
************** 

يان لة  ةىةكة شوَيننةوة لى مةرجةكانى ئاطاداركردَيدا بةثيلةكاتى فِرين ئامادة دةكرَيت  اثؤرتَيكة لة فِرؤكةيةكةوةِر
 . ةكان يان لة بارودؤخى كةش و هةواكرد

 دا هاتوة. 4444ووردةكارى ِراثؤرتى هةوايى لة دؤكؤمينتى  تآبينى :
                         

 التقرير اجلوي
************ 

 جلوية. ااملوقع أو عن العمليات أو عن األحوال تقرير من طائرة أثناء طريانها يعد طبقا لشروط اإلبالغ عن 
 

 Doc 4444مالحظة :  تفاصيل التقرير اجلوي مذكورة يف املستند الدولي 
 

( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 
 

159. Air Safety Charge 
          ******************** 
A levy applied to passengers that is designed specifically to contribute towards the 

recovery of RSOO costs for providing safety oversight services. 

 

 باجى سةالمةتى هةوايى
******************* 

يانـةى كـة   جى ئـةو خةر َيوا دائةنرَيت و مةبةست لة وةرطرتنى بةشدارى كردنة لـة طَيِرانـةوة  باجَيطة لةسةر طةشتيار يان ِر
 مةتى.يةكانى ضاودَيرى سةاليبؤ دابينكردنى خزمة  طوزار  اكِرَيكخراوى ناوضةيى بؤ سةالمةتى ئامسانى ئةي

 
 اجلوية السالمة رسم

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

إقليميـة   منظمـة  اتتكبـده  الـيت  التكـاليف  اسـرتداد  يف املسـاهمة  إىل التحديـد  وجـه  علـى  وتهـدف  املسـافرين  على ُتفرض جباية
 .السالمة مراقبة خدمات توفري سبيل يف اجلوية السالمة راقبةمل
 

( References: Doc 9734 Part A and Part B ) 

 

 

160. Airshed 
           ********  
Mass of air that behaves in a coherent way with respect to the dispersion of emissions. 

For the purpose of dispersion studies performed with numerical models, it can therefore 

be considered as a single analysis and management unit. 
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 اهةوبارستة 
********** 

بـؤ مةبةسـتى    ةو،  )دةرثـةِريوةكان(   بـوونى كة ثةيوةندى هةيـة بـة ثـةرش     ةوةيةك  هةواية بة ضِرييةك ئةجوَلَيتبارستة
 ى ردنـةوة و كـارطَير  وةك يةكةيـةكى شـى ك   دةتوانرَيـت   ِرووئـةدا   بة منونةى ذمارةيى ئةو ثةرشبونانةى كة لَيكؤَلينةوةى 

 دابنرَيت .   تاك
 

 مستجمع اهلواء
*********** 

رقميـة   رى بنماذجكتلة من اهلواء تتصرف بطريقة متماسكة فيما يتعلق بتشتت اإلنبعاثات. ولغرض دراسات التشتت اليت جت
 ك إعتبارها وحدة  حتليلية وإدارية مفردة.  ميكن لذل

 
( References: Doc 9889 

 

161. Airship  
         ********** 

A power-driven lighter-than-air aircraft.  

 رداباَلؤنى بزوَين
************** 

 لة طاليسكةى هةوايى.سوك تربَيت بة بةكارهَينانى وزةيةك  َيكة ئةفِرَينرَيتازئامِر
 

  ذو حمرك منطاد
************* 

 وسيلة تقاد بإستخدام الطاقة أخف من املركبة اهلوائية.
 

( References: Annex 1, Annex 7 ) 
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162. Airside 
           ********  
The movement area of an airport, adjacent terrain and buildings or portions thereof, 

access to which is controlled. 

 ناوضةى هةوايى / ناوضةى ئامسانى 
****************************** 

ن بةشَيك يا ةخانة فِرؤك ىةردةوروب كانىلةطةَل زةوى و دامةزراوة، دا كةلة ناو فِرؤكةخانة ةكانناوضةى مجوجؤَلى فِرؤكة
 َيطةى ضاودَيرى يةوة دةتوانرَيت بيان طةيتآ. نة كة  لةِرالةو دامةزراو

 
 اجلانب اجلوي
*********** 

 منطقة حتركات املطار واألراضي واألبنية اجملاورة أو جزء منها يكون الوصول اليها حتت املراقبة.
 

( References: Annex 17 ) 

 

 
 

163.Airspace 
         ********* 

Class A 
***********  
Restricted airspace where all operations must be conducted under IFR or SVFR. All 

aircraft are subject to ATC clearance. All flights are separated from each other by ATC. 

Class B 
***********  
Airspace where operations may be conducted under IFR or SVFR or VFR. All aircraft 

are subject to ATC clearance. All flights are separated from each other by ATC. 
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Class C  
*********** 

Airspace where operations may be conducted under IFR or SVFR or VFR. Entering 

Class C airspace only requires radio contact with the controlling air traffic authority, 

though an ATC clearance will ultimately be required. 

 

 كايةيى ئامسانى
***************** 

 ماكانى فِرينـى ى بنـة َيكانى تيا بةرجةسـتةبكرَيت بـةث  كردةسنوردارة ثَيويست ئةكا  سةرجةم   كايةيكى : Aكايةى جؤرى 
كَيفـب  َيـر رِ ةكان  لـة ذ يـدا هـةموو فِرؤكـ   ئامَيرى يان بنةماكانى فِرين بةضاو يـان بنـةماكانى فـِرين بـة بينينـى تايبـة  ، تيَ      

 .جيادةكاتةوة ةكان لة يةكرتىطةشت وضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانيدان ، ضاودَيرى ئامسانى  هةمو
 امَيرى ، فـِرين ى بنـةماكانى فِرينـى ئـ   َيةكـانى تيـا بةرجةسـتةبكرَيت بـةث    كردكايةيةكة دةكرَيت سةرجةم : Bكايةى جؤرى 

انى  هـةموو  ى ئامسـ يَيرو ضـاود ى ئامسانيدان يكَيفب ضاودَيرر ِربةضاو ، فِرين بة بينينى تايبة  و سةرجةم فِرؤكةكان لةذَي
 .جيادةكاتةوة  لةيةكرتىطةشتةكان 

 امَيرى ، فـِرين ى بنـةماكانى فِرينـى ئـ   َيكـانى تيـا بةرجةسـتةبكرَيت بـةث    كردةكايةيةكة دةكرَيت سةرجةم : Cكايةى جؤرى 
 لةطـةَل ئـةو   تـةىل َيةكى بيـ ثةيوةندي طرتنـى  بـآ  ناكرَيـت  Cكايـةى   بةضاو ، فـِرين بـة بينينـى تايبـة  بـةآلم ضـون بـؤ نـاو        

ى رى مجوجـؤلَ مجوجـؤَلى هـةوايى دةكـا  هةرضـةندة لـة كؤتاييـدا ثَيويسـتة مؤَلـة  لـة ضـاوديَ           دةستةآلتةى كـة ضـاودَيرى  
 ةوة وةربطريَيت.يئامساني

 

 اجلوي اجملال
*********** 

 أو آلليا الطريان لقواعد وفقا العمليات مجيع فيه ُتجرى أن جيب مقيد جوي : جمال Aالفئة  من اجلوي اجملال
 .اجلويـة  احلركـة  مراقبة لتصريح الطائرات  مجيع فيه وختضع .اخلاصة البصري الطريان قواعد  أو البصري الطريان قواعد

 .بعض من بعضها الرحالت  مجيع فصل اجلوية مراقبة احلركة وتتوىل
 الطـريان  قواعـد  وأ اآللـي  الطـريان  لقواعـد  وفقـا  العمليـات  مجيـع  فيـه  ُتجـرى  أن جيـوة  جوي :جمال Bالفئة  من اجلوي اجملال

 ةمراقبـ  وتتـوىل  .اجلويـة  احلركة مراقبة لتصريح  الطائرات مجيع فيه وختضع .اخلاصة البصري قواعد الطريان أو ريالبص
 .بعض من بعضها الرحالت مجيع فصل احلركة اجلوية

 نالطـريا  قواعـد  أو اآللـي  الطـريان  لقواعـد  وفقـا  العمليـات  مجيـع  فيـه  ُتجرى أن جيوة جوي : جمال Cالفئة  من اجلوي اجملال
لالسلكي مـع السـلطة   سوى إتصال با Cقواعد الطريان البصري اخلاصة. وال يقتضي دخول اجملال  اجلوي من الفئة  أو البصري

  اجلوية.  احلركة مراقبة من ترخيص على األمر نهاية يف احلصول ضرورة من الرغم على اجلوية احلركة اليت تتوىل مراقبة
 

( References: Doc 1031 ) 
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164. Airspace Concept 
          ******************** 

An airspace concept describes the intended operations within an airspace. Airspace 

concepts are developed to satisfy explicit strategic objectives such as improved safety, 

increased air traffic capacity and mitigation of environmental impact. Airspace concepts 

can include details of the practical organization of the airspace and its users based on 

particular CNS/ATM assumptions, e.g. ATS route structure, separation minima, route 

spacing and obstacle clearance. 

 

 ى ئامسانىكايةبريؤكةى 
********************* 

تيـا   ىةيةكـ يايةي ئامسانكانى كضةمكةه  دا خبرَين لة هةر كايةيةكى ئامسانيبةطةِر بَيتانةى كة بة نيازكردئاماذةية بؤ ئةو 
انى و جـؤَلى ئامسـ  دائةنرَيت بـؤ دابينكردنـى ئاماجنـة سـرتاتيجية ديارةكـان، وةك باشـكردنى سـةالمةتى ، فراوانكردنـى مجو        

 ى ايـةى ئامسـان  كى يـ َيـك خسـتنى كردة  وردةكـارى رِ بريؤكةى  كايةى ئامسـانى  كةمكردنةوةى كاريطةرى فِرين لةسةر ذينطة ، 
مجوجـؤَلى   ىنَيوةبردِرى و بةِرطَيينةكان و كةشتيوانى و بينيوةرطرتن  لة بوارى ثةيوةندى يلَيسوود  لةطةَلؤ دةطرَيت لةخ

ةوةى اوةى جياكردنـ َيرةوة ئامسانيةكان و ديارى كردنى كـةمرتين مـ  جؤرةكانى ِر طرهمياتةى  نةخشةسازىبؤ منومة ئامسانى 
 زطاربوون لةبةر بةستةكان.فِرؤكةكان و ِر

 
 اجلوي اجملال مفهوم

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

 أهـداف  جلويـة لتلبيـة  ا اجملاالت مفاهيم وتوضع بعينه جوي جمال أي يف تشغيلها املزمع العمليات اجلوي اجملال مفهوم يصف  

 يئـة. الب علـى  لطـريان ا تـ ثري  مـن  والتخفيـف  اجلويـةأ  للحركـة  املتاحـة  السعة وةيادة السالمةأ حتسني مثل علنيةأ اسرتاتيجية

خبصـوص   حمـددة  رتاضـات اف إىل استنادا به اجلوي واالنتفاع للمجال العملي التنظيم تفاصيل اجلوية اجملاالت مفاهيم وتتضمن
 الـدنيا  واحلـدود  يـةأ اجلو احلركـة  خـدمات  طرق هيكل افرتاضات مثل اجلويةأ احلركة و ادارة واملالحة واالستطالع االتصاالت

 .العوائق من واخللوص اجلويةأ الطرق بني واملباعدة بني الطائراتأ للفصل
 

( References: Doc 9613, Doc 9905, Doc 9992 ) 
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165. Airspace Management 
         ************************* 
The process by which airspace options are selected and applied to meet the needs of the 

ATM community. 

 بردنى كايةى ئامسانى بةِرَيوة
********************** 

بـؤ   بكرَينَيبـةج َيدا جديارى بكرَيت و لـة هـةمان كاتـ    بة كايةى ئامسانى ةيةكة بةهؤيةوة دةتوانرَيت بذاردة تايبةتةكانكرد
 .ATMةكانى ئةو اليةنانةى بةرثرسن لة بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى ئامسانى يمسؤطةر كردنى ثَيويستي

 وياجل ءالفضاإدارة 
************** 

ات إدارة لة عـن عمليـ  يتم من خالهلا حتديد اخليارات اخلاصة بالفضاء اجلوي وتطبيقها لتلبيـة حاجـات اجلهـات املسـؤو     عملية
 احلركة اجلوية. 

( References: Doc 9882 ) 

 
166. Air-Taxiing 
           ************** 

Movement  of  a  helicopter/VTOL  above   the   surface   of an aerodrome, normally in 

ground effect   and   at  a  ground  speed normally less than 37 km/h (20 kt). 

Note.— The actual height may vary, and some helicopters may require air-taxiing  

above 8 m (25 ft) AGL to   reduce   ground   effect turbulence   or provide  clearance 

for cargo slingloads. 

 ةكى نزمدايباَلةفِرآ لة بةرزي
************************* 

لةسةر  ( VTOL) ةوة َيتئةنيشو   ةوةَيتجوَلةى فِرؤكةيةكى هةىل كؤثتةر يان ئةو فِرؤكةيةى كة بةستونى بةرزئةب
 كا   ة لكم  37 لة لة سةر زةوى فرؤكةكة   ىؤيشتنِر ىخَيرايي ه ييةوةى زةويبةهؤي كاريطةر كةووى فِرؤكةخانةِر

 .طرآ( 20بَيت )كةمرت ذمَيرَيكدا 
 كؤثتةرانةو هةليجار ثَيويست دةكا  هةندآ لةهةبَيت ، هةندآ  انييجياواز ى فرؤكةكاندةكرَيت بةرزاي بينى :َيت

 يانن مانةوةزةوى و يا كة لةسةركردنةوةى طَيذةَلوبكةن بؤ كةمَىووى فِرؤكةخانة باَلة فِرم لةسةر ِر8ةكى تا يلةبةرزي
 .لة دةرةوةى فرؤكةكة  ةك بؤ شؤِركردنةوةى طوريس بؤ هةَلطرتنى كةرةستةى ثَيويستماوةي

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 التحليق على أرتفاع منخفض
**************************  

ري علـى  بسـرعة السـ  وري األرض حترك طائرة هيليكوبرت أو طائرة عمودية اإلقالع واهلبوط فوق سطح املطار أ عادة بفعـل تـ ث  
 عقدة (.  20كيلومرتا يف الساعة )  37األرض تكون عادة أقل من 

 ع يزيد علىمالحظة: قد يتفاوت العلو الفعلي أ وقد يتطلب األمر يف بعض طائرات اهلليكوبرت أن حتلق على إرتفا
مـل البضـائع   حل  ض أو لـرتك مسـافة كافيـة    قدم ( فوق سطح األرض أ خلفض اإلضطراب الناتج عـن تـ ثري األر   25أمتار )  8

 باحلبال خارج الطائرة.

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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167. Air Temperature 
           *******************  
The temperature indicated by a thermometer exposed to the air in a place sheltered from 

direct solar radiation (degree Celsius, °C). 

 ثلةى طةرمى هةوا
************** 

ر كاريطـةرى  لة ذيَـ  ت وئارام بَي كةى كراوة و هةواطةرما نيشانى ئةدا  لة شوَينَيكدا كة ىئةو ثلة طةرميةية كة طةرمى ثَيو
 ةبَيت.ن دااستةوخؤى ِرخؤرتيشكى 

  

 درجة حرارة اهلواء
***************** 

باشـر ) درجـة   الشمسـي امل  درجة احلرارة اليت يشري اليها ميزان احلرارة عندما يكون معرضا للهواء يف مكان مبن ى عن اإلشـعاع 
 مئوية ( 

( References: Doc 9837 ) 

 

168. Air-to-Ground Communication 
           ********************************** 
One-way communication from aircraft to stations or locations on the surface of the 

earth. 

 ى هةوا بةزةوىيثةيوةند
******************* 

 ةر زةوى .س ىشوَينةكانبؤ انةوة كلة فِرؤكة يان طةكانانةوة بؤ وَيستكاستةية لة فِرؤكةةكى يةك ئاِريثةيوةندي
 

  

 اإلتصال من اجلو اىل األرض
********************* 

 إتصال يف إجتاه واحد من الطائرات اىل حمطات أو مواقع على سطح األرض. 
 

( References: Annex 10 Volume II,  Doc 4444 ) 
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169. Air Traffic 
           ************ 

All aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an aerodrome. 

 مجوجؤَلى هةوايى
*************** 

 . ب داننائامسدان يان لة ناوضةى مجوجؤَلى ئامسانسةرجةم ئةو فِرؤكانةي كة لة 
  

 احلركة اجلوية
***********  

 املناورة باملطار.مجيع الطائرات املوجودة يف اجلو أو يف منطقة 
 
) Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9432Doc 4444,  Annex 2, Annex 11,  References:(  

 
 

170. Air  Traffic  Advisory   Service 
           ************************************* 

A   service   provided   within  advisory airspace to ensure separation, in so far as 

practical, between aircraft which are operating on IFR flight plans. 

  

 اوَيذكارى مجوجؤَلى هةوايىخزمةتطوزارى ِر
********************************** 

ة لـ  او بَيـت(  طوجنـ ) ئةوةنـدةى   تنةوةخسـ خزمةتَيكة لة ناو كايةى ئامسانيدا ثَيشـكةش ئـةكرَيت بـؤ دةسـتةبةركردن و دور    
 . ئةفِرن بة فِرينى ئامَيرىكة  نَيوان ئةو فِرؤكانةى 

  

 اخلدمة اإلستشارية للحركة اجلوية

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

 لي. آخدمة تؤدى يف داخل جمال جوي إستشاري لضمان املباعدة أ بني الطائرات اليت تطري طبقا خلطة طريان 
 

( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 4444 ) 

 

 

171. Air Traffic Control ( ATC ) Clearance 
          ******************************************** 

Authorization for an aircraft to proceed under conditions specified by an air traffic 

control unit. 

Note 1.— For convenience, the term “air traffic control clearance” is Frequently 

abbreviated to “clearance” when used in appropriate contexts. 

Note 2.— The abbreviated term “clearance” may be prefixed by the words “taxi”, 

“take-off”, “departure”, “en route”, “approach” or “landing” to indicate  the particular 

portion of flight to which the air traffic control clearance relates. 
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 ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى (ى)ِرَيطةثَيدانبةرطةى 
****************************************** 

ى ديارى َلى هةوايمجوجؤ دَيرى ئامسانىكاربكا   بةو مةرجانةى يةكةى ضاو كة دةرئةضَيت ِرَيطةثَيدانَيكة بؤ فِرؤكةيةك
 . ئةكا 

 (َيدانرَيطةث)ة ب ارهَينانبؤ ئاسانكارى زؤرجار رَيطةثَيدانى ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى بة كورتى بؤ بةك : 1بينى  َيت
 ناوزةد دةكرَيت.

 طةِران ،كسى( ، هةَل )تارؤيشنت، دةكرَيت دةستةواذةى )رَيطةثَيدان( بلكَينرَيت بةيةكَيك لةم وشانة  : 2بينى  َيت
بؤ  ةك بَيتيةَلطةك بوة يةةوةئئةو لكاندنة بؤ  ه نزيك بوونةوة ، نيشتنةوة، لة رَيرةوى ئامسانى  ِرَيكو ثَيكبةجآهَيشنت ، 

 ى ئامسانيدا هاتووة.يَيطةثَيدانى ضاودَيرلةرَيطةثَيدانى طةشتةكة لة ِر  بةشَيك
 

 تصريح مراقبة احلركة اجلوية

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

 إذن يصدر للطائرة للعمل وفقا للشروط اليت حتددها وحدة مراقبة احلركة اجلوية. 
امه يف إسـتخد     نـد ع: للتيسري أ غالبا ما خيتصر املصطلح " تصريح مراقبة احلركة اجلوية " اىل " التصريح "  1مالحظة 

 السياقات الواضحة.
" املغادرة     ختصر " تصريح " إحدى الكلمات التالية " السري " أ " اإلقالع " أ: جيوة أن تضاف اىل املصطلح امل 2مالحظة 

املعني من الرحلة املرخص به يف   " أ " اإلنتظام يف الطريق اجلوي " أ" اإلقرتاب " أ " اهلبوط " أ وذلك للداللة على الباب
 تصريح مراقبة احلركة اجلوية

 
 ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432,  Doc 9432 ) 

 
 

172. Air Traffic Control ( ATC ) Instruction 
           **************************************** 
Directives issued by air traffic control for the purpose of requiring a pilot to take a 

specific action. 

 مسانىى ئايب ضاودَيريِرَينما
********************* 

 . ةوةسنوردار كىَيَيكارِر ؤكةوان بةنمايى يةكة ضاودَيرى ئامسانى دةرى ئةكا  بؤ ثابةندكردنى فِرَيئامؤذطارى و ِر
 

 تعليمات مراقبة احلركة اجلوية
*********************** 

 د. توجيهات تصدرها مراقبة احلركة اجلوية إللزام الطيار بإختاذ إجراء حمد
 

( References: Doc 4444, Doc 9880 Part I)  

 

 

 

 

173. Air Traffic Control ( ATC ) Service  
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      ******************************************* 

A  service provided for the purpose   of : 
a. Prevent collision  ; 

1. between aircraft, and 
 

2. on the manoeuvring area between aircraft and obstructions , 

b.  expediting and maintaining an orderly flow of air traffic. 

 ى ئامسانى يى ضاودَيريخزمة  طوزار
******************************* 

 : بؤ  كردنبَيبةجَيمةبةست لة جةكة يخزمةتطوزاري 
 لة ثَيكدادان: ةبةرطرتن -ا 

 .يان ان خؤياندالة نَيوان فِرؤكةك .1

 لةنَيوان فِرؤكةكان و بةربةستةكانى ناوضةى مجوجؤَلى هةوايى. .2

 َيك و ثَيكى.َيك خستنيان بة ِرو ِر ئامسانىبؤ مجوجؤَلى  ةئاسانكارى كردن –ب 
 

 خدمة مراقبة احلركة اجلوية
************************ 

 خدمة الغرض من تقدميها :  
 منع التصادم :  -أ

 ت بعضها ببعض بني الطائرا . 1

 بني الطائرات والعوائق يف منطقة املناورات باملطار  . 2
 تسهيل احلركة اجلوية  وتنظيم سريها بسالسة. -ب

 
                              ( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 9161, Doc 4444, Doc 9869 ) 

 

 

174. Air Traffic Control ( ATC ) Unit 
            *************************************** 

A generic term meaning variously, area control centre, approach control unit or 

aerodrome control tower.  

 َلى هةوايىيى مجوجويةكةى ضاودَير
***************************** 

كـةى  ، يـان ية  فةر()دةةم يةكانـة : مةَلبةنـدى ضـاودَيرى ناوضـة    ةكَيك لـ هةر يبؤ بةكارئةهَينرَيت بةطشتى يةكة ةاذدةستةو 
 . ضاودَيرى نزيك بوونةوة يان قولةى ضاودَيرى فِرؤكةخانة

 
 وحدة مراقبة احلركة اجلوية

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

 قبة املطار.و برج مراب أ أتعبري عام يطلق على أي من الوحدات التالية : مركز مراقبة املنطقة أ أو وحدة مراقبة اإلقرتا
 

( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 4444 ) 
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175. Air Traffic Flow Management (ATFM) 
          *******************************************  
A service established with the objective of contributing to a safe, orderly and 

expeditious flow of air traffic by ensuring that ATC capacity is utilized to the maximum 

extent possible and that the traffic volume is compatible with the capacities declared by 

the appropriate ATS authority. 

 

 بةِرَيوةبردنى يةك لة دواى يةكى مجوجؤَلى هةوايى
***************************************** 

رام و وةيةكى ئـا ةكة بةمةبةستى بةشداربوون لة دابينكردنى يةك لة دواى يةكى مجوجؤَلى هةوايب ، بةشَييخزمة  طوزاري
 قةبارةىنَيوان   نىاساز هوانا تى ى تا ئةوثةِرئامسانى مجوجؤَلى يَيطةى بةكارهَينانى تواناى ضاودَيرَيك و ثَيك و خَيرا لة ِرِر

يةنـدراوة  ةوة ِرطةييى مجوجوَلى ئامسانطوزاريةكانكة لةاليةن بةرثرسى خزمةت ستانةىمجوجؤَلى هةوايى و نَيوان ئةو توان
.  

 إدارة إنسياب احلركة اجلوية

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

قبـة  م قـدرة مرا سياب احلركة اجلوية آمنا ومنتظما وسريعا عن طريـق ضـمان إسـتخدا   خدمة أنشئت بهدف اإلسهام يف جعل إن
خبـدمات   طة املختصـة احلركة اجلوية اىل أقصى حد ممكن أ وضمان التوافق بني حجم احلركة وبني السعات الـيت أعلنتهـا السـل   

 احلركة اجلوية.
 

( References: Annex 11,  Doc 4444 ) 

 

176. Air Traffic Management (ATM) 
           ************************************** 
The dynamic, integrated management of air traffic and airspace (including air traffic 

services, airspace management and air traffic flow management) — safely, 

economically and efficiently — through the provision of facilities and seamless services 

in collaboration with all parties and involving airborne and groundbased functions.  
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 بةرَيوةبردنى مجوجؤَلى هةوايى 
*************************** 

و  َلى هـةوايى ةكانى مجوجـؤ يـ خزمـة  طوزاري  بـة بةِرَيوةبردنى سةرتاسةرى ديناميكى مجوجؤَلى هةوايى و كايةى ئامسـانى  
ه ه ابورىئـ ى ئـارام و  كبةِرَيوةبردنى يـةك لـة دواى يـةكى مجوجـؤَلى هـةوايى بـة شـَيوازيَ       بة  بةِرَيوةبردنى كايةى ئامسانى ، 

ارمــةتى ةهاوكارى و يبــلَيبــاتو بَيــت لــة دابينكردنــى تــةواوى ثَيداويســيت و خزمةتطوزاريــةكان  كــارا و  كــة بــةِرَيوةبردنَيك 
 . َيتئةكرَيبةجَيكةلةسةر زةوى و ئامساندا ج لةخؤبطرَيت ئةو كاروضاالكيانة سةرجةمتةواوى اليةنةكان كة 

 إدارة احلركة اجلوية
*************** 

ة ال اجلـوي أ وإدار إدارة اجملـ واإلدارة املتكاملة الديناميكية للحركة اجلوية واجملال اجلوي مبا يف ذلـك خـدمات احلركـة اجلويـة أ     
 يــزات واخلــدماتمــن خــالل التــوفري املتواصــل للتجه –بصــورة آمنــة وإقتصــادية وتتســم بالكفــاءة  –إنســياب احلركــة اجلويــة 
  راف ومبا ينطوي على املهام اليت تتم يف اجلو وعلى األرض.بالتعاون بني مجيع األط

 

( References: Doc 4444, Doc 7192 Part E-2, Doc 9882  ) 

 

177. Air Traffic Management (ATM) 
           ************************************* 
The aggregation of the airborne functions and ground-based functions (air traffic 

services, airspace management and air traffic flow management) required to ensure the 

safe and efficient movement of aircraft during all phases of operations. 

 

 بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى هةوايى 
************************ 

ــةوةى تــةواو ــةرمان و ى كؤكردن ــةوايى و زةمين ف ــارة ه ــكاروب ــة  ة تايبةتــةكان ي ــؤَلى ل ــوزارى مجوج ــة  ط ــةوايى ،  )خزم ه
ى و دنــى ســةالمةت( كــة ثَيويســنت بــؤ دابــني كر ذمــى مجوجــؤَلى هــةوايىوبــةِرَيوةبردنى كايــةى ئامســان ، بــةِرَيوةبردنى ور

 يندا.مجوجؤَلى فِرؤكةكان لةسةرجةم قؤناغةكانى  فِر كردنىبةطوِر
 

 احلركة اجلوية إدارة
**************** 

( الالةمـة    ركـة اجلويـة  جتميع الوظائف اجلوية واألرضية ) خدمات احلركة اجلوية أ وإدارة اجملـال اجلـوي أ وإدارة تـدفق احل    
 ائرات يف  مجيع مراحل العمليات .لت مني سالمة وفاعلية حركة الط

 
( References: Doc 9161, Doc 9869 ) 

 

 

178. Air Traffic Management System 
          *********************************** 
A system that provides ATM through the collaborative integration of humans, 

information, technology, facilities and services, supported by air and ground- and/or 

space-based communications, navigation and surveillance. 
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  ئامسانىسيستمى بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى 
******************************** 

ن لـة نَيـوا   كانةيـ هةرةوةزي ىبةهؤى كؤكردنةوة فةراهةم ئةكا  َلى هةوايىطوزارى مجوجودابينكردنى خزمةت  سيستمَيكة 
ــةكان و زانياري ــكةس ــةكان   ي ــتةكان و خزمةت ــةلؤجيا و كةرةس ــة سي    ةكان و تةكن ــنت ب ــت بةس ــتمةكانى ثةيوثش ــدى و س ةن

 يان ئامسانى. / رى هةوايى و زةمينىطَيينكةشتيةوانى و بين
 

 نظام إدارة احلركة اجلوية

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

ا التكنولوجيــونظــام يســمح بتــوفري خدمــة إدارة احلركــة اجلويــة مــن خــالل اجلمــع بشــكل تعــاوني بــني األفــراد واملعلومــات     
 لفضائية.ااىل نظم اإلتصاالت واملالحة واإلستطالع اجلوية واألرضية و / أو والتجهيزات واخلدمات باإلستناد 

 

 

( References: Doc 4444, Doc 9882 ) 

 

 

179. Air Traffic Service ( ATS ) 
      ********************************** 

A generic term meaning variously, flight information service, alerting service, air traffic 

advisory service, air traffic control service (area control service, approach control 

service or aerodrome control service). 

 

 ئامسانىخزمةتطوزارى مجوجؤَلى 
************************** 

نـــةوة يـــان خزمـــةتطوزارى ئاطاداركرد يـــان  ى فـــِرين ،يـــةكانطوزارى زانياريدةســـتةواذةيةكى طشـــتى يـــة بـــةواتاى خزمـــةت
ــةتطوزارى ِر ــذخزم ــؤ ىكاراوَي ــة      ب ــةوايى ) خزم ــؤَلى ه ــاودَيرى مجوج ــةتطوزارى ض ــان خزم ــانى ي ــؤَلى ئامس تطوزارى مجوج

 ى ناوضة يان خزمةتطوزارى ناوضةى نزيك بونةوة يان خزمةتطوزارى ضاودَيرى فِرؤكةخانة(.يضاودَير
 

 خدمة احلركة اجلوية

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

مراقبـة   أ أو خدمـة  مصطلح عام يعين خدمة معلومات الطريان أ أو خدمة التنبيه أ أو اخلدمـة  اإلستشـارية للحركـة اجلويـة    
   احلركة اجلوية ) خدمة مراقبة املنطقة أو خدمة مراقبة اإلقرتاب أو خدمة مراقبة املطار (.

  

 ( References: Annex 2, Annex 4, Annex 10 Volume III, Annex 11, Doc 4444, Doc 

9432,  Doc 9161, Doc 9734 Part A and Part B ) 

 

 

180. Air Traffic Services Airspaces 
           ********************************** 

Airspaces of defined dimensions, alphabetically designated, within which specific types 

of flights may operate and for which air traffic services and rules of operation are 

specified.  

Note.- ATS airspaces are classified as Class A to G as shown in Annex 11, Appendix 4.  
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 (هةوايى)خزمةتطوزاري مجوجؤَلى ئامسانى  يةكانىيكاية ئامسان
**************************************************** 

وياندا نا بةةشت طةندين ض و نراوثؤلَين كبةضةند ثيتَيكى ئةجبةدى  ه شَيوةى زانراو ضةند ِرَيطايةكى هةوايى ية رووبةرو
 .ِرخستنةطةى ارَيككَيان ثَيشكةش ئةكرَيت لةسةر بنةماى ضةند رٍ يؤَلى هةوايةدرَيت و خزمة  طوزارى مجوجئئةجنام 

ؤى ذمارة ( ى ثاشك4)مارة تآبينى : كاية ئامسانيةكان ثؤَلني كراون لة جؤرى )أ( بؤ جؤرى )ز( بةشَيوةيةى لة هاوثَيضى ذ
 دا هاتوةَيكةوتن نامةى شيكاغؤ(ي ِر11)

 
 اجملال اجلوي خلدمات احلركة اجلوية

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

ات اليهـا خـدم   طرق جوية معرفة األبعاد ومصنفة حبروف أجبديـة وتعمـل يف داخلـها أنـواع حمـددة مـن الـرحالت الـيت تقـدم         
 احلركة اجلوية وهلا قواعد للتشغيل.

حق   احلـادي عشـر   ( باملل 4 )مالحظة: صنفت اجملاالت اجلوية من الفئة ) ألف ( اىل الفئة ) ةاي ( على النحو املبني يف املرفق 
 .  إلتفاقية شيكاغو

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 
 

181. Air Traffic Services Interfacility Data Communication  (AIDC) 
           ****************************************************************************  
A data link application that provides the capability to exchange data between air traffic 

service units during the notification, coordination and transfer of aircraft between flight 

information regions. 

 

 مجوجؤَلى هةوايى ةكانىييان خزمة  طوزارنَيو ئاَلوطؤِر كراوةكانى ةيب ثةيوةندييزانيار
***************************************************************** 

ة  خزم يةكةكانى َيوانن  ةكانببؤ ئاَلوطؤِرى زانياري ئةكا  دابينكردنى توانا ه  ةكانةيى زانيارييئةجنامدانى ثةيوةند
ؤ  مَيكةوة بة هةرَيل و فِرينى فِرؤكةكان  ىو هةماهةنط و ئاطاداركردنةوةةكانى جوَلةى هةوايى ثةيوةست بة يطوزاري

 . ةكانية فِرؤكةوانييهةرَيمةكانى زانياري هةرَيمَيكى ترى ÷
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 بيانات اإلتصاالت املتبادلة بني خدمات احلركة اجلوية 
***************************************** 

التنسـيق   اإلبالغ أوتطبيقات وصلة بيانات توفر إمكانية لتبادل البيانات بني وحـدات خـدمات احلركـة اجلويـة الـيت تتعلـق بـ       
 .وإنتقال الطائرات بني أقاليم معلومات الطريان

 

( References: Doc 9694 ) 

 

182. Air Traffic Services Reporting Office 
             ***************************************** 

A unit established for the purpose of receiving reports concerning air traffic services 

and flight plans submitted before departure.  

Note.— An air traffic services reporting office  may  be  established  as  a separate unit 

or combined with an   existing   unit,   such  as   another   air   traffic services unit, or a 

unit of the aeronautical information service. 

 نوسينطةى راثؤرتةكانى خزمة  طوزارى مجوجؤَلى هةوايى
************************************************ 

  ايى و جؤَلى هةوى مجواثؤرتانةى ثةيوةنديان هةية بة خزمةتطوزاريةكانادةسثَيردرَيت بة وةرطرتنى ئةو ِريةكةيةكة ِر
 .وةرئةطريَين شتنى طةشتةكان ثَيش بةجآهَي ِراثؤرتانةى  ئةوه  نةخشةى طةشتةكان 

يةكةيةك  َيت يانبى مجوجؤَلى هةوايى يةكةيةكى سةربةخؤ ياثؤرتةكانى خزمةتطوزارنوسينطةى ِربينى : دةكرَيت  َيت
 بَيت. ينفِر كانى ةييةكةكانى خزمةتى مجوجؤَلى هةوايى  يان خزمةتطوزارى زانياري بة سةربَيت 

 
 مكتب تقارير خدمات احلركة اجلوية

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

بـل  لـيت تـودع ق  وحدة مكلفة بإستالم التقارير املتعلقة خبدمات احلركـة اجلويـة وخطـط احلركـة اجلويـة وخطـط الـرحالت ا       
 املغادرة. 

 ن وحدات ممالحظة: جيوة أن يكون مكتب تقارير خدمات احلركة اجلوية وحدة مستقلة أو وحدة تابعة لوحدة قائمة 
 وية أو خدمة معلومات الطريان. خدمة احلركة اجل
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            ***************************** 

A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information centre or 

air traffic services reporting office. 

 

  يةكةى خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى هةوايى
************************************ 

يـان   تديَـ  ينفـرِ   كانىيـان مةَلبةنـدى زانياريـة    دَيت مجوجؤَلى هةوايى ية بة ماناى يةكةى ضاودَيرىيدةستةواذةيةكى طشت
  . دَيت  ةكانى مجوجؤَلى هةوايى يخزمةتطوزاري تسازىاثؤرنوسينطةى ِر

   

 وحدة خدمات احلركة اجلوية
*********************  

  ة اجلوية.ارير خدمات احلركتعبري عام يعين وحدة مراقبة احلركة اجلوية أو مركز معلومات الطريان أو مكتب تق

 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 
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184. Air Transit Route 
            ******************** 

A defined route for the air transiting of helicopters.  

 اطوزارى هةوايىِر
*************** 

 بة تَيثةِر بوونى فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكان. ةتايبةت هةوايب ةكىَيطةيِر
 

 طريق العبوِر اجلوِي
**************** 

 .طريق خمصص لعبور طائرات اهلليكوبرت

( References: Annex 4 ) 

 

 
185. Air User (Air-User) 
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          ********************** 

The abstract part of the aircraft system that performs the non-communication-related 

functions of the application. 

 بةكارهَينى هةوايى
*************** 

 ةكان.ييندبآ بةكارهَينانى ثةيوة رَيتبكَيبةجَيئةو بةشةية لة فِرؤكة كة بة هؤيةوة دةتوانرَيت هةندآ كار ج
ــة   ــةية ل ــةو بةش ــتمةكانى )ئ ــةبآ ثةيوةندي   سيس ــة ب ــة ك ــفِرؤك ــارة فِرؤكة  ي ــة كاروب ــَيك ل ــت بةش ــوانيةكان دةتوانرَي  ةكانىي

 (جَيبةجَيبكا 
 

 جو ( – املستعمل اجلوي )مستعمل
*************************** 

 ذلك اجلزء من نظام الطائرة الذي يتم من خالله إجناة وظائف حمددة دون إستخدام اإلتصاالت. 
 

( References: Doc 9880 Part I ) 

 
186. Airway 
            ********* 

A control area or portion thereof established in the form of a corridor equipped with 

radio navigation aids. 

 ِرَيطاى هةوايى
************ 

ةرى ى ياريدةدامَيرَيك)كؤآلن( ضةند ئيان لةسةرشَيوةى ِرارةو  ى ضاودَيرى كراوة ناوضةيةكة يان بةشَيك لة ناوضةيةك
  . بؤ دامةزراوة فِرؤكةوانى

 

 

 الطريق اجلوي
************   

 نها أ على شكل ممر جمهز مبساعدات مالحية السلكية.منطقة مراقبة أو جزء م
 

( References: Annex 2 , Annex 4 , Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 

  
 

187. Airworthiness Approval 
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           ***************************  
The process of assuring the State authority that aircraft meet an RVSM MASPS. 

Typically, this would involve an operator meeting the requirements of the aircraft 

manufacturer service bulletin for that aircraft and having the State authority verify the 

successful completion of that work. 

 

 ثشت بةندى دروستى فِرين
********************* 

ة بــ َيتةســرتبب َبى ثــثشــت و بَيت ةكانى تَيــداِرةوشــاليــةنى كــةمى  كــةيــةكى دَلنيــايى دةســتةآلتة لــة وآلتــدا كــة فِرؤكةكردة
ئـةو   بـؤ ،  ببَينرَيـت  بـةكار  )احلـد االدنـى(    كـةمرتين سـنور    بؤ جياكردنةوةى ستونى بؤ ى تا بتوانرَيتئامَيرةكان كاركردنى

ــتة ــةو    مةبةس ــةيِرةوى ئ ــةكارهَين ث ــتة  ب ــةِرَينمايثَيويس ــا     ان ــدا ه ــراوةى خزمةتطوزاري ــة بآلوك ــة ل ــا  ك ــ وتوة بك ةن لةالي
بــة  نبكــةكارةكــة   لةجَيبــةجَيكردنىتيش ثَيويســتة لَيكؤَلينــةوة اليةنــةكانى دةســتةاَل ، دانــراوة ؤكةكــةوةدروســتكةرى فِر

 . باشرتين شَيوة
 

 ريانالط صالحية إعتماد

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

 األدنى تستخدم احلد اليت ئراتالطا أجهزة أداء مواصفات  من األدنى احلد تستويف الطائرة أن الدولة يف للسلطة الت كيد عملية

صانع  يوفرها اليت اتاخلدم نشرة  يف الواردة للمتطلبات املشغل استيفاء ذلك يتطلب ما وعادة . الرأسي للفصل املخفض
 .وجه أكمل لىع العمل هذا إجناة من الدولة يف السلطات جانب  من والتحقق املعنيةأ للطائرة بالنسبة رةالطائ
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188. Airworthiness Directive (AD) 
           ********************************  
A regulatory document which identifies aeronautical products in which an unsafe 

condition exists, and where the condition is likely to exist or develop in other 

aeronautical products of the same type design. It prescribes mandatory corrective 

actions to be taken or the conditions or limitations under which the aeronautical 

products may continue to be operated. The AD is the common form of mandatory 

continuing airworthiness information mentioned in Annex 8. 

 

 ئامسانى/بةرى تؤكمةيى هةوايىَيِر
************************** 

ي داوة يـان  ِرووودؤخَيـك  كـة بةهؤيانـةوة  بار  نيشـان ئـةدرَيت    تيا يية تةواوى ثَيكباتةكانى فِرؤكةكةىةَيكخراوبةَلطةيةكى ِر
  ةانــراواســت كرة ِرَيكــاةو ِرهــةروةها ئــ ه  ىيــان ثَيكباتــةكانى تــرى نــاو فِرؤكةكــة كاتــة ســةر ســةالمةتىئةكــار  وِرووئــةدا  

 ةو ئـ  دةتوانرَيـت   ةوة بةهؤيانـ  ئةو وردةكاريانةى كـة    يان ئةو بارودؤخانة  هةروةها ه  ندةرئةخا  كة ثَيويستة وةربطريَي
 ثَيكباتانة  

ةيى هـةوايى  مـ تؤك ؤكان بـ ةةيى هةوايى كة زانيارية ثَيويستبةرى تؤكمَي، ناوةرؤكى طشتى ِريان بةكارببَينرَين نخبرَي بةطةِر
 وون كراوةتةوة.( ِر8دةرئةخا  لة ثاشكؤى ذمارة )
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 موجه أو مرشد اجلدارة اجلوية
*********************** 

ة أو على لسالموثيقة تنظيمية تبني موجودات الطريان اليت بها قد حتصل أو ميكن أن حتصل  ظروف قد تؤثر على ا
يات اليت واحملدود لظروفاالتصحيحية اإللزامية اليت جيب إختاذها أو  موجودات الطريان األخرى كما أنها تبني اإلجراءات

ملعلومات الذي يبني وية امبوجبها ميكن تشغيل أو إستخدام تلك املوجودات. إن املضمون العام ملوجه أو مرشد اجلدارة اجل
 .  8اإللزامية اخلاصة باجلدارة اجلوية مذكور يف امللحق 

( References: Doc 9760 ) 

 
189. Airworthiness Standards 
          ***************************** 
Detailed and comprehensive design and safety criteria applicable to the category of the 

aeronautical product (aircraft, engine and propeller) that satisfy, at a minimum, the 

applicable standards of Annex 8. 

 

 ثَيوةرةكانى دروستى فِرين
********************** 

 نن بؤ فِر رانةى كةئامَي لةو نبكرَيَيبةجَيب كة بتوانرَيت جيى دَلنياَيكثَيوةر ة لةطةَل ضةندطشتطريى ورد و َيكديزاين
( 8رة )اشكؤى ذماث كة لة نةكبكة اليةنى كةمى ئةو ثَيوةرانة دابني  يان ثةروانة(  ةر)فِرؤكة ، بزوَينوةك  دروست كراون 

 دا هاتووة.
 

 معايري صالحيِة طريان
***************** 

حقق يف ي َيمروحة( الذوأّرك حمأ نَتِج الطريان )طائرة مصنِف  يفللتطبيِق  ةوالشامل ومعايري األماِن القابل فصلالتصميم امل
  حده األدنى املعايري الواردة يف امللحق الثامن.

 

( References: Doc 9760 ) 
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            *********** 
The status of an aircraft, engine, propeller or part when it conforms to its approved 

design and is in a condition for safe operation. 

 

 / دروستة بؤ فِرين  ىدروست
*********************** 

تة هاوجو ةق دةقا و د كة   لة فِرؤكةيةك يان بةشَيكى زانراو  يةكيان ثةروانة كيَََيندؤخى فِرؤكةيةك يان بزوبار و 
 دَلنيايى ئةدا  بة كارثَيكردنى بةسةالمةتى. و  ديزاينة ثةسةندكراوةكةىلةطةَل 

 
 صاحل/ صاحلة للطريان

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

 ة. يله بسالميح تشغتصميمه املعتمد ويف وضع يتحالة طائرة أو حمرك أو مروحة أو جزء معني عندما يكون متوافقا مع 
 

 ( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 8, Doc 9760, Doc 1002 ) 

 

 

191. AIS Product 
          ************** 
Aeronautical information provided in the form of the elements of the Integrated 

Aeronautical Information Package (except NOTAM and PIB), including aeronautical 

charts, or in the form of suitable electronic media. 

 

 ةكانية فِرؤكةوانييبآلوكراوةكانى خزمةتطوزارى زانياري
******************************************* 

 َيدايـة  ى تطةشـتةكان  ىةيـدا نةخشـ  كة تَي شَيوةى طوذةمةى زانيارى فِرين بةدابني دةكرَيت  ييةفِرؤكةوان بةكيضةند زانياري
ةكان يـ يئةلةكرتؤن ازةئـامرِ شـَيوةى   بـة يـان   ثـَيش طةشـت(    ىةكانى فِرؤكةوانةكان و بآلوكراوةكانى فِريني) جطة لة ئاطاداري

 . دائةمةزرَين
 

 إصدارات خدمة معلومات الطريان
************************* 

ات ما رات معلومو نش يتم توفريها على شكل رةمة معلومات طريان متكاملة )بإستثناء إعالنات الطيارين معلومات طريان
 قبل الرحلة ( تتضمن خرائط طريان أو على شكل وسيلة ألكرتونية مناسبة. 

 
( References: Annex 15 )  
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192. ALERFA 
          ************  
The code word used to designate an alert phase. 

 ئةلَيرفا /اضَلةكاندن ِر
******************* 

ان كردنةوة يوريا اغبقؤنيان ديارى كردنى   بؤ ناسينةوةلةسةر شَيوازى ثيت بةكاردةهَينرَيت  زاراوةيةكةكؤدَيك يان 
 اضَلةكاندن.ِر

  

 الريفا
****** 

 املصطلح املستعمل ليدل على مرحلة التنبيه.
 

( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

 

193. Alert 
          ****** 
An indication of an existing or pending situation during aerodrome operations, or an 

indication of an abnormal A-SMGCS operation, that requires attention 

and/or action. 

Note.— The term alert covers warnings, cautions advisories and alarms                              

reflecting different levels of urgency or equipment performance. 

 

 ورياكردنةوة 
كردنــى يََجَيبــة ج ووئــةدا  لــة كــاتى خةريكــة ِركــة   ىئــةو بــارو دؤخــة ئاماذةيــة بــؤ بــوونى بارودؤخَيــك يــان *********

دَيرى وسيستمى ضا و  هثَيشكةوتوو  كردنى ى لة سيستمى رَينماييةيةكى نائاساكرديان ئاماذةية بؤ   ، ةكانى فِرؤكةخانةكرد
 بكرَيت.َيبةجَيَيكارَيك جِر  ثآبدرَيت يانَيت طرنطى رنى فِرؤكةخانة كة خبوازيمجوجؤَلى هةوايى لةسةر زةم
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ــةوةكان و رِ     ــةوازةكان و ئاطاداركردن ــةرجةم بانط ــةوة( س ــتةواذةي )ورياكردن ــآبينى : دةس ــَلةكاندنةكات ــةاض ــؤ ن دةطرَيت  وة ب
 كردنى ئامَيرةكان .ثَيكار سةرجةم ئاستة جياوازةكانى كاركردن  يان 

 تنبيه

*****  
الرشاد  املتطور النظام يف عادية غري عملية وجود اىل اشارة أو املطارأ عمليات أثناء وشيك أو قائم وضع وجود اىل اشارة 

 .معني اجراء اختاذ أو/و االهتمام تتطلب املطار حبيث أرض على احلركة ومراقبة
 أداء أو االحلاح  نم خمتلفة مستويات متس اليت واالخطارات والتحذيرات االنذارات يغطي "التنبيه" اصطالح — مالحظة

 املعدات.
( References: Doc 9830 ) 

 

194. Alert Height 
          **************    
A height above the runway threshold based on the characteristics of the aeroplane and 

its fail operational landing system, above which a Category III operation would be 

discontinued and a missed approach initiated if a failure occurred in one of the 

redundant parts of the landing system, or in the relevant ground equipment. 

 اضَلةكنيِر / ى بةئاطابوونيبةرز
************************ 

ــةرزى فِر ــةر ِرب ــى فِرطــةؤكةكةيــة لةس ــة  ؤخ ــئــةو بةرزي ه ى فرؤكةخان ــةث ة ي ــتم َيب ــة و سيس ــؤرى فِرؤكةك ــتة ىى ج  شكس

ة ئـةو جـؤرة   يـ زيدةطاتـة ذَيـر ئـةو بةر   ( 3ةى نزيك بونـةوةى جـؤرى )  كردبة فِرؤكةكة  كةنيشتنةوةكةى ديارى ئةكرَيت ، 
ــة ئةوةســتَيت    ــك بونةوةي ــة ئــة       )نزي ــك بوونةوةكــة هةَل ــة ثرؤســةي نزي ــة رِ    وبَيت ( وات ــت دةكرَيــت ب كارةكــانى َيدةس

ك يان يةكَي َيناشكستى ه ضةند جارَيك  َيك لة بةشةكانى سيستمى نيشتنةوةكةيةك كةكاتَيك    خواردوشكستنزيكبونةوةى 
 . لة ئامَيرة زةمينيةكانى ثةيوةندى دار ثةكى كةو 

 

 علو التنبيه
********* 

بعملية   حتته لطائرةا تصل أن ما الفاشل أ للهبوط ونظامهاالتلقائي الطائرة خصائص حسب حيدد املدرج عتبة فوق علو هو
 أو اهلبوط نظام يف املتكررة جزاءاأل أحد فشل إذا الفاشل االقرتاب إجراءات وتبدأ االقرتاب هذا ينقطع  الثالثة الفئة من اقرتاب

 .الصلة ذات  األرضية  أجزاء املعدات أحد
 

( References: Doc 9365 ) 
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195. Alerting Post 
           **************  
Any facility intended to serve as an intermediary between a person reporting an 

emergency and a rescue coordination centre or rescue subcentre. 

 

 اضَلةكاندنِر /شوَينى ورياكردنةوة
************************* 

 نَيتئةطةيـة ةكـة  ييبارودؤخـة كتوثرِ  كةوتنـةوةى هـةواَلى    ازَيـك لـة نَيـوان ئـةو كةسـةى     ةك كـة ببَيتـة ئامرِ  يهةر ئاسانكاري
 . لةطةَل مةَلبةندى هةماهةنطى فرياكةوتن يان سةنتةرى الوةكى بؤ فرياكةوتن

  

 موقع تنبيه
**********  

مركز  إلنقاذ أوسيق لأي تسهيالت تهدف اىل أن تعمل مبثابة وسيط بني الشخص الذي يبلغ عن حالة طواريء وبني مركز تن
 فرعي لإلنقاذ. 

( References: Annex 12, Doc 9731 Volume I and Volume II ) 

 

196. Alerting Service 
            ******************* 

A service provided to notify appropriate organizations regarding aircraft in need of 

search and rescue aid, and assist such organizations as required. 

 

 خزمةتطوزارى ورياكردنةوة
******************** 

ــةوةى دةســتة تايبةت   ةيــخزمةتطوزاري ممةبةســت لــة ــةك كانــة بــة بــوونى فِرؤك ةورياكردن ــة د، فِرؤكةكــة ةي ؤخَيكدايــة ل
اتى سـتانةية لـة كـ   دانى ئـةو دة يارمةتيـ ثَيويسـت بـة   بوارى طـةِران و فرياكـةوتن و هـةروةها     لةثَيويستى بة يارمةتى هةية 

 ثَيويستدا.
 

 خدمة التنبيه
************ 

ة هذه أ ومساعد إلنقاذالبحث واخدمة القصد منها تنبيه اهليئات املختصة اىل وجود طائرة يف حاجة اىل معونة يف جمال  
 اهليئات حسب اإلقتضاء . 

 ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161 ) 

 

197. Alert Phase 
         * ***********  
A situation wherein apprehension exists as to the safety of an aircraft and its occupants. 

 

 اضَلةكنيِر /نةوةقؤناغى ورياكرد
************************* 

 . مةترسى لةسةر سةالمةتى فِرؤكةكة و بةكارهَينةرانى لة ئاراداية كة هةَلوَيستَيكة
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 مرحلة التنبيه
*********** 

  . موقف خيشى فيه على سالمة طائرة وشاغليها

 

 

( References: Annex 11, Annex 12,  Doc 4444 ) 

 

198. Alert Phase 
          *************  
A situation wherein apprehension exists as to the safety of an aircraft or marine vessel 

and of the persons on board. 

 قؤناغى ورياكردنةوة
**************** 

ةر سـةالمةتى  ريايى يان تـرس لةسـ  ةكى دةيهةية لةسةر سةالمةتى فِرؤكةيةك يان كةشتي ىترسمة كة ئةو بارودؤخةيةكة 
 . ئةو كةسانةى كة لةسةريانن

  

 مرحلة التنبيه
************ 

 احلالة اليت خيشى فيها على سالمة طائرة أو سفينة حبرية أو على سالمة من على متنها من أشخاص.  
 

( References: Doc 9731 Volume I  and  Volume II ) 

 

199. Allard’s Law 
          *************** 
An equation relating illuminance (E) produced by a point source of light of intensity (I) 

on a plane normal to the line of sight, at distance (x) from the source, in an atmosphere 

having a transmissivity (T). 

  Note. — Applicable to the visual range of lights — see Appendix A. 

 

 ياساى ئةالرد
********** 

 I)  هَيـزى كيةكـةى  ووناِر وبَيت بدروست  ةوةلةسةرضاوةيةككة   ( E) ووناكب بةهَيزى ِر هةية  ىيهاوكَيشةيةكة ثةيوةند

بتوانرَيـت   سـنورَيكا ة ضاوةكةوة و ل لةسةر و ( X) وويةك كة ئاسايى بَيت بؤ بينني لة ماوةى لةسةر ِر ىجَيطريبَيت  بة  (
 (. T)  َيتبازبَيت يان تَيثةِردةرلَيوةى 

 
 قانون أالرد
********* 

نظـر علـى مسـافة )    ( ثابت على سطح يكون عاديا بالنسـبة لل  I( من مصدر شدة إضاءته )  Eمعادلة تتعلق بشدة اإلضاءة ) 
X  ( من املصدر ويف حميط قابل للنفاذية )T  .) 
 

( References: Doc 9328,  Doc 9837 ) 
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200. All – Call  
           *********** 

An intermode or Mode S interrogation that elicits  replies from more than one 

transponder.  

 انيان بؤ هةموو بؤ طشت – َيكبانطةواز
******************************* 

ــؤرَيك ــاَلوطؤر ىج ــين  كردنئ ــان لَيثرس ــؤرى ةوةيي ــةى ِر ج ــة   ة  ه   Sَيط ــةو ِرَيطةي ــةكان  ب ــة وةآلم ــاترل ــتمَيكى   زي ــة سيس ل
 . ةوة ئةبيسرتَيت يان وةرئةطريَيتوةآلمدةر

 
 عام أو للجميع –نداء 

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

  الذي ينتزع إجابات من أكثر من منظومة جميب.  Sمنط متبادل أو إستجواب منط الطريقة  

 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924) 

 
201. All – Call ( Mode A/C – only )  
           *********************************** 

An intermode interrogation that elicits replies from Mode  A/C  transponders only. 

Mode  S  transponders do not accept this interrogation. 

  

 (A/Cجؤرى تةنبا ) يان بؤ هةمووان بؤ طشت -  َيكبانطةواز
*********************************************** 

كار بة A/Cؤرى جةنبا ت كة لة سيستمة وةآلمدةرةوةكان وةرئةطرَيتوةاَلمةكان  ىجؤرَيك لة ثَيثرسينةوةى ئاَلوطؤركراو
 ن .ئةهَين
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 فقط ( A/Cعام أو للجميع ) النمط  –نداء 
********************************** 

 فقط.A/C منط  إستجواب متبادل  ينتزع إجابات من منظومات اجمليب اليت تستخدم النمط 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

   

202. All – Call ( Mode A/C/S )  
           ******************************* 

An intermode interrogation that elicits  Mode  A/C  replies from Mode  A/C  

transponders and all – call replies from Mode  S  transponders that are currently not in 

the lockout state.  

 

 (A/C/S  )جؤرى  يان بؤ هةمووان بؤ طشت -بانطةوازَيك
********************************************** 

سيستمى وةآلمدةرةكان   لةه ئةو وةاَلمانةى وةرئةطرَيت  A/Cجؤرى  ىوةآلمةكان ، جؤرَيك لة لَيثرسينةوةى ئاَلوطؤركراو
 ة دؤخى وةستانا ننيلبةكارئةهَينن كة  Sةكانى وةآلمدةر جؤرى لة سيستم ئةو وةآلمانةى ه بةكارئةهَينن A/Cجؤرى كة 

 .ن واتة بةردةوام
  

 فقط ( A/C/S عام أو للجميع ) النمط  –نداء 
************************************ 

ت مــن وإجابــاA/C مــن منظومــات اجمليــب الــيت تســتخدم الـنمط    A/Cمنـط  إســتجواب متبــادل  ينتــزع إجابــات الـنمط    
 اليت ليست يف حالة توقف.     Sومات اجمليب اليت تستخدم النمط   منظ

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 
203. All – Call ( Mode  S – only )  
    ************************************* 

A Mode  S  interrogation that elicits all – call replies from Mode  S  transponders that 

are currently not in lockout state.  

 (S جؤرى  -تةنبا ) يان هةمووان بؤ طشت - َيكبانطةواز
********************************************* 

ئةطرَيت مدةرةوةكان وةريةكان لة سيستمة وةآليكة وةآلمة طشته  Sلةاليةن سيستمى لَيثرسينةوةى جؤرى  ةيةكلَيثرسينةوة
 . واتة بةردةوام ةيبةكارئةهَينن و لة دؤخى وةستانا ني Sكة جؤرى 

  

 فقط ( – Sعام أو للجميع ) النمط   –نداء 
********************************** 

وليسـت يف   Sط ينتزع إجابات عامة من منظومات اجمليب اليت تستخدم الـنم  Sإستجواب من قبل منظومة إستجواب النمط  
 توقف.حالة 

 
) Doc 9924References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, (  
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204. All – Call Period  
           ******************** 

The time interval during which a Mode  S  interrogator issue all – calls  ( SSR only, 

Mode  S only and intermode ) to detect Mode  A/C  transponders and, for acquisition, 

Mode  S  transponders that have not been previously locked out.  

  يان بؤ هةمووان بؤ طشت – َيكوازةماوةى بانط
*********************************** 

ةِرانى الوةكـى و  ةنبا رادارى طـ بـؤ تـ   Sبانطـةوازَيكى طشـتى )جـؤرى      Sدا سيسـتمى لَيثرسـراو جـؤرى    يَـ ئةو ماوةيةية كة تي
ةآلمـدةرةوةكانى  بدؤزَيتـةوة و سيسـتمة و   A/Cتابتوانَيت سيستمة وةآلمـدةرةوةكانى جـؤرى    دةرءةكا جؤرى ئاَلوطؤركراو(

 . كة لة دؤخى وةستانا نني بناسَيت Sجؤرى 
 العام أو للجميع  –فرتة النداء 

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

باحـث الثـانوي فقـط     للـرادار ال  Sبإصـدار نـداء عـام ) الـنمط      Sتقوم منظومة املسـتجوب للـنمط   الفرتة الزمنية اليت خالهلا 
يسـت يف حالـة   لالـيت   Sوالتعرف على منظومات اجمليب للنمط  A/Cوالنمط املتبادل ( كي تكتشف منظومات اجمليب للنمط 

 توقف.
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
205. All – Call (Stochastic )   
           ************************** 

A Mode  S – only all – call that elicits all – call replies from only a random subset of 

the Mode  S  transponders that are currently not in the lockout state.  

 

 (Stochastic)جؤرى يان بؤ هةمووانبؤ طشت  – َيكبانطةواز
************************************************** 

 ؤبوةرئةطرَيت  َيت ( ) دا ئةماَل وةآلمةكان لة سيستمة وةآلمدةرةوةكان , Sجؤرى  (انبؤ هةموو) بانطةوازَيكى طشتية
 .بة ردةوامن لة كاركردن لةو سيستمانةى كة تَيكةَل و ثَيكةَلكؤمةَلَيكى لة   Sجؤرى 

 
 ( Stochasticأو للجميع )نوع  عام  –نداء 

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

مـات الـيت ليسـت يف    جملموعة عشوائية مـن املنظو S ينتزع إجابات من منظومات اجمليب للنمط  Sنداء عام أو للجميع للنمط 
 . حالة توقف

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 
 

206. Allocation, Allocate 
          ********************** 
Distribution of frequencies, SSR codes, etc. to a State, unit or service. Distribution of 

24-bit aircraft addresses to a State or common mark registering authority. 
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 تةرخان كراو /تةرخان كردن 
************************* 

ة اليـةن  لـ  ةو بابةتانـة  لـ  هـةر شـتَيك    ادارى طةِرانى الوةكـى يـان  ِر بؤ  كراو يان نيشانةيبةخشني يان ثَيدانى لةرةلةرى ديار
 24يسـتمى  ؤكةكان بة سةكانى فِريةوة و دابةشكردنى ناونيشانة ئةلكرتؤنيكيان خزمة  طوزاري كةوة َيلةاليةن يان واَلتةوة  

 .دا نيشانةكانةسةر دةستةآلتى تؤماركةرى بيان  داةسةر وآلتببت 
 التخصيص
******** 

ع العنـاوين  لـك.  وتوةيـ  ذإعطاء الدولة أو الوحدة أو اخلدمة ترددات معينـة أو رمـوة معينـة للـرادار الباحـث الثـانوي ومـا اىل        
 بت على الدولة أو على سلطة تسجيل العالمة املميزة. 24األلكرتونية للطائرات بنظام 

 
( References: Doc 4444 ) 

207. All-Weather Operations 
          ************************** 
Any surface movement, take-off, departure, approach or landing operations in 

conditions where visual reference is limited by weather conditions. 

 

 ةكانيةش ناسيكان لة هةموو بارودؤخة ككردة
*************************************** 

ردارة بيـنني سـنو   هةر ثرؤسةيةكى مجوجؤَلى زةمينى يان هةَلطةِران يان بةجآهَيشنت يان نيشتنةوة لـةو كاتانـةى مـةوداى   
 . بةهؤى دؤخب كةش و هةواوة

  

 اجلوية األحوال مجيع يف املشغلة العمليات
********************************* 

 .اجلوية بسبب األحوال حمدودة رؤية ظروف يف هبوط أو مغادرة أو إقالع أو أرضية حتركات عملية أي

 

( References: Doc 9365 ) 

 

 

208. Along-Track Tolerance (ATT) 
           ************************************  
A fix tolerance along the nominal track resulting from the airborne and ground 

equipment tolerances. 

 ةوةكة(َيركة)ِراستةى ئاِريالدان لةسةر درَيذا
******************************** 

ةمينيـةكان  يـان   ز ئـامَيرة  ىلةئةجنامى الدان ووئةدا ِر استةيةى كة ديارى كراوة كةى ئةو ئاِرايالدانَيكى جَيطري لةسةر درَيذ
 لةسةر فِرؤكةكانن . كة  نةى ئةو ئامَيرا

 
 اإلحنراف على طول املسار
******************** 

 طائرة.إحنراف ثابت على طول املسار احملدد ناتج عن إحنرافات األجهزة األرضية وتلك احملمولة على منت ال
( References: Doc 8168 Volume II )  
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209. Alphanumeric Characters (Alphanumerics) 
          *********************************************** 
A collective term for letters and figures (digits). 

 ةكانيةلفابَيتة ذمارةيثيتة ئ
********************** 

 ديةكان و ذمارةكان.ةية بةواتاي ثيتة ئةجبدةستةواذةيةكى طشتي
  

 احلروف األجبدية الرقمية
******************* 

 تعبري عام يعين حروفا أجبدية وأرقام.
( References: Doc 4444 ) 
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210. Alternate Aerodrome 
            ************************ 

An aerodrome to which an aircraft may proceed when it becomes either impossible or 

inadvisable to proceed to or to land at the aerodrome of intended landing where the 

necessary services and facilities are available, where aircraft performance requirements 

can be met and which is operational at the expected time of use. Alternate aerodromes 

include the following:  

a. Take-off alternate: An alternate aerodrome at which an aircraft would be able to 

land should this become necessary shortly after take-off and it is not possible to 

use the aerodrome of departure. 

b. En-route alternate: An alternate aerodrome at which an aircraft would be able to 

land in the event that a diversion becomes necessary while en route. 

c. Destination alternate: An alternate aerodrome at which an aircraft would be able 

to land should it become either impossible or inadvisable to land at the 

aerodrome of intended landing. 

Note.— The aerodrome from which a flight departs may also be an en-route  or a  

destination alternate aerodrome for that flight. 

 

 فِرؤكةخانةكةى تر )يةدةك(
*********************** 

ى ِرؤكةخانةت بؤ فئةوكاتةى نةتوانرَيت يان باش نةبَيت بضَي البدا  بؤىفِرؤكةخانةيةكة كة فِرؤكةيةك بتوانَيت 
 تةوة.ةطرَيئمةبةست يان نةتوانَيت لة فِرؤكةخانةى مةبةست بنيشَيتةوة ، فِرؤكةخانةى تر ئةمانةى خوارةوة 

َيويست )ئةطةر ث َيتةوةفِرؤكةيةك دةتوانَيت تيا بنيش ةك فِرؤكةخانةى تر بؤ هةَلطةِران : ئةو فِرؤكةخانةيةية .1
 َيت.ةكارببَينبلراو انى و ئةستةم بَيت فِرؤكةكة فِرؤكةخانةى بةجآ هَيِرَلطةدواى ماوةيةكى كةم لة هةبكا ( 

وةى ووبونةووبةرى ِروة دواَيطا : فِرؤكةخايةكى ترة فِرؤكةيةك دةتوانَيت تيا بنيشَيتةفِرؤكةخانةكةى تر لةسةر ِر .2
 دؤخَيكى نةخوازراو يان كتوثِر لة قؤناغى فِريندا.

ان باش تةم بوو يةر ئةسفِرؤكةخانةى مةبةستى تر  : فِرؤكةخايةكى ترة فِرؤكةكة دةتوانَيت تيا بنيشَيتةوة ئةط  .3
 نةبوو لة فِرؤكةخانةكةى خؤى بنيشَيتةوة.

ن انرَيت يادطةى َيِرؤكةخانةى )تر( لةسةر ِربينى : دةتوانرَيت ئةو فِرؤكةخانةيةى كة بةجآ هَيَلراوة وةك فَيت
 .  فِرؤكةخانةى مةبةست بَيت بؤ ئةو طةشتة

 
 ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 6 Part I and Part II, Annex 11, Doc 4444, Doc 

9365 ) 

 البديل  املطار
*********** 

قصـود أو أن تهـبط فيـه.    أن تتوجـه اىل املطـار امل    هلـا  يستصوب ال أو عليها يستحيل عندما الطائرة إليه تتوجه أن ميكن مطار
 :يلي ما املطارات البديلة وتشمل

 من ريقص وقت بعد ضروريا ذلك أصبح إذا فيه اهلبوط الطائرة تستطيع بديل البديل: مطار اإلقالع أ. مطار  
 .املغادرة مطار عليها استخدام واستحال إقالعها  
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طـاريء يف مرحلـة    أو بعد تعرضها لظـرف شـاذ   فيه اهلبوط الطائرة تستطيع بديل مطار الطريق:  أثناء يف البديل ب. املطار 
 طريانها أثناء الطريق.

 املطـار  يف اهلبـوط  اهلـ  يستصوب   مل أو عليها إذا إستحال  فيه اهلبوط الطائرة تستطيع بديل البديل : مطار املقصد ج. مطار

 .املقصود

بـديال   مطـار مقصـد   أو الطريـق  أثنـاء  يف بـديال  مطـارا  أيضـا  منه اجلوية الرحلة تغادر الذي ملطارا اعتبار جيوة — مالحظة
 .اجلوية الرحلة لتلك

 

 ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 6 Part I and Part II, Annex 11, Doc 4444, Doc 

9365 ) 

 

211. Alternate Heliport 
          *******************  
A heliport to which a helicopter may proceed when it becomes either impossible or 

inadvisable to proceed to or to land at the heliport of intended landing where the 

necessary services and facilities are available, where aircraft performance requirements 

can be met and which is operational at the expected time of use. Alternate heliports 

include the following: 

Take-Off Alternate. An alternate heliport at which a helicopter 

would be able to land should this become necessary shortly after take-off and it is not 

possible to use the heliport of departure. 

En-Route Alternate. An alternate heliport at which a helicopter 

would  be able to land in the event that a diversion becomes necessary while en route. 

Destination Alternate. An alternate heliport at which a helicopter 

would be able to land should it become either  impossible or inadvisable to land at the 

heliport of intended landing. 

Note.— The heliport from which a flight departs may be an en-route or a destination 

alternate heliport for that flight. 

 هةىل كؤثتةر فِرؤكةى بؤ )كؤلك(يةدةكفِرؤكةخانةى 
******************************************* 

طةنة  ةتوانن بنكة دةتوانرَيت بؤى بضن لة كاتَيكدا هةىل كؤثتةرةكان فِرؤكة فِرؤكةخانةيةكى تايبة  كراو بؤ 
نة نة يةدةكاؤكةخاةوة ، ئةم جؤرة فِرنبنيش فِرؤكةخانةى مةبةست بدؤزَيتةوة يان نةتوانن لة فِرؤكةخانةى مةبةست

 :دةطرَيتةوة ئةمانة
  نيشَيتةوةت تيا بفِرؤكةخايةكى هةىل كؤثتةرى يةدةكة دةتوانرَي (: يةدةك تر بؤ هةَلطةِران )فِرؤكةخانةى  .1

( و نةى َلراودواى ماوةيةكى كور  لة بةجآهَيشتنى فِرؤكةخانةكةى خؤى )بةجآهَي (ئةطةر ثَيويستى كرد)
 انى فِرؤكةخانةكةى خؤى بةكارببَينَيت.تو

 كؤثتةر يةكى هةىلفِرؤكة كة فِرؤكةخانةيةكى هةىل كؤثتةرى يةدةك:   َيطالةسةر ِر (يةدةك)تر فِرؤكةخانةى  .2
ة سةر ب فِرين لقؤناغ يان كتوثِر لة نةخوازراودةتوانَيت تيا بنيشَيتةوة دواى رووبةرووبونةوةى بارودؤخَيكى 

 رَيطا.
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توانَيت كؤثتةر دة فِرؤكةيةكى هةىلكة هةىل كؤثتةرى يةدةكة : فِرؤكةخايةكى   يةدةكى مةبةستى فِرؤكةخانة  .3
  .يشَيتةوة ا بنتي ئةستةم بوو خؤى )مةبةست( يان ةطةر ئةستةم بوو بطاتة فِرؤكةخانةكةىتيا بنيشَيتةوة ئ

لةسةر  ةكى يةدةكةخانةيا بكرَيت بة فِرؤكدةكرَيت فِرؤكةخانةكةى خؤى )بةجَيبَيَلراو( لة ميانى طةشتةكةيد:  بينىَيت
 رَيطة يان كاتى طةشتةكةى.

 
 املطار البديل لطائرات اهلليكوبرت
************************** 

أن   هلـا  يستصوب ال وأ عليها يستحيل عندما طائرة اهلليكوبرت  إليه تتوجه أن ميكن مطار مطار خمصص لطائرات اهلليكوبرت 
 :يلي ما مطارات اهلليكوبرت البديلة قصود أو أن تهبط فيه. وتشملتتوجه اىل املطار امل

 ذلك أصبح إذا فيه اهلبوط طائرة اهلليكوبرت  تستطيع هليكوبرت بديل البديل: مطار اإلقالع مطار
 .املغادرة مطار عليها استخدام واستحال من إقالعها وقت قصري بعد ضروريا

رضـها لظـرف شـاذ أو    بعـد تع  فيـه  اهلليكـوبرت اهلبـوط   طـائرة  تسـتطيع  هليكـوبرت بـديل   مطار الطريق:  أثناء يف البديل املطار
 طاريء يف مرحلة طريانها أثناء الطريق.

 مل يستصـوب   أو عليها إذا إستحال فيه اهلبوط طائرة اهلليكوبرت   تستطيع هليكوبرت بديل البديل : مطار املقصد ج. مطار  

   .املقصود املطار يف اهلبوط هلا

بـديال   مقصـد  مطـار  أو الطريـق  أثنـاء  يف بـديال  مطـارا  أيضـا  منه اجلوية الرحلة تغادر الذي املطار اعتبار جيوة — حظةمال
 .اجلوية الرحلة لتلك

 
( References:  Annex 6  Part III ) 

 

 

212. Alternate Means of Compliance 
           *************************************  
A pre-approved manner of achieving regulatory compliance that has been determined to 

be an acceptable substitute to the regulatory requirements. 

Note 1.— An example of alternate means of compliance would be the 

CAA’sacceptance of reduced training time for personnel undergoing a specific air 

operator’s approved aircraft type-rating training programme rather than the training 

time requirements 

traditionally prescribed for approved programmes of a more generic nature leading to 

the same aircraft type-rating. 

Note 2.— This definition is introduced to ensure that the reader understands the 

difference between an “alternate means of compliance” )a term used by some States) 

and an “alternative means of compliance” )a term used by ICAO). The concept of 

“alternate means of compliance” is not relevant to the guidance provisions of this 

manual. 
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 اوةكانثةيِرةوكر طرةوةىَنيشو ىازئامِر
******************************* 

ي بِريار اوةكان كةك خرَيليستة ِر بةناوةرؤكى باوةرثَيكراوة بؤ بةدةست هَينانى ثةيِرةوكردن ىَيطةيةكى ثَيش وةختةِر
 . انةخراوَيكليستة ِر ةكانب ئةويَيت بؤ ثَيداويستيب ةسةندجَيطريةوةيةك ثوةك  دراوة لةسةر 

 
ةستةآلتى ةاليةن دلكراوة بَيت  كور  َيكىِراهَينان ك لة منونةكان ثةسةندكردنى كاتب: رةنب بَيت يةكَي 1بينى َيت

خةرى ِرو لة بةطةَيكراباوةرثو  كراويابةندبن بة بةرنامةيةكى دياربؤ ئةو كارمةندانةى كة ثَيويستة ث ييةوةفِرؤكةوان
ىَل  ىِريارب  ةكةنانى راهَيتكا انةى كة بؤيثَيويستيئةو   لةسةر فِرؤكةكة لة جياتى ييانطةئاماد بؤبؤ ِراهَينان  هةوايةوة

 . زياتر طشتطرية بؤ هةمان جؤرى فِرؤكة كةةكان يبؤ بةرنامةئاساي ةدراو
   وآلةك كة هةندَىلة نَيوان )دةستةواذةي ىةيجياوازي تَيطةيشتنى ئةو بؤدائةنرَيت  ئةم ثَيناسةية :  2بينى َيت

بةندبوون ةك ثاو ئامرازةكان لةطةَل( ازةكان جَيطرةوةى ثةيِرةوكراوةكانئامِربةكارىئةهَينن ( لة ذَير ناوى )
ة يني ةكىيوةندييض ثةيهكة  ازةكان لة برى ثابةندبوون( )ئامِر تَيطةيشنت يان بريؤكةى )دةستةواذةيةكى كؤثى ايكاو( و

 انةى لةم ِرابةرةدا هاتووة. يَينمايبةو ِر
 

 وسائل بدل اإلمتثال 
****************  

 لتنظيمية.طريقة معتمدة مسبقا لتحقيق اإلمتثال للوائح التنظيمية تقرر أنها بديل مقبول ملتطلبات اللوائح ا
 

  ملنييب خمفض للعاهو قبول هيئة الطريان املدني وقت تدر بدل اإلمتثال  قد يكون أحد أمثلة وسائل:    1 مالحظة 
 تطلبات وقتمعن   نامج حمدد ومعتمد من املشغل اجلوي للتدريب بالنسبة لألهلية لنوع الطائرة بدالاخلاضعني  لرب

 فسها. نائرة الط  التدريب املقررة تقليديا للربامج املعتمدة املتسمة بطابع أعم املؤدية اىل األهلية لنوع
 

تستخدمه  إصطالح " )  االمتثال بدل وسائل "بني الفرق يفهم القارئ أن لضمان التعريف هذا إدخال يتم:  2مالحظة 
"  اإلمتثال لوسائل بدلومفهوم  " االدول و " وسائل بديلة لإلمتثال " ) إصطالح تستخدمه اإليكاو (  بعض بعض الدول ( 

 ال صلة له باألحكام اإلرشادية الواردة يف هذا الدليل. 
 

 ( References:  Doc 9841 )  

 

213. Alternative Means of Communication 
          ***************************************** 
A means of communication provided with equal status, and in addition to the primary 

means. 

 ى يةدةكيازةكانى ثةيوةندئامِر
************************** 

  ةةكانيازة بنةرةتيان هاوتاى تواناكانى ئامِرتواناكاني تر كة  ازةكانى ثةيوةندىئامِر
 
 
 



 

154 

 

 البديلة إلتصاالتوسائل ا
******************* 

 إتصاالت ذات قدرات مشابهة لقدرات الوسائل األساسية .وسائل 
 

( References:  Annex 10 Volume V ) 

 

214. Alternative Means of Compliance 
          *************************************  

An approved alternative to prescribed approaches, which has been demonstrated to 

consistently achieve or exceed the desired outcomes as intended through regulation. 

 

 تر بؤ ثةيرةوكردن ىضارة ِرَيطة
************************* 

 بـة دةسـت دَيـن   ام بةردةو بة ةش هةية كيدَلنياي،  يان بِريار لَيدراوةكان  ةكانكراويديار كراوة بؤ ئاماجنةطةيةكى باوةرثَيِرَي
 . بؤكَيشراوة دةدةن كة نةخشةيانة انلةو ئاماجن زياتر يان
 

 لالمتثال بديلة وسائل
****************** 

 من املعتزم لنحوا على املنشودة النتائج تجاوةي أو الدوام على حيقق أنه إثبات مت املقررةأ للنهوج معتمد بديل

 التنظيم. خالل
 

( References:  Doc 9841 ) 

 

 

215. Altimetry System Error (ASE) 
           ************************************ 
The difference between the altitude indicated by the altimeter display, assuming a 

correct altimeter barometric setting, and the pressure altitude corresponding to the 

undisturbed ambient pressure. 

 

 هةَلةى ذمَيردةرى بةرزى
******************** 

وبةرة بةو روطريى دةوى كة بةرانبةر بة فشارى جَييبةرزى فشار لةطةَلى بينراو لة ذمَيردةرى بةرزى يجياوازى نَيوان بةرز
 .بَيت  است و دروستمةرجةى كة ذمَيردةرةكة ٍر

 
 االرتفاع عداد خط 

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

 ضبط العداد أن بافرتاض راملستق احمليط للضغط املقابل الضغطي واالرتفاع االرتفاع عداد على املبني االرتفاع بني الفرق

 .صحيح
 

( References: Annex 6 Part I and Part II, Doc 9574, Doc 9937 ) 
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216. Altimetry System Error Stability 
           *********************************** 
Altimetry system error for an individual aircraft is considered to be stable if the 

statistical distribution of altimetry system error is within agreed limits over an agreed 

period of time. 

 

 ى هةَلةى ذمَيردةرى بةرزىبون جَيطري
***************************** 

ؤ وونى ئامـارى بـ  بـ جـَيطري دائـةنرَيت ئةطـةر دابـةش     هةَلةيـةكى  بـة  )يةك فِرؤكـة(  هةَلةى ذمَيردةرى بةرزى بؤ فِرؤكةيةك 
 . كراويةيةكى دياركراودابوو بؤ ماودهةَلةى ذمَيردةرةكة لة سنورَيكى ثةسةن

 االرتفاع عداد خط  ثبات
********************** 

 متفق يف حدود االرتفاع دادع خلط  اإلحصائي التوةيع كان إذا ثابتًا خطً  واحدة لطائرة بالنسبة االرتفاع عداد خط  يعترب

 .عليها ةمنية متفق فرتة مدى على عليها
 

( References: Doc 9574, Doc 9937  ) 

 

217. Altitude 
           ********* 

The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured 

from Mean Sea Level (MSL). 
 

 بةرزى )بَلندى(
************** 

  نرَيت.ةئَلَيك داةك خاو كة  شتَيكووى دةريا و هةر ئاستَيك يان هةر خاَلَيك يان هةر ماوةى ستونى لة نَيوان ئاستى ٍر 
 
 

 اإلرتفاع
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********** 

 املسافة الرأسية بني متوسط مستوى سطح البحر وأي مستوى أو نقطة أو شيء يعترب نقطة. 
 

( References: Annex 2, Annex 3 , Annex 4, Annex 10 Volume I and Volume II, Annex 

11, Doc 4444,  Doc 8071 Volume III, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9432, 

Doc 9684, Doc 9924, Doc 9937 ) 

 

 
 

218. Altitude-Keeping Device 
          ****************************** 
Any equipment which is designed to automatically control the aircraft to a referenced 

pressure altitude  

 ارَيز ث بةرزى )بَلندى( ئامَيرى 
************************ 

 . ىرةضةَلةك ى فشارىيؤكةكة لةسةر بنةماى بةرزخؤى فِرك ديزاين كرابَيت بؤ ضاودَيرى خؤبةهةر ئامَيرَي
  

  االرتفاع على احملافظة جهاة

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

 الضغطي املرجعي تفاعلالر وفقًا الطائرة تلقائيًا لرياقب مصمم جهاة أي 
. 

 
( References: Doc 9574 ) 
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219. Amortization 
           ****************  
The gradual extinguishment of the cost of an asset by periodic (annual) charges to 

expenses, usually applicable to intangible assets (e.g. development costs). 

 قةرز ىكوذانةوة 
************** 

الوةى خو ةورى( د) ةمسىٍر بة كةَلةكة بوونى  تَيضونى يةكَيك لة رةضةَلةكةكان  ىكةم بوونةوة )كوذاندنةوةى ( لةسةرخؤ
ى ةكانيةرجيوةك خ)ةكان ، ئةم بابةتة لةسةر ئةو ِرةضةَلةكانة جَيطري ئةبَيت كة نةطرياوبن ينة لةسةر خةرجيساآل

 طةشةكردن(.
 

 إهالك الدين
*********** 

ألصول ادة على اعنطبق اإلهالك التدرجيي لتكلفة أحد األصول من خالل حتميل رسوم دورية ) سنوية ( على النفقات أ  وي
  ) مثل تكاليف التنمية (. غري امللموسة

 

( References: Doc 9161 , Doc 9562) 

 

220. Ampere (A) 
            ************* 
The Ampere is that constant electric current which, if maintained in two straight parallel 

conductors of infinite length, of negligible circular cross-section, and placed 1 Metre 

apart in a vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 × 10–7 

Newton per Metre of length. 
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 رَيثئةم
******* 

   بــَى دا تاييــآ كؤبـ ينـةرى تــةريبى درَيــذى  طةَيبِرطــة بازنــةيى   تـةنى دوو ناو لــةتةزويـةكى كارةبــايى جــَيطرية بـة مانــةوةى   
 x 10 – 7 2 بة  َيتهَيزَيك دروست دةكةن يةكسان دةب لة نَيوان ئةو دوو مادةيةدا خرانة بؤشاييةوةبةدرَيذى يةك مةتر 

 نيوتن بؤ هةر مةترَيك درَيذى.
 األمبري 
****** 

 واحد يف مت وضع مرترية وتيار كهربائي ثابت إذا ما بقي يف مادتني موصلتني متواةيتني ذوات أطوال النهائية ومقاطع دائ
 نيوتن لكل مرت من الطول. 2  7–10 ×فراغ سيتم توليد قوة بني هاتني املادتني تساوي 

 
( References: Annex 5 ) 

 

221. Amver 
           ********  
A world-wide ship reporting system for search and rescue. 

 

 ئامَيرى )أمفر( يارمةتى زطاركردنى كةشتيةكان بة ئاَلوطؤرىِر 
************************************************** 

 ةكان )بةلةمةكان(.ياطةياندن بؤ طةِران و رزطاركردنى كةشتيآ ِرسيستمَيكى جيبانطرية بؤ ث
 

 إنقاذ السفن باملساعدة املتبادلة اآللية ) آمفر (
*********************************** 

 نطاق لإلبالغ عن السفن من أجل البحث واإلنقاذ.نظام عاملي ال
 

( References:  Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 

222. Analogue 
           ************ 

In radar terms, a signal which has not been converted into digital values. Analogue 

signals are to be found at antenna and receiver level in radar systems.  

 

 هاوشَيوة / وةك يةك
****************** 

لةيةك ضوانة  )اوشَيوانة لة دةستةواذةكانى راداردا مةبةست لةو سطناَلةية كة ناطؤِردرَين بؤ نرخى ذمارةيى ، ئةو نيشانة ه
  .  دا هةيةةكانادارن لة سيستمى ِرلة سيستمى تايبة  بة وةرطرت ولة ئةنتَيناكاندا هةية يان  (

 

  أو املماثل النظري 
*************** 

وجـد يف اهلـوائي   و الـنظرية ت أمصطلحات الرادار يقصد به اإلشارة اليت مل يتم حتويلها اىل قيم رقمية. إن اإلشـارات املماثلـة   يف 
 . ويف منظومة اإلستالم اخلاصة بنظم الرادار

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

223. Analogue – to – Digital Converter  
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           *************************************** 

A device for the conversion of analogue signals into digital values. Usually operates by 

sampling the analogue signal at regular time intervals and converting the measured 

value of the analogue sample to a binary encoded number.  

 

 طؤرى هاوشَيوة يان وةك يةك بؤ نرخى ذمارةيىب
************************************** 

يشــانة لــة ن ةطرَيتطــؤِرة منونــة وةرئــبهئــةم  ىيذمــارة ،هاوشــَيوة يــان وةك يــةك بــؤ نرخــى ســطناَلى ازَيكــة بــؤ طــؤِرينىئامِر
بـؤ   كانانـةكراوة ة ثَيوةيـان وةك يةكـ   ئـةطؤرَيت كان وةهاوشـيَ سـطناَلة   نرخـى    ىيـ و دوادا ةكانَيكخراوِر  ةهاوشَيوةكان لة كات

 فرة(.ج) داخراو كؤدى دوانىذمارةى  
 

 حمول النظري أو املماثل اىل قيم رقمية 
***************************** 

ات وفـرت  ثلـة ب وقـات  وسيلة لتحويل النظري أو املماثل اىل قـيم رقميـة ويعمـل عـادة مـن خـالل أخـذ عينـات مـن اإلشـارات املما          
 منتظمة ثم يقوم بتحويل قيم النظري أو املماثل املقاسة اىل أرقام ثنائية مشفرة .

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
 

224. Antenna Diversity 
            ******************* 

For an installation with a top-end mounted antenna, the selection of the Mode S 

transponder reply transmission path is based on a comparison of the interrogation 

signals received on two channels. 

 

 ى ئةنتَينايوازايان جي ىهةمةجؤر
*************************** 

ةراوردكردنى ئـةو  بـ ثشـت دةبةسـتَيت بـة     Sهةَلبذاردنى وةآلمى سيستمى وةآلمدةرى جـؤرى  ه  ى ئةنتَيناى بةرز َيكبؤ دانان
 .وةرئةطريَين  لةسةر دوو كةناَل كة لة  نيشانة  
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  تنوع أو إختالف اهلوائي
******************* 

بـة املسـتلمة علـى    معتمدة على مقارنة إشـارات اإلجا  Sلغرض نصب هوائي عالي يكون إختيار إجابة منظومة اجمليب للنمط  
 قناتني. 

( References: Doc 9684 ) 

 

225. Antenna  ( Electronically Scanned  E – Scan ) 
                 *************************************************** 

An SSR antenna consisting of a number of planar arrays or a circular array of radiating 

elements. The antenna beams are electronically steered to the desired azimuth angle by 

applying phase – shifting techniques, without rotating the antenna mechanically. 

 

 

 يان بثشكنرَيت( رَيتِرووماَلبكئةنتَينا )بة ئةلكرتؤنى 
******************************************* 

ةنتَيناكـة  ئ، تيشكى  َيدايةتى شكيتيى  يبازنة ضةند ِريزَيكى ئاسؤيى يان  يزَيكىضةند ِر ادارى طةِرانى الوةكى ئةنتَيناى ِر  
نيكى النـةوةى ميكـا  بـآ خو  نـدن بة بةكارهَينانى تـةكنيكى جوآل استة دةكرَيت ِرئاطوجناو   بة ئةلكرتؤنى بؤ طؤشةى بينراوى

  . ئةنتَيناكة
 

 هوائي ) يفحص ألكرتونيا (
******************** 

ائي يـتم  وإن أشـعة اهلـ   إن هوائي الرادار الباحث الثانوي يتضمن عدد من الصفوف املستوية أو صف دائري من العناصر املشعة.
 هوائي. نيا اىل الزاوية السمتية املناسبة بإستخدام تقنيات متحركة دون تدوير ميكانيكي للتوجيهها ألكرتو

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 
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226. Antenna (Electronically Scanned, E-Scan) 
          ********************************************** 
An SSR antenna consisting of a number of planar arrays or a circular array of radiating 

elements. A beam former unit allows it to electronically steer the beam to the desired 

azimuth angle by applying phase shifting. The antenna elements may either be active or 

passive, depending on the order in which the beam former and transmitter(s) are set up. 

 

 بثشكنرَيت( ىنئةنتَينا )بة ئةلكرتؤ
**************************** 

يةكةى ، َيداية ت ىةكانييكتش زةةطةِر لة يزَيكى بازنةيبيان ضةند ِر يزَيكى ئاسؤيىادارى طةِرانى الوةكى ضةند ِرئةنتَيناى ِر
نيكى نانى تةكةبةكارهَيبت رَيبك نراوبياستةى طؤشةى ئةدا  تا تيشكى ئةلكرتؤنى ئاِربةوة  َيطة دروست كةرى تيشكةكة ِر

 ىةرشكةكة لةسنانى تيكة ثَيكبَي شَيؤازةىى ئةو َييان سست ئةبن بةثئةبن ةطةزةكانى ئةنتَينا يان كارا ، ِر ندنجوآل
 . دامةزراوة

 هوائي ) يفحص ألكرتونيا (
******************** 

كيل شـ تسمح وحـدة ت  ستوية أو صف دائري من العناصر املشعة.إن هوائي الرادار الباحث الثانوي يتضمن عدد من الصفوف امل
وائي فعالـة أو  عناصـر اهلـ   الشعاع ب ن يوجه الشعاع ألكرتونيا اىل الزاوية السمتية املناسبة بإسـتخدام تقنيـات متحركـة . تكـون    

 خاملة إعتمادا على األسلوب الذي مت به تنصيب تشكيل الشعاع.  
( References: Doc 9684, Doc 9924 ) 

 
227. Antenna  Elevation ( Tilt ) 
           ****************************** 

An angle between the direction of maximum gain of the antenna and the tangent to the 

surface of the earth. A distinction is sometimes made between electronic ( radio signal ) 

and mechanical tilt, especially for SSR  LVA antennas. In this case the mechanical tilt 

may be zero while the antenna is radiating at a different electronic tilt ( typically  + 3º ). 

 

 ( خواربونةوة بةرزى ئةنتَينا )
************************* 

ة ازييةكجياو جار زؤر ووى زةوى ه سةر ِرلَيكةوتةى لةطةَل   كةية نائةنتي  ىخواربونةوة  طؤشةى نَيوان بةرزترين
 ى هةية بةييةةيوةندث ةىئةوبة تايبةتى  وى ميكانيكى يةكان و الرية ئةلكرتؤنيياديؤيِرنَيوان سطناَلة لة دةبينرَيت

ى يةكييبةالرناكة ئةنتَي ميكانيكى )سفر( بَيت بةآلم بارى )خوارى(ةنب بَيت ِر هادارى طةِرانى الوةكى ئةنتَيناكانى ِر
 (.° 3ئةلكرتؤنى جياواز ئةخولَيتةوة )زؤرجار + 

 
 اهلوائي ) ميل (إرتفاع 

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

ويـة األلكرتونيـة   ارات الراديه على سطح األرض ويكون التمييز أحيانا  بني اإلشللهوائي ومماسةاوية بني إجتاِه املكسِب األقصى 
ل امليكـانيكي  يكـون امليـ   وامليل امليكانيكي وبشكل خاص فيما يتعلق بهوائيات الرادار الباحث الثانوي حيـث يف هـذه احلالـة قـد    

 درجة (.  3 +صفرا بينما يدور اهلوائي مبيل ألكرتوني خمتلف  ) عادة 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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228. Antenna  ( Hog - Trough ) 
            ******************************* 

As  SSR antenna comprising a horizontal linear array of radiating elements installed in 

an extended corner reflector assembly ( resembling in shape a hog – trough ). The linear 

array is usually of sufficient length to give an azimuth beam width of between 

2º and 3º and the hog – trough reflector achieves typically between  ± 40º and 45º 

vertical beam width. For special purposes shorter arrays can be used. These have 

increased azimuth beam width. 

 (لَيذ)زؤر نزم/  ىئةنتَينا 
********************* 

 ةكى طؤشــةي ريَيتــة ه تيشــكةكة ئةطةطــةزَيكى تيشــكى هةيــة ضــةند ِر   تَيدايــة ادارى الوةكــى تيشــكَيكى ئاســؤيىئــةنتَيناى ِر
بـة   دا ئـة ينـراو )مسـت(   تيشـكَيكى ب كـة  كـة  هَيَلة بةدرَيذيية ةتيشكئةم  (( ذ )نزمَيل)لةشَيوةى زؤر   ةرةوة دثَيبةرانبةرى 

 45ثلة و  40 رت لة ةمك يانهَينَيت لة نَيوان زياد ئةبؤ تيشكى ستونى بةدةست  ةكيو ثانيثلةدا  3 – 2ثانييةك لة نَيوان 
 . ؤيىيشكةكة بة ئاستثانرت كردنى  ، ئةمانة دةبنة بَينرَيت برت بةكارتبؤ مةبةستى تايبة  تيشكى كوردةتوانرَيت ثلة ، 

 
 بشكل حاد ( –هوائي ) منخفض 

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

فض لى شـكل مـنخ  وائي الرادار الباحث الثانوي على شعاع خطي أفقي ذو عناصر مشعة ينصب يف ةاوية العاكس ) عيشتمل ه
درجـة   3 درجـة و  2بشكل حاد ( وعادة ما يكون الشعاع اخلطي بطول كـايف كـي يعطـي شـعاع مسـيت بعـرض يـرتاوح بـني          –

قصـر ممـا   وميكـن ألغـراض خاصـة إسـتخدام أشـعة أ     درجـة   45درجة و  40وحيقق عرض للشعاع العمودي   بني ةائد ناقص 
 أفقيا.  املمتدة يؤدي اىل ةيادة عرض الشعاع 

 
( References: Doc 8071 Volume III, : Doc 9684, Doc 9924 ) 
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229. Antenna  ( Large Vertical Aperture, LVA ) 
            *************************************************    

As  SSR antenna comprising two dimensional array radiating elements. A typical 

 LVA consists of a number of columns ( each consisting of a vertical linear array 

 designed to produce beam shaping in the vertical plane ) arranged in a horizontal linear 

array to produce between 2º an 3º azimuth beam width. Typically, LVA antennas are a 

prerequisite for monopulse SSR systems.  

 

 كراوةي ستونى طةورة( دةالقةيةكى ئةنتَينا )بة
************************************ 

هةيـة   تونىطـةورةى سـ   كىدةالقةيـة ، ئةنتَيناكـة   يـة داةطـةزة تيشـكةكانى تيَ  يـز لـة رِ  ادارى طةِرانى الوةكـى دوو رِ ئةنتَيناى ِر
ئاسـتى   تيشـك لةسـةر   ديزاين كـراوة بـؤ دروسـتكردنى   تَيداية  يزَيك  هَيَلى ستونىلةطةَل ذمارةيةك  ستون )هةر ستونَيك ِر

و )مسـت(  يةكى بينـرا َيك خراون بؤ بةرهةم هَينانى ثانى تيشكةكة بة طؤشـة يزَيكى ئاسؤيى ِرستونى( ئةو ستونانة لةسةر ِر
ِرانى ادارى طـة سـتمى رِ يسةكانى يوة بةشَيكن لة ثَيويستييةطةورة ةييكراوةوثلة و بةطشتى ئةم ئةنَينانة بة 3تا  2لة نَيوان 

 . الوةكى تاك ترثة
 

 ( فتحة عمودية كبريةذو )هوائي
************************* 

ة الكـبرية  حـة العموديـ  يتضمن هوائي الرادار الباحث الثانوي صفني من العناصر املشعة حيث عادة ما يشتمل اهلـوائي ذي الفت 
بـة بصـف   ي مصـمم إلنتـاج شـعاع باملسـتوى العمـودي ( مرت     على عدد من األعمدة ) كل عمود يشتمل على صف خطي عمـود 

ات الفتحـة  درجـة وبشـكل عـام تكـون اهلوائيـات ذو      3درجـة و   2خطي أفقي إلنتاج عرض شـعاع بزايـة مستيـة تـرتاوح بـني      
 العمودية الكبرية جزءا من متطلبات نظام الرادار الباحث الثانوي ذي النبضة األحادية. 

 
( References: Doc 8071 Volume III, : Doc 9684, Doc 9924 ) 
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230. Antenna  ( Linear Array ) 
           ****************************** 
An antenna consisting of a  " battery " or array of radiating elements in a straight line. 

The desired radiation characteristic of the antenna is obtained by the varied distribution 

of radio frequency energy in amplitude or phase so as to produce the shaped " beam " or 

wave front.  

 

 لةسةر هَيَل( بةستو يز)ِر ىئةنتَينا
****************************** 

 ىةخشثو  ةوةدةنتيشك ئة تاسلةسةر هَيَلَيكى ِر ثَيك هاتوة رةطةزاز( ) ئامِريزَيك لة ِرةك يان يئةنتَينايةكة لة ثاتري
 يان ئةو نةكاييديؤاِر شةثؤلةوزةى  لة دابةشكردنَيكى جياواز َيطةىبة دةست دَيت لة ِر كانى ةِرةوشئةنتَيناكة و 

 ووى)ِر بةرى ىكةوتن يان دةست ى دياريكراو نَيردراون بةمةبةستى دةست كةوتنى تيشكَيك لةسةر شَيوةيةككة شةثؤالنةى 
 شةثؤلةكة. (ثَيشةوةى 

 
 هوائي ) صف خطي (

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

مـن خـالل    صـول علـى خـواص بـث اهلـوائي املطلوبـة      هوائي يشتمل على بطارية أو صف لعناصر تشع خبط مستقيم ويتم احل
 ة املوجة.  ول على جبهالتوةيع املختلف لطاقة املوجات الراديوية أو املرحلة لغرض احلصول على شعاع ذو شكل معني أو للحص

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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231. Antenna  ( Omni – Directional  ) 
           ************************************** 
An antenna with an approximately circular radiation pattern in the horizontal plane. In 

earlier SSR systems it was used to form the control pattern for  ISLS  transmitting the 

P2   pulse and also for transmission of the P1 pulse for the I2 SLS. Modern antennas for 

ground SSR form a control pattern that is omni – directional except for a null or "notch" 

in the direction of the antenna mainbeam (coinciding with the peak of the main beam 

sum pattern).  

   

 استة(ئةنتَينا )فرة ئاِر 
****************** 

نى ى طـةِرا ادارةكـان ِرلـة سيسـتمى    ، ئةم جؤرة لـة ئـةنتَينا  ئةنتَينايةكة شَيوةيةكى نزيك بازنةيى هةية لةسةر ئاستى ئاسؤيى
ةروةها بـؤ  هـ   ISLSادارى تايبـة  بـةرِ   p2ى ةكـؤنرتؤَلكردنى ثةخشـى ترثـ    ىالوةكيدا بةكارهاتووة بؤ دروسـتكردنى بـوار  

 وارَيكى كـؤنرتؤلَ ادارى طـةِرانى الوةكـى بـ   كانى سيستمى زةمينى ِرَيية. ئةنتَينا نو SLS 2Iى سيستمى  P1ثةخشى ترثةى 
ة )هاوكـا   ةكييكة سـةرةك لةسةر تيشـ  نابَيتان يكاريطةريكة استانةى جطة لةو ئاِراستة جياوازةكان بَيبةدى ئةهَينَيت بة ئاِر

 هدةبَيت لةطةَل ثؤثةى تيشكى سةرةكى(
 

 اإلجتاهات ( –هوائي ) متعدد 
*********************** 

جمـال السـيطرة    لتشـكيل نوي هوائي ذوجمال دائري تقريبا يف املستوى األفقي أستخدم يف املنظومات األولية للرادار الباحث الثا
مة األرضـية  . اهلوائيات احلديثة للمنظو I2 SLSملنظومة  P1وكذلك لبث نبضة  ISLSاخلاصة مبنظومة  P2لبث نبظة 

يسـي ) يتـزامن   لشعاع الرئللرادار الباحث الثانوي تشكل جمال سيطرة بإجتاهات متعددة بإستثناء اإلجتاهات غري املؤثرة على ا
  ي(.مع قمة الشعاع الرئيس

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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232. Antenna (Omnidirectional) 
          *****************************  
An antenna with the same gain in all directions. In earlier side-lobe suppression 

systems, this antenna type was often used for transmitting the P2 pulse and sometimes 

also for transmission of the P1 pulse (I2 SLS). Modern omnidirectional antennas for 

ground SSR use include a “notch” coinciding with the peak of the main beam.  

 استة()فرة ئاِرىئةنتَينا 
******************** 

 P2رثةى ؤ ثةخشى تبتووة كؤنةكاندا بةكارها ةيسةرةتاي ئةنتَينايةكة بةهةمان توانا بؤ سةرجةم ئاراستةكان ، لة سيستمة
نى ِراادارى طةنى ِرسيستمى زةمي تازةكان لةاستة فرة ئاِر ى، ئةنتَينا SLS 2Iى سيستمى  P1 بؤ ترثةى  و زؤرجاريش

  ى تَيداية هاوكا  دةبَيت لةطةَل ثؤثةى تيشكى سةرةكى. ”notch“الوةكى 
 

 هوائي ) متعدد اإلجتاهات (
********************** 

حيانا لبث نبضـة  وأ P2هوائي يتصف بنفس القدرات يف مجيع اإلجتاهات . أستخدم يف منظومات اإلمخاد القدمية لبث نبضة 
P1  ملنظومةI2 SLS انوي تتضمن ات احلديثة املتعددة اإلجتاهات للمنظومة األرضية للرادار الباحث الث.اهلوائي“notch” 

 يتزامن مع قمة الشعاع الرئيسي.
 

( References: Doc 9684 ) 

 

233. Antenna  ( Reflector ) 
            ************************* 
An antenna producing the beam by a method analogous to optics. In most cases the 

"reflector" surface of the antenna is illuminated by a radio frequency source ( e.g. a 

radio – frequency "horn" assembly). The dimensions of the reflector antenna both in the 

horizontal and vertical plane, together with the characteristics of the illuminating 

source, determine the shape and magnitude of the radar beam produced.     

 )ثَيدةرةوة( اىثةرضئةنتَينا
********************** 

ن ؤشناكة ِروى ئةنتَيوِر تيشكة وئة زؤرجار ه َينبينردة كانتةنة يةى كةشَيوة   وبة دروست دةكا  ئةنتَينايةكة تيشك
) دريزى  ووبةرىِر رلةسة كا  ى ئةدروست ادارةكةِرى ةتيشكئةو  ، شَيوة و بِرى  اديؤيىشةثؤىل ِر  ئةكاتةوة بة بةكارهَينانى

 كة. ةيووناكيرضاوةى ِراستةى ئاسؤيى و ستونى لةسةر جؤرى سةبة هةردوو ئاِر ئةوةستَيتئةنتَينا ثَيدةرةكة و ثانى (  
 

 هوائي ) عاكس (
************** 

شـكل   . إناديويـة رهوائي ينتج شعاع بطريقة مماثلة اىل البصريات ويف أكثـر األحيـان يضـاء سـطح اهلـوائي بإسـتخدام موجـة        
 إلضاءة .اصائص مصدر ومقدار شعاع الرادار املنتج يعتمد على أبعاد اهلوائي العاكس باإلجتاهني األفقي والعمودي وعلى خ

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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234. Antenna  ( Sum and Difference) 
           ************************************* 

A hog – trough or LVA antenna which is electrically split into two halves. The two half 

– antenna outputs are added in phase at one output port ) sum, Σ ) and added in 

antiphase at a second output port ) difference, Δ ) to produce output signals which are 

sensitive to the azimuth angle of arrival of received signals, enabling an off – boresite 

angle for the signal source to be obtained.  

 (ثةر  كةرةوة و  كةرةوة)كؤىئةنتَينا 
******************************** 

لة   هةر دوو نيوةكة  امىئةجن بة كارةبايى دابةش دةبَيت بة دوو نيوةوة و  ،  LVAيان ئةنتَيناى  لَيذئةنتَينايةكى زؤر 
 بؤ   َيتكردة ياد قؤناغدا ز نةبوونى و لة  ( sum, Σ )ئةجناميان ىَل دةرئةضَيت  يةك  قؤناغدا  جوو  دةكرَين  و

 بة  بة سطناَلةبؤ دروست بونى تيشكى ثَيويست بؤ طؤشةى بينراوى )مست( تاي ( difference, Δ ) ئةجنامى دووةم 
 بةدةست بَين.طةشتوةكان بؤ ئةوةى 

 هوائي ) جيمع و خيتلف (
******************** 

 ليكـون  يتم تقسيمهما كهربائيـا اىل نصـفني حيـث يضـاف نـاتج طـور النصـفني         LVAهوائي منخفض بشكل حاد أو هوائي 
السـمت  ة لزوايـة  إلنتـاج إشـارات ضـروري    ( difference, Δ )ويضاف يف الالطور للناتج الثـاني   ( sum, Σ )ناتج واحد  )

 اخلاصة باإلشارات الواصلة لتمكني احلصول عليها. 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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235. Anticipated Operating Conditions 
            ***************************************  
Those conditions which are known from experience or which can be reasonably 

envisaged to occur during the operational life of the aircraft taking into account the 

operations for which the aircraft is made eligible, the conditions so considered being 

relative to the meteorological state of the atmosphere, to the configuration of terrain, to 

the functioning of the aircraft, to the efficiency of personnel and to all the factors 

affecting safety in flight. Anticipated operating conditions do not include: 

a) those extremes which can be effectively avoided by means of operating procedures; 

and 

b) those extremes which occur so infrequently that to require the Standards  to be met in 

such extremes would give a higher level of airworthiness than experience has shown to 

be necessary and practical. 

 

 كراوخستنى ثَيشبينيبةطةِر ةكانىدؤخ
******************************* 

 ماوةىلة  ئةكرَيت ثآ يانةية كة هةستانيان ئةو بارودؤخ تئةزانرَيثَيى   ئةزمونةوة  ةية كة بةهؤي انئةو بارودؤخ
ةواى هخى كةش و بارودؤ ةطةَلل نةى كة فِرؤكةكةى بؤ ئامادةكراوةاثرؤس ِرَيكارو  ئةوةضاوكردنى كاركردنى فِرؤكةكة بةِر

ة كؤكارانةى ةم ئةو هلَيباتويى كارمةندان و سةرج هتواناى فِرؤكةكة  هسروشتى بةرز و نزمى زةوى   هضاوةِروانكراو 
 طرَيتةوة:نا خوارةوة ىان هةية لةسةر سةالمةتى طةشتةكة ، بارودؤخى بةطةرخسنت ئةمانةيكاريطةري

 ، يان   بةطةِرخستندا لة كاتى  انى ىَل البدرَيت خؤي ئةو بارودؤخانةى كة دةتوانرَيت .1

يى ستى تؤكمةةَل ئاووئةدا  كة ثَيويست بكا  بة ثَيوةرةكانةوة ثابةند بن لةطهةندآ بارودؤخى دةطمةن كة ِر .2
 ية .زايى خبوازَيت كة ثَيويست و كردةيفِرؤكةوانى بةرزتر لةوةى شارة

 ظروف التشغيل املتوقعة
******************** 

خذ ئرة مع األالطا ي الظروف اليت مت التعرف عليها من خالل التجربة أو اليت ميكن تصور حصوهلا خالل فرتة تشغيله
درات الطائرة ألرضية وقريس ابنظر اإلعتبار عمليات التشغيل املؤهلة هلا الطائرة والظروف اجلوية املتوقعة ومواصفات التضا

   تتضمن :الوقعة كن أن تؤثر على سالمة الرحلة. إن ظروف التشغيل املتوكفاءة العاملني وجلميع العوامل اليت مي
 أ.  احلاالت اليت ميكن تفاديها من خالل سياقات التشغيل أ و 

ة ب نهـا عمليـة   بينت اخلرب ب. احلاالت نادرة احلدوث واليت تتطلب اإللتزام باملعايري ومستوى جدارة طريان  أعلى من تلك اليت
  وضرورية.

( References: Annex 8 )  
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236. Anti-Icing 
          ************ 
Anti-icing is a precautionary procedure by which clean aeroplane surfaces are protected 

against the formation of ice and frost and the accumulation of snow and slush for a 

limited period of time. 

 ذةبةسنت يان دذة شةختةبووند
************************* 

ؤكـة و  اكـةكانى فرِ َيطـرتن لـة دروسـت بـوونى شـةختة يـان كةَلةكـة بـوونى بـةفر لةسـةر رووثؤشـة ث           َيكارَيكى تايبةتة بؤ ِرِر
 . داكراوكاتَيكى دياري لةبةفر  نةهَيشتنى  مانةوةى مَلتة و

 
 منع تراكم اجلليد أو الصقيع

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

ثلوج الذائبة لثلج أوالاع أو إجراء وقائي ميكن من خالله محاية األجزاء النظيفة من سطح الطائرة من تراكم اجلليد أو الصقي
 لفرتة ةمنية حمدودة. 

( References: Doc 9640 ) 

 
237. Application 
            ************* 

Manipulation and processing of data in support of user requirements (ISO 19104*). 

 

  كارثَيكردن

********* 

 (. ISO 19104)   ةكانبةكارهَين بداواكاريةكان بؤ ثشتطريى و بةهَيزكردنى يئامادةكردن و ضارةسةرى زانياري

 
 التطبيق
******* 

 (.  ISO 19104إعداد ومعاجلة البيانات لدعم متطلبات املستخدمني )  
 

( References: Annex 4 , Annex 15 ) 
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238. Application Entity (AE) 
           **************************  
Part of an application process that is concerned with communications within the OSI 

environment. The aspects of an application process that need to be taken into account 

for the purposes of OSI are represented by one or more AEs. 

 

 كارثَيكردن /ى سةثاندنكانشَيوة
************************ 

 ةركةوتةكانىدبةمةرجآ  OSIةكانةوة  لة بارودؤخى يديثةيوةن ستة بةثةيوة كة  كردنَيبةجكردةى جَيةشَيكة لة ب
 بكرَيت.)وَينا(  ى نوَينةرايةت AEsةضاو دةكرَيت بة يةكَيك يان زياتر لة ِر OSIكردن كة بؤ مةبةستى كارثَيى دةكر

 

  مسات التطبيق
*********** 

ليت جيب أن تؤخذ اعلى أن تكون مظاهر عملية التطبيق  OSIتعلق باإلتصاالت ضمن ظروف الـ جزء من عملية التطبيق ي
 . AEsممثلة بواحد أو أكثر من الـ  OSIبنظر اإلعتبار ألغراض الـ 

 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 
 

239. Application Entity Qualifier 
          *******************************  
That part of the AE-title that unambiguously identifies the particular application entity. 

 

 

  كردنكارثَيشَيوةكانى ئامادةطى 
************************ 

 ا ئةكا  .كرديار و ئاشبة  شَيوةيةكى ِروون   ةكةكردنكارثَي ازىكردن  كة شَيوكارثَيئةو بةشةية لة شَيوةكانى 
 

( References: Doc 9880 Part III ) 

 مؤهل مسات التطبيق 
***************** 

 ذلك اجلزء من مسات التطبيق الذي مييز مسات التطبيق املعني بشكل واضح.
 

240 Application Entity Service Interface 
          ***************************************  
The interface between the application-users and the application service provider. 

 

 كردنكارثَييةكةى خزمةتطوزارى شَيوةى 
************************************ 

 كردون.كارثَيى خزمةتطوزارى يكردن و ثَيشكةش كاركارثَيلة نَيوان بةكارهَينةرانى لكَيكة 
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 تطبيقمسات الوصلة خدمِة 
********************* 

 .وصلة بني مستخدمي التطبيق ومقدمي خدمة التطبيق

 

( References: Doc 9880 Part I and Part III, 

 

 

241. Application Entity Title 
           **************************  
An unambiguous name for an application entity. 

 نكردَلةتى كارثَيِروا ىناونيشان
************************ 

 كردن.كارثَيبينراوةكانى  ةووِر بؤناوَيكى ئاشكرا 
 

  مسات التطبيقعنوان 
****************** 

 لسمات التطبيق. اسم واضح 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

 

 

242. Application Layer 
           ********************* 
The seventh layer of the OSI reference model that controls application-user access to 

the communication system and provides services to perform a logical association to 

other applications. 

 كردنكارثَبضينى 
************** 

َيطـاى سيسـتمى   كردن دةكـا  بـؤ بـةكارهَين لـة رِ    كارثَيةكانى كردطةيشتنى ى كة ضاودَيرى OSI ضينى حةوتةم بؤ منونةى 
 . كردنَيكى طوجناوَيبةججَي  ئةكا  بؤ خزمةتطوزارى ثَيش كةش  اشيلة طةَلي ةوةةكانيثةيوةندي

 
 تطبيقطبقة ال

*********** 

دمات االت وتقدم ختصاليت تراقب عمليات وصول التطبيق اىل املستخدم من خالل نظام اإل OSIالطبقة السابعة لنموذج 
 إلجناة التطبيقات املنطقية. 

 
( References: Doc 9880  Part III ) 

 
 
 

 

243. Application Layer Structure (ALS) 
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           ************************************* 
The application layer structure refers to the internal architecture of the OSI application 

layer as described in ISO/IEC 9545. 

 

 كردنكارثَيضينى  ىةداِرشت
********************* 

 . داهاتوة   ISO/IEC  9545وةكو لة OSIمنونةى  ىئاماذةية بؤ ئةندازيارى تةالرسازى ناوةوة
 

 تركيب طبقة التطبيق
****************** 

 . ISO/IEC 9545كما مبني يف  OSIعمارية الداخلية لنموذج  يشري تركيب طبقة التطبيق اىل اهلندسة امل

 

( References: Doc 9880  Part III ) 

 

 

244. Application Process (AP) 
            *************************** 

A set of resources, including processing resources, within a real open system which 

may be used to perform a particular information processing activity. 

 

 

 كردنكارثَيى كردة
************** 

جنام هَينرَيت بـؤ ئـة  بةكارئة ه ن دا لة نَيو سيستمَيكى راستةقينةى كراوة ةكانضارةسةر سةرضاوة ضةند سةرضاوةيةكة ه    
 . كراوةكانية دياريزانياري ىةى ضارةسةركردةىدانى 

 

  تطبيِقالملية ع
************* 

جمموعة من املصادر بضمنها مصادر املعاجلة ضمن نظام حقيقي مفتوح الذي قد يستخدم إلجناة فعاليات معاجلة ملعلومات 
 معينة.

  
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

245. Application Protocol Data Unit (APDU) 
           ******************************************* 

An application protocol data unit is an (N) PDU, where N refers to the application 

layer. An APDU is the basic unit of information exchanged between the airborne 

application and the ground application. 

 
 
 

 كردنكارثَيى سيستمى ةكانييةكةى زانياري
********************************* 
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ةكةيـةكى  ي APDU ه كردن كـارثيَ  ضينىئاماذةية بؤ  N  كة PDU (N)آكردن لة كارثَيةكانى سيستمى ييةكةى زانياري
 يةكان.نة زةميارثَيكردنك نَيوان و دةكرَين لةسةر فِرؤكةكان ىنةناكردكارثَيئةو  زانياري نَيوان  ية بؤ ئاَلؤطؤرىبنةرةتي

 
 تطبيِق الوحدة بياناِت نظاِم 

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

ية لتبادل وحدة أساس APDUتشري اىل طبقة التطبيق. إن  N( حيث N) PDUوحدة بيانات نظام التطبيق يف الـ   
 املعلومات بني التطبيقات احملمولة على منت الطائرة والتطبيقات األرضية.

 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

246. Application Schema 
           ********************** 
Conceptual schema for data required by one or more applications. 

 ةكةكردنبةرنامةى كارثَي
********************* 

 كردنةكان.كارثَي لةياتر لة يةكَيك يان ز ةكانة ثَيويستيبةرنامةيةكى وَينا كراوة بؤ زانياري
 برنامج التطبيق
************* 

 برنامج تصوري للبيانات املطلوبة من واحد أو أكثر من التطبيقات. 
 

( References: Doc 9881 ) 

 
247. Application Service 
           ********************** 
The abstract interface between the (N) service and the (N) service user, where N refers 

to the application layer; thus it is the boundary between the AE and the application user. 

 

 كردنكارثَيى يخزمةتطوزار
******************* 

ة بــؤ ضــينى  ماذةيــئا (N)، (N)و بةكارهَينــةرانى  (N)لــة نَيــوان خزمــة  طــوزارى     دامــاَلراوة) تــة نيــا (يــة    ى َيكــلك
ةرى ةكارهَينـ و ب AEجآبةجآكردن  )سَيرةكانى( وةية لة نَيوان بينراوةكانىةسنورَيكى جياكةر  (N)جآبةجآكردن بؤية

  .جآبةجآكردن
 تطبيِقالخدمة 

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

اصل فهي حد ف ( تشري اىل طبقة التطبيق ولذلك N( حيث )  N( ومستخدمي خدمة )  Nالوصلة اجملردة بني خدمة ) 
 ( ومستخدم التطبيق. AEبني مسات التطبيق ) 

 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

248. Application Service Element (ASE) 
           ***************************************  
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The element in the communication system that executes the application specific 

protocol. In other words, it processes the application specific service primitive 

sequencing actions, message creation, timer management, and error and exception 

handling. The application’s ASE interfaces only with the application’s control function. 

 

 كردن كارثَب زى خزمةتطوزاريئامرا 
***************************** 

انى ةكياريرى خزمة  طوزاتايةكى تر ضارةسةوبةه  َب دةكا بةَجَيةكان  بةجيةطةزَيكة لة سيستمى ثةيوةنديِر
و  هةَلة   ونى كانامة و بةِرَيوةبرد ىيةك لة دواى يةك وةك دروستكردن ىَيكارَيكئةكا  بةضةند ِر كردنَيبةجَيج

 دةبَيت.يةكانطرين كردَيبةجَيجضاودَيرى كانى تايبة  بةتةنبا لةطةَل فةرمانة كردنكارثَيى ةكانازئامِرى ، لك كانضارةسةرة
 

 تطبيِق العنصر خدمِة 
***************** 

جراءات إينة بعنصر يف نظام اإلتصاالت الذي يقوم بتنفيذ نظام تطبيق معني ومبعنى آخر يعاجل خدمات تطبيق مع
قط  مع فتدخل تمتسلسلة مثل خلق الرسالة و إدارة الوقت و األخطاء واملعاجلات. إن وصالت عنصر خدمة التطبيق 

 الوظائف اخلاصة مبراقبة التطبيق.
 

( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

 

249. Application Service Element (ASE) Service Interface 
         ********************************************************  
The abstract interface through which the ASE service is accessed. 

Note.— In version 1 of the ADS application, the ADS-ASE service interface coincides 

with the ADS-AE abstract service interface. 

 

 ةكانيلكى خزمة  طوزاري ASEى خزمةتطوزارى نةهَيما
************************************************ 

 َيت.ئةكركردن َيبةجَيى خزمةتطوزارى جهَيمانة ىخزمةتلَيوةى  تةنيايةلكَيكى   
ى ةمانهَي – خزمةتطوزارى خؤبةخؤ (ADS) كردنى بينينطَيرى خؤبةخؤى َيبةجَيج ى: لة كؤثى يةكةم تآبينى

        ؤبةخؤىينطَيرى خبين ىبآ هَيماي بينراوةكان ىهاوكا  دةبَيت لةطةَل ئاوَيتة بوون ( ADS – ASE) كردنى َيبةجَيج
 (ADS – ASE )ه 
 

 دمِةاخل( وصلة ASEتطبيِق )العنصر خدمِة 
*********************************** 

 يق.الوصلة اجملردة اليت خالهلا تتم خدمة عنصر خدمة التطب
 إلستطالع التابع               ( تتزامن خدمة اADSيف النسخة األوىل من تطبيقات اإلستطالع  التابع التلقائي  )   –مالحظة. 

 )تابع التلقائي اإلستطالع    ال -( مع التداخالت اجملردة لسمات  ADS – ASEعنصر خدمة التطبيق )  –التلقائي 
ADS – AE .) 
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( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

\ 

250. Application Service Object (ASO) 
         *************************************  
An active element within (or equivalent to the whole of) the application entity 

embodying a set of capabilities defined for the application layer that corresponds to a 

specific ASO-type (without any extra capabilities being used). An ASO is a 

combination of application service elements (ASEs) and ASOs that perform a specific 

function. An ASO that provides the functions of the establishment and data transfer 

phases is considered a complete protocol. 

 

 ارىكَيبةجَيخزمةتطوزارى ج(  ىثةيكةر ) يان ئاماجنى   
******************************************** 

سـتة ئـةكا  بـؤ    ةكراو بةرجيرذمارةيةك تواناى ديا ه كردنكارثَيكانى ِرواَلةتةطةزَيكى كاراية لة نَيو )يان يةكسانة بةطشت( ِر
ى وزةى بـةكارهَينان  كردنـدا دةطوجنَيـت )بـآ   كارثَييان ئاماجنى خزمةتطوزارى  ركردن كة لةطةَل جؤرَيك  ثةيكةكارثَيضينى 
و  (ASEs)كردنـى   كـارثبَ خزمـةتطوزارى   كارثَيكردن تَيكةَلةيةكة لة هَيماكـانى ، ثةيكةر و ئاماجنى خزمةتطوزارى  زياتر(

(ASOs) كردنى ضةند فةرمانَيكى ديارى كراو.َيبةجَيج بة كة هةَلدةستنت 
نةوةى نـدن و طواسـت  بـة قؤناغـةكانى دامةزرا   نديدارةكانثةيوة ةكردنة كة ئةرككارثَيئةو ثةيكةر و ئاماجنى خزمةتطوزارى 

 ةكان ئةكا  بة بةَلطةيةكى تةواو دائةنرَيت.يزانياري
 

 تطبيِق الخدمِة أو هدف جسم 
************************ 

سجم ق اليت تنلتطبيصر نشيط ضمن ) أو مساوي اىل مجيع ( مسات التطبيق جيسد جمموعة من القدرات احملددة لطبقة اعن
بيق هو التط مع نوع معني من جسم أو هدف خدمة التطبيق ) دون إستخدام قدرات إضافية (. إن جسم أو هدف خدمة

لتطبيق وظائف معينة. إن جسم أو هدف خدمة ا( اليت تنجز  ASOsو)(   (ASEsقمزيج من عناصر خدمة التطبي
  الذي يؤدي الوظائف املتعلقة مبراحل ت سيس ونقل البيانات يعترب وثيقة متكاملة .

 

( References: Doc 9880 Part III ) 

 

 

 

251. Application-User 
           ******************* 
That abstract part of the aircraft or ground system that performs the non-

communication-related functions of the application. 

 

 كردنكارثَي – ىبةكارهَين
******************** 

ى ةكانيـ ةندية بـة ثةيو يـ ى نييئـةكا  ثةيوةنـد  َيةجَيبيـان سيسـتمى زةمينـى ئـةركَيك ج     كـة ئةو بةشةية لة سيستمى فِرؤكة
 . ةوة كردنكارثَي
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 تطبيِقال - خدممست
**************** 

  بيق. ذلك اجلزء من نظام الطائرة أو النظام األرضي الذي ينجز الوظائف غري املتعلقة بإتصاالت التط
 

( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 
252. Approach and Landing Operations Using  Instrument 
           ********************************************************* 

 

Approach Procedures 
************************ 
Instrument approach and landing operations are classified as follows: 

Non-Precision Approach and Landing Operation: 

An instrument approach and landing which utilizes lateral guidance but does not utilize 

vertical guidance. 

Approach and Landing Operations with Vertical  

Guidance: An instrument approach and landing which utilizes lateral and vertical 

guidance but does not meet the requirements established for precision approach and 

landing operations. 

Precision Approach and Landing Operations: An 

instrument approach and landing using precision lateral and vertical guidance with 

minima as determined by the category of operation. 

Note.— Lateral and vertical guidance refers to the guidance provided either by: 

a) a ground-based navigation aid; or 

b) computer generated navigation data. 

Categories of Precision Approach and Landing Operations: 

Category I (CAT I) operation: A precision instrument approach and landing with: 

a) a decision height not lower than 60 m (200 ft); and 

b) with either a visibility not less than 800 m or a runway visual range not less than 550 

m. 

Category II (CAT II) operation: A precision instrument approach and landing with: 

a) a decision height lower than 60 m (200 ft), but not lower than 30 m (100 ft); and 

b) a runway visual range not less than 300 m.  

Category IIIA (CAT IIIA) operation: A precision instrument 

approach and landing with: 

a) a decision height lower than 30 m (100 ft) or no decision height; and 

b) a runway visual range not less than 175 m. 

Category IIIB (CAT IIIB) operation: A precision instrument approach and landing with: 

a) a decision height lower than 15 m (50 ft), or no decision height; and 

b) a runway visual range less than 175 m but not less than 50 m. 

Category IIIC (CAT IIIC) operation: A precision instrument  approach and landing with 

no decision height and no runway visual range limitations. 

Note.— Where decision height (DH) and runway visual range (RVR) fall into different 

categories of operation, the instrument approach and landing operation would be 
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conducted in accordance with the requirements of the most demanding category (e.g. an 

operation with a DH in the range of CAT IIIA but with an RVR in the range of CAT 

IIIB would be Considered a CAT IIIB operation or an operation with a DH in the range 

of CAT II but with an RVR in the range of CAT I would be considered a CAT II 

operation).  

 

 ى نزيكبونةوةى ئامَيرىةكانَيكارنزيكبوونةوة بة ِرنيشتنةوة و كانى كردة
************************************************************ 

 :ئةثؤلَينرَين بةم جؤرانةى الى خوارةوة كرداانة ئةم 
 ةال يان نمايى البة ِرَيَيرى بنيشتنةوةى ئام و ةكانى نزيكبوونةوةكردةكانى نزيكبونةوةى درشت و نيشتنةوة : كردة

 ةمةكى  .هةِرواتة  ستونى  بَى ِرَينمايب (التةنيشت)

 مَيرى ةوةى ئاةكانى نزيكبوونةوة و نيشتنكردةنمايى ستونى: َيبة ِر بوونةوة و نيشتنةوةةكانى نزيككرد
رد و  ىيشتنةوةة و نوةى نزيك بونةكردةالتةنيشت و ستونى بةآلم مةرجة بِرياردراوةكانى  ) ئاسؤيب(نمايىَيِربة

 ناكرَيت .دروستنابَيت يان ثةيِرةو 

 نى و نمايى ستوَية بة ِركانى نزيكبوونةوةى ئامَيرى و نيشتنةوكردةورد :  ةكانى نزيكبوونةوة  و نيشتنةوةى كردة
 . ةكة ثةيِرةو ئةكا كردة ةكانى ياردراوبِربِرطة  ةنى كةمى يئاسؤيى )التةنيشت( ال

 

 ى خوارةوة ك لةمانةيةكَي التةنيشت و ِرَينمايى ستونى ئةو ِرَينمايانة ئةطرَيتةوة كة بة ئاسؤيب()بينى : ِرَينمايىَيت
 ثَيشكةش ئةكرَين:

 ى زةمينى.يياريدةدةرى كةشتيةوان -أ

 ةكان بة كؤمثيوتةر.يزانيارية كةشتيةواني -ب

 

  و نزيك بوونةوةى ورد نيشتنةوة ةكانى كرد جؤرى
 بةم مةرجانة: نيشتنةوة بونةوةى ئامَيرى ورد ونزيك   ةىكرد يةكةم : جؤري ةىكرد

 
 ثآ( . 200مةتر ) 60كة كةمرت نةبَيت لة  ابَيتدرىلَيبِريار  ةكيبةرزي -أ

ِرطة كةمرت نةبَيت لة مةتر و مةوداى بينني لةسةر ف 800لةطةَل مةوداى بينني لة فِرؤكةخانة كةمرت نةبَيت لة  -ب
 م. 550

 

 بةم مةرجانة: نيشتنةوة و نةوةى وردنزيك بوو  ةى كرد دووةم : جؤريةى كرد
 بَيت.ثآ( كةمرت نة 100م )30ثآ( كةمرتبَيت و لة  200(م )60كة ) ابَيتدرىلَيبِريارةك يبةرزي -أ

 م كةمرت نةبَيت.300لةطةَل مةوداى بينني لةسةر فِرطة لة  -ب

 بةم مةرجانة: نيشتنةوة و نزيك بونةوةى ئامَيرى ورد  ةىكرد:  Aةم َييس جؤريةى كرد
 ثآ( يان بةبآ بةرزى بِرياردراو. 100م ) 30كةمرت لة  بَيتدرىلَيبِريارةك يزيبةر -أ

 م.175لةطةَل مةوداى بينني لةسةر فِرطة كةمرت نةبَيت لة  -ب

 

 بةم مةرجانة: نيشتنةوةو  نزيك بونةوةى ئامَيرى ورد  ةى كرد :Bةم َييس جؤريةى كرد
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 ن  بآ بةرزى بِرياردراو.ثآ( يا 50م )15كةمرت لة  ابَيتدرىلَيبِريار ةكييبةرز -أ

 ( مةتر.50م و كةمرت نةبَيت لة )175لةطةَل مةوداى بينني لةسةر فِرطة كةمرت لة  -ب

 

ور دراو وبآ سنلَياربةرزى بِري ىجؤربوونى  بآ  نيشتنةوة و نزيكبونةوةى ئامَيرى ورد  ةىكرد: Cةم َييس جؤريةى كرد
 بؤ مةوداى بينني لةسةر فِرطة.

 
ةى كردن، ةكاكرد  ىياوازججؤري دراو و مةوداى بينني لةسةر فِرطة طوجناو بوو بؤ دوو لَيى بِرياريرزبينى : كاتَيك بةَيت

ى ية بةرزكيةى كردةيةقورسةكة )بؤ منونة ئةو   ةجؤرنزيك بونةوةى ئامَيرى نيشتنةوة دةكرَيت بةثآى مةرجى 
( B) جؤرى ةكة بةو كردةلةسةر فِرطة ئةو كات( B) جؤرى( و مةوداى بينني بة Aةم )َييس جؤرى بِرياردراوى سنوردارى 

 دائةنرَيت.
ة كة ةسةر فِرطلى بينني دووةم و مةودا جؤرى دراو بة لَيئةكرَيت بة بةرزيةكى بِريارَيبةجَيةيةى كة جكردةيبةآلم ئةو 

 دووةم دائةنرَيت. جؤرىةكة بة كردةيةكةم  جؤرى ديارى بكرَيت بة 
 

 اآللي اباالقرت راءاتبإج واهلبوط رتاباالق ياتعمل
**************************************** 

 :يلي كما واهلبوط  اآللي االقرتاب عمليات تصنف
 د رأسي . وبال إرشااجلانيب   باإلرشاد وهبوط آلي اقرتاب عمليات : واهلبوط قيالدق ريغ االقرتاب تياعمل
 تفي ال ولكنها الرأسي شادواإلر اجلانيب باإلرشاد وهبوط آلي اقرتاب عمليات الرأسي:  باإلرشاد واهلبوط االقرتاب تياعمل

 .واهلبوط الدقيق االقرتاب لعمليات املقررة بالشروط
 املقـررة  الـدنيا  باحلدود فيت اجلانيب واإلرشاد الرأسي باإلرشاد وهبوط آلي اقرتاب عمليات واهلبوط :  قيالدق االقرتاب تياعمل

 .العملية لفئة
 

 :ليي مما أي بواسطة قدمي الذي اإلرشاديعنيان    الرأسي واإلرشاد اجلانيب اإلرشاد مالحظة : 
 .أرضي مالحي مساعد . أ 
 .بالكمبيوتر مالحية بيانات ب 

 
 :واهلبوط قيالدق االقرتاب تياعمل فئات

 :التالية بالشروط وهبوط دقيق آلي اقرتاب عملية — األوىل الفئة ةيعمل
 قدم (.  200) مرتا   60 عن يقل ال التقرير علو .أ 

 .مرتا 550 عن يقل ال املدرج على الرؤية ومدى مرت 800 عن يقل ال املطار يف الرؤية ب. ومدى 
 :التالية بالشروط وهبوط دقيق آلي اقرتاب عملية ية : الثان الفئة ةيعمل

 قدم (.  100)   مرتا 30 عن يقل وال قدم ( 200)  مرتا 60 عن يقل التقرير أ . علو
 .مرت 300 عن يقل ال املدرج على الرؤية ومدى . ب

 التالية :  بالشروط وهبوط دقيق آلي اقرتاب عملية:  ( Aعملية الفئة الثالثة ) 
 .التقرير علو بدون أو قدم ( أ 100 )  مرتا 30 من أقل التقرير علو . أ 
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 .مرتا 175 عن يقل ال املدرج على الرؤية ومدى . ب 
 التالية : بالشروط وهبوط دقيق آلي اقرتاب عملية:  ( Bعملية الفئة الثالثة ) 

 .التقرير علو بدون أو أ قدم ( 50)  مرتا 15عن  يقل التقرير أ. علو 

 .مرتا 50 عن يقل وال مرتا 175 عن يقل املدرج على الرؤية مدى . ب 
           ؤيــة علــى                       حــدود ملــدى الر بــدون علــو التقريــر وبــال وهبــوط دقيــق آلــي اقــرتاب عمليــة:  ( Cعمليــة الفئــة الثالثــة ) 

 املدرج.  
 ةيـ عمل شـغل ت اتأيـ العمل مـن  نيخمتلفـت  نيلفئـت  نيصـاحل  املـدرج  على ةيالرؤ ومدى ريالتقر علو كوني عندما — مالحظة

الثالثـة )   للفئـة  احملـدد  ريـ قرالت بعلو تنفذ اليت ةيالعمل أن ذلك تشددا ) مثال األكثر الفئة لشروط وفقا واهلبوط االقرتاباآللي
A  (ومبدى الرؤية على املدرج  احملدد للفئة الثالثة )B  ( تعترب عملية من الفئة الثالثة )B  . )ما العملية اليت تنفـذ بعلـو   أ

 ة( . فئة الثانيالتقرير احملدد للفئة الثانية ومبدى الرؤية على املدرج احملدد للفئة األوىل فتعترب عملية من ال
 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9365 ) 

 

 
 

253. Approach and Landing Phase — Helicopters 
            *************************************************** 

That part of the flight from 300 m (1 000 ft) above the elevation of the FATO, if the 

flight is planned to exceed this height, or from the commencement of the descent in the 

other cases, to landing or to the balked landing point. 

 فِرؤكةى هةىل كؤثتةر –قؤناغى نزيك بونةوة و نيشتنةوة 
********************************************** 

 ةَلطـةِران هنزيـك بونـةوةى كؤتـايى و     ناوضـةى ووى ثـآ( لةسـةر رِ   1000م  )300ئةو بةشةية لة طةشتَيك كـة لـة بـةرزى    
FATO     ــةكا ــآ ئ ــت ث ــةو بة  دةس ــةوةى ل ــوو بؤئ ــة دانراب ــةر نةخش ــرزيئةط ــة كاتــ  ب ــان ل ــَيت ي ــر لةطــ ةكة دةربض ةَل انى ت

 كراو.ينزم بونةوة بةمةبةستى نيشتنةوة لة خاَلَيكى ديار ىكردنثَيدةست
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 طائرات اهلليكوبرت –مرحلة التقرب واهلبوط 

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

 واإلقالع  نطقة التقرب النهائيقدم ( فوق منسوب م 1000مرت )  300ذلك اجلزء من الرحلة الذي يبدأ من إرتفاع 
 (FATO إذا ما مت التخطيط لتجاوة هذا اإلرتفاع أو يف احلاالت األخرى مع بدء النزول لغرض اهلب )طة احملددة. وط يف النق 

 

( References: Annex 6  Part III ) 

 

254. Approach Ban Point 
           **********************  
The point from which an instrument approach shall not be continued below 300 m 

 (1 000 ft) above the aerodrome elevation or into the final approach segment unless the 

reported visibility or controlling RVR is above the aerodrome operating minima. 

 

 وونةوة خاَلى قةدةغة بوونى نزيك ب
**************************** 

لـة   ثـآ( 1000)م300ة ةك كةمرت بَيت لـ يئةو خاَلةية كة لة دوايةوة ناكرَيت نزمبونةوةى ئامَيرى بةردةوام بَيت لة بةرزي
اتةى ةو كل  ،ةوةى كؤتايىاستةى نزيكبونبؤ ناو بةشى كؤتايى لة ئاِر بةردةوام بَيت  ناكرَيت هةروةها، ئاستى فِرؤكةخانةوة 
كـةمى    اليـةنى نورى يان مةوداى بينني لةسةر فِرطةى ضاودَيرى كـراو بـةرزتر بَيـت لـة سـ      ونراَياطِر ىئةطةر مةوداى بينين

 .كةبةطةرخستنى فِرؤكةخانة
 

 نقطة حظر اإلقرتاب
*****************   

 إىل أو قدم ( أ 1000 مرت ) 300 عن ليق املطار منسوب من رتفاع إ على اآللي االقرتاب مواصلة بعدها جيوة ال اليت النقطة

 مـن  أعلى املدرج املراقب ىعل الرؤية مدى أو عنه املبلغ الرؤية مدى يكن مل ما النهائيأ االقرتاب مسار من األخري اجلزء داخل

 .املطار الدنيا لتشغيل احلدود
 

( References:  Doc 9365 ) 
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255. Approach Control Service 
            ****************************** 

Air traffic control service for arriving or departing controlled flights. 

 

 دنى نزكبونةوةضاودَيركرى يخزمة  طوزار
********************************** 

 .هَيشتنيان بةجآتى كا شنت  يان يكاتى طة ى فِرؤكة ضاودَيرى كراوةكانئامسانكردنى مجوجؤَلى ِركَيفى يخزمة  طوزار
 

 خدمة مراقبة اإلقرتاب
******************* 

 خدمة مراقبة احلركة اجلوية للطائرات املراقبة عند وصوهلا أو مغادرتها. 
  

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9161 ) 

 

256. Approach Control Unit 
           ************************** 

A unit established to provide air traffic control service to controlled flights arriving at, 

or departing from, one or more aerodromes.  

 

 نزيكبونةوة ِركَيفىيةكةى 
********************** 

تى راوانة كاكيَيرضاود ةيئامسانيبؤ ثَيشكةش كردنى ضاودَيرى مجوجؤَلى هةوايى بؤ ئةو طةشتة  ةيةكةيةكى دامةزراو
 يان زياتر. ةوةيان بةجى هَيشتنيان لة فِرؤكةخانةيةك/شتنيان بؤ يطة
 

 وحدة مراقبة اإلقرتاب

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

 ر أو أكثر .تها من مطاوحدة منش ة لتقديم خدمة مراقبة احلركة اجلوية للرحالت اجلوية املراقبة عند وصوهلا اىل أو مغادر
 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

257. Approach Phase 
            ****************** 
The operating phase defined by the time during which the engine is operated in the 

approach operating mode. 

 قؤناغى نزيك بونةوة
********************* 

ى آى جؤرَيثبةديارى ئةكرَيت  (ؤكةكة دةست دةكا  بةئيش ثَيكردنلةو كاتةى بزوَينى فِر)  ةخستنةكارقؤناغى 
 . تايبة  بةنزيك بونةوةكة خستنةكارى

 
 قرتاباإلمرحلة 

************* 
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  قرتاب.اليت حتدد من خالل الوقت الذي فيه يتم تشغيل احملرك وفقا لنمط التشغيل اخلاص باإل مرحلة التشغيل
 

( References: Annex 16 Volume II ) 

 

 

258. Approach Procedure with Vertical Guidance (APV) 
           *********************************************************** 

An instrument procedure which utilizes lateral and vertical guidance but does not meet 

the requirements established for precision approach and landing operations. 

 

 َيكارةكانى نزيكبونةوة بة ِرَينمايى ستونىِر
******************************** 

نى مةرجـة  بـآ دةسـتكةوت   التةنيشتى و ِرَينمـايى سـتونى  )ئاسؤيب(ِرَينمايى  ثشت دةبةسرتَيت بة ة يَيكارَيكى ئامَيريضةند ِر
 ى نزيكبونةوةى ورد و نيشتنةوة.كردةدراوةكانى لَيبِريار

 
 إجراءات اإلقرتاب باإلرشاد الرأسي

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

 .واهلبوط الدقيق االقرتاب ملياتلع  املقررة الشروط استيفاء دون الرأسي واإلرشاد اجلانيب باإلرشاد فيها يستعان آلية إجراءات
 

( References: Doc 9613, Doc 9905, Doc 9931 ) 

 

 

259. Approach Sequence 
          ********************* 

The order in which two or more aircraft are cleared to approach to land at the 

aerodrome. 

 ى نزيكبونةوةيِريزبةند
******************* 

 ةخانةكة.لة فِرؤك يشتنةوةننزيكبونةوة بؤ دوو فِرؤكة يان زياتر بةمةبةستى  ؤبئةدرَيت  ى ثَبَيطةئةو ِريزكردنةية كة ِر
 
 

 ترتيب اإلقرتاب
************ 

  كثر باإلقرتاب لغرض اهلبوط باملطار.الرتتيب الذي يصرح به لطائرتني أو أ

 

( References: Doc 4444 ) 
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260. Appropriate Airworthiness Requirements 
           ************************************************  
The comprehensive and detailed airworthiness codes established, adopted or accepted 

by a Contracting State for the class of aircraft, engine or propeller under consideration 

(see 3.2.2 of Part II of this Annex). 

 ى ئامسانى يةكانى تؤكمةيثَيويستي
************************** 

 ( بــؤStateة )لةاليــةن دةوَلةتــةو ئــةكرَيتثةســةند  يــانئــةكرَيت َيبةجَيدائــةنرَيت يــان ج ريةيطضــةند نيشــانةيةكى طشــت
 . يان بزوَين يان ثةروانةيةك كة ثةيوةندى هةبَيت بة فِرؤكةوة كانلة فِرؤكة كراوَيى ديارجؤرَيك

  

 اجلدارة اجلوية متطلبات
****************** 

حـة  رك أو مرورموة شاملة ومفصلة تؤسس أو تطبق أو يتم قبوهلا من قبل دولة متعاقدة لصنف معني مـن الطـائرات أو حمـ   
 . ذات العالقة

( References: Annex 8, Doc 9760 ) 

 

 

 

 

 

 

261. Appropriate ATS Authority 
           ********************************* 

The relevant authority designated by the State responsible for providing air traffic 

services in the airspace concerned.  

 

 ى مجوجؤَلى هةوايىيخزمةتطوزار ىيثسثؤِردةستةآلتى 



 

184 

 

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

ى نى مجوجـؤلَ ةكايـ ثَيشكةشـكردنى خزمةتطوزاري  ةرثرس ديارى ئةكا  و بةرثرس دةبَيـت لـة   ب ىتئةو دةستةآلتةية كة وآل
 . كراويى لة كايةى ئامسانى ديارئامسان

 
 السلطة املختصة خبدمات احلركة اجلوية

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

 عين.وية يف اجملال اجلوي املالسلطة املناسبة اليت تعينها الدولة املسؤولة عن تقديم خدمات احلركة اجل
 

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 

262. Appropriate Authority     
             ***************************** 

a) Regarding flight over the high seas: The  relevant  authority of the State of 

Registry. 

b) Regarding  flight  other  than  over  the  high  seas: The relevant  authority   of  

the  State having  sovereignty  over  the  territory   being overflown.  

 

 دةستةآلتى تايبة 
*************** 

 كةكةداية.ؤمارى فِرؤتة كة لة وآلتى ئةو دةستةآلتةي –يةكان يلةسةر دةريا نَيودةوَلةت طةشتةكان بة  سةبارة  -أ

لة  ىةرَيمةكةه  لةسةر هةيةتى  ئةو دةستةاَلتةية كة وآلتى خاوةن سةروةرى -سةبارة  بةطةشتةكانى تر   -ب
 ئةفِرَيت. ى تيافِرؤكةكةكة ئامسانيدا 

 

 السلطة املختصة 
************ 

  ولة تسجيل الطائرة.هي السلطة املعنية يف د –بالنسبة للرحالت فوق املياه الدولية  .أ

ــرى    .ب ــرحالت األخ ــبة لل ــذي تطــ        –بالنس ــيم ال ــى اإلقل ــيادة عل ــاحبة الس ــة ص ــة يف الدول ــلطة املعني ــي الس ــه     ه                             ري فوق
 الطائرة.

 
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

 

 

 

263. Approval 
          *********** 
An authorization granted by an appropriate national authority for: 

a) the transport of dangerous goods forbidden on passenger and/or cargo 

aircraft where the Technical Instructions state that such goods may be 

carried with an approval; or 

b) other purposes as provided for in the Technical Instructions. 
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Note.— In the absence of a specific reference in the Technical Instructions allowing the 

granting of an approval, an exemption may be sought. 

 

 ثةسةندى )ِرَيطةثَيدان(
******************** 

 : بة سةبارة  ئةبةخشرَيت تايبة لةاليةن دةستةآلتى نيشتمانى  ى باوةِرثَيكراوةاسثاردةيةكِر
تَيكدا ةكة لة كافِرؤك َيوا و طةشتياران يان لةطةَل بارىقةدةغةكردنى طواستنةوةى كةرةستةى ترسناك لةاليةن ِر -أ

ايبة  هةية، تهونةرى(  نمايى) ِرَيطواستنةوةى ئةو كاآليانة ثَيويست بة ِرَيطةثَيدانى  ازَيتئةخو ِرَينمايى وآلتةكة
 يان 

 ةكان ئاماذةيان ثَيدةدا  .يبؤ مةبةستةكانى تر كة ِرَينماية هونةري -ب

ِرَيطةثَيدانة  ئةونرَيت ةتوادَيطةثَيدان ةكان بؤ وةرطرتنى ِرية هونةرييلة كاتى نةبوونى هيض دةقَيك لة ِرَينماي ينى:َيبَت
 .يان )بةدةربكرَيت( البربَيت

 
 املوافقة
****** 

 معتمد من قبل السلطة الوطنية املختصة حول :   تفويض
لى أن تلـك  ن الدولة عأ. منع نقل السلع اخلطرة من قبل املسافرين أو ضمن محولة الطائرة عندما تنص التعليمات الصادرة م

 و السلع ميكن نقلها مبوافقة خاصةأ أ
 ب. ألغراض أخرى كما تنص عليها التعليمات الفنية. 

 ذلك.  تثناءحالة عدم وجود ما يدل على أن التعليمات الفنية تنص على احلصول على موافقة ميكن إسيف  -الحظة. م
 

( References: Annex 18 ) 

 
 264. Approved 
             *********** 
Accepted by a Contracting State as suitable for a particular purpose. 

 

 ِراستَينراو يان ِرةزامةندى لةسةردراو
**************************** 

 كراو. كى ديارىةبةستَيمدراوة لةاليةن وآلتى ئةندامةوة و ئاماذةية بؤ ئةوةى طوجناوة بؤ بةَلطةكة  ِرةزامةندى لةسةر
 
 
 

 أو متت املوافقة عليه مصدق
********************** 

 حصلت املوافقة عليه من قبل دولة متعاقدة ب نه مالئم لغرض معني.
 

( References: Annex 8 ) 
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265. Approved Data 
           **************** 
Aeroplane data collected by application of good engineering practice and accepted for 

use by the NAA. The preferred data sources are the aeroplane manufacturers and/or 

original equipment manufacturers; however, data supplied by other qualified sources 

may be considered. 

Note.— For additional guidance, see the guidance material in the Attachments to Part II 

of this document and related reading material listed in Chapter 9 of this Part. 

 

 اوةكانتَينراسة ثةسةندكراوةكان يان ِريزانياري
************************************* 

( وة  ثةسةندكراوة ، NAA) ةن ئةندازيارانى ثسثؤرةوة و لةاليةنةكة لةسةر فِرؤكةكة كؤكراونةتةوة لةالييضةند زانياري
 ه ةسةنةكانةرة ِريان بةرهةم هَينى ئامَي يانة اليةنى دروست كةرى فِرؤكةكةيةيباشرتين سةرضاوةش بؤ ئةو زانيار

 كة اليةنة باوةرثَيكراوةكان ثةسةنديان كردوة. نبكرَي ِرةضاو انةيكرَيت ئةو زانياريشدة
ةيوةست انى ترى ثِرطةكبوونكردنةوةى زياتر سةرجنى ثاشكؤكانى بةشى دووةمى ئةو بةَلطةية و :  بؤ وةرطرتنى ِر بينىَيت

 ى حةوتةم لةم بةشةدا هاتووة.بة بابةتةكةوة كة لة فةسَل
 

 مصّدقةمعتمدة أو بيانات 
******************** 

 إن أفضل مصـدر .(  NAAعن الطائرة مت مجعها من قبل مهندسني على خربة عالية ومتت املوافقة عليها من قبل ) بيانات 
ن قبـل جهـات   الصـادرة مـ   كن قبول البيانـات هلذه البيانات هي اجلهة املصنعة للطائرة أو منتجي األجهزة األصليني ومع هذا مي

 أخرى مؤهلة.  
لعالقـة يف  ذات ا  ألخـرى ملزيد من التوضيح أنظر مواد التوضيح يف مالحق اجلزء الثاني من هذا املسـتند واملـواد ا   –الحظة. م

 الفصل التاسع من هذا اجلزء.
 

( References: Doc 9625 Volume I ) 

 

 

266. Approved Maintenance Organization 
          ******************************************* 

An organization approved by a Contracting State, in accordance with the requirements 

of Annex 6, Part I, Chapter 8 — Aeroplane Maintenance, to perform maintenance of 

aircraft or parts thereof and operating under supervision approved by that State. 

Note.— Nothing in this definition is intended to preclude that the organization and its 

supervision be approved by more than one State. 

 ثَيكراودةزطاى ضاكسازى باوةِر
************************* 

 –ةسَلى هةشتةم ف –بةشى يةكةم  - 6دةقةكانى ثاشكؤى ذمار  َيىى ثَيكراوة بةثوآلتةوة باوةِر يةندةزطايةكة لةال
لةذَير  وئةطرَيت بةشةكانى لة ئةستؤ يانارَيتى ضاكسازى فِرؤكةكان يئةو دةزطاية بةرثرسي –ى فِرؤكةكان يضاكساز

 ئةكا .    َيبةجَيج ىسةرثةرشتى وآلتدا كارةكان
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 .ة وآلتَيكياد لزَيطة لة باوةرثَيكردنى ئةو دةزطاية ناطرَيت لةاليةن : لةم ثَيناسةيةدا هيض شتَيك ِربينىَيت
 

 مؤسسة صيانة معتمدة
****************** 

تتـوىل   –طـائرات  صـيانة ال  –الفصـل الثـامن    -األول اجلـزء   - 6مؤسسة معتمدة من قبل دولة متعاقدة وفقا لنصوص امللحـق  
 مسؤولية صيانة الطائرات أو أجزاءها ومتارس عملها بإشراف تلك الدولة.

 مينع  إعتماد تلك املؤسسة من قبل أكثر من دولة واحدة. ال شيء يف هذا التعريف -الحظة م
 

( References: Annex 1 ) 

 

267. Approved Maintenance Training Organization  (AMTO) 
          ************************************************************* 

An approved training organization performing training for aircraft maintenance 

technicians/engineers/mechanics . 

 

AMTO  - ثَيكراوى باوةِريضاكساز ىدةزطاى ِراهَينان 
****************************************** 

ئةطرَيت لةطةَل  لةئةستؤ نافِرؤكةك ةكانىييى اليةنة هونةريِراهَينانى باوةرثَيكراوة بةرثرسيى ِراهَينانى ضاكساز ىدةزطايةك
 . ِراهَينانى ئةندازيار و تةكنيك كاران

 
 مؤسسة تدريب على الصيانة معتمدة

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

 . دسني والفننيعلى صيانة اجلوانب التقنية يف الطائرات وتدريب املهنتدريب ؤسسة تدريب معتمدة تتوىل مسؤولية الم
 

( References: Doc 9868 ) 

 

268. Approved Training 
           ********************** 

Training conducted under special curricula and supervision approved by a Contracting 

State. 

Note 1.— Annex 1 requires that approved training of flight crew members and air 

traffic controllers for the purpose of obtaining a licence or rating is conducted within an 

approved training organization. Annex 1 also requires that competency-based approved 

training for aircraft maintenance personnel is conducted within an approved training 

organization. 

Note 2.— Although not falling under the criteria of training specifically for the issue of 

a licence or a rating, fligh crew members undergoing approved training for the  

maintenance of competency or for gaining an operational qualification that does not fall 

under the training criteria outlined in Annex 6 ─ Operation of Aircraft, Part I ─ 

International Commercial Air Transport ─ Aeroplanes, Chapter 9, 9.3, or Part III ─ 

International Operations ─ Helicopters, Section II, Chapter 7, 7.3, should receive such 

training from an approved training organization. 
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 ثَيكراوِراهَينانى باوةِر
******************** 

 ت.(  ثةسةند دةكرَيState) ةوةسةرثةرشتى كردنةكةى لةاليةن وآلتئةو ِراهَينانةية كة ثرؤطرام و 
ِرؤكةكة و ستةى فِرؤكةوانى فِراهَينانى دة ئةكا   دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراو  داوا( 1ثاشكؤى ذمارة ) : 1بينى  َيت

ى ِراهَينانى ستة دةزطاَيويوةها ثَيطةثَيدان، هةربةمةبةستى بةدةستبَينانى مؤَلة  يان ِر ِرَيك خبا  ضاودَيرانى ئامسانى
 .ا ِرَيك خب اؤكةدى كارمةندان لة بوارى ضاكسازى فِريباوةرثَيكراو هةستَيت ِراهَينانى باوةرثَيكراو بؤ لَيباتو

تنى ن دةستكةوارةزايى ياشيان بؤ بةدةستبَينانى  دا /يِراهَينانى باوةرثَيكراو لة بوارى ضاكساز هةرضةند:   2بينى َيت
 نةكارىخست – 6ة ى ذمارلة ثاشكؤهاتووة ئةو ِراهَينانة ناضنة خانةى ثَيوةرةكانى ِراهَينان كة  زى بةطةرخسنتائامادةس

 -ةمَيييان بةشى س 9 لة فةسَلى 3 – 9فِرؤكةكان ، بةشى  –طواستنةوةى بازرطانى نَيودةوَلةتى  –بةشى يةكةم  –فِرؤكة
انة كةكة ئةو ِراهَينؤوانى فِرِرؤكةدنى مؤَلة  و لَيباتويى ، ثَيويستة دةستةى فلةذَير ثَيوةرةكانى ِراهَينانى تايبة  بة دةركر

  دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراوة وةربطرن. لةاليةن
 

 التدريب املعتمد
************** 

 التدريب الذي إعتمدت الدولة املتعاقدة مناهجه اخلاصة واإلشراف عليه . 
الطـائرة   قيـادة   أن تتوىل مؤسسة تـدريب معتمـدة إجـراء التـدريب املعتمـد ألعضـاء طـاقم       (  1: يتطلب امللحق )  1مالحظة 

لتـدريب  دة إجـراء ا تـدريب معتمـ    واملراقبني اجلويني بغرض احلصول على اإلجاةة أو األهلية . كما يتطلب أن تتـوىل مؤسسـة  
 املعتمد القائم على الكفاءة للعاملني يف جمال صيانة الطائرات.

أ الذي ال  تشغيلي  ؤهلمعلى الرغم من أن التدريب املعتمد يف جمال الصيانة أو إلكتساب اخلربة أو احلصول على  : 2مالحظة 
الطـائرات أ   –ي الـدولي  النقـل التجـار   –تشـغيل الطـائرات  اجلـزء  األول      - 6يندرج حتت معايري التدريب الـواردة يف امللحـق   

مـن    7.3الثـاني أ القسـم    طـائرات اهلليكـوبرت أ اجلـزء    –العمليات الدولية   –ثالث من الفصل التاسع أ أو اجلزء ال 9.3القسم 
  طـاقم قيـادة   تلقـى أعضـاء  الفصل السابع أ ال يندرج    حتت معايري التدريب املخصص إلصدار اإلجاةة أو األهلية . ينبغـي أن ي 

 . الطائرة ذلك التدريب بواسطة مؤسسة تدريب معتمدة

  

( References: Annex 1, Doc 7192 Part E-2, Doc 9379, Doc 9841 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

269. Approved Training — Cabin Crew 
            ************************************ 
Training conducted under special curricula and supervision approved by a Contracting 

State that, where applicable, is conducted within an approved training organization. 

 

 دةستةى كابينةى ِرَيوان )طةشتياران( بؤِراهَينانى باوةرثَيكراو 
*********************************************** 
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 ويسـت دةكرَيـت  كـاتى ثيَ  ة ى بةرنامة و ثرؤطرامـى تايبـ  َيئةو ِراهَينانةى لة ضوارضَيوةى دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراو بةث
 (  دةكرَيت و سةرثةرشتى دةكرَيت.State) ةكة لةاليةن يةكَيك لةو دةوَلةتةو

  

 طاقم مقصورة الركاب –التدريب املعتمد 

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

اقـدة  لـدول املتع التدريب الذي جيري عند اإلقتضاء يف إطار مؤسسـة تـدريب معتمـدة ووفقـا ملنـاهج خاصـة تعتمـدها إحـدى ا         
 وتشرف عليها.

( References:  Doc 1002 ) 

 

270. Approved Training Organization ( ATO ) 
           ************************************************ 

An organization approved by and operating under the supervision of a Contracting State 

in accordance with the requirements of Annex 1 to perform approved training. 

 
 دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراو

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

تةكانى ثاشـكؤى  آ ثَيويسـ َي( ثةسةندى دةكا  و لة ذَيـر سةرثةرشـتى ئـةودا كارئـةكا  بـةث     Stateئةو دةزطايةى كة وآلتى )
 ( بؤ رَيكخستنى ِراهَينانى باوةرثَيكراو.1)

 
 مؤسسة تدريب معتمدة
******************* 

 لتدريب املعتمد. ( للقيام با1عتمدتها الدولة املتعاقدة وتعمل حتت إشرافها وفقا  ملقتضيات امللحق )املؤسسة اليت إ
 

( References: Annex 1, Doc 7192 Part E-2, Doc 9379, Doc 9841( 

 

 

271. Approved Training Organization (ATO) 
          ******************************************** 
A flight crew training organization formally recognized by a National Aviation 

Authority to deliver training. 

 

 دةزطاى ِراهَينراوى باوةرثَيكراو
************************** 

ى بؤ نيشتيمان وانىؤكةانة  باةوةرثَيكراوة بة فةرمى لةاليةن دةستةآلتى فِركدةزطايةكى ِراهَينانى دةستةى فِرؤكة
 . كانى ِراهَينانثرؤسةَيكخستنى ِر

 مؤسسة تدريب معتمدة
******************** 

 مؤسسة تدريب أطقم الطائرات معرتف بها رمسيا من قبل سلطة طريان وطنية للقيام بعمليات التدريب.
 

( References: Doc 9625 Volume I ) 
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272. Approved Training Organization — Cabin Crew 
           ***************************************************  
An organization approved by a Contracting State in accordance with the national 

regulations to perform cabin crew training and which operates under the supervision of 

that State. 

 

 دةستةى كابينةى ِرَيوان –دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراو 
****************************************** 

وجنَيـت بـؤ ِراهَينـانى    ثةسةندى ئةكا  بةمةرجَب لةطـةَل بـةها نيشـتمانيةكانيدا بط    دةزطايةكة يةكَيك لة وآلتة ئةندامةكان 
 .ا كارئةكا ياران( و ئةو دةزطاية لةذَير سةرثةرشتى ئةو وآلتةدَيوان )طةشتؤكةوانى ناو كابينةى ِردةستةى فِر

  

 طاقم مقصورة الركاب –مؤسسة تدريب معتمدة 
************************************* 

حتـت   ركـاب وتعمـل  مؤسسة تعتمدها إحدى الدول املتعاقدة مبا يتفق مع لوائحها الوطنية إلجـراء تـدريب لطـاقم مقصـورة ال    
 الدولة.إشراف تلك 

( References: Doc 1002 ) 

  

273. Approved Use 
           **************** 
The ability to complete the training, testing or checking tasks as prescribed in this 

document. 

 ثَيكراوبةكارهَينانى باوةِر
********************* 

 اتووة.هطةيةدا وةكو لةم بةَلبؤ كاركردن  تواناكان  ثشكنينىتاقى كردنةوة و  توانستى تةواوكردنى ِراهَينان و
 تخدام املعتمداإلس

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

 إكمال التدريب واإلختبار أو فحص القدرات الوظيفية وفقا ملا نص عليه هذا املستند. على  قدرةامل
 

( References: Doc 9625 Volume I ) 

 

274. Apron 
          ******** 

A defined area, on a land aerodrome, intended to accommodate aircraft for purposes of 

loading or unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance. 

 

 

 )ئةثرون( وةستانى فِرؤكةكان طؤِرةثانى
****************************** 

ةبةستى ؤكةكان بةمفِر ة كردن ل دةكرَيت بؤ ثَيشوازى تةرخانة يكراوى ناو فِرؤكةخانةيةكى سةر وشكانيدياريووبةرَيكى ِر
ثَيدانى  ؤكةكة يانة فِرلسةركةوتنى ِرَيوا )طةشتياران( يان دابةزينيان يان بؤ باركردنى ثؤستة و كاآل يان داطرتنيان 

 . دافِرؤكةكة لة سوتةمةنى يان وةستانى فِرؤكةكة يان ضاكسازى كردن



 

191 

 

 
 ساحة وقوف الطائرات

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

الربيـد أو   ا أ أو شـحن مساحة معرفة يف املطار الربي أ وخمصصة إلستقبال الطائرات بغرض صعود الركاب اليها أو نـزوهلم منهـ  
 البضائع أو تفريغها منها أ أو تزويدها بالوقود أ أو وقوفها أ أو صيانتها. 

 
( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9432, 

Doc 9830 ) 

 
 

275. Apron Management Service 
           ******************************* 
A service provided to regulate the activities and the movement of aircraft and vehicles 

on an apron. 

 

 بةِرَيوةبردنى ثاركى وةستانى فِرؤكة 
**************************** 

 ؤكةكان.وةستانى فِر ضاالكى و مجوجؤَلى فِرؤكةكان و ئامَيرةكان لةسةر ثاركىَيكخستنى بؤ ِر دةكرَيت ةكةيخزمة  طوزاري
 

  الطائرات وقوف ساحة ادارة خدمة
*************************** 

 .الطائرات وقوف ساحة يف واملركبات الطائرات وحركة أنشطة لتنظيم مقدمة خدمة
 

( References: Annex 11, Annex 14 Volume I, Doc 9830 ) 

276. Area Control Centre ACC ) 
             ****************************** 

A unit established to provide air traffic control service to controlled flights in control 

areas under its jurisdiction.  

 مةَلبةندى ضاودَيرى ناوضة
*********************** 
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اودَيرى ضةشتة بؤ ئةو ط تةرخانة كراوة ىئامسانى مجوجؤَلى يى ضاودَيرية بؤ ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزاريةكةيةك
 . كراوانة لة ناو ناوضةكانى ضاودَيرى كراودان لةسنورى ئةركةكانيان

 
 مركز مراقبة املنطقة

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

ئــرة واقعــة يف دااملراقبــة يف داخــل منــاطق املراقبــة ال وحــدة مكلفــة بتقــديم خــدمات مراقبــة احلركــة اجلويــة اىل الــرحالت   
 إختصاصها.  

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9731 Volume I, 

Volume II and Volume III ) 

 
 

277. Area Control Service 
           ************************ 

Air traffic control service for controlled flights in control areas ( en route ). 

 كردنى ناوضة دَيريضاو)ِركَيفى( خزمة  طوزارى 
***************************************** 

ناوضةى  او لة ناوكريرضاودَي ) ِركَيفكراو(ةكانىئامساتييبؤ طةشتة   خزمة  طوزارى ضاودَيريكردنى مجوجؤَلى ئامسانيية
 .ثَيشكةش ئةكرَيت َيطةدان(ضاودَيردا )ئةو طةشتانةى كة لة ِر

 
 خدمة مراقبة املنطقة

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

 ق (.  ثناء الطرياىل الرحالت اجلوية املراقبة يف داخل  مناطق املراقبة ) أ خدمة مراقبة احلركة اجلوية اليت تقدم
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161 ) 

 

278. Area Minimum Altitude (AMA) 
           ************************************ 

The minimum altitude to be used under instrument meteorological conditions (IMC), 

that provides a minimum obstacle clearance within a specified area, normally formed 

by parallels and meridians. 

 نزمرتين بةرزى بؤ ناوضة
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********************** 

دابني  وةةستةكانبةربة ةكةمرتين بةرزى لامَيرى كة كة بتوانرَيت بةكارببَينرَيت لة دؤخى كةشناسى ئ ةييبةرز نزمرتين 
 ى .درَيذ َلَيكى لةضةند هَيَلَيكى تةريب و بةطشتى ثَيك هاتووة لةضةند هَي هلةو ناوضةيةدا  بكا 

 
 األرتفاع األدنى للمنطقة
******************* 

عـادة مـا   ولـك املنطقـة   العوائـق األرضـية يف ت  أقل إرتفاع ميكن إستخدامه يف ظروف جوية آلية يؤمن احلد األدنى املطلوب عـن  
 يكون مشكل من متواةيات وخطوط الطول.  

( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I ) 

 
 

279. Area Navigation (RNAV) 
      *    ***************************** 

A method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path 

within the coverage of ground- or space-based navigation aids or within the limits of 

the capability of self-contained aids, or a combination of these. 

Note.— Area navigation includes performance-based navigation as well as other  

operations that   do   not   meet   the   definition    of performance-based navigation. 

 

 كةشتيوانى ناوضة )دةظةر(
********************** 

مشت ىَل  كىاستةيةئاِر ةره)سَيرةيةك( يان  لةهةر ئيشَ ثيبكرَيتة بةهؤيةوة دةتوانرَيت فِرؤكةكة ييى كةشتيوانَيطايةكِر
يدةدةرة واناى يارورى ت، يان لة سن ئامسانييةكانةكانى زةمينى ويياريدةدةرة كةشتيةواني طرياو لة سنورى داثؤشراو بة

 . يان هةر ئاوَيتةيةك لةو دوانة ى تر سةربةخؤكان

انةى كة يكةشتيواني ةكردةو ئئةكرَين لةطةَل َيبةجَيكة جئةطرَيتةوة شتيوانيانة ةة ككةشتيوانى )دةظةر( ئةو كرد بينى :َيت
 .يةك ناطرنةوة وانى دةظةردا يلةطةَل ثَيناسةى كةشتي

 
 املنطقة مالحة

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



 

194 

 

أو  األرضية الحيةامل املساعدات تغطية نطاق داخل يف مستصوب طريان مسار يف أي  الطائرة تشغيل تتيح مالحية طريقة
 .النطاقني هذين بني توليفة أي يف أو املستقلةأ قدرة املساعدات نطاق داخل يف أو الفضائيةأ

 ال الـيت  املنطقة  حةمال عمليات من وغريها األداء على القائمة باملالحة املشغلة العمليات املنطقة مالحة تشمل — مالحظة
 .األداء على القائمة املالحة تعريف ينطبق عليها

 

( References: Annex 2, Annex 3 , Annex 4, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 

11, Annex 15, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9613, Doc 9905, 

Doc 9931, Doc 9992, Doc 9993 ) 

 

 
 

280. Area Navigation Route 
          *************************  
An ATS route established for the use of aircraft capable of employing area navigation. 

 

 كةشتيةوانى دةظةر  بؤ رخانكراوتةَيطاى هةوايى ِر
************************************** 

ن ن لةسـةرى بفـرِ  ةكانى مجوجؤَلى هةوايى دائةمـةزرَيت بـؤ ئـةوةى فِرؤكـةكا    يخزمة  طوزارىيسةر بة ى ئامسانَيطةيةكى ِر
 بةهؤى ئامَيرةكانى كةشتيةوانى دةظةرةوة.

 املنطقة ملالحة املخصص اجلوي الطريق
******************************** 

 مالحة املنطقة. مبعدات اجملهزة الطائرات ينش  لتسلكه اجلويةأ احلركة خلدمات تابع جوي طريق
 

( References: Annex 11, Doc 4444, Doc 9613, Doc 9905 ) 
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281. Arrival Routes 
           ****************** 

Routes identified in an instrument approach procedure by which aircraft may proceed 

from the en-route phase of flight to an initial approach fix. 

 طةيشنت  كانىَيطاِر  
**************** 

لـةو   داِرينـ فن لـة قؤنـاغى   فِرؤكـةكان دةتـوان   هَيكارةكانى تايبة  بة نزيكبونـةوةى ئـامَيرى   لة ِر كراوةيَيطايةكى ديارِر دضةن
 . ةوة وة بضن بؤ خاَلى سةرةتايى نزيكبونةوةَيِرِر
 

 وصولال قطر
********** 

 

مر اجلوي اىل ان يف املة الطريالتوجه من مرحل مبينة يف السياقات اخلاصة بالتقرب اآللي واليت ميكن للطائرات من خالهلاطرق 
 نقطة بداية التقرب.

( References: Annex 4 ) 

282. ASHTAM 
          ************ 
A special series NOTAM notifying by means of a specific format change in activity of 

a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to 

aircraft operations. 

 

 

 Ashtam (نامةطِركانتؤزنامة)
************************** 

ة ضـاالكى  ةك لـ يـ ِرانكاريديثاجةيةكى تايبة  ئةنوسرَيت كة ضةند طؤ) كَلَيشةيةكى( بة ِريزَيك  بآلوكراوةى فِرؤكةوانةكانة 
 سـتنى بةطةرخةسـةر  لهةية كـة كاريطـةرى هةيـة     ة ئاراداية يان بوونى خؤَلةمَيش طركانىطِركانى ليان تةقينةوةى  كانىطِر

 . فِرؤكةكان
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Ashtam 
********* 

ار و حصـول إنفجـ  من إعالنات الطيارين تبني من خالل صيغة خاصـة بـ ن هنـاك تغـريات يف النشـاط الربكـاني أ      سلسلة خاّصة 
 عمليات الطائرات. بركاني أو وجود رماد بركاني ميكن أن يؤثر على 

 
( References: Annex 15 ) 

 
283. A-SMGCS Capacity 
           **********************  
The maximum number of simultaneous movements of aircraft and vehicles that the 

system can safely support with an acceptable delay commensurate with the runway and 

taxiway capacity at a particular aerodrome. 

 

 
 

 جوَلة لةسةر زةوى فِرؤكةخانة ) ِركَيفى(سيستمى 
************************************** 

ى لــة كــاتَيكا  ثشــتيوانى بكــ) ٍركَيفــى( توانَيــت بو ئؤتؤمبيلــةكان كــة سيســتمَيك  ةفِرؤكــ ىؤ مجوجــؤَلبــةرزترين ذمــارة بــ
ــت كــةبةشــَيوةيةكى ئــارام بــةخش  ثةســةندكراودا  ــرةوى ِرلةطــةَل توانــاى فِرطــة و رِ  بطوجنَي  ؤكةخانةيــةكىؤيشــنت لــة فِرَي

 . كراويديار
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 طارامل أرض على احلركة ومراقبة الرشاد املتطور النظام
****************************************** 

 مقبولـة  مهلة غضون يف م مون حنو على يساندها أن للنظام ميكن اليت للطائرات واملركبات املتالةمة للتحركات األقصى العدد

 مطار معني. يف سري وممر املدرج سعة مع تتمشى
 

( References: Doc 9830 ) 

 

 
284. Assemble 
          *********** 
A process of merging data from multiple sources into a database and establishing a 

baseline for subsequent 

processing. 

Note.— The assemble phase includes checking the data and ensuring that detected 

errors and omissions are rectified. 

 / جةمبوون  كؤكردنةوة
******************* 

ةتى بؤ نةِرَلَيكى بنى هَيو دامةزراند دازانياري ليستَيكىةكان لة سةرضاوة جياوازةكانةوة لة يةى كؤكردنةوةى زانياريكرد
 . دوا وةو بةدن لةضارةسةركر

 
ريضونَيك بيان لة ك َلةيةهةبؤ دَلنيابوون لةوةى كة  يش لة خؤئةطرَيتةكاني: قؤناغى كؤكردنةوة وردبينى زانياري بينىَيت

 . اوةتةوةاست كرِر بووة هةكة
 التجميع

******* 

 . عملية جتميع بيانات من مصادر متعددة يف قاعدة بيانات وت سيس خط أساسي للمعاجلة الحقا
 تتضمن مرحلة التجميع تدقيق البيانات للت كد من أن السهو واخلط  قد مت تصحيحه. –الحظة م
 

( References: Annex 15, Doc 9881 ) 
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285. Assertiveness 
           *************** 
Verbalizing a series of “rights” that belong to every employee. Some of these rights 

include the right to say “no”, the right to express feelings and ideas, and the right to ask 

for information. 

 خؤ سةثاندن  
*********** 

ايف دةربِرين متنى )نا( و و بة مافى  ( كة هةر يةكَيك لة كارمةندةكان هةيانة ، ةية)ماف ةكؤمةَل دةربِرين يان ) وتنى(  ئةو
 .ةوة ةكانيت و بريبؤضون و مايف داواكردنى زانياريلةهةس

  

 الذات فرض

********* 

التعـبري   يف واحلـق  "ال" قـول  يف احلق احلقوق هذه بعض وتشمل .العاملني من كل ميلكها اليت "احلقوق" من مبجموعة التلف 
 .املعلومات طلب يف واحلق واألفكار املشاعر عن

 
( References: Doc 9824 ) 

 

286. Assessment 
           *************  
An appraisal of procedures or operations based largely on experience and professional 

judgement. 

 

 هةَلسةنطاندن
*********** 

 .ت ةبةستَيد ىثيشةي انةى كة بةشَيوةيةكى طشتى ثشت بة ثسثؤرى و شارةزايى وكردَيكارةكان يان ئةو مةزةندةكردنى ِر
  

 

 التقييم
******* 

  . تقدير اإلجراءات أو العمليات الذي يستند بصورة كبرية اىل اخلربة واحلكم املهين

 

( References: Doc 9735 ) 

 

 

 

287. Assessment (Evidence) Guide 
           ********************************  
A guide that provides detailed information (e.g. tolerances) in the form of evidence that 

an instructor or an evaluator can use to determine whether a candidate meets the 

requirements of the competency standard. 

 

  هةَلسةنطاندن ىةِرَيبِر
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***************** 

ت بـةكارى  طَين بتوانيَـ هةَلسـةن  ندةكـا  بةشـَيوةي بةَلطـة كـة وانةبَيـذ يـا        ابـني د و دروست زانيارى ورد  ية كة ةرةَيبئةو ِر
 لةو كانديدةدا هةية.ن لةوةى كة ثَيوةرةكانى لَيباتويى وببَينَيت بؤ دَلنيا بو

 
 دليلالتقييم 

*********** 

عـايري الكفـاءة   ذا كانت مكد فيما إاملرشد  الذي يوفر معلومات تفصيلية بشكل دليل  يستطيع املدرس أو املقييم إستخدامه للت 
   تتوفر باملرشح.

( References: Doc 9868 ) 

 

 
 

288. Asset 
           ******* 
A resource from which future economic benefits are expected to flow to the entity that 

owns or controls it. 

 ةضةَلةكةكانِر
********** 

 لة اوةية ئةو سةرض نخاوةنب يا ىبؤ دةستةكة  داهاتَيكببَيتة  ووان دةكرَيت ضاوةِر لَبتَيكى اداه كة سةرضاوةيةكة 
 . كؤنرتؤَل دةكةن ىةكانيئابوري سودةداهاتوودا 

 
 األصول
****** 

 مورد يتوقع أن ت تي منه اىل اهليئة اليت متتلكه أو تسيطر عليه منافع إقتصادية يف املستقبل. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

289. Assigned Altitude Deviation (AAD) 
         ****************************************  
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The difference between the transponder Mode C altitude and the assigned altitude/flight 

level. 

 ةةكيالدان لةبةرزي
************** 

ةطـةَل  ل( Cطـةى ) َيادارى طـةِرانى الوةكـى كـة كاردةكـا  بةرِ    جياوازى لةبـةرزى بـةثآى خوَيندنـةوةى ئـامَيرى وةآلمـدةرى رِ     
 ين كة ِرَيطةثَيدراوة.بةرزى ئاستى فِر

 
 املعني االرتفاع عن اإلحنراف

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

 مسـتوى  /واالرتفـاع " C"  بالطريقـة   املشـغل  الثـانوي  الباحـث  للـرادار  اجمليـب  اجلهـاة  قـراءة  حسـب  االرتفاع بني االختالف 

 .به املصرح الطريان
 

( References: Doc 9574, Doc 9937 ) 

 

 

 
290. Assignment, Assign 
            *********************  
Distribution of frequencies to stations. Distribution of SSR codes or 24-bit aircraft 

addresses to aircraft. 

 دامةزراندن
************ 



 

201 

 

يشانة كى و ناوننى الوةادارى طةِرادابةشكردنى نيشانةكانى ِرلةطةَل  ، دا بةسةر وَيستطةكان ةدابةشكردنى لةرةلةرةكان
 .دا بت بةسةر فِرؤكةكان 24ان بة سيستمى ةكيئةلكرتؤني

  

 التعيني
******** 

ت علـى  بـ  24   ت بنظـام توةيع ترددات على احملطات أ وتوةيع رموة الرادار الباحث الثانوي والعناوين األلكرتونية للطـائرا 
  الطائرات.

( References: Doc 4444 ) 

 

291. Associated Aircraft Systems 
         ******************************** 
Those aircraft systems drawing electrical/pneumatic power from an auxiliary power 

unit during ground operations. 

 

 

 فِرؤكة ةكانى ياوةرىسيستم
********************* 

 ريَيـت  وةربطكـة  بكـا   كار يبهـةوا ثةسـتانى  َيزى بـةه  سيستمةكةاكَيشانى فِرؤكةكة يانِر بؤ بةكارةبا كارئةكا كة  َيكةسيستم
 . لة كاتى كاركردنى فِرؤكةيةك لةسةر زةوىيى ياريدةدةرةوة كارةبا يةكىلةسةرضاوة

 
 األنظمة املصاحبة بالطائرة 

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

رضـية  عمليـات األ اء الأنظمة سحب الطائرة الـيت تعمـل كهربائيـا أو بإسـتخدام قـوة هوائيـة مـن وحـدة كهربائيـة مسـاعدة أثنـ           
 للطائرة .

 
( References: Annex 16 Volume I ) 

 
292. Association Control Service Element (ACSE) 
           *************************************************  
The association control service element is the common mechanism in the application 

layer structure (ALS) for establishing and releasing application service object (ASO) 

associations. 

 
 

 دنكؤنرتؤَل كر ) ِركَيخ كردن(بؤ  ياوةر هَيمانةى
**************************************** 

(  ALSكردن )َيبةجَينى جيبؤ لَيكدانى ضي ةبةشميكانيزمَيكى هاو ياوةر بؤ خزمةتطوزارى كؤنرتؤَل كردن مانةى21بهَي
 .( ASO) كردنى َيبةجَيبؤ دامةزراندن و دةركردنى ثةيكةر يان ئاماجنى خزمةتطوزارى ج

  

  املرافق خلدمة السيطرةعنصر ال
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************************* 

خدمِة و هدف أجسم  سيس وإصدار ( لت ALSالعنصر املرافق خلدمة السيطرة هو آلية مشرتكة يف تركيب طبقة التطبيق ) 
 ( . ASO) تطبيِق ال

  

                                       ( References: Doc 9880 Part III ) 

 
293. Asynchronous Communication 
           ********************************** 

Communication in which there exists a time delay between responses. Asynchronous 

communication is typified by a unique set of characteristics, such as the lack of non-

verbal communication cues (body language, verbal inflection, etc.). Examples of 

asynchronous communication include an e-mail message sent from the day supervisor 

to the night supervisor or memoranda left between shifts or passed between the shop 

and the hangar. 

 

( References: Doc 9824 ) 

 
 بآ وادة)ناجؤر(ثةيوةندى 

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

َيك ش بة كؤمةَلةندى بآ وادةثةيو،      تيا هةية  كىدواكةوتنَيلة نَيوان وةآلمةكان ماوة ماوة بة ) كا (يةى يئةو ثةيوةند
هتد(، ..... ةنبدِرينى دةِرب قسة )زمانى جةستة ،  بونى ئاماذة بؤ ثةيوةندى بآنةئةناسرَيتةوة وةكو  وةدانسقة ىِرةوش

ةرشيت ة بؤ سةرثونَيردرا لةسةرثةرشتيارى ِرؤذانةوةكة  ةىيينامة ئةلكرتؤنوةكو  ئةو   جؤرةكانيية نامنونةكانى ثةيوةند
  و هةنطةرى وان وةرشةنَي راوى كثةِرَيتياداششَتكى  شطرةكان يان ئَي نَيوانلة  يان بةجَيماو   ِردراووشةو يان ياداشتَيكى ت

 . فِرؤكةكان
 الالتزامين االتصال

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

 صائصأاخل من فريدة موعةمبج تزامين الال االتصال ويتميز .اإلجابات بني ةمين ت خر فيه يوجد الذي االتصال

بريد  رسالة تزامين الال االتصال أمثلة وتشمل .اخل( اللفظيأ الصوت اجلسمأ )لغة لفظية غري اتصال تلميحات وجود عدم مثل
 وحظـرية  لورشـة ا بـني  ممـررة  أو النوبـات  بـني  مرتوكـة  مـذكرة  أو الليلـي  املشـرف  إىل النهـاري  املشـرف  مـن  مرسـلة  الكرتونـي 

 .الطائرات
 

( References: Doc 9824 ) 

 

 

294. Asynchronous Surveillance Processor (ASP) 
           ************************************************** 
       A type of video – plot processor.   

 جؤرىزى لَيكؤَلينةوةى ناةرساسةضار
******************************* 

  .ةكانية وَينةييزانياريضارةسةرسازى بؤ  –و انى ظيدَيجؤرَيكة لة جؤرةك
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 تزاميالال بحثمعاجل ال
***************** 

 .للرسوم البيانية معاجل  -الفيديو من أنواع  نوع
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
295. ATIS Application 
          ********************** 

An ATN application that supports the ATIS. 

 

 .ATISكؤتايب  ىوَيستطة ةكانىييكردنةكانى خزمة  طوزارى خوبةخؤ بؤ زانياركارثَي
************************************************************************ 

 ىةكانيانياريزبؤ بةهَيزكردنى خزمةتطوزارى خؤبةخؤ بؤ  ATNةكان يية فِرؤكةواني ييةكردنةكانى ثةيوةندكارثَي
 وَيستطةى كؤتايى.

 ATNبة جَىبةجَى كردنى  ATNSثشتطريى 
 

 ( ATISة ) تطبيقات اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائي
************************************************ 

  ( لدعم اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية.  ATNتطبيقات إتصاالت الطريان ) 
 .تطبيق أي تي إن الذي َيْدعُم أي تي آي إس

 
( References: Doc 9880 Part I  ) 

296. ATM Community 
           ******************* 

The aggregate of organizations, agencies or entities that may participate, collaborate 

and cooperate in the planning, development, use, regulation, operation and maintenance 

of the ATM system. 
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 ئامسانى مجوجوَلىبةِرَيوةبردنى ةى كؤمةَل
********************************** 

نان و بةكارهَي وةودان لة نةخشةسازى و بر  نيةكرت يدةرىيارمةت كة  نةكاَيكخراو و ئاذانس و قةوارة بةشدارِر سةرجةم
 . ئامسانى  مجوجوَلىسيستمى بةِرَيوةبردنى   دانانى ثَيوةر و ثارَيزطارى كردن لة 

 
 جمتمع إدارة احلركة اجلوية 

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

حملافظـة  ملعـايري وا جمموع املنظمات والوكاالت والكيانات الذين قد يشاركون ويتعـاونون بتخطـيط وتطـوير وإسـتخدام ووضـع ا     
 على نظام إدارة احلركة اجلوية.

 
( References: Doc 9882 ) 

 
297. ATM Function 
          ****************** 
An individual operational component of air traffic services. Examples of ATM 

functions include the application of separation between aircraft, the re-routing of 

aircraft, and the provision of flight information. 

 

 ئامسانى مجوجوَلىئةركى بةرَيوةبردنى 
******************************* 

ــةكى ــتنبةطةِر هَيمانةيـ ــة  ىخسـ ــةر بةخزمةتطوزاري تةنيايـ ــسـ ــوَلىةكانى يـ ــة ئامساني مجوجـ ــة  ه  يـ ــ شمنونـ ةكانى ئةركـ
كـة و ثَيـدانى   رةوى فِرؤكةطؤِرينى ِرَي ه  كردنى جياكردنةوة لة نَيوان فِرؤكةكانَيبةجَيجه ئامسانى  مجوجوَلىبةِرَيوةبردنى 

 . ةكانيزانيارية فِرؤكةواني
  

 ةاجلوي احلركة إدارة وظيفة
******************* 

 الطـائرات  بـني  لتطبيـق الفصـ   اجلويةأ احلركة إدارة وظائف أمثلة ومن .اجلوية احلركة خلدمات تابع فردي تشغيلي عنصر 

 .الطريان معلومات وتقديم الطائرة طريق وتغيري
 

( References: Doc 9869 ) 

 

 

 

 

298. ATM Operational Concept 
          *******************************  
The ATM operational concept is a high-level description of the ATM services 

necessary to accommodate traffic at a given time horizon; a description of the 

anticipated level of performance required from, and the interaction between, the ATM 

services, as well as the objects they affect; and a description of the information to be 

provided to agents in the ATM system and how that information is to be used  
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for operational purposes. The operational concept is neither a description of the air 

navigation infrastructure nor a technical system description nor a detailed description of 

how a particular functionality or technology could be used. 

 

 

 ئامسانى مجوجوَلىةكانى بةِرَيوةبردنى كردتَيطةيشتنى ى( ضةمك)
****************************************************** 

 ئةو  ه يىةى هةواةكانى جوَليبؤ خزمةتطوزاري بكرَيت بةرز َيكىئاست بةكة  ة ناساندنَيكلةم بريؤكةية ثَي  مةبةست
َيكى اسةى ئاستةها ثَينلة كاتَيكى ديارى كراودا هةرو ئامسانى مجوجوَلىبؤ مامةَلةكردن لةطةَل  ةثَيويستثَيناساندة 

ستمى وةست بة سيثةيبة ئاذانسةكان  بؤ ثَيدانى زانيارى  ئةكا بوون  ئاوَيتة و كردنَيبةجَيج  ىوان كراوضاوةِر
انى طةيشتنةكنت ، تَيخسانة بؤ مةبةستى بةطةريبةكارهَينانى ئةو زانياري و ضؤنيةتى ئامسانى مجوجوَلىبةِرَيوةبردنى 

ارى ى وردى ديمانَيكباسى فةرنة  باسى سيستمى تةكنيكى و  نة باسى ذَيرخانى كةشتيوانى ئامسانى ناكا  و خسنتبةطةِر
 كا  كة بتوانرَيت بةكارببَينرَيت.ئةكراو يان تةكنيكى 

 
  مفهوم عمليات إدارة احلركة اجلوية

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

ه يصـف  دد كما أنـ يقصد به وصف عالي املستوى خلدمات إدارة احلركة اجلوية ضروري للتعامل مع احلركة اجلوية يف وقت حم
ة وكيـف جيـب أن   ركـة اجلويـ  ستوى املتوقـع لـألداء والتفاعـل املطلـوبني لتزويـد الـوكالء باملعلومـات املتعلقـة بنظـام إدارة احل         امل

لنظـام  اة وال تصـف  تستخدم تلك املعلومات ألغراض التشغيل. إن مفاهيم التشـغيل ال تصـف  البنيـة التحتيـة للمالحـة اجلويـ      
 ينة أو تقنية معينة ميكن إستخدامها. التقين وال تصف بشكل تفصيلي وظيفة مع
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299. Atmospheric Pressure 
          ************************** 
Pressure (force per unit area) exerted by the atmosphere on any surface by virtue of its 

weight; it is equivalent to the weight of a vertical column of air extending above a 

surface of unit area to the outer limit of the atmosphere (hectopascal, hPa). 

 

 فشارى هةوا
*********** 

ةسـةر هـةر   ل( كـة بـةرطى هـةوا دروسـتى ئـةكا       ةكـة ووبةريةكـةي رِ  هـةر يةكةيـةك لـة    لةسـةر  ثةستانى هةوافشار )هَيزى 
 نورىسـ  تـةوة تـا كؤتـايى   يةكسانة بة كَيشى ئةو ستونى هةوايةى كـة درَيذئةبيَ  ه  كَيشى هةودا  ى يكاريطةرلةذَير روبةرَيك 

 .)هكتوباسكال(  بةرطى هةوايى دةرةوة
 الضغط اجلوي

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

نـه أي مـا   ةوالضغط ) قوة الضغط على كل وحدة من وحدات املساحة ( الذي حيدثـه الغـالف اجلـوي علـى أي مسـاحة بسـبب       
 كال(.  يعادل وةن عمود اهلواء الرأسي املمتد فوق مساحة الوحدة اىل احلد اخلارجي للغالف اجلوي )هكتوباس
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300. ATM Services Personnel 
           *************************** 
Persons assigned to perform duties directly in connection with the provision of Air 

Traffic Management Services. 

 

 هاتوضؤى ئامسانىى ةكانطوزاركار  
*************************** 

 ثَيشكةشـكردنى   ةبـ هةيـة    ياناسـتةوخؤ ِر  ىثةيوةندكة ئةركانةى  ثَيشكةشكردنى ئةو  زرَين  بؤ ةكة دائةم  ئةو كةسانةن
 .يةوة هاتوضؤى ئامسانيزارى بةِرآ كردنى خزمةتطو

 
 األشخاص املتخصصني بتقديم خدمات إدارة احلركة اجلوية

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

 بشكل مباشر مع تقديم خدمات إدارة احلركة اجلوية.أشخاص يتم تعينهم للقيام بواجبات ترتبط 
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301. ATM System Requirement 
         ********************************  
A statement of functionality and/or operating characteristics necessary to fulfil the 

capabilities or benefits envisioned in the application of the global ATM operational 

concept. 

 ئامسانى مجوجوَلىةكانى سيستمى بةِرَيوةبردنى يثَيويستي
************************************************ 
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 لة كاناجنكراوةبة ئامسودة  تواناكان يان بةدةستبَينانىثَيويست بؤ  خستنةكارى ةكانىِرةوشردنى ئةرك و دياريك
 . ىى جيبانكردنى تَيطةيشتنى بةطةرخسنت بؤ سيستمى بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى هةوايى لةسةر ئاست َببةجَيج 

 
 إدارة احلركة اجلوية  نظام اتمتطلب

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

هوم التشغيلي لنظام إدارة املرجوة من تطبيق املفبيان الوظائف واملواصفات التشغيلية الضرورية إلجناة القدرات أو الفوائد 
.جلوية على املستوى العاملياحلركة ا  
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302. ATN Application 
          ********************* 

Refers to an application that is designed to operate over ATN communication services. 

 

 ةكانيفِرؤكةواني ةييكردنةكانى تؤِرى ثةيوةندَيبةجَيج
****************************************** 

ــؤ   ــة ب ــةجَيكردنئاماذةي ــ  ىجَيب ــة ث ــؤ بةطةرِ الن و نةخش ــان ب ــؤرٍ ى ثةيوةندي ديزاينكراوةك ــتنى ت ــخس ــكةوانية فِرؤي ةكان ي
 . ييةكانثةيوةند طوزارىبةمةبةستى ثَيشكةشكردنى خزمةت

 
 تصاالت الطريانشبكة إ اتتطبيق

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

 يشري اىل التطبيقات املصممة لتشغيل شبكة إتصاالت الطريان ألغراض تقديم خدمات اإلتصاالت.
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303. ATN Communication Services 
           ********************************** 
Composed of the Internet communications service and the upper layer communications 

service. 

 

 يةكانيية فِرؤكةوانيةكانى تؤِرى ثةيوةنديخزمةتطوزارى ثةيوةندي
*************************************************** 

 . انضينة بةرزةك خزمة  طوزارى ثةيوةنديلةطةَل ةنرتنَيت خزمة  طوزاري ثةيوةنديةكان ئةطرَيتةوة بة بةكارهَينانى ئ
 

   ت شبكة إتصاالت الطريانخدمات إتصاال
****************************** 

 تشتمل على خدمة اإلتصاالت بإستخدام اإلنرتنيت وخدمة إتصاالت الطبقة العليا 
 

( References: Doc 9880  Part III  ) 

 

304. ATN Environment 
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          ********************* 
The environment that relates to functional and operational aspects of the ATN as a 

complete end-toend communication system. 

 

 يةكانية فِرؤكةوانيذينطةى تؤِرى ثةيوةندي
********************************* 

 يـةى ةو ئاماذةبـ ةكان يـ ة فِرؤكةوانييـ بـؤ تـؤِرى ثةيوةندي   خسـنت ة بةئةدطارى ئـةرك و بةطةرِ ى هةيينطةيةى ثةيوةندئةو ذي
 .ةكان يتةواوة بؤ ثةيوةندي الوةكى سيستمَيكى

 
  شبكة إتصاالت الطريانبيئة 

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

 الت. مل لإلتصاطريف متكا تتعلق بالسمات الوظيفية والتشغيلية لشبكة إتصاالت الطريان بإعتبارها نظام البيئة اليت
 

( References: Doc 9880  Part III ) 

 

 
305. ATN Profile Requirements List (APRL) 
          ******************************************* 

APRLs identify, in a tabular form, requirements together with the options and 

parameters for protocols used in the ATN. The supplier of an ATN protocol 

implementation claiming to conform to the ATN technical requirements must indicate 

conformance to those requirements by preparing a protocol implementation 

conformance statement (PICS) based on the set of APRLs. 

 ةكانية فِرؤكةوانيية البةالكان بؤ تؤِرى ثةيوةندييليستى ثَيويستي
************************************************** 

ةكان بــؤ بــذاردة و يةكان  لةســةر شـَيوةى خشــتةى ثَيويسـتي  يـ ية البـةالكان بــؤ تـؤِرى ثةيوةنــدى فِرؤكةوان  يليسـتى ثَيويســتي 
 ىرا، اليـــةنى دابينكـــ ثَيناســـة ئـــةكرَيت يـــةكانيَيكةوتنـــة بـــةكارهاتوةكان لـــة تـــؤِرى ثةيوةنديـــة فِرؤكةوانثرؤتؤكـــؤَل و ِر

ة تــةكنيكى يســتبــة ثَيويَيت ثابةنــدب ةكان ثَيويســتةيــة فِرؤكةوانييــةيوةنديثرؤتؤكؤَلــةكانى تــؤِرى ث بــؤ ةكانجَيبةجَيكردنـ 



 

209 

 

  كؤمـةَلَيك  ةبـ  ثشـتطرييكراو  PICSى سيستمى جَيبةجَيكردنبؤ  َيطةى سازانانة لةِريبةو داواكارييةكان لةطةَل ثابةندبوون 
 .ىةكانى  فِرؤكةوانية البةالكان بؤ تؤِرى ثةيوةندييليستى داواكاري

 
 قائمة املتطلبات اجلانبية لشبكة إتصاالت الطريان 

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

تفاقيـات  وكـوالت واإل تصف قائمة املتطلبات اجلانبية لشـبكة إتصـاالت الطـريان علـى هيئـة جـدول املتطلبـات للخيـارات والربوت        
ــريا     ــاالت الط ــبكة إتص ــوالت ش ــات بروتوك ــزة لتطبيق ــة اجمله ــريان. إن اجله ــاالت الط ــبكة إتص ــتخدمة يف ش ــب اإلاملس ــزام ن تطل لت

( مسـتند اىل جمموعـة    PICSمع اإللتزام  بتلك املتطلبات من خالل تهيئة بيان توافق لتطبيق النظام ) باملتطلبات التقنية 
  من قائمة املتطلبات اجلانبية لشبكة إتصاالت الطريان.
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306. ATN Security Services 
          ************************** 
A set of information security provisions allowing the receiving end system or 

intermediate system to unambiguously identify (i.e. authenticate) the source of the 

received information and to verify the integrity of that information. 

 

 يةكانية فِرؤكةوانيتؤِرى ثةيوةنديبؤ  ييةكانئاسايش  ةيخزمة  طوزاري
****************************************************** 

يةكى   بةشَيوةر ئةدات اليةنةكةىناوةند  يان بة سيستمى َيطة بة سيستمى ةكانة ِريى زانياريكؤمةَلَيك بِرطةى ئاسايش
وون لة دَلنيا ب واو ةرطريوسةرضاوةى زانياريةكانى  لة  ()بة واتا لَيكؤَلينةوة دةكا الى زانراوبَيت  تاوون ئاشكراو ِر

 . انةيسةالمةتى ئةو زانياري
 

  اخلدمات األمنية لشبكة إتصاالت الطريان
******************************* 

ق حقـ عنـى آخـر يت  جمموعة من بنود أمن املعلومات تسمح لنظام الطرف اآلخر أو النظام الوسطي كي مييـز بشـكل واضـح ) مب   
 من ( مصدر املعلومات املستلمة والت كد من سالمة تلك املعلومات.
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307. ATSC Class 
          **************  
The ATSC class parameter enables the ATSC-user to specify the quality of service 

expected for the offered data. The ATSC class value is specified in terms of ATN end-

to-end transit delay at 95 per cent probability. 

 

 ئامسانى هاتوضؤىى يةكانى خزمة  طوزاريثةيوةندي ىيثلةبةند
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************************************************** 

  ِروانكراوبةكارهَينــةران دةتــوانن جــؤرى خزمــةتطوزارى ضــاوة      يىةكانى خزمــةتطوزارى هــةوا  يــ ثةيوةنديى  يثلةبةنــد    
لـة    تةرئـةبِردريَ دةكانى خزمـةتطوزارى جوَلـةى هـةوايى    يـ نرخى ثلةى ثةيوةندية نيشان دراوةكان ، يبؤ زانياري بكا دياري

 .داةكانيى ثةيوةندي %95  ووئةدا  لةِر كة  ميانى ئةو دواكةوتنةى
 

  ويةإتصاالت خدمات احلركة اجلصنف 
****************************** 

مـة  وضـة. إن قي ميكن صنف إتصاالت خدمات احلركة اجلوية مسـتخدميه مـن حتديـد نوعيـة اخلدمـة املتوقعـة للبيانـات املعر       
 الت.باملئة من اإلحتما 95صنف إتصاالت خدمات احلركة اجلوية يعرب عنه من خالل الت خري الذي حيصل ضمن 
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308. ATS Communication (ATSC) 
          ********************************* 
Communication related to air traffic services including air traffic control, aeronautical 

and meteorological information, position reporting and services related to safety and 

regularity of flight. This communication involves one or more air traffic service 

administrations.  

 

 ئامسانى مجوجوَلىةكانى خزمةتطوزارى يثةيوةندي
****************************************** 

نيارى زا ه ئامسانى مجوجوَلىضاودَيرى ، ةوةيئامسانيى خزمةتطوزارى مجوجؤَلبة ثَيدانى  ثةيوةسنت ن كةانةيئةو ثةيوةندي
نى َيـك خسـت  و ِر ةوة ثةيوةسـنت يةكان كـة بـة سـةالمةتي   يـ خزمـة  طوزاري  هاثؤرتةكانى شـوَين  ِر هكةش و هةوا  هفِرؤكةوانى 

 .  رَيتخؤ ئةطلة تريان زيا ى مجوجؤَلى هةوايىكاننةكَيك لة بةِرَيوةبردية شانةي، ئةم ثةيوةنديئةطرَيتةوة يشطةشتةكان
 

  ت خدمات احلركة اجلويةإتصاال
************************ 

وتقـارير   واء اجلويـة إتصاالت تتعلق بتقديم خدمات احلركة اجلوية تتضمن مراقبة احلركة اجلوية و معلومـات الطـريان واألنـ   
دارات إو أكثـر مـن   أت تتضـمن واحـدة   املوقع واخلـدمات الـيت هلـا عالقـة بسـالمة وإنتظـام الـرحالت اجلويـة. إن هـذه اإلتصـاال          

  خدمات احلركة اجلوية.
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309. ATS Direct Speech Circuit 
          ***************************** 
An aeronautical fixed service (AFS) telephone circuit, for direct exchange of 

information between air traffic services (ATS) units. 

 

 هةوايى جوَلةى ةكانىييبة خزمةتطوزار تايبة  ىاستةوخؤِر ىيثةيوةند بازنةى
************************************************************* 
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استةوخؤ ى ِرةشَيوةيةكةكان بيى زانياريبة بةكارهَينانى بازنةى  تةلةفونى بةمةبةستى ئاَلوطؤِر ةةكى جَيطرييخزمةتطوزاري
  .دا  نَيوان يةكةكانى خزمةتطوزارى جوَلةى هةوايىلة 

 
 اإلتصاالت املباشرة اخلاصة خبدمات احلركة اجلويةدائرة 

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

 .ركة اجلويةدات خدمات احلخدمة طريان ثابتة بإستخدام دائرة تلفونية لغرض تبادل املعلومات بشكل مباشر بني وح
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
310. ATS Message 
            *************** 

A unit of user-data, coded in binary form, which is conveyed from an originator of the 

data to one or more recipients of the data. It is possible to associate a unique message 

identifier and a priority with each ATS message. 

 

 ئامسانى مجوجوَلىةكانى ي خزمة  طوزاريطةىلنامة
****************************************** 

ــيةكةيــةكى زانياري ــتمى ي ــؤد ة بةسيس ــاتر   ك ــان زي ــةكَيك ي ــة ي ــى )ل ــة دووالن ــفرة( بةكارئــةهَينرَيت ب ــة )ش ــاوةكانى سة ل رض
 اسينةوة.هةَلطرى نيشانةيةك بَيت بؤ ن يةكةكة دةكرَيت ه ةكانيرطرى زانيارييةوة ( وةرطرياوة لة وةيزانيار
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  خدمات احلركة اجلوية ئلرسا
*********************** 

ن املمكن أن لبيانات. موحدة بيانات املستخدم مشفرة بشكل ثنائي وحمولة من منشيء البيانات اىل واحد أو أكثر من مستلمي ا
 تتضمن عالمة معينة لتعريفها مع بيان أسبقيتها.  

                                 

311. ATS Route 
           ************* 
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A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the 

provision of air traffic services. 

Note 1.— The term “ATS route” is used   to   mean   variously, airway, advisory  route, 

controlled or uncontrolled route, arrival or departure route, etc. 

Note 2.— An ATS route is defined by route specifications which include an ATS  route 

designator, the track  to  or  from  significant points (waypoints), distance between  

significant  points, reporting   requirements  and, as determined by the appropriate 

ATS authority, the lowest safe altitude. 

 

 ئامسانى مجوجوَلىخزمة  طوزاريةكانى  ِرةوى(َيطةى) ِرِرَي
********************************************* 

ييةكانى ثَيويست ىَيبةث ئامسانى مجوجوَلىلَيشاوى َيكخستنى بؤ مةبةستى ِرديارى ئةكرَيت  ةيئامسانيكى ِرةوَيَيِر
 .ئامسانى مجوجوَلىةكانى يكردنى خزمة  طوزاريَيبةججَي

 رةوىَيِر بؤ يةئاماذة بةكار ئةهَينرَيتكة  ( ئامسانى مجوجوَلى كانىةيخزمةتطوزاري طةىَيدةستةواذةى )ِر :1بينى َيت
ؤ طةيشنت يان َيطةيةك براو يان ِرضاودَيرى نةكبؤ كراو يان ةيةكى ضاودَيريَيطِربؤ نمايى يان َيَيطةيةكى ِرِربؤ  يان  ىئامسان

 بةجآ هَيشنت ........ هى تر.
ة م ثَيناسةيئة ه هةوايى َيطةىِر بؤثَيناسة ئةكرَيت كان ِرةوشةبة  ئامسانى مجوجوَلىى خزمةتطوزارى طةَيِر : 2بينى َيت
 ةكانىخاَلوة )كانةةطرنط ةيان لة خاَل /بؤ كةىاستةرَيتةوة لةطةَل ئاِرئةطهاتوضؤى ئامسانى ةكانى يَيطةى خزمة  طوزاريِر
ي دةستةآلتى يةشَيوةو ةبه   رامئا بَلندىمرتين نز ه اطةياندنةكانى ثَيِريماوةى نَيوان خاَلة طرنطةكان ، ثَيويستو   َيطة(ِر

 .ديارى ئةكا هاتوضؤى ئامسانى  ىةكانيزاريوتايبة  بة خزمةتط
 

 ركة اجلويةطريق خدمات احل
*********************** 

 طريق جوي حمدد الغرض منه تنظيم إنسياب احلركة اجلوية حسب متطلبات ت دية خدمات احلركة اجلوية . 
طريـق      و: يستخدم مصطلح " طريق خدمات احلركـة اجلويـة " لإلشـارة اىل ممـر جـوي أو طريـق إستشـاري أ أ       1مالحظة 

 ق وصول أو مغادرة أ اىل غري ذلك.مراقب أو غري مراقب أ أو طري
حلركـة  ا: يعرف طريق خدمات احلركة اجلوية مبواصفات للطريق اجلـوي أ وتشـمل هـذه مسـمى طريـق خـدمات        2مالحظة 

مـن  غ أ واإلرتفـاع اآل بـات اإلبـال  اجلوية أ واملسار اىل أو من النقاط املهمة ) نقاط الطريق ( واملسافة بني النقـاط املهمـة أ ومتطل  
  ى أ حسبما حتدده السلطة املختصة خبدمات احلركة اجلوية.األدن

  

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 4444 )  

 

 

312. ATS Surveillance Service 
           ****************************** 

A term used to indicate a service provided directly by means of an ATS surveillance 

system. 

 

 وة هاتوضؤى ئامسانيية ةكانىىيلةاليةن خزمة  طوزارب يرطَيينبين بيخزمة  طوزار
********************************************************************* 
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 يةكانى يراطوز ى سةربةخزمة ِرطَيياستةوخؤ لة سيستمى بينكة ِر ةكييةكة ئاماذةية بؤ خزمة  طوزاريدةستة واذة
 ثَيشكةش ئةكرَيت.  هاتوضؤى ئامسانى

 
 اجلوية احلركة اليت تقدمها خدمات االستطالع خدمة

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

 .اجلوية احلركة خلدمات تابع استطالع نظام من مباشرة تقدم خدمة على يدل مصطلح
 

( References: Annex 1, Annex 15, Doc 4444, Doc 9613, Doc 9931, Doc 9905, Doc 9993) 

     
313. ATS Surveillance System 
           ****************************** 

A generic term meaning variously, ADS-B, PSR, SSR or any comparable ground-based 

system that enables the identification of aircraft. 

Note.— A comparable ground-based system is one that has been demonstrated, by  

comparative assessment or  other  methodology to have  a  level  of safety and  

performance equal to or better than monopulse SSR. 

 

 ئامسانىهاتوضؤى ةكانى يرى سةر بةخزمة  طوزاريطَيينسيستمى بين
********************************************************* 

ةِرانى طادارى ِر ى يانالوةك ىادارى طةِرانخؤبةخؤ يان ِر)رى طَيينية و فرة واتاية كة ثةخشى بينيةكى طشتيدةستةواذةي
 . كا ؤكةكان بئةطرَيتةوة كة يارمةتى ناسينةوة و ثَيناسةى فِر (سةرةتايى يان هةر سيستمَيكى زةمينى

يان هةر  اندوةى سةملكارهةَلسةنطاندنى بةراورد كانىةكردبينى : سيستمى زةمينى هاوشَيوة ئةو سيستمةية كة َيت
ادارى اركردنى ِركاستى ئلة  نةبَيتكةمرت يان باشرت بَيت داكردنَيبةجَيبةرنامةيةك كة ئاستةكةى لة بوارى سةالمةتى و ج

 .  طةِرانى الوةكى تاك ترثة 
 اجلوية احلركة خلدمات التابع االستطالع ظامن

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

 أو الثانوي الرادار الباحث أو األولي الرادار الباحث أو التلقائي التابع االستطالع إذاعة معناه حبيث يشمل  عام يتعدد مصطلح

 .الطائرات هوية مشابه يساعد على متييز أرضي نظام أي
 حيث من مستواه أن أخرى منهجية أي أو املقارن التقييم عمليات أثبتت نظام أي املشابه هو األرضي النظام — حظةمال

  أو  أفضل منه.  النبضة وحيد الثانوي الباحث الرادار أداء مستوى عن يقل ال السالمة واألداء

 

( References: Annex 1, Annex 4, Annex 15, Doc 4444, Doc 9613, Doc 9905, Doc 9931, 

Doc 9993 ) 
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314. ATS Unit (ATSU) 
          ********************  
A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information centre or 

air traffic services reporting office. 

 

 ئامسانى مجوجوَلىى ييةكةى خزمة  طوزار
********************************** 

 ةكانىيـ انياريبةنـدى ز مةَل واتـاى    دَيـت يـان   هاتوضـؤى ئامسـانى  دةستةواذةيةكى طشتى يـة بـةواتاى يةكـةى خزمـةتطوزارى     
 ة.دةطرَيتةو هاتوضؤى ئامسانىةكانى يبةِرَيوةبةرايةتى خزمةتطوزاري واتاى   يان) فِرين( فِرؤكةوانى 

 
  خدمات احلركة اجلويةوحدة 
********************** 

 ية.ركة اجلوحلات امصطلح عام قد يعين وحدة مراقبة احلركة اجلوية أو مركز معلومات الطريان أو دائرة تقارير خدم
 

( References: Doc 9880 Part I  ) 
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315. Attendant Panel 
          ****************** 

Control panel(s) intended for use by cabin crew to operate and/or monitor aircraft 

systems relevant to cabin crew duties during normal operations and in the event of 

emergency situations. 

 سةكؤى خزمةتضى
**************** 

ى ببَيـنن بـؤ   كةكـة بـةكار  ةوةى دةستةى كابينةى فِرؤئامادةكراوة بؤ ئ ةيان ضةند بؤردَيكى كؤنرتؤَلكردن ةبؤردَيكى كؤنرتؤَل
ة كـرد اتى كـ دةسـتةى كابينـةى طةشـتياران لـة      ىى فِرؤكةكـة ثةيوةسـت بـة ئةركـةكان    ةكانينـى سيسـتم  خسنت يـان بين بةطةِر

 . كارةساتى ناهةمواروودانى ةكان يان لة كاتى ِريئاساي
 

  منصة املضيف/املضيفة

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

بات علقة بواجاملت ات حتكم معدة ليستخدمها طاقم مقصورة الركاب لتشغيل و / أو رصد نظم الطائرةلوحة حتكم أو لوح
 طاقم مقصورة الركاب يف أثناء العمليات العادية وعند حدوث حاالت طواريء. 

 

( References: Doc 1002 ) 

 

316. Attenuation 
          *************  
The decrease in the laser beam power or energy as it passes through an absorbing or 

scattering medium. 

 

 كزكردن
****** 

 ةرشكردنىثةَلمذين يان بة ناوةندَيكا تآ ئةثةِرَيت كة تواناى ه ةى كة كات وتيشكى لَيزةر لة يان وزةى ضِرى كردنةوةىكةم
 هةبَيت. تيشكى 

  

 ختفيف
*******    

 زر أو طاقته لدى مروره من خالل وسيط ذا ت ثري ماص أو مشتت. تقليل شدة شعاع اللي
 

( References: Doc 9815 ) 

 

317. Attitude 
         ********** 
Attitude is understood as behaviours that are acceptable or not in a given context. 

Attitudes are a component part of the trainees’ required performance that is described in 

the intermediate objectives. Attitudes are taught to reflect the values and beliefs that 

students should hold to behave in an acceptable way. 
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 هةَلوَيست
******** 

ة ل نبةشَيك ةكانيشةوتكهةَلس و   كراودا ، دياري تطةيةكىوَيسثةسةند يان نا ثةسةندة لة ضةند ضةند هةَلس و كةوتَيكى 
 فَيرى نهَينراوةكاِرا ، ن ى كة دانراوةانئاماجنئةو لة ميانى  نباس بكرَي وا ثَيويست ئةكا  ه ثَيكباتةى ِراهَينراوةكان

وجناو وةيةكى طبةشَي انخوَيندكارةك و ةوةنةنب بدةكاندا ِرو بريوباوةِر بةهائةكرَين تا لة  ِرةفتارةكانهةَلوَيست و 
  بكةنِرةفتار

. 
 املوقف
****** 

ف من األهداضصفها سلوكيات مقبولة أو غري مقبولة يف مواقف معينة . السلوكيات جزء من مكونات املتدربني يتطلب و
 و مقبول. حنرفوا على ن يتصاملتوسطة األجل. يتم تعليم املواقف والسلوكيات كي تعكس القيم واإلعتقادات ب ن على الطالب أ

 
( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 
318. Audit 
         *******  
A systematic and objective review of a State’s aviation framework to verify compliance 

with the provisions of the Chicago Convention or national regulation, conformance 

with or adherence to Standards and Recommended Practices (SARPs), procedures and 

good aviation safety practices 

 ردبينىو
******* 

َيكـةوتنى  ؤ بةنـدةكانى رِ ثـةيِرةوكردن بـ   ئاسـتى فِرؤكةوانى لةوآلتدا تا  ثانتايب بؤ  ةييبةرنامةيى و بابةت داضونةوةيةكىثَي
ــةكانى  ــان ِرَينماي ــيكاغؤ ي ــةروةها   ِر ش ــت ه ــتيمانى بزانرَي ــتنى نيش ــت َيكخس ــتىبزانرَي ــدبوون و  ئاس ــثابةن ــ ةيِرةوكردنث ة ب

 . لة ض ئاستَيكداية ةكانى سةالمةتى فِرؤكةوانىييَيكار و ثَيويستثَيوةرةكان و ِر
  

 التدقيق
****** 

التنظيمية  اللوائح أو غوشيكا قيةاتفا ألحكام االمتثال مدى من للتحقق الدولة يف الطريان إلطار وموضوعي منهجي استعراض
 .جليدةا اجلوية السالمة وممارسات واإلجراءات واملمارسات باملعايري والتقيد االلتزام ومدى الوطنيةأ

 

( References: Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9735, Doc 9946, Doc 9962 ) 

 

319. Audit Area 
           ************ 
One of eight audit areas pertaining to USOAP, i.e. primary aviation legislation and civil 

aviation regulations (LEG), civil aviation organization (ORG); personnel licensing and 

training (PEL); aircraft operations (OPS); airworthiness of aircraft (AIR); aircraft 

accident and incident investigation (AIG); air navigation services (ANS); and 

aerodromes and ground aids (AGA).  
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 وردبينى ِرووبةرى
*************** 

ياسا و  ، يدايةانِرؤكةوفوردبينى سةالمةتى ضوارضَيوةى بةرنامةى جيبانى بؤ  لة يية كةيةكَيك لةو هةشت بوارةى ووردبين
، مؤَلةتةكانى  ( ORG) َيك خستنى فِرؤكةوانى شارستانى ِر،  ( LEG) ةتى كانى فِرؤكةوانى شارستانى بنةِرَيساِر

،  ( AIR) ؤ فِرين بفِرؤكةكان  تؤكمةيب ، دروستى ( OPS) بةطةرخستنى فِرؤكةكان  ، ( PEL) كارمةندان و ِراهَينان 
 ،  ( ANS) امسانى خزمةتطوزاريةكانى كةشتيوانى ئ ،  ( AIG) فِرؤكةكان  و قةومانةكانى ووداولَيكؤَلينةوة لة ِر

 . ( AGA)     يةكان يفِرؤكةخانةكان و ياريدةرة زةمين
 

 جمال التدقيق
*********** 

 ح الطريان املدنيعات ولوائتشري أحد جماالت التدقيق الثمانية ضمن إطار الربنامج العاملي لتدقيق مراقبة السالمة اجلوية أ أي
 ( وإجاةة العاملني والتدريب  ORG( وتنظيم الطريان املدني )  LEGة ) األساسي

 (PEL  ( وتشغيل الطائرات )OPS  ( وصالحية الطائرات للطريان )AIR والتحقيق يف حوادث ووقا ) ( ئع الطائرات
AIG  ( وخدمات املالحة اجلوية )ANS  ( واملطارات واملساعدات األرضية )AGA  .) 

 
( References: Doc 9735 ) 

 

 

 

320. Authoritarian Leader 
           *********************** 

Dictates action and the course of the team with little input from team members. 

 

 دةسةاَل سةركردةى بة
****************** 

 . ى تيمةكةىندامانئة ىكةم بة هاوبةشييةكىطرَيت استةى تيمةكة لة ئةستؤ ئةتةواوى كارةكان و ئاِرئةو كةسةية كة  
  

 املتسلط القائد
*********** 

 .الفريق أعضاء من صغرية مساهمة مع الفريق واجتاه عمل ميلي

 

( References: Doc 9824 ) 

 

321.  Authorized Agent 
             ******************** 
A person who represents an aircraft operator and who is authorized by or on behalf of 

such operator to act on formalities connected with the entry and clearance of the 

operator’s aircraft, crew, passengers, cargo, mail, baggage or stores and includes, where 

national law permits, a third party authorized to handle cargo on the aircraft. 
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 درتثَيكراو يان دةستةالََبريكارى باوةِر
**************************** 

ةواوكردنى ى ئـةوة بـؤ تـ   َيطةثَيدراوة لةاليةن ئةوةوة يان لة جَيطـة يان ِر ئةكا  خةرى فِرؤكةكةئةو كةسةى نوَينةرى بةطةِر
ةكانى ييـ كارَيايِردنـى  تـةواو كر  َيـك خسـتنيان ه  خةر و ِرفِرؤكةكانى بةطةِر ىبة ضون ةيةندى هثةيوة كان كةيةيَيكارة فةرمِر

  ةَلطرياوةكانةرةسـتة و هـ  َيوا يان كـارطؤ و بارةكـان يـان ثؤسـتة يـان كـاآلو ك      نى دةستةى فِرؤكةوان يان طةشتياران و ِرائةندام
ةوةى كاآل و بؤ طواستن َيتردَبثيمؤَلةتى   اليةنى سَيبةم تبدرَيت دةتوانرَيَيطةِرةوة يلةاليةن ياساي نيشتماني يشهةركاتَيكه

 . كان لةسةر فِرؤكةكةطةجنينةكراوة
 

 املعتمد الوكيل
************ 

 املشغل بدخول طائرات قةاملتعل الرمسية االجراءات بامتام عنه بالنيابة أو قبله من واملخول الطائرة مشغل ميثل الذي الشخص

 حيثما ويشملأ و املخزوناتأأ األمتعة أو الربيد أو الشحنات أو الركاب أو الطائرة طاقم أعضاء اجراءات وانهاء عليها والتخليص

  .الطائرة منت على البضائع بنقل له مصرحا ثالثا طرفا بذلكأ الوطين القانون يسمح
 

( References: Annex 9, Doc 9944, Doc 9957 )  

 

 

322. Automatic Altitude-Control System 
           *************************************** 
A system that is designed to automatically control the aircraft to a referenced pressure 

altitude. 

 بةرزى جَلةوكردنىسيستمى خؤبةخؤ بؤ 
*********************************** 

ى ديارى ارى هةوايى فشَياستةوخؤ بةسةر بةرزى فِرؤكةكة بةثِر (كؤنرتؤَل كردنَيكى) ِركَيفى بؤ  ةدروستكراو سيستمَيكى
 . كراو

 
 اإلرتفاع  على  سيطرةالتلقائي للنظام ال

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

 نظام مصمم للسيطرة بشكل تلقائي على إرتفاع الطائرة إستنادا اىل ضغط جوي معني. 
 

( References: Doc 9937 ) 
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323. Automatic Altitude-keeping Device 
           *************************************** 
Any equipment which is designed to automatically control the aircraft to a referenced 

pressure-altitude. 

 

 خؤبةخؤ  ىيبةرزئامَيرى ثارَيزطارى 
**************************** 

 ى فشارى طةِراوة.يى بةرزَيهةرسيستمَيك يان ئامَيريك ديزاين كرابَيت بؤ ضاودَيرى فِرؤكةكة بةث
 

 االرتفاع على تلقائيًا احملافظة جهاة
***************************** 

 ضغطي مرجعي. الرتفاع وفقًا الطائرة ملراقبة ُمصمم جهاة أي 
 

( References: Doc 9574 ) 

 

 
 

324. Automatic Dependent Surveillance (ADS) 
         ************************************************* 

A surveillance technique in which aircraft automatically provide, via a data link, data 

derived from on-board navigation and position-fixing systems, including aircraft 

identification, four-dimensional position and additional data as appropriate. 

 

 ى خؤبةخؤِرطَينيبين
***************** 

 ابينبكا دكانى ةيية ثَيويستيزانياريدةتوانَيت   يةكفِرؤكة وةبةهؤية ) سوسةكاريية(ية يةِرطَييبين َيكىتةكنيك 
و  ى تركانةر فِرؤكةسى كانة هةَلطرياوةيوانيلة سيستمة كةشتي (كَيسداتا بةَيلكَيكى زانيارى )بةشَيوةيةكى خؤبةخؤ لةسةر 

ةند و ض وة( الوار ض) لة هةر كة ثَيناسةى فِرؤكةكة و شوَينةكةى بة ضوار اليى ؤكةكةفِر كردنى شوَينىسيستمى دياري
  .لةخؤئةطرَيت  يةكى ترى طوجناويزانيار

 



 

220 

 

 اإلستطالع التابع التلقائي
******************** 

حيـة  لـنظم املال اتقنية إستطالع اليت من خالهلـا تقـوم الطـائرة وبشـكل تلقـائي مـن خـالل وصـلة بيانـات تـوفري بيانـات مـن             
  ئمة.إضافية مال احملمولة على متنها ونظم حتديد املوقع تتضمن تعريف الطائرة وموقع الطائرة ب ربعة أبعاد وبيانات

 

( References: Annex 3, Doc 9694, Doc 9880 Part I ) 

 

325. Automatic Dependent Surveillance (ADS) Agreement 
          ********************************************************** 
An ADS reporting plan which establishes the conditions of ADS data reporting (i.e. 

data required by the air traffic services unit and frequency of ADS reports which have 

to be agreed to prior to the provision of the ADS services). 

Note.— The terms of the agreement will be exchanged between the ground system and 

the aircraft by means of a contract, or a series of contracts. 

 

 رى خؤبةخؤيىطَيينَيكةوتنى بينِر
**************************** 

ى ئةكا  بةخؤ دياررى خؤطَييناثؤرتى بينةكانى ِريمةرجى زانياري ه ئةم ثالنة يةبةخؤى خؤِرطَييثالنى ِراثؤرتةكانى بين
 رتةكانىؤاثِر ةوةىكردن ة داواكراوةكان لةاليةن يةكةكانى خزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايى و دووبارةي)بؤ منونة زانياري

 خؤ(.ى خؤبةِرطَييى بينية  طوزاركردنى خزمثَيشكةشبةر لة  رى خؤبةخؤ كة ثَيويستة ثةسةند بكرَيت طَيينبين
ك يان بةستَيَيرطكة بةهؤى لة نَيوان سيستمى زةمينى و فِرؤكة  ئاَلوطؤردةكرَيت كة نامةَيكةوتنَِربينى : مةرجةكانى َيت

 . بةستَيكَيضةند طر
 

 إتفاق اإلستطالع التابع التلقائي 
************************ 

ك : البيانـات  ) مثـال ذلـ   ي اليت حتدد شروط بيانات تقـارير اإلسـتطالع التـابع التلقـائي    خطة تقارير اإلستطالع التابع التلقائ
يهـا قبـل   ملوافقـة عل ااملطلوبة من قبل وحدات خدمات احلركة اجلويـة وتكـرار تقـارير اإلسـتطالع التـابع التلقـائي الـيت جيـب         

 تقديم خدمات اإلستطالع التابع التلقائي (. 
 قود. يتم تبادهلا بني النظام األرضي والطائرة من خالل عقد أو سلسلة من العسشروط اإلتفاقية  -الحظة م
 

( References: Doc 9694 ) 

 

  

326. Automatic Dependent Surveillance (ADS) Application 
          *********************************************************** 
An ATN application that provides ADS data from the aircraft to the ATS unit(s) for 

surveillance purposes.  
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 رى خؤبةخؤيىطَيينكردنى بينَيبةجَيج
******************************* 

 رى خؤبـةخؤ طيَـ يننيـةكانى بي يبةهؤيـةوة زانيار  ه (ATNيةكانى فِرؤكةوانى )يى ثةيوةندبةكارهَينانى تؤِر  كردنَيبةجَيج
 .رَيتدابني ئةك رىطَيينبؤ مةبةستى بين هاتوضؤى ئامسانىبؤ يةكةكانى 

 
  تطبيق اإلستطالع التابع التلقائي

************************ 
ــبكة إتصــاالت الطــريان )   ــتخدام ش يانــات ( يــتم مــن خاللــه تزويــد وحــدات خــدمات احلركــة اجلويــة بب   ATNتطبيــق بإس

 .ستطالعاإلستطالع التابع التلقائي ألغراض اإل
 

( References: Doc 9880 Part I ) 

 

327. Automatic Dependent Surveillance –Broadcast  (ADS-B) 
           ***************************************************************** 

A means by which aircraft, aerodrome vehicles and other objects can automatically 

transmit and/or receive data such as identification, position and additional data, as 

appropriate, in a broadcast mode via a data link. 

 

 ةكانى بينينطَيرى خؤبةخؤيثةخشى زانياري
************************************* 

ستةوخؤ داتا ان يان ِروةبكةةخشى لَيثيلةكانى فِرؤكةخانة و ئةوانةى تر دةتوانن ازَيكة بةهؤيةوة فِرؤكةكان و ئؤتؤمبئامِر
َيوةى ش بةويست ثَي بةثآى كى تريةيزانيار هةر ثَيناسة و شوَين و ىةكانيوةربطرن وةكو زانياري لَب ىو زانياريةكان

 .ةوة ةكانيزانياري لكى   َيطةىثةخشكردن لة ِر
 

 ئيإذاعة اإلستطالع التابع التلقا

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

هلويـة واملوقـع   ل بيانـات ا هي وسيلة تستطيع بها الطائرات وعربات املطار وغريها أن تبث و / أو أن تستقبل تلقائيا بيانات مث
 والبيانات اإلضافية أ حسب اإلقتضاء أ يف شكل إذاعي عن طريق وصلة بيانات.

( References: Annex 2, Annex 11, Annex 15, Doc 4444 ) 
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328. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) 
            ************************************************************** 

ADS-B is a surveillance application transmitting parameters, such as position, track and 

ground speed, via a broadcast mode data link, at specified intervals, for utilization by 

any air and/or ground users requiring it. ADS-B is a data link application. 

 

 ةكانى بينينطَيرى خؤبةخؤيثةخشى زانياري
************************************* 

نى لة رايى زةميخَي استة وةكان دةكرَيت وةك شوَين و ئاِرييدا ثةخشى زانياريكة تَي كانةبينينطَيرية ىجآبةجآ كردن
لةاليةن  ياننةكارهَيناستى ببةمةبة َيويستيانةبؤ ئةوانةى ث َيطةى ليستَيكى )لكَيكى( زانيارى لة كاتة ديارى كراوةكانداِر

 ة دةبَيت.ةويانياريزَيكى َيطةى لكبينينيطَيرى خؤبةخؤ لة ِر ىاريةكانيثةخشى زاني ،بةكارهَينةرانى هةوايى و زةمينيةوة 
 

  بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي
*******************************  

ات حمـددة  يانات ب وقـ ا بث بيانات مثل املوقع و اإلجتاه والسرعة األرضية من خالل وصلة بتطبيقات إستطالع يتم من خالهل
لتلقائي عن ع التابع الغرض إستخدامها من قبل املستخدمني اجلويني واألرضيني الذين حيتاجونها ويكون بث بيانات اإلستطال

  طريق وصلة بيانات.

 

( Reference : Doc 9694 ) 

 

329. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast   (ADS-B) IN 
           **************************************************************** 
A function that receives surveillance data from ADS-B OUT data sources. 

 )وةرطرياو( ىبينينطَيرى خؤبةخؤ بثةخشى زانياري
****************************************** 

طريَيت وةرب ة بينينطَيريةكان لة سيستمى ثةخشى بينينطَيرى خؤبةخؤ وةيكارَيكة لَيوةى دةتوانرَيت زانياري
 ةوة .يلةسةرضاوةكانى زانياري

 
  بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي ) املستلمة (

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

  ت.صادر بيانامن خالهلا إستالم بيانات إستطالع من منظومة بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي من وظيفة يتم م

 

( References: Annex 10 Volume IV, Doc 9871 ) 

 

 

330. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)  OUT 
         ************************************************************************ 

 A function on an aircraft or vehicle that periodically broadcasts its state vector 

(position and velocity) and other information derived from on-board systems in a 

format suitable for ADS-B IN capable receivers. 

 

 خؤبةخؤى )نَيردراو( )سوسةكارى(يةكانى بينينطَيرىثةخشى زانيار
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****************************************************** 

 لةسةرَيت دةكر بؤ يانةكيثةخشى ضةند زانياري بة هؤيةوة ئةكرَيت لةسةر فِرؤكةكة يان لةسةر ئؤتؤمبيلَيك َيكة كار
لة ان ي ن ؤكةكةلةسةر فِر لة سيستمةكانى ترةوة كة) وةرطرياو(  جراوترى هةَلبَين ةكى يضةند زانياري وشوَين و خَيرايى 

رى ى بينينطَيةرطرتنوبطوجنَيت لةطةَل تواناى وةرطرتنى سيستمةكانى  ثةخش ئةكرَيت كة  بةشَيوةيةك نئؤتؤمبيلةكةسةر
 . خؤبةخؤ

 بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي ) املرسلة ( 
************************************ 

انـات أخـرى   وظيفة علـى الطـائرة أو يف عربـة يـتم مـن خالهلـا بـث معلومـات عـن حالتهـا مـن حيـث املوقـع والسـرعة مـع بي               
تـابع  سـتطالع ال مستخلصة من املنظومات اليت على متنها بصيغة تتناسـب مـع قـدرات اإلسـتالم اخلاصـة مبنظومـة إسـتالم اإل       

 التلقائي. 
 

( References: Annex 10 Volume IV, Doc 9871 ) 

 
331. Automatic Dependent Surveillance - Contract (ADS-C) 
          **************************************************************** 

A means by which the terms of an ADS-C agreement will be exchanged between the 

ground system and the aircraft, via a data link, specifying under what conditions ADS-

C reports would be initiated, and what data would be contained in the reports. 

Note.— The abbreviated term “ADS contract” is commonly used to refer to ADS event 

contract, ADS demand contract, ADS   periodic contract or an emergency mode. 

 بينينطَيرى خؤبةخؤ )سوسةكارى(ىَيكةوتنِر
*********************************** 

ِرؤكةكة ةمينى و فستمى زلة نَيوان سيئةكا  َيكةوتنى بينينطَيرى خؤبةخؤ ازَيكة بةهؤيةوة ئاَلؤطؤرى مةرجةكانى ِرئامِر
اثؤرتةكانى شكردنى ِرَيشكةديارى ئةكا  لة ث كردنَيوتننامةية مةرجةكانى دةستثَيكةئةم ِر ةكان،يَيطةى لكى زانياريلة ِر

 . انةى كة لةو راثؤرتانةدانيَيكةوتنى بينينطَيرى خؤبةخؤ لةطةَل ئةو زانياريِر
يةك بَيت تننامةكةوَيى ِرواتا بةومةرجةىى خؤبةخؤ( بةكارئةهَينرَيت َيكةوتن نامةى بينينطَيِر: دةستةواذةى )ِربينى َيت

ؤ يان رى خؤبةخينطَيبين َيكةوتننامةيةك بَيت بؤ داواكردنىَيكةوتنةكانى بينينطَيرى خؤبةخؤ يان ِربؤ يةكَيك لة ِر
 كتوثِرى. ىئاماجنَيكهةر بؤ بينينطَيرى خؤبةخؤ يان  )نؤرةكارى(نامةيةكى دةورى بَيتِرَيكةوت

 

 عقد اإلستطالع التابع التلقائي
************************ 

صلة بيانات عن طريق و وسيلة يتم مبوجبها تبادل شروط إتفاق عقد اإلستطالع التابع التلقائي بني النظام األرضي والطائرة
 هذه التقارير. وف تتضمنهاأ وهذا العقد حيدد شروط البدء يف تقديم تقارير عقد اإلستطالع التابع التلقائي والبيانات اليت س

 ابعستطالع التقد اإلستطالع التابع التلقائي " يستخدم عادة حبيث يعين عقدا ألحد أحداث اإلمالحظة: املصطلح " ع
 . ال للطواريءأ أو منوا التلقائي أ أو عقدا لطلب اإلستطالع التابع التلقائي أ أو عقدا دوريا لإلستطالع التابع التلقائي

 

( References: Annex 2, Annex 10 Volume III, Annex 11, Annex 15, Doc 4444 ) 

 

332.Automatic Flight Control System (AFCS) with Coupled  Approach Mode 
         ************************************************************************************ 
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An airborne system which provides automatic control of the flight path of the aeroplane 

during approach 

 نزيك بونةوة شَيوةى ثةيوةست بة ينىفِر ىخؤبةخؤِركَيفى سيستمى 
****************************************************** 

 زيك بوونةوة.نةى دابني ئةكا  بةدرَيذايى كرد ئاراستةى فِرؤكةكة   لةسةر فِرؤكةكان بةسرتاوة خؤبةخؤ  سيستمَيكة
  

 االقرتاب بطريقة مقرتنا  الطريان يف التلقائي التحكم نظام
************************************************ 

  .عملية االقرتاب طوال الطائرة مسار على تلقائيا يسيطر الطائرة منت على حممول نظام 
 

( References:  Doc 9365 ) 

 

 
 

333. Automatic Identification System 
          ************************************** 

A system used by ships and vessel traffic services (VTS), principally for identifying 

and locating vessels. 

 

 يىسيستمى ناسينةوةى خؤ
*********************** 

كان و يةشتيةكان بةكارى ئةهَينن بؤ ناسينةوةى كةيةكانى مجوجؤَلى كةشتييسيستمَيكة كةشتى و خزمة  طوزاري
 كردنى شوَينةكانيان.دياري

 

 نظام التعرف التلقائي
***************** 

 ركة السفن أساسا للتعرف على السفن وحتديد موقعها. نظام تستخدمه السفن وخدمات ح
 

( References:  Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III )  



 

225 

 

 
 

334. Automatic Landing System 
        ******************************  
The airborne system which provides automatic control of the aeroplane during the 

approach and landing. 

 سيستمى خؤبةخؤيى بؤ نيشتنةوة 
****************************** 

ك نزيِرستةى ئا ذايى ئةكا  بةدرَي استةى فِرؤكةكة ئاِر بؤ خؤبةخؤ كؤنرتؤَلى سيستمَيكة لةسةر فِرؤكةكان بةسرتاوة 
 .فرؤكةكة بونةوة و نيشتنةوةى

  

 للهبوط التلقائي النظام

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

 .وهبوطها اقرتابها طوال الطائرة مسار تلقائيا على يسيطر الطائرة منت على حممول تلقائي نظام 
 

( References:  Doc 9365 ) 
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335. Automatic Relay Installation 
          ********************************* 
A teletypewriter installation where automatic equipment is used to transfer messages 

from incoming to outgoing circuits. 

Note.— This term covers both fully automatic and semiautomatic installations. 

 

 يةكانيطؤِرينى خؤبةخؤى زانيار دةزطاكانى
********************************* 

وةيةكى كان بةشَيينى نامةطؤِر ؤبةكارئةهَينرَيت ب دا ضةند ئامَيرَيكَيتي، دابني كراوة  يةضاثى تيشكي يةكىدةزطا ضةند 
 . لة بازنةكانى وةرطرتنةوة بؤ بازنةكانى نَيردةر ديخو

 . ةيةى هيان نيوة تةواوتةواو  ةوشى خؤبةخؤى ةو شتانةية كة ِرئدةستةواذةية  مةبةست لةو :  بينىَيت
 

 أجهزة حتويل البيانات تلقائيا 
*********************** 

 إلرسال. ىل دوائر الطابعات مربقة تستخدم فيها أجهزة تقوم بتحويل الرسائل بشكل تلقائي من دوائر اإلستالم ا جتهيزات

 قصد به التجهيزات ذات املواصفات التلقائية الكاملة أو نصف الكاملة. هذا التعبرِي ي -الحظة م
  

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
336. Automatic Telecommunication Log 
           *************************************** 
A record of the activities of an aeronautical telecommunication station recorded by 

electrical or mechanical means. 

 

 

 

 

 استةوخؤكانة ِريتؤمارى ثةيوةندي
*************************** 

ةو دةكرَين ئؤمارتتيا  ىيةكانية فِرؤكةوانيةكانى ثةيوةست بة وَيستطةكانى ثةيوةندييضاالكي ىواوتؤمارَيكة كة تة
 . جَيبةجَب ئةكرَيتةوة ينيكي ازى كارةبايى  يان ميكاتؤماركردنة بةهؤى ئامِر

 
 الت التلقائيةسجل اإلتصا

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

ــاالت الطــ    ــات إتص ــة مبحط ــاطات املتعلق ــه النش ــدون ب ــجل ت ــائل كه  س ــاطات  بواس ــك النش ــدوين تل ــتم ت ــث ي ــة أو ريان حي ربائي
 ميكانيكية.

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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337. Automatic Terminal Information Service (ATIS) 
           ********************************************************* 

The automatic provision of current, routine information to arriving and departing 

aircraft throughout 24 hours or a specified portion thereof : 

Data link-automatic terminal information service (D-ATIS): 

The provision of ATIS via data link. 

Voice-automatic terminal information service (Voice-ATIS): 

The provision of ATIS by means of continuous and repetitive voice broadcasts. 

 

  وَيستطة دوا  ةكانى يزانياريبؤ خزمة  طوزارى خؤبةخؤ 
********************************************* 

ؤ فِرؤكة ب  ا  ثَيشكةش ئةك يةكانكيية هةِرةمةزانياري ةكان  ويئاساي ةيةكة دةم و دةست زانيارييوزاريخزمة  ط
 :دا كراوهةر ماوةيةكى دياري( كا  ذمَير يان 24) ماوةىلة  ةكانؤيشتوو  ِر ةكانهاتوو
 وزاريةكة زمةتطخةكانةوة : يى زانياريكةكانى وَيستطةى كؤتايى بةهؤى ليخزمةتطوزارى خؤبةخؤيى بؤ زانياري

 .وةةيَيكى زانياريكةهؤى لةكانى وَيستطةى كؤتايى ثَيشكةش ئةكا  بيزانياري

 َيستطةى وارى ةكة زانييةكانى وَيستطةى كؤتايى بةدةنب : خزمة  طوزاريبخزمةتطوزارى خؤبةخؤ بؤ زانياري
 ةوة.كردنةوَيطةى ثةخشى دةنطى بةردةوام و دووباركؤتايى ثَيشكةش ئةكا  لة ِر

 
 اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية

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

ة أو أي مدة ساع 24دى معلى  خدمة تقدم تلقائيا املعلومات اجلارية واملعلومات الروتينية اىل الطائرات الوافدة واملغادرة
 فرعية حمددة : 

 صلة بيانات.وائية عرب النه اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية عرب وصلة البيانات : خدمة تقدم معلومات  احملطة
وتية ق إذاعة صن طريخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية بالصوت : خدمة تقدم معلومات احملطة النهائية  عا

 متواصلة ومتكررة.  
 

( References: Annex 10 Volume III, Annex 11, Annex 15, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

338. Automatic Testing 
           ******************* 
FSTD testing wherein all stimuli are under computer control. 

 يبتاقب كردنةوةى خؤ
******************* 

  . وةؤمثيوتةرةَيطةى كلة ِرسةرجةم اليةنةكانى كؤنرتؤَل كرابن كة ازى ِراهَينانة لةسةِر فِرين تاقب كردنةوةى ئامِر
 

 تلقائياإلختبار ال
************* 

  التدريب على الطريان من خالل جعل كل احملفزات مسيطر عليها من قبل الكومبيوتر.إختبار وسيلة 
 

( References: Doc 9625 Volume I ) 
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339. Automation 
          ************* 

The automatic operation or control of equipment, a process, or a system. 

 ىخستنى ئامَيربةطةِر
****************** 

 بةشَيوةيةكى ئامَيرى. ةكانكان يان سيستمكردةئامَيرةكان يان  كردنى  يان ضاودَيرى خستنةكار
  

 اآللي التشغيل
**********  

 .آلي بشكل النظم أو العمليات أو املعداتأ مراقبة أو تشغيل
 

 ( References: Doc 9906 Volume 3( 

 

340. Autonomous Entity 
         ************************ 
An independent entity established for the purpose of operating and managing one or 

more airports and/or air navigation services, which is empowered to manage and use the 

revenues it generates to cover its costs. 

 سةربةخؤ ىدةستة
**************** 

ى يوزاران خزمة  طيثَيكباتةيةكى سةربةخؤية دائةمةزرَينرَيت بؤ بةطةرخسنت و بةرَيوةبردنى فِرؤكةخانةيةك يان زياتر 
 .ىضوةكانداثؤشينى تَي ئةو ثَيكباتةية دةستةآلتى بةِرَيوةبردنى بةكارهَينانى داهاتةكانى هةية بؤ هى ئامسانوانى يكةشتي

 اهليئة املستقلة
************ 

إستعمال ودارة إان مستقل يتم ت سيسه لتشغيل وإدارة مطار واحد أو أكثر و/أو خدمات مالحة جوية أ وله سلطة كي
  اإليرادات اليت يدرها لتغطية تكاليفه. 

( References: Doc 9161 ,Doc 9562 ) 

 

341. Auxiliary Power-Unit (APU) 
          ******************************** 
A self-contained power-unit on an aircraft providing electrical/pneumatic power to 

aircraft systems during ground operations. 

 

 يةكةى توانا الوةكيةكان )يةدةكةكان(
****************************** 

رةكانى بؤ ئامَيا  دابني دةك يان هةواى ثةستاو /دابني دةكا  وزةى كارةبا بةتةنيا لة ناو فِرؤكةكةدا يةكةيةكى بةتواناية 
 ة زةمينيةكاندا.كردفِرؤكةكة لة كاتى 

 

  وحدة القدرة الثانوية )اإلحتياطية(

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

 .ت األرضيةل العملياة خالوحدة قدرة قائمة بذاتها على طائرة وتوفر الطاقة الكهربائية / اهلواء املضغوط ألجهزة الطائر
 

( References: Annex 16 Volume I, Doc 9889 ) 
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342. Availability 
         *************** 
The probability that an operational communication transaction can be initiated when 

needed. 

 بوون / هةبوون
************* 

 ويست بكا .ئةطةر ثَيةكانى بةطةرخسنت يثةيوةندي  بة تواناى دةست كردن
 

 التوفر
***** 

 .ذلك احلاجة اقتضت إذا تشغيلي اتصال معاملة يف الشروع من التمكن احتمال 
 

( References: Doc 9869 ) 

 

343. Average Power 
         ****************** 
The total energy imparted during exposure divided by the exposure duration. 

 يةكى مام ناوةندضِر
**************** 

 ن.كارتَيكرد كارتَيكردن دابةش بةسةر ماوةىِروو بةركةوتن( ) لةكاتى  ثةيدادةبَيتكة  سةرجةم ئةو وزة يةى 
  

 متوسط الشدة
*********** 

 إمجالي الطاقة املنبعثة أثناء التعرض مقسومة على مدة التعرض. 
 

 ( References: Doc 9815 )  

 

344. Aviation Safety Inspector 
           ****************************  
For the purposes of Annex 9, an aviation safety inspector is an individual, designated 

by a Contracting State, who is charged with the inspection of the safety-related aspects 

of air transport operations as directed by the appropriate authority. 

Note.— Examples of safety inspectors include airworthiness or flight operations and 

any other safety related aspects of air transport operations. 

 

 سةالمةتى فِرين رىةثشكن
*********************** 

 َينَيت بؤ ئةمةزر داى ى ئةنداموآلتكة   يةثشكنةرى سةالمةتى فِرين ئةوكةسة ه (9ثاشكؤى ) ةكانىستبؤ مةبة
 ى ئامسانستنةوةى طوا  ةكانى كردسةر لة اليةنةكانى سةالمةتى ثةيوةست بة ةكانى ثشكنني كردكردنى كردنى يجَيبةَج

 .مةند ى تايبة يِرَينمايةكانى دةستةآلت َيىبةث
تر لة  ر اليةنَيكىفِرين يان هةةكانى كرد يان /  فِرؤكةكان بؤ فِرين تؤكمةيب ىدروستثشكنةري ة / منون بينى :َيت

 .ةوة هةبَيت ييبة سةالمةت ىيندثةيوةكة  ةكانى طواستنةوةى ئامسانى كرد
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 مفتش سالمة الطريان
***************** 

وانـب املتعلقـة   عاقـدة إلجـراء عمليـات تفتـيش يف اجل    ( مفـتش سـالمة الطـريان هـو فـرد تعينـه دولـة مت        9ألغراض امللحـق )  
 بالسالمة على عمليات النقل اجلوي وفقا لتوجيهات السلطة املختصة. 

 
ن مـ وانـب أخـرى   مالحظة: تشمل األمثلة عن مفتشي السالمة مفتشي صالحية الطائرات للطـريان أو عمليـات الطـريان وأي ج   

 عمليات النقل اجلوي متعلقة بالسالمة.
 

( References: Doc 9957 ) 

 

345. Awareness Stage 
           *****************  
A period during which the SAR system becomes aware of an actual or potential 

incident. 

 ) ئاطايب( هؤشيار بونةوةقؤناغب 
************************* 

هؤشـيار   تيـا  سـتمةكة سي ووداوووداوةكـان يـان نزيكبوونـةوة لـة رِ    ياكـةوتن بـة رِ  مى طةِران و فريدا سيستئةو ماوةيةيةكة تَي
 .يان بة ئاطا دَيت  ئةبَيتةوة 

  

 مرحلة اإلدراك
************ 

 الفرتة اليت يدرك خالهلا نظام البحث واإلنقاذ وقوع حادث فعلي أو حمتمل.
 

( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

346. Azimuth Count ( or Change ) Pulses (ACPs) 
           ************************************************** 

Output pulses of the incremental azimuth measuring device fitted to the radar antenna 

turning platform ( turning gear ). The encoding device may give its output in serial or 

parallel form, but typically provides 4 096 pulses ( 12 bit encoding ), 16 384 pulses ( 14 

bit encoding ) or 65 536 pulses ) 16 bit encoding ) in serial form per 360˚ in azimuth. 

 

 )طؤِرين( سَيرةئةذماركردنى ترثةى طؤشةى 
************************************ 

( )شفرةؤدين ك رى ، ئامَي دةرئةضَيتادارةوة رةوة لة ئةنتَيناى ِرسَيكة لة ئامَيرى ثَيوانةى طؤشةى يةئةو ترثانة
رثة  دابني دةكا  ت 4096يان  و بة شَيوةيةكى طشتى  ةوةئةجنامةكان بةشَيوةيةكى يةك لة دواى يةك يان تةريب ئةدات

ةك  دواى يثارضة شفرةضب( بةشَيوةي  16ترثة ) 65536فرةضى( يان ش 14ترثة ) 16384ثارضة شفرةضب( يان  12)
 .سَيرة ( ثلة لة طؤشةى 360يةك بؤ هةر )
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 تغيري(  السمت )َأو الةاويِة نبضات  تسابإح
******************************* 

هـا بشـكل   عطـي نتائج تتشـفري قـد   النبضات اخلارجة من جهاة قياس ةاوية السمت اليت يزود بها هوائي الرادار حيـث أن أداة ال 
فري ( أو قطعـة تشـ   14نبضـة )   16384قطعة تشـفري ( أو   12نبضة )  4096متسلسل أو متواةي ولكنها بشكل عام توفر 

 درجة يف ةاوية السمت.  360قطعة تشفري ( بشكل متسلسل لكل  16نبضة )  65536
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

347. Azimuth Extension (Plot Length, Data Theta) 
            *************************************************** 

An azimuth increment, often expressed as a number of ACPs,  from detection of the 

leading edge of a radar plot to detection of the trailing edge of that plot, in a digital plot 

extractor system. 

 (  Data Theta  زانيارى)درَيذى وَينةى  سَيرةدرَيذ بوونى طؤشةى 
********************************************************* 

ت لة ضركة دةرئةبِردرَي ( ACP) زؤرجار وةك ذمارةى جآبةجآكردنى ثةيوةندى كردن  سَيرةزيادةيةك لة طؤشةى 
شةية ى ئةو نةخشتةوةث )لَيوارى(قةراغى ساتى بينينىةقؤناغةكانى زؤر لة ثَيشى نةخشةى ِرادارةكة تا ضرك بينينىساتى 

 بة بةكارهَينانى سيستمى شى كردنةوةى ذمارةيى.
 

 ( Data Thetaطول الرسم البياني أ  (سمت الإمتداد ةاويِة 
*********************************************** 

ملرحلـة األكثـر تقـدما    ا( من حلظة كشـف   ACPيف ةاوية السمت غالبا ما يعرب عنها كعدد حاالت أداء اإلتصال الفعلي )  ةيادة
 خلارطة الرادار اىل حلظة كشف احلافة اخللفية لتلك اخلارطة بإستخدام نظام حتليل رقمي. 

 

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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-  B  - 
1. Background Check 
      **********************  
A check of a person’s identity and previous experience, including where legally 

permissible, any criminal history, as part of the assessment of an individual’s suitability 

to implement a security control and/or for unescorted access to a security restricted 

area. 

 

 ذياننامة لة لَيكؤَلينةوة
****************** 

) ئةطـةر   اوانَيكهةر تيان   َيطةى ثَيدةداياسا ِر ةبؤ هةر بابةتَيك ك ثَيناسة و شارةزايى ثَيشوةختةى كةسَيك ىلَيكؤَلينةوة 
بؤ  وة سايشةوة طوجنالة ِرووى ئا  كةسةكة  ى هةَلسةنطاندنى كةسةكة و دَلنيايى لةوةى كةكردةوةك بةشَيك لة  بَيت(ى هة

 . ترسناكن شةوة يناوضانةى كة لةاليةن ئاساي بؤ ئةو  ئةو كةسة شتينييان طةكاركردن 
 
 اهلويةمن تحقق ال

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

مليـات  عي كجـزء مـن   التحقق من هوية الشخص وخربته السابقة مبا يف ذلك األمـور القانونيـة املسـموح بهـا وأي تـ ريخ إجرامـ      
 منيا. أصول اليها تقييم األفراء والت كد من مالئمتهم للقيام باألعمال األمنية أو للوصول اىل املناطق احملضور الو

 

 

( References: Annex 17 ) 

 

2. Back Lobe 
     ************* 
A lobe of radiated energy to the rear of an antenna (180 in azimuth with respect to the 

main lobe).  

 ثشتةوة تيشكى طوذمةى
******************** 

بـة ثَيدانـةوةى    نـد يوةثة (خسـار ووِرة )سـَير  اسـتةى  بـة ئارِ ( °180) }.كـةوة   لة ئـةنتَينا  دواوةالى  بةةنطدانةوةى وزةية ِر
 .[سةرةكى

 
 احلزمة اخللفية

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

 س الرئيسي(.درجة باإلجتاه السميت فيما يتعلق باإلنعكا 180إنعكاسات الطاقة اىل اجلهة اخللفية من اهلوائي ) 
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

3. Baggage 
    *********** 

Personal property of passengers or crew carried on an aircraft by agreement with the 

operator. 
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 كاآلكان / كؤَلةكان ) كةل و ثةلةكان(
*************************** 

 اوةكـر  كـةوتن َيبـة رِ كة ة دةستةى فِرؤكةوانى كة باركراون لةسةر فِرؤكةك يانَيوا و طةشتياران ثةىل تايبةتى كةسَيتى ِروكةل
 .ئامسانىلةطةَل طوَيزةرةوةى 

 
 األمتعة
****** 

  املمتلكات الشخصية للركاب أو طاقم الطائرة احملمولة على منت الطائرة باإلتفاق مع الناقل اجلوي.
 

( References: Annex 9, Doc 9957, Doc 1002 ) 

 

 
 

4. Balked Landing 
      *****************  
A landing manoeuvre that is unexpectedly discontinued at any point below the obstacle 

clearance altitude/height (OCA/H). 

 

 هةَلة ىدابةزين
************* 

رَيت بؤ ِروانى بكضاوة وةىئةبةردةوام ئةبَيت بَي دابةزينةكة  ك هى فِرؤكةيةدابةزينى لة(َيكة)مانؤِر  هةَلس و كةوتَيكة
ةثَيدراو بؤ َيطندى ِرزى /بَللة بةر بَيت نزم تر دا كة لةهةر خاَلَيك دابةزينةكة دةست ثَب بكا   ،  كةدابةزينة وةستان لة

 ACA/H)خؤثاراسنت لةبةربةستةكان ) 

 

 النزول اخلاطيء
************ 

ــه        ــرح ب ــو املص ــاع / العل ــن اإلرتف ــ  م ــة أوط ــا يف أي نقط ــتمرار به ــن اإلس ــف ع ــع التوق ــزول ال يتوق ــاورة ن ــب العوالمن ــق تجن                    ئ
 ((ACA/H 

( References: Annex 14 Volume I, Doc 8168 Volume I ) 
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5. Balloon 
       ******** 

A non-power-driven lighter-than-air aircraft. 

Note.— For the purposes of this Annex, this definition applies to free balloons. 

 بالؤن 
****** 

 .)هةَلدةدرَيت(َيتَينرسوكرت بةبآ بةكارهَينانى وزة ئةفِر فِرؤكةلة  َيكةازئامِر
 . بينى : بؤ مةبةستى ئةم ثاشكؤية مةبةست لةم ثَيناسةية بالؤنى سةربةستةَيت

 املنطاد
****** 

 وسيلة أخف من الطائرة تقاد دون إستخدام الطاقة.

 اد احلر .يقصد بهذا التعريف املنط ألغراِض هذا امللحِق -الحظة. م
 

( References: Annex 1, Annex 7 ) 
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6. Bare Earth 
     ************* 

 Surface of the Earth including bodies of water and permanent ice and snow, and 

excluding vegetation and man-made objects.  

 

 َنوتةزةوى ِر
********** 

 . ووةك و شتة دروست كراوةكانبآ ِر ةوة بةيئاو و بةستةَلةك و بةفرى هةمةيشةي ووى زةوييةك بةِر
 

 األرض العارية
*********** 

 النباتات واألجسام الصناعية. بإستثناء  والثلِج الدائِمليد واجل ياهسطح األرِض بضمن ذلك امل
 

( References: Annex 4, Annex 15, Doc 9881 ) 

 

 
 

7. Barostatic 
    ************ 

An atmospheric pressure, used in forecasting the weather and determining altitude, 

derived using a barometer. 

 هةواي وةستاو )ثةستان(ىفشار
************************ 

 كة  ةرزىكردنى بريديا لةطةَلفشارَيكى هةواية بةكارئةهَينرَيت لة ضوارضَيوةى ثَيش بينيةكان بة بارودؤخى كةش و هةوا 
 . بةدةست دَيت )ثةستان ثَيو(ترةمؤبة بةكارهَينانى بار

  

 الضغط اجلوي الساكن
***************** 

 لبارومرت.ضغط جوي يستخدم يف إطار التنبؤات باألحوال اجلوية وحتديد اإلرتفاع ويتم احلصول عليه بإستخدام ا
 

( References: Doc 1002 ) 
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8. Barrette 
     * ********  
Three or more aeronautical ground lights closely spaced in a transverse line so that from 

a distance they appear as a short bar of light. 

 

 تؤِر
***** 

ؤ ئةوةى لة بيك لةيةك انى  نزث لة سةر بارىرَيت لةسةر هَيَلَيك ووناكى فِرؤكةوانى دائةنِرطَلؤثى  لة  ةسآ دانة يان زياتر
 . رووناك كردنةوة ىَيكى كورتهَيَل لة شَيوةى ةكةوة ببينرَيت يدووري

 
 

 املشبك
****** 

ري  نها خط قصـ ثالثة أو أكثر من أضوية الطريان قريبة من بعضها موضوعة خبط عرضي ولذلك تبدو من مسافة معينة  وك
 من األضوية. 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 

 
9. Baseline Information 
 *  ***********************  
Required information upon which to measure certain type of ADS events (altitude 

change event, air speed change event, ground speed change event, heading change 

event and track angle change event). 
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 ةكانى هَيَلى بنةِرة يزانياري
*********************** 

شتى ثَى ث ( ADS) ووداوةكانى بينينطَيرى خؤبةخؤجؤرى ِر مةزةندة كردنى بؤ   يانةية كة ية ثَيويستيئةو زانياري
ينى طؤشةى يان طؤِر استةِررايى زةمينى يان طؤِرينى ئاووداوى ثةيوةست بة طؤِرينى بةرزى يان طؤِرينى خَي)ِرئةبةسرتَيت 

 استة(.ئاِر
 خط األساسمعلومات 

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

) احلدث املتعلق بتغـيري   ( ADSاملعلومات املطلوبة اليت ميكن اإلعتماد عليها لقياس نوع أحداث اإلستطالع التابع التلقائي ) 
   اإلجتاه أو تغيري ةاوية املسار (.اإلرتفاع أو تغيري السرعة األرضية أو تغيري

 

 ( References: Doc 9694 ) 

 

10. Baseline Performance 
         **********************  
The term baseline performance refers to the performance, as described by a collection 

of defined indicators, in a given set of years. This performance may be the planned 

baseline performance (incorporating planned improvements), the measured baseline 

performance (based on historical data) or a projected baseline performance (without 

planned  improvements, sometimes referred to as a “do-nothing” scenario). The 

projected baseline performance is expected to be used when analysing the need for 

planned improvements 

 (Chapter 2, 2.4.3 refers). 

 كانى هَيَلى بنةِرة ِرةوشة
********************* 

ةنب بَيت ة ِركاس كراوة ب راوداكةوة لة ضةند ساَلَيكى ديارى شاندةركة لة اليةن كؤمةَلَيك لة ني انةى ِرةوشئاماذةية بؤ ئةو 
ةتى بنةِر شى هَيَلىةوِر بؤ يان ى هةية(ييدا ضاكسازى نةخشة سازيخؤيان نةخشة بن بؤ هَيَلى بنةِرةتى )تَي انةِرةوشئةو 

ذى ضاكسازى و ثالن ِرَي )بآ ؤذةكةداةتى لة ثِرةوشى هَيَلى بنةِرِر بؤ ةكان( يانية مَيذوييثَيوراو )ثشت بةسنت بة زانياري
ى لة ى بنةرةتى هَيَلةوشةكانِره  وا ضاوةِروان ئةكرَيت  ذةى ثآئةدرَيت كة سيناريؤيةكى شكست خواردوة( زؤرجار ئاما

 بكة( 2.4.3ِرطةى بنةخشة بؤ كَيشراو بةكارببَينرَيت )سةيرى فةسَلى دوو    بؤ شيكردنةوة لة ضاكسازى ثِرؤذةكةدا
 

 ط األساس خصائص خ
**************** 

د تكون قحيث  يشري مصطلح خصائص خط األساس اىل اخلصائص املوصوفة من قبل جمموعة من املؤشرات يف سنني معينة
قاسة ) ساس املخصائص خط األ هذه اخلصائص هي ذاتها اخلصائص املخططة خلط األساس ) تتضمن حتسينات خمططة ( أو 

نها أهلا على  يشار أو خصائص خط األساس ضمن املشروع ) بدون حتسينات خمططة وأحيانا معتمدة على بيانات ت رخيية (
 )ت خمططة. سينا. إن خصائص خط األساس ضمن املشروع يتوقع أن تستخدم عند حتليل احلاجة إلجراء حت(سيناريو فاشل

 (.  2.4.3أنظر الفصل الثاني فقرة 
 

( References: Doc 9883 ) 

11. Base Turn 
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      ************ 
A turn executed by the aircraft during the initial approach between the end of the 

outbound track and the beginning of the intermediate or final approach track. The tracks 

are not reciprocal. 

Note.— Base turns may be designated as being made either in level flight or while 

descending, according to the circumstances of each individual procedure. 

 

 خوالنةوة / بادانةوة
****************** 

ك ى نزيى ئاراستةةرةتاساستةى دةرضون و لة نَيوان كؤتايى ئاِر لة قؤناغى نزيكبونةوةى سةرةتايدا خوالنةوةى فِرؤكةكة
 استةى ثَيضةوانة نني.بونةوةى ناوةند يان نزيك بونةوةى كؤتايى ئةم دوو ئاراستةية دوو ئاِر

رو دؤخةى اب بة ثَيى ئةو ه تَيبينى : بادانةوة يان خوالنةوة دةكرَيت بؤ فِرينى ئاسؤيب يان بؤ دابةزين ثَيناسة بكرَيت 
 بادانةوةكةى تيا ئةجنام ئةدرَيت  .

 
 دوران القاعدة

*********** 

ط أو اإلقرتاب اب املتوسإلقرتدوران تقوم به الطائرة أثناء مرحلة اإلقرتاب األولي أ بني نهاية مسار اخلروج وبداية مسار ا
 النهائي وهما مساران غري عكسيني. 

 . ل   دورانكفيه  مالحظة: ميكن وصف دورانات القاعدة ب نها للطريان املستوي أو للنزول أ طبقا للظرف الذي ينفذ
 

( References: Annex 11, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 

12. Basic Element 
        **************** 

The lowest level object identified within a specific function. 

 ةطةزى بنةِرةتىِر
************** 

 . كراوداو ئةركَيكى دياريارى كراوة لة نَيةطةزَيك كة ديِر ىنزمرتين ئاست
العنصر   األساسي 

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

 .معينة وظيفة ضمن احملدد مستوى األقل العنصر
 

( References: Doc 9906 Volume 3 ) 

 

13. Basic Parameter 
        ******************  
Reference parameter or constant defined in the applicable criteria for procedure design 

calculations. 

  بنةِرتى ِرايةىَل
************ 

 . كارةكانَياينكردنى ِرديز سةر لةديارى كراوة  داكراوَيبةجَيلة ثَيوانةى جكة   ه ةضةَلةك يان جَيطريِر (سةرةداوىِرايةَلى )

 األساسي البارامرت
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*************  

 .اإلجراءات تصميم حسابات على قاملطب املعيار يف حمدد ثابت أو مرجعي بارامرت

 

( References: Doc 9906 Volume 3 ) 

 

14. Basic Training 
       *****************  
Fundamental knowledge and skills appropriate to the discipline to be pursued in the 

ATS environment. 

 ِراهَينانى بنةِرةتى
************** 

يسـتة  ثَيواهَينانـة  ِرئةو  ه )دابني كردن(و ضوست كردن بة ثابةندبون  يدارةكانى ثةيوةندية سةرةكب ييو شارةزاي فَيربوون
 . ةكانية هةواييكاركردنى خزمة  طوزاري (ذينطةىبوارى )  بكرَيت لة  ثةيِرةو بكرَيت

 التدريب األساسي
*************** 

  وية.حلركة اجلادمات زام واإلنضباط الذي جيب أن يتابع يف بيئة عمل خاملعارف واملهارات الرئيسية املتعلقة باإللت

 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

15. BDS Comm-B Data Selector 
       ********************************  
The 8-bit BDS code determines the transponder register whose contents are to be 

transferred in the MB field of a Comm-B reply. It is expressed in two groups of 4 bits 

each, BDS1 (most significant 4 bits) and BDS2 (least significant 4 bits). 

 

 BDS Comm – B ىةكانيسيستمى هةَلبذاردنى زانياري
************************************************ 

مدةرةى كة ئةو وةآل ه  كة تؤمارى سيستمى وةآلمدةر ديارى ئةكا  BDSلة نيشانةى  ى بضوك(ثارضة) ثرووض تهةش
ذةى ثَب ئةدرَيت ئاما بة دوو كؤمةَل و Comm – Bدرَيتةوة بة وةآلمى دةطؤر ( MB)        ثَيكباتةكانى لة بةشى 

 . طرنطى كةمرت بة رضة( ضوار ثا BDS 2( و) نضوار ثارضةى طرنطكة  ) BDS 1ئةوانيش 
 

  BDS Comm – Bمنظومة إختيار بيانات 
*************************************** 

ص بإجابـة    ( اخلـا  MBاليت حتدد سجل منظومة اجمليب الذي حمتوياتـه سـتحول يف حقـل )     BDSمثانية قطع من رمز الـ 
Comm – B     ويتم التعبري عنـه مبجمـوعتني همـاBDS 1   ع ذات أهميـة (   و ) أربعـة قطـBDS 2    أقـل   ) أربعـة قطـع

 أهمية (. 
 

 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 
 

16. Beam 
      ********  
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A collection of rays that may be parallel, divergent or convergent. 

 

 ة تيشكيطوذمةى تيشك/ بؤري
************************* 

 .نيان بةرامبةر بةيةك نيان ثةرش و بآلو رينبتة هكؤمةَلَيك لة تيشكة 
  

 شعاع
***** 

 جمموعة من األشعة اليت قد تكون متواةية أو متنافرة أو متقابلة. 
 

( References: Doc 9815 ) 

 
17. Beam Diameter 
        ***************** 

For the purpose of this manual, the beam diameter is the radial distance across the 

centre of a laser beam where the irradiance is 1/e times the centrebeam irradiance (or 

radiant exposure for a pulsed laser). 

 تريةى طوذمة تيشك
**************** 

قى بة ضة  ة ك ريةيةيةنيوةت  ، تريةى طوذمة تيشك ئةو  (بةرةَيِربةَلطةيةدا  ثَيويستة  )ئةم  ةملى ةمةبةست ئةم  بؤ
نى تيشكى لة بةركةوتيان جار تيشكى تيشكاندنى ناوةند ) e/1 ئةكاتة  ةكة كاندنشتي   ه  تدا تَىدةثةِرَيتتيشكى لَيزةر

 (لَيزةرى ترثةيى كاتى

 قطر الشعاع
********* 

 مرة اشعاع e/1شعاع  يبلغ  اإل  حيث الليزر شعاع مركز عرب القطرية نصف املسافة هو الشعاع قطر الدليلأ هذا ألغراض 

 .النبضي( الليزر حالة يف االشعاعي التعرض )أو  األوسط الشعاع
 

 ( References: Doc 9815 ) 

 

 

18. Beam Sharpening  
       ******************** 
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A technique applied to the monopulse  antenna to decrease the plot runlength of SSR 

replies. The reduced runlength is required to improve the resolution capabilities of the 

extraction system.  

 

 ى تيشكيوونيان ِر ى( ي) بةهَيزضِرى
***************************** 

ى رادارى طـةِرانى  ى نةخشـةى وةآلمـةكان  يبـؤ كـةم كردنـةوةى درَيـذ     ة لـة ئـةنتَيناى تـاك ترثـةدا بةكارئـةهَينرَيت     َيكـ تةكنيك
  ووتان(.اِرين )دثضِرلَي كةم كردنةوةى درَيذى نةخشة ثَيويستة بؤ باش كردنى توانا ديزاين كراوةكان بؤ سيستمى ، الوةكى

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

 شدة أو وضوح الشعاع
**************** 

خلارطة اقليل طول تث أن تقنية تستخدم يف هوائي النبضة األحادية لتقليل طول خارطة إجابات الرادار الباحث الثانوي حي
 ضروري لتحسني القدرات التصميمية لنظام اإلنتزاع.  

 

19. Beam Sharpening 
        ******************** 

A technique applied to the LVA antenna to decrease the runlength of SSR replies. The 

reduced runlength is required to improve the resolution capabilities of the extraction 

system. On the interrogation path, a part of the power of the P2 pulse is transmitted 

through the interrogate (P1-P3) pattern to raise the peaks of the control pattern. The 

crossover points may be raised by about 9 dB thus reducing the effective 

beamwidth. On the reply path, the sum and difference receivers are used to compare the 

incoming signal. The plot runlength will be adjusted by tuning the amplifier. 

 

 وونى تيشكبةهَيزى يان ِر
********************* 

 كةى الوةكى ضونادارى طةِرانى نةخشةى ِريبةكار ئةهَينرَيت بؤ كورتكردنةوةى درَيذ LVAتةكنيكة لة ئةنتَيناى 
 لة ئاراستةى ان ،ووتويستة بؤ باشرتكردنى توانا ديزاينكراوةكان بؤ سيستمى داِرى نةخشة ثَييكردنةوةى درَيذكورت

بوارى كؤنرتؤَل  بؤ بةرزكردنةوةى ( P1 – P3) ثةخش ئةكرَيت لة بوارى  P2بةشَيك لة وزةى ترثةى  دالَيثرسينةوة
ردنةوةى ثانى تيشكةكة ، ة هؤى كةم كدةبَيت ئةمةش( dB 9) خاَلة طواسرتاوةكان بةرزبكرَيتةوة بةبِرىدةتوانرَيت كردن ، 

،  رطرياوةكانوة طناَلةسكردنى ئاراستةى وةآلم دانةوةدا كؤمةَلَيكى جياواز لة وةرطرياوةكان بةكاردةهَينرَيت بؤ بةراوردلة 
 َيطةى طةورةكردنةوة.بؤية درَيذى نةخشةى وةآلمةكان هةموار دةكرَيت لة ِر

 

 شدة أو وضوح الشعاع
**************** 

لتقليل طول خارطة إجابات الرادار الباحث الثانوي حيث أن تقليل طول اخلارطة ضروري  LVAتقنية تستخدم يف هوائي 
 – P1من خالل جمال )   P2لتحسني القدرات التصميمية لنظام اإلنتزاع. يف مسار اإلستجواب يتم بث جزء من طاقة نبضة 

P3 9ة ميكن رفعها مبقدار ( لرفع قمم جمال السيطرة. إن النقاط املتنقل dB  مما يؤدي اىل تقليل عرض الشعاع. يف مسار
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اإلجابة يتم إستخدام جمموعة خمتلفة من اآلخذات ملقارنة اإلشارات املستلمة حيث يتم تعديل طول خارطة اإلجابات من 
 خالل املضخم. 

( References: Doc 9684 ) 
 

20. Beam Waist 
        ************* 
The minimum dimension of a cross section of the beam. 

 قةدى طوذمة تيشك
***************** 

 لة تيشكةكة. ةيبِرطةيةكى ثاني كةمرتين ئةستورى) باريكرتين( 
  

 وسط الشعاع

********** 

 .الشعاع من عرضي لقطاع بعد أدنى
( References: Doc 9815 ) 

 
 

 

21. Beamwidth   
       *************  
An   angle subtended ( either in azimuth or elevation )   at   the half – power  points  

( 3 db below maximum ) of the main beam of an antenna.  

 

 ى طوذمة تيشكيثان  
***************** 

كةمرت  db 3) وة كةاستى خاَلى وزة وةِرا( درَيذ ئةبَيتةوة لة نةوةيان لة ئاست وةسَيرةضةند طؤشةيةكة )يان لة 
 . لةبةرزترين ئاست ( تايبة  بة تيشكى سةرةكى ئةنتَيناكة

 لشعاععرض ا
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************** 

ى ( اخلاصة بالشعاع الرئيسي أقل من احلد األعل db 3ةوايا متتد ) أما يف السمت أو يف املنسوب ( يف منتصف نقاط الطاقة ) 
 للهوائي. 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 

 
 

22. Becquerel (Bq) 
        ***************** 
The activity of a radionuclide having one spontaneous nuclear transition per second. 

 

 ) طةياندنى تيشكى ناوكى(

 كة تواناى طواستنةوةى ناوةكى خؤبةخؤى هةية يةك دانة لةيةك ضركةدا . radionuclideضاالكى   
 

Becquerel (Bq) 
***************** 

   على إنتقال نووي تلقائي واحد يف الثانية. الذي له قدرة radionuclide  الـ نشاط

 

( References: Annex 5 ) 

 

23. Benchmarking 
       ****************** 
The process of either making comparisons over time within a single organization 

(internal benchmarking) or of comparing the performance of two or more organizations 

(external benchmarking) in order to make improvements. 

 

 

 

 

 دانانى بنةماكانى بةراورد/ بةراوردكارى
******************************** 
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خؤيى( يـان  اونـ ةضـةَلةكى  ِرنـانى ثَيـوةرى   داخراوَيكـدا ) َيكو ِريةكة ثَيويست دةكا  يان بة بةراوردكارى ماوة ماوة لة نيَـ كردة
 شةجنامــدانىئ  ىةضــةَلةكى دةرةكــى( بةمةبةســتبــةراوردى كــاركردن لــة نَيــوان دوو دةســتة يــان زيــاتر )دانــانى ثَيــوةرى رِ 

 ضاكسازى .
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 وضع أسس املقارنة
***************  

إما مقارنة وداخلية ( ية الاحدة ) وضع املعايري املرجععملية تقتضي إما إجراء مقارنات بني الفينة واألخرى داخل منظمة و
  األداء بني هيئتني أو أكثر  ) وضع املعايري املرجعية اخلارجية ( بهدف إدخال حتسينات. 

 
( References: Doc 9161 )  

 

24. Benefit 
       ********* 

Reduced cost to the user (to the ATM community as a whole) in the form of a saving in 

time and/or fuel; increased revenue; and/or an improvement to safety.  

 

 سود
*** 

كـا    ( بةشـَيوةيةك كؤمـةَلى بـةِرَيوةبردنى مجوجـؤَلى هـةوايى    سـَيكتةرةكان يـان   كةم كردنةوةى تَيضوى بةكارهَينةكان )بـؤ  
 كـانى سـةالمةتى  ةكرديـان  و/  بكـا  زيـاد  داهـا    يـان  كـةم بكاتـةوة و/   بةدةست ببَينَيت / يـان سـوتةمةنى  )فةراهةم بكا ( 

 .باشرتبكا 
( References: Doc 9882 ) 

 املنفعة
***** 

أو حتسني الدخل و/ ةيادةتقليل التكاليف املستخدمني ) جملتمع إدارة احلركة اجلوية ( بشكل توفري الوقت / أو الوقود و
 عمليات السالمة. 

 

25. Best Practices 
        ***************  
Practices that, over time, have proven cost-effective, efficient and successful in bringing 

quality products and services to the marketplace. 

 

 / بةكارهَينان ِرةفتارباشرتين 
*********************** 

ى بـة  ى و سـةركةوتن يوو لَيبـات  نتَيضـوو  ىلةاليةن  وةضةسثا سودةكانى )ثاساوةكانى(  ا ثةربوونى كَيبة  ت كة كردانةىو ئة
 . ناردنى بةرهةم و خزمةتطوزارى باش بؤ بازاِر

 
 

 أفضل املمارسات

************* 
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لية اوخدمات ع نتجاتاملمارسات اليت أثبتت عرب الزمن جدواها من حيث التكلفة وكفاءتها وجناحها يف تزويد السوق مي
 اجلودة. 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

26. Bit Error Rate (BER) 
         **********************  
The number of bit errors in a sample divided by the total number of bits in the sample, 

generally averaged over many such samples. 

 

 ةكانضوكتَيكِراى هةَلة ب
******************* 

 داةكةشتم لة  يان داكةنةلة منو داهةَلةكان كؤىيان لة منونةيةك دابةش بكرَيت بةسةر  مشتَيكذمارةى هةَلة بضوكةكان لة 
 . مشت  منونة يان  اى ذمارةيةك تَيكِرواتاى بة  بةشَيوةيةكى طشتى ه 
 

  معدل األخطاء الصغرية
****************** 

ل عدة ل عام معدوبشك طاء الصغرية يف عينة أو يف منوذج ما مقسمة على جمموع األخطاء يف العينة أو النموذجعدد األخ
 عينات أو مناذج .

 
( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part III ) 

 
27. Blind Transmission 
         ********************** 
A transmission from one station to another station in circumstances where two-way 

communication cannot be established but where it is believed that the called station is 

able to receive the transmission. 

  
  كوَيرانة )ناردنى(ىيثةيوةند 

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

وا  ه  تبكرَيَيبةجَيرة جسةى دوويةندنةتوانرَيت ثةيوكةدؤخَيكدا باروة بؤ وَيستطةيةكى تر لة ناردنَيك لة وَيستطةيةكةو
 . بانطكراو تواناى وةرطرتنى هةيةكرَيت كة وَيستطةى بمةزةندة 

 اإلرسال األعمى
************ 

طة املنادى قد أن احململعتاكون من إرسال من حمطة ما اىل حمطة أخرى يف ظروف ال ميكن فيها إجراء إتصال يف اإلجتاهني أ وي
 عليها قادرة على اإلستقبال. 

 
( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432 ) 

28. Blip 
      ******* 
 A presentation on an analogue radar display of the received signal from a target. 
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 بريسكة /ضريسكة
**************** 

 ئاماجنةكة. يةك لة ةئاماذةية بؤ وةرطرتنى نيشان  ادارلةسةر ثةردةى ِر خالَيكدةرخستنى 
 الومضة
****** 

 .إظهار عالمة على شاشة الرادار تبني اإلشارة املستلمة من اهلدف
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
29. Blip – to – Scan Ratio 
    *************************** 
An approximation of detection probability ( PD ) ( i.e. for a given observation time, the 

number of blips actually detected for a selected aircraft divided by the number of radar 

scans).   

 تَيكِراى ِرووثَيوى –بؤ  –بريسكة  
***************************** 

وةكانى استةقينة بينراكة ِرلة كاتَيكى دياركراودا ذمارةى بريس  -) منونة (  PD)  ةكانمةزةندةكراو ةثشكنين وودانىِربؤ 
 اداردا(.كراو دابةش بكرَيت بةسةر ذمارةى خوالنةوةى ئةنتَيناى ِريفِرؤكةيةكى ديار

 
 معدل املسح –إىل  -ومضة 

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

ة معينة ملكتشفة لطائرا( ) كمثال على ذلك : يف وقت معني إن عدد الومضات احلقيقية   PDة ) إحتماالت الكشف التقديري
 مقسومة على عدد دورات هوائي الرادار ( .

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

30. Bond 
     ******** 
Documentary promise to repay long-term borrowed money with interest at a definite or 

determinable future date. 

 بةند
****** 

بة  كراوةنى دياريزخايدرَيَيك ثارة ى )قةرزكراو ( بؤ ماوةيةكى ضةكَيك كة بةَلَيننامةيةكى تَيدابَيت بؤ ثَيدانى بِر
 ..دا ديارى بكرَيتيك كة لة دوايماوةيَةيان   هسوودةوة 

 السند
******  

  ستقبال.مديده ل مقرتضة ألجل طويل مع الفائدة وذلك يف ت ريخ حمدد أو ميكن  حتصك ينطوي على تعهد بدفع أموا

 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

31. Booking Aircraft Operator 
       ****************************  
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An aircraft operator or his authorized agent with whom the passenger makes his 

original reservation(s) or with whom additional reservations are made after 

commencement of the journey. 

  دافِرؤكة طرلةشوَين خةرىبةطةِر
************************** 

هةر  يان بَيتتطر بةتايبة سةر َيوايةك يان زياترِر شوَين بؤ كة  ثَيكراوى باوةِر بريكاريخةرى فِرؤكةيةك يان بةطةِر
 .  كردنى طةشتةكةَيزيادة لة دواى دةستث ىشوَينطرتنَيك

  

 باحلجز قائم طائرة مشغل
******************** 

 بعد اضايف أي حجز أو ثراألك أو الواحد األساسي احلجز الراكب معه أجرى قد يكون الذي املعتمدأ وكيله أو الطائرة مشغل

 .الرحلة بداية
 

 ( References: Doc 9944 ) 

 

32. Border Integrity 
        ****************** 
The enforcement, by a State, of its laws and/or regulations concerning the movement of 

goods and/or persons across its borders. 

 

 سنور يان قاييمى  تؤكمةيى  
********************** 

 تةكانؤَلى كاآلو كةرةسمجوجسةبارة  بة    َيكخستنةكانىِر يان و  /  كردنى وآل  بؤ ياساكانى َيبةجَيجن ثةيِرةوكردن  يا 
 ةوة.يييان كةسةكان لةسنورةكان و/
 

 سالمة احلدود
*********** 

 إنفاذ دولة لقوانينها و/أو تنظيماتها بش ن حركة البضائع و/أو األشخاص عرب حدودها. 
 

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 

33. Boresight 
        ************ 
A main lobe electrical ( radio ) axis of an antenna.  

 Boresightناوبني / 
******************** 

 .ى ِرادارةكة ؤيى( بؤ ميلى ئةنتَينااديكارةبايى سةرةكى )ِر مةيةكذطو
 

 

 

 

Boresight 
*********** 
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 .  ة ) راديوية ( حملور اهلوائيحزمة كهربائية رئيسي
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 

 
 

34. Bracket Decode 
         ****************** 

A decoding of the F1 – F2  framing pulses ( nominal interval 20.3 µs ) without regard to 

the content of the data pulses between these framing pulses. 

 

 وةنةنيشانة يان شفرةى كةوانةبوون / ضةما كردنىضارة  
************************************************* 

  µs 20.3 ئاسايى يةكىلة ماوة( ) F1  - F2شفرةى ترثة ثَيكباتوةكانى ) )كؤدي(ضارةسةرى  ضارةسةرى نيشانةيةك يان
 . يةثَيكباتوةكانداكة لة نَيوان ترثة  انةىيترثة زانياري ناوةرؤكى ئةو ةضاوكردنى ( بآ ِر

  

  ة التقوس حل رمز أو شفر
******************* 

بار حمتويات نبضات ( دون األخذ بنظر اإلعت  µs 20.3) خالل فرتة عادية   F1  - F2حل رمز أو شفرة نبضات تشكيلة 
 البيانات اليت بني نبضات التشكيلة (

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 )                                

 
 
 

35. Briefing 
       *********** 
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Oral commentary on existing and/or expected meteorological conditions.  

 كورتة / ثوختة
************** 

 .ثَيشبينكراو.هةواي ئَيستا و دؤخى كةش و هةواى  كورتة باسَيكى زارةكى لةسةر بارودؤخى 
 

 اإلجياة 
****** 

 . احلالية واحلالة اجلوية املتوقعة إجياة شفوي عن احلالة اجلوية
 

( References: Annex 3 ) 

 

36. Broadcast 
       ************  
A transmission of information relating to air navigation that is not addressed to a 

specific station or stations. 

 ئَيستطة
******* 

وَيستطة ن كراو يايرديا ىيةكبؤ وَيستطة بَيتاستةنةكراوانى ئامسانى ، ئاِريبة كةشتي نةكادارنديثةيوة يةناردنى زانيار
 .ةكاننةكراويديار

 اإلذاعة
****** 

 إرسال معلومات تتعلق باملالحة اجلوية أ غري موجهة اىل حمطة حمددة أو حمطات حمددة.
 

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

 

 37. Broadcast 
         *********** 
The protocol within the Mode S system that permits uplink messages to be sent to all 

aircraft in the coverage area, and downlink messages to be made available to all 

interrogators that have the aircraft wishing 

to send the message under surveillance.  

 ناردن يان ثةخش
*************** 

ناوضةى  ؤكةكان لة سنورىبؤ سةرجةم فِر نبنَيردرَيتا وةكان ئةدا  طةيشتَيطة بة نامة ِر Sبةَلطةيةكة لة سيستمى جؤرى 
لة  ة ك ِرؤكانةىئةو ف ىنكاثرسيارىَل كراوةسيستمة بؤ هةموو  هةن  دائةبةزَينرَين  ىامانةثةي ئةوبةشَيوةيةك داثؤشيندا 

 . ى دؤزينةوةيان بؤ بنَيرَيتثةيام دةيانةوَيت و  ذَير ضاودَيريان 
 
 

 أو البث اإلرسال
************ 
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أن تكـون  وتسـمح للرسـائل الصـاعدة  بـ ن ترسـل اىل مجيـع الطـائرات ضـمن منطقـة التغطيـة            Sوثيقة ضمن نظام الـنمط   
 .  فسالة إستكشااإلستجواب اليت تريد الطائرات اليت حتت مراقبتها إرسال رالرسائل الناةلة متوفرة جلميع منظومات 

 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 

38. Buffer Angle 
        ***************  
An angle added to the beam divergence or intended laser projection field in order to 

ensure a protection zone. 

 

 طؤشةى ثاسةوان
************* 

ردنى ةبةركبؤ دةست ةكةبوارى دةرخستنى لَيزةر بؤ  يان ةكةزياد دةكرَيت بؤ ثلةى ثةرشبوونى تيشك طؤشةيةكة
 .ناوضةيةكى ثاسةوانىدؤزينةوةى 

  

 ةاوية احلماية
********** 

 .محاية منطقة اداجي لضمان املقصود الليزر عرض جمال أو الشعاع تفرق درجة اىل تضاف ةاوية
 

 ( References: Doc 9815 ) 

 

39. Buffer Zone 
       ************** 
A volume of air surrounding the laser beam, all potential locations of the laser beam 

and all hazardous diffuse or specular reflections, where the maximum permissible 

exposure (MPE) or visual interference levels are exceeded. It includes the beam 

divergence or scanning extent of the laser beam plus the buffer angle and the full range 

of the laser beam to the point where the MPE or any applicable visual interference level 

is not exceeded. Natural terrain or beam masks may truncate part of this volume.  

 

 ناوضةى ثاسةوانى
************** 

ةَل ةبَيت لةطهَيزةرى لسةرجةم ئةو شوَينانةى كة دةكرَيت تيشكى  ةكةية هدةورى تيشكى لَيزةرلة  ى يةهةوا وبةشَيك لة
ة ئاستةكانى او  يان لطةثَيدرَيلة ثلةى دةركةوتنى ِرئةو لَيزةرة يان  ،  ِراوةكان بوةكان يان بريسكة  طةةبآلو هةموو تيشكة

ى طؤشة )+(ؤك ةكةةرى تيشكى لَيزيووثَيويان مةوداى ِر ةكةثلةى جيابوونةوةى تيشكئةمةش  بينينى ضاو دةرئةضَيت ، 
ن ال ن دةركةوتةى بةرزتريخاَلةى كة لة ثلمةوداى تةواوى تيشكى لَيزةر تا ئةو هةروةها لةطةَل  ، ئةطرَيتةوة ثاسةوانى 
كانى ن سةرضاوةكان ياةية سروشتييكراو لة ئاستةكانى بينيى ضاو ، بةرزى و نزميَيبةجَيهةر ئاستَيكى جلة  نادا  يان 

 طرتنى تيشك دةكرَيت بكةوَيتة ئةم بةشةوة.بةر
  

 منطقة احلماية
************ 
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 يـتم  حيـث  و الرباقـةأ أ االنتشـارية  االنعكاسـات  ومجيـع  الليـزر  لشـعاع  احملتملـة  واقعامل ومجيع الليزرأ بشعاع حميط هواء حيز

 مسـح  و مـدى أ الشـعاع  تفـرق  درجـة  وتشمل .البصري التدخل مستويات جتاوة أو بها املسموح القصوى التعرض درجة جتاوة

 أو التعرض القصوى درجة ةجتاو عندها يتم ال اليت النقطة حتى الليزر لشعاع الكامل واملدى احلمايةأ ةاوية ةائد الليزر شعاع

 جـزء مـن   يف تقـع  أن الشـعاع  حجـب  مصادر أو الطبيعية للتضاريس وميكن .البصري التدخل مستويات من مطبق مستوى أي

 .احليز هذا
 

( References: Doc 9815 ) 

 

40. Built – In – Test Equipment ( BITE ) 
         *************************************** 
Internal self – check facilities in electronic equipment which allow the correct operation 

to be monitored on a continuous basis. Many checks may be GO – NOGO tests, with a 

failure causing a visual ( or possibly audio ) alarm to be given. The BITE is usually part 

of the remote control and monitoring system of a radar. Moddern BITE can isolate 

faults down to a line – replaceable unit (e.g. a printed circuit board) in a majority ( e.g. 

80 per cent ) of all fault conditions.  

 ةئامَيرةكانى تاقب كردنةو
******************** 

 ة ثَيىب خستنةكارنى ة دروستةكاكردضونى َيطةئةدا  بة بةدواداِر ه ئةلكرتؤنىثشكنينى ناوخؤيى  وازى تاقب كردنةوة ئامِر
ــة رِ   ــكنينانة ل ــةو ثش ــةك ل ــؤ    ىَيطــةبنــةما بةردةوامــةكان ، ذمارةي ــؤ----  GOبض ــبةجَيج  NOGO مةض َيت ، دةكرَي

وة كردنـة يانى تاقدةركـةوتنى ئاطاداركردنةوةيـةكى بينـراو )يـان دةنطـى(، ئامَيرةكـ      ة هـؤى  ئةبن ةك كةوتنث ةكان  وثشكنين
ة دةتوانَيـت  اقى كردنـةو تـ ادار ، ئامَيرة نوَيكـانى  تايبة  بة ِر ىدورةوة  ىبةشَيكن لة سيستمى كؤنرتؤَل كردن و بةدواداضون

رة تازانـة  ؤنى( ئةم ئـاميَ ضاثى تكتى ئةلةكرت َيوةبردنىبةِر –)منونة بؤ يةكةى طؤِرين  ةيةنَيتطانبيو هةَلةكان جيابكاتةوة 
 لة سةدى بابةتة هةَلةكان دةكا .  80مامةَلة لةطةَل 

 
 أجهزة اإلختبار 

*********** 

لعديـد  ارة حيـث أن  وسائل إختبار أو فحص داخلية  تسمح مبتابعة العمليات التشغيلية الصحيحة وفقا ألسس أو قواعد مسـتم 
إن  فحوصات مع عطـل يسـبب ظهـور إنـذار مرئـي ) أو رمبـا صـوتي ( .         GO – NOGOقد تتم من خالل من الفحوصات 

ديثـة ميكـن أن   إلختبـار احل أجهزة اإلختبار عادة ما تكون جزءا من نظام التحكم واملتابعة عن بعد اخلاص بالرادار. إن أجهزة ا
 80مـل مـع   ل عـام تتعا ئرة طبـع البطاقـة األلكرتونيـة ( بشـك    تعزل األخطاء وحتوهلا اىل وحدة اإلستبدال ) ومثال على ذلك دا

 باملئة من حاالت اخلط .
  

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

 

 

 

41. Bypass Ratio 
       *************** 



 

252 

 

The ratio of the air mass flow through the bypass ducts of a gas turbine engine to the air 

mass flow through the combustion chambers calculated at maximum thrust when the 

engine is stationary in an international standard atmosphere at sea level. 

 

 وروذِمتةنيشتة  تَيكِراى 
****************** 

لـة سـةر    (كـةن طـاز كاردة  كـة بـة  )ربينةكانـةوة  تَو رةَينـة بزو ىالتةنيشت كانىلة كةناَلة اى هةويةكتَيكِراى دةرثةِرينى قةبارة
شـَيكى  كـة لـة كة  رةةرةكـانى سـوتاندن )تونـةكان( كاتَيـك كـة بزوَين     وذ نـاو دةرثةِرينى قـةبارةى هـةوايى    بنةماى بةهَيزترين
 ووى دةريا.لة سةر ئاستى ِر َيتببووى جَيطريينَيودةوَلةتى ثَيوانة

  

 معدل التدفق اجلانيب 
**************** 

األقصـى  لتـدفق    ة اىل احلـد معدل تدفق الكتلة اهلوائية خالل القنوات اجلانبية يف احملركات الطوربينية اليت تعمل بالغاة نسـب 
 . حرالكتلة اهلوائية خالل غرف اإلحرتاق عندما يكون احملرك مثبت يف جو دولي قياسي على مستوى سطح الب

 
( Reference : Doc 4444   Annex 16 Volume I ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  C  - 
1. Cabin Crew Member 
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      ***********************  
A crew member who performs, in the interest of safety of passengers, duties assigned 

by the operator or the pilot-in-command of the aircraft, but who shall not act as a flight 

crew member. 

 وانِرَيكابينةى   ئةندامى دةستةى 
**************************** 

ت ةسثَيردرَيئكةكةوة ثآى خةر يان كابتنى فِرؤلةاليةن بةطةِر ى ةئةركانئةو  ى ةيدةستةئةو  ئةندامَيك لة ئةندامةكانى 
 . اربكا ةكان كبؤى نية وةك ئةندامَيكى فِرؤكةوان بةآلم جَيبةجَيئةكا   بؤ دابني كردنى سةالمةتى سةرنشينان

 
 الركاب مقصورة طاقم عضو

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

 له جيوة ال ولكن الركابأ سالمة لت مني الطائرة قائد أو املشغل إليه يسندها واجبات يؤدي الطاقم أعضاء أحد

 .القيادة طاقم يف عضوًا بوصفه يعمل أن
 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9734 Part A and Part B, Doc 

1002 ) 

 

  
2. Calendar 
         ********** 
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Discrete temporal reference system that provides the basis for defining temporal 

position to a resolution of one day (ISO 19108*).  

 ؤذ ذمَيرِر
******** 

 َيك.ؤذبا ِربؤ تةن ى كا دةخاتة بةردةست بؤ زانينيان بنةمايةك ازَيك ئامِر ،  سيستمَيكة ئاماذةية بؤ كا 
 

( References: Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I and Volume II, Annex 15 ) 

 

 التقويم
****** 

 يشري اىل الزمن يوفر وسيلة أو أساس ملعرفة الزمن ليوم واحد .نظام 
 

3.Candela (cd) 
    *************** 
The luminous intensity, in the perpendicular direction, of a surface of 1/600 000 square 

metre of black body at the temperature of freezing platinum under a pressure of 101 325 

newtons per square metre. 

 

 ( cd) توانايى مؤم 
***************** 

لة ثلةى بَيت  مةتر دووجا 1/600000ووبةرةكةى ةش ِركى ِركةشَيووستونى بؤ ِر استةىبة ئاِريةكى ِرووناكى ضِر 
 ( مةتر دووجا.1نيوتن بؤ ) 101325بة تواناى  َيكثالتني و فشار طةرماى بةستنى

 
 ( cdمشعدان نوع ) 

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

لبالتني وضغط  مرت مربع بدرجة حرارة إجنماد ا 600 000/  1كثافة مضيئة باإلجتاه العمودي لسطح جسم أسود مساحته 
 نيوتن لكل مرت مربع.   101 325قدره 

( References: Annex 5 ) 

 
4. Canopy 
      ********* 

Bare Earth supplemented by vegetation height.  

 سةرثؤشداثؤش /  
**************** 

 .ى بةرزووةكووتةن  داثؤشرابَيت بة ِرِر ىزةويةك
  أو الغطاء الستارة

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

 .  املكسوة بنباتات مرتفعةاألرض العارية 

 

( References: Annex 4, Annex 15, Doc 9881 ) 

5. Capability 
      *********** 



 

255 

 

The ability of a system to provide a service or perform a function that, either on its own 

or with other services or functions, can deliver a definable level of performance. This 

level of performance is measurable within a framework of performance indicators and 

safety requirements.  

 

 لَيباتويى /توانست
************* 

ةنيا يـان  كراو بـة تـ  يَيكردنى ئةركَيك بة ئاستَيكى دياربةجَيةك يان جيتواناى سيستمَيكة بؤ ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزاري
ــةَل خزمةتطوزاري ــلةط ــر ةكاني ــان  ى ت ــت     ي ــر بكرَي ــةركَيكى ت ــةند ئ ــةَل ض ــت  هلةط ــت  ئاس ــةكردن  ىدةتوانرَي َيطــةى لةِر ةك

 . ورَيتبثَي و بة ئةجنامطةياندن و ثَيويستيةكانى سةالمةتى )بآوةيى( دةركةوتةكان
 

 أو املقدرة القابلية
************** 

 ائف أخرى أو مع خدمات أو وظ النظام على تقديم خدمة أو إجناة وظيفة مبستوى أداء حمدد أما بشكل منفرد قدرة
 وميكن قياس هذا املستوى من األداء من خالل مؤشرات األداء ومتطلبات السالمة. 

 
( References:  Doc 9882 ) 

6. Capability Report 
      *******************  
An indication provided by the capability (CA) field of an all-call reply and a squitter 

transmission of the communications capability of the Mode S transponder (see also 

“data link capability report”). 

 

 

 يان لَيباتويى ىاثؤرتى توانستِر
************************* 

 كانىةايبةتبانطةوازة ت ةمسةرجبةوةاَلمى  ثةيوةست بة تواناى لةاليةن بةشى تايبة  ةنيشانةيةكى ثَيشكةوتن
 يةكان بكة(.ياثؤرتى لَيباتويى لكى زانيار)سةيرى ِر Sثةيوةنديةكانى سيستمى وةاَلمدةرى جؤرى 

 
  أو املقدرة قابليِةالتقرير 

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

)  Sلـنمط   لاجمليـب  مـة  إشارة تقدم من قبل احلقل اخلاص بالقابلية املتعلقة بإجابات مجيع النداءات اخلاصة بإتصاالت منظو
 . أنظر أيضا تقرير قابلية وصلة البيانات (

 
( References: Doc 9684, Doc 9924 ) 

 
 
 

7. Capability Report 
      ********************  
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Information identifying whether the transponder has a data link capability as reported in 

the capability (CA) field of an all-call reply or squitter transmission (see Data link 

capability report). 

 اثؤرتى توانست يان لَيباتويىِر
************************* 

 ةوةى ئ وةكو ،  كانةوةةيسيستمى وةآلمدةر لكَينراوة بة تواناكانى لكى زانياري ئايا خا  كةئةدةرى  ةةكيضةند زانياري
ى وانستى لكثؤرتى تابانطةوازةكان )دووبارة سةيرى ِر هةموو دانةوةىبة وةآلم وابةستة ه لَيباتويى سةندكراوة بةثة

 ةكان بكة(يزانياري
 

 أو املقدرة  قابليِةالتقرير 
******************* 

يـع  مجة بإجابـات  املتعلقـ معلومات تبني فيما إذا كانت منظومـة اجمليـب جمهـزة بقـدرات وصـلة بيانـات كمـا مثبـت بالقابليـة          
 ,) أنظر أيضا تقرير قابلية وصلة البيانات ( النداءات 

 
( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 

8. Capacitor Discharge Light 
      ****************************  
A lamp in which high-intensity flashes of extremely short duration are produced by the 

discharge of electricity at high voltage through a gas enclosed in a tube. 

 راوذتيشكَيكى ضِرى هاوَي
******************** 

ز تيةكى بةريةك بة ظؤَلكارةبا دةرضونىبةبةرهةم ئةهَينرَيت بؤ ماوةيةكى زؤر كور  ية  داتَي ضِرى ىيةكبريسكةضرايةكة 
 ةكدا.يلة بؤري ) ثةنطخواردو( كراوثةنططازَيكى لة ِرَيطةى 

 
 ضوء إطالِق مكّثِف
************** 

صـور يف  الل غـاة حم خمصباح فيه ومضات كثافة عالية ملدة قصرية جدا يتم إنتاجها بإطالق كهربائية ذات فولتية عالية من 
 أنبوب. 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 
9. Capacity 
    ********** 



 

257 

 

The maximum number of aircraft that can be accommodated in a given time period by 

the system or one of its components (throughput). 

 

 نةوةبووجآ  – قةبارة 
****************** 

ــتمَيك    ــة سيس ــة ك ــارةى فِرؤك ــةرزترين ذم ــت ةوةب ــان   بتوانَي ــت ي ــت  وةرى بطرَي ــةكَيك لــ  وةربطريَي ــةن ي ــةكانى ة لةالي بةش
 .دا كراويلة  ماوةيةكى ديار سيستمةكةوة

 
  لسعة أو اإلستيعابا

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

 .منية حمددةأقصى عدد من الطائرات ميكن إستيعابه من قبل النظام أو أحد مكوناته خالل فرتة ة

 

( References: Doc 9882 ) 

10. Capital Assets 
         **************** 

Assets, whether tangible or intangible, acquired with the expectation that they will 

remain in service for a number of accounting periods. (Compare fixed assets.) 

 

 ةكانية سةرمايةداريةضةَلةكِر
************************ 

 ياندنكاركرةوامى بةردبينى  ثَيشلةطةَل  نتوانرَيت بةدةست ببَينرَيب ون نةطريَي   دةطريَين يان كة بةدةستةكان ةضةَلةكِر
 (ةضةَلةكى جَيطريبكة بؤ مةبةستى بةراوردكارىماوةكانى ذمَيركاريدا )سةيرى ِرارةيةك لة مز لة 

 

 الرأمساليةاألصول 
*************** 

 اسبيةأصول ملموسة أو غري ملموسة يتم احلصول عليها مع توقع إستمرارها يف اخلدمة لعدد من الفرتات احمل
 ) أنظر األصول الثابتة لغرض املقارنة (.

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

11. Capitalizing Expenditure 
         **************************  
The recording and carrying forward into one or more future financial periods as a 

depreciable asset any costs the benefits of which will be realized over the period(s) 

concerned. 

  سةرماية خةر  كراوى
****************** 

ن لةضةند ودا )ياكرادةست ببَينرَيت لة ماوةيةكى دياريسودةكانى بة كة تَيضويةك  كردنى  هةرَيتوماركردن و بةِر
 .نان هَيؤ بةكارت ببتوانرَي َيكةضةَلةكيان ماوةكانى دارايى وةك ِر بؤ ماوةيةك طوازرَيتةوةش دةماوةيةكدا( ، ئةمة

  

 اإلنفاق الرأمسالي
*************  
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رتات ماليـة  فـ  فـرتة أو  فعها خالل الفرتة ) أو الفرتات ( املعنية أ وهـذه ترحـل اىل  تسجيل وترحيل أي تكاليف سيتم حتقيق منا
 ك صل قابل لإلستهالك.

   
 ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

12. Captain 
        ******** 

Master of a ship or pilot-in-command of an aircraft, commanding officer 

of a warship or an operator of any other vessel.  

 كابنت 
***** 

ة  هـةر  ةكى جـةنطى يـان كةسـَيكة كـ    يةك يان سةركردةى فِرؤكةيةك يـان ئةفسـةرى سـةركردةي كةشـتي    يسةركردةى كةشتي
 .دةخاتةكار ةكى تريكةشتي

 القبطان
******* 

 أخرى. وم بتشغيل أي سفينةربان السفينة أو قائد الطائرة أو ضابط القيادة لسفينة حربية أوالشخص الذي يق
 

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 

 

 
 

13. Cargo 
         ******* 
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Any property carried on an aircraft other than mail, stores and accompanied or 

mishandled baggage. 

 كاآلكان  
******* 

 لــةن كــةل و ثةيــا و كــةل و ثــةىل ِرَيــوان كــةبطوَيزرَيتــةوة جطــة لــة ثؤســتة و هاوكــاري فِرؤكة فِرؤكــةبةهــةر بابــةتَيك كــة 
 بووةكان .ون
 

 البضائع
******** 

  ودة.متعة املفقأي ممتلكات منقولة على الطائرة بإستثناء الربيد وإمدادات الطائرة واألمتعة بصحبة الركاب أو األ

 

 

( References: Annex 9, Annex 17, Doc 9957 ) 

 
 

14. Cargo Aircraft 
        **************** 
Any aircraft, other than a passenger aircraft, which is carrying goods or property. 

 

 فِرؤكةى بار )كارطؤ(
*************** 

َيتى كةســى ان هــةَلطرتوة يــان كةرةســتةى تايبــة  بــة خاوةنــدار  كــة كاآليــ طةشــتياران ىهــةر فِرؤكةيــةك جطــة لــة فِرؤكــة 
 .هةَلطرتبَيت

 
 طائرة الشحن
********** 

 عدا طائرات املسافرين اليت حتمل سلع أو مواد ذات ملكية خاصة. طائرة  أي
 

( References: Annex 18 ) 



 

260 

 

 
 

15. Carrier-To-Multipath Ratio (C/M) 
        *************************************  
The ratio of the carrier power received directly, i.e. without reflection, to the multipath 

power, i.e. carrier power received via reflection. 

 

 ةكان يزانياري بةمةجؤرىتَيكِرايبطواستنةوةى هؤى  
**************************************** 

ان  ةكيانياريستنةوةى زطوا تواناى اتايةكى تروبة،  ةكانيطواستنةوةى زانياري ِراستةوخؤى ازىاي ئامِرتواناى تَيكِر  
ى زى ِرَيطاهَيتة سةر كار نةكا اتايةكى تر وبة  ى تر جؤراوجؤرةكان ا يان تواناى ِرَيط ة سةر هَيزئةوةى كاربكاتَيب

 . كراوة انةى لة ِرَيطةى خؤيةوةيو زانياريطواستنةوةى ئة
 

  بطرق متعددة  وسيلة معدل نقل البيانات
******************************** 

مبعنـى آخـر    رق املتعـددة نقل البيانات مبعنى آخر دون الت ثري على قوة أو قـدرة الطـ  نسبة أو معدل القدرات املباشرة لوسيلة 
 قوة وسيلة نقل البيانات كانت من خالهلا. 

 
( References: Annex 10 Volume III ) 

 

 

16. Carrier-To-Noise Density Ratio (C/No) 
        ******************************************  
The ratio of the total carrier power to the average noise power in a 1 Hz bandwidth, 

usually expressed in dBHz. 

 

 ى ذاوةذاويى ضِريتَيكرا /ازى طواستنةوةئامِر
************************************* 

ارضَيوةى طوذمةى لةرةلةرةكان ( هَيرتزدا لة ضو1)تَيكِراى هَيزى ذاوةذاو لة  بؤ كةازى طواستنةوةهَيزى ئامِر كؤىتَيكِراى 
 . ناوزةد دةكرَيت dBHzبةشَيوةى   كة 
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  معدل كثافة الضوضاء   -وسيلة نقل 
*************************** 

دات الـيت عـادة يعـرب    هريتز من نطـاق حزمـة الـرتد    1معدل القوة اإلمجالية لوسيلة النقل منسوبة اىل معدل قوة الضوضاء يف 
 .dBHzها بـ عن

 
( References: Annex 10 Volume III ) 

 
17. Cartographic Map 
        *******************  
A representation of a portion of the Earth, its culture and relief, with properly 

referenced terrain, hydrographic, hypsometric and cultural data depicted on a sheet of 

paper.  

 ي سروشتى زةوى نةخشة 
********************* 

ةكانى ييةَل زانيارلةطية كة هة ةوة انبةو تةالر و بينا و بةرزى و نزمي  ةكيى بةشَيك لة زةويةكانيةكاريكردنى ورداوَين
 . دروست بكرَيت ى كاغةزةيةكالثةِر ةكان لةسةر يبةرزيى ةثَيواندرؤطرافى و َياه

 

 اخلرائط اترسوم
************* 

 واألبنية االرتفاعات وقياسات هيدروغرافية وبيانات وتضاريسأ أبنية من عليها مبا األرضأ من جلزء التفصيلي الرسم متثل  

 .ورقية صفيحة على
 

 

( References: Doc 9906 Volume 2 ) 
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18. Cash Flow 
         ************ 
The net amount of money received by an entity over a given period. 

 

 وروذمى نةختينة
*************** 

 . دالة مةوداى ماوةيةكى ديارى كراووةرى ئةطرَيت كة قةوارةيةك  يةثوختةى ئةو بِرة ثارةية
  

 التدفق النقدي
************* 

 املبلغ الصايف من األموال اليت يتسلمها أي كيان على مدى فرتة معينة . 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

  19. Categories of Aeroplanes 
           ****************************  
The following five categories of aeroplanes have been established based on 1.3 times 

the stall speed in the landing configuration at maximum certificated landing mass: 

Category A — less than 169 km/h (91 kt) IAS 

Category B — 169 km/h (91 kt) or more but less than 224 km/h (121 kt) IAS 

Category C — 224 km/h (121 kt) or more but less than 261 km/h (141 kt) IAS 

Category D — 261 km/h (141 kt) or more but less than 307 km/h (166 kt) IAS 

Category E — 307 km/h (166 kt) or more but less than 391 km/h (211 kt) IAS. 

 

 

 جؤرى فِرؤكةكان
************* 

 بـة مةبةسـتى    نابـةزي دكـردةى  بـؤ   دةثـؤلَينرَين  كراوديـاري ى خَيرايـى   3ه1 َيىثؤَلينةى خوارةوة بـةث  فِرؤكةكان  بةم ثَينج
 : َيطةثَيدراوِر كَيشى  بةرزترين  بؤ نيشتنةوة

 طرآ( كةمرت بَيت. 91َيك )ساتكم / 169كراو لة ي: خَيرايى هةوايى ديار Aجؤرى 
 طرآ(. 121) اتَيكسكم / 224لة  بَيت تَيك يان زياتر و كةمرتاسكم / 169كراو لة يى هةوايى دياري: خَيرا Bجؤرى 
اتَيك كم / س 261لة  بَيتطرآ( يان زياتر بةآلم كةمرت 121اتَيك )سكم /  224كراو لة ي: خَيرايى هةوايى ديار Cجؤرى 

 طرآ(. 141)
كـم /   307 لـة  بَيـت  ةمرتطـرآ( يـان زيـاتر بـةآلم كـ      141اتَيك )سـ كـم /   261كراو لـة  ي: خَيرايى هةوايى ديـار  Dجؤرى 

 طرآ( . 166اتَيك )س
كـم /   391ة لـ  بَيـت   طـرآ( يـان زيـاتر بـةآلم كـةمرت      166اتَيك )سـ كـم /   307كراو لـة  ي: خَيرايى هةوايى ديار Eجؤرى 

 طرآ(. 211اتَيك )س
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 الطائرات فئات
*********** ** 

لكتلة  سرعة ب قصى اهلبوط لتشكيل احملددة هياراالن سرعة مرة   1.3حسب  التالية اخلمس الفئات يف الطائرات تصنف 
 :املرخصة اهلبوط

 عقدة (.   91 ساعة)/كم 169من أقل احملددة اجلوية : السرعة Aالفئة 
 عقدة (. 121) عةسا/كم 224 من  أقل ولكنها أكثر عقدة ( أو 91 ساعة )/كم 169 احملددة اجلوية : السرعة Bالفئة 
 عقدة (. 141)   عةسا/كم 261 من أقل ولكنها أكثر عقدة ( أو 121 ساعة )/كم 224 ددةاحمل اجلوية : السرعة Cالفئة 
 عقدة (. 166)  عةسا/كم 307 من أقل ولكنها أكثر عقدة ( أو 141 ساعة )/كم 261 احملددة اجلوية : السرعة Dالفئة 
 عقدة (. 211)  عةسا/كم 391 من قلأ ولكنها أكثر عقدة ( أو 166 ساعة )/كم 307 احملددة اجلوية : السرعةE الفئة 

 
( References:  Doc 9365 ) 

 

 

20. Categories of Approach Operations 
        ************************************** 
(See Approach and landing operations using instrument approach procedures.) 

 

 جؤرى ثرؤسةكانى نزيك بونةوة
************************** 

 .(َيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرىة بةِردنةوة و نيشتنةوة بوكانى نزيك بوكردةسةرجنى )
 

 االقرتاب عمليات فئات
***************  

 بإجراءات اإلقرتاب اآللي(  واهلبوط عمليات االقرتاب )انظر
 

 ( References:  Doc 9365 ) 

21. Category A 
        ************* 
With respect to helicopters, means a multi-engine helicopter designed with engine and 

system isolation features specified in Part IVB and capable of operations using take-off 

and landing data scheduled under a critical engine failure concept which assures 

adequate designated surface area and adequate performance capability for continued 

safe flight or safe rejected take-off. 

 Aثؤَلينى 
********* 

  ستم وبة سي وة(َينرا)نةخشديزاين كراوةكة بزوَينة فرةسةبارة  بة فِرؤكةى هةىل كؤثتةر مةبةست لة هةىل كؤثتةرَيكى 
 كا دابني بفِرين  كردةى ه ئةو هةىل كؤثتةرة دةتوانَيت وون كراوةتةوةِر( IVBلةبةشى ) كانىةِرةوش َيك كة بزوَين جؤرى

 نيشتنةوة  َلطةران ونمايب هةِرَيبة بةكارهَينانى  كراو يدةظةرَيكى ديار لةسةر  ىوودانى كةم و كوِرى بزوَينةكةِر لة كاتى 
 . ىوة بة ئارامثوضةَل بكاتةtake-off  انةكةسا هةَلبتوانَيت  ين بةسةالمةتى يان بؤ فِر ةوة تواناى تةواوبَة
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 Aصنف ال
******** 

  اجلزء يفبالنسبة لطائرات اهلليكوبرت يقصد به هليكوبرت متعددة احملركات مصممة بنظام وحمرك وميزات مبينة 
IVB   نطقـة معينـة  مإلحتمـاالت عطـل احملـرك الـذي يـؤمن      وقادرة على العمل بإستخدام بيانات إقالع وهبوط مرتبة وفقـا 

 وقدرات كافية للطريان بسالمة أو إلغاء اإلقالع بشكل أمني. 
( References: Annex 8 ) 

 
22. Category B 
        ************ 
With respect to helicopters, means a single-engine or multi-engine helicopter which 

does not meet Category A standards. Category B helicopters have no guaranteed 

capability to continue safe flight in the event of an engine failure, and a forced landing 

is assumed. 

 Bثؤَلينى 
********** 

 Aثؤَلينى  لة ىكانةرت ثَيوتوانَيناكة  فرة بزؤَينة بؤ فِرؤكةى هةىل كؤثتةر مةبةست لة هةىل كؤثتةرَيكى تاك بزوَينة يان
ت بة ةنب بَيِر و كةوَيتثةكى ب دابةسةالمةتى بفِرَيت ئةطةر بزوَينَيكى لةكاتى فِرين ناتوانَيتئةم جؤرة  دابني بكا  

 ناضارى بنيشَيتةوة.
 
 Bصنف ال

******** 

 Aيف الصـنف    املطلوبةو حمركات متعددة  ال تؤمن املعايريبالنسبة لطائرات اهلليكوبرت يقصد به هليكوبرت ذات حمرك واحد أ
وط ال حصـول هبـ  كما أن هذا الصنف ليست له قابلية اإلستمرار بالطريان بشكل أمني يف حالة حصـول عطـل بـاحملرك وإحتمـ    

 إضطراري. 
 

( References: Annex 8 ) 

 

23. Causes 
       ******** 
Actions, omissions, events, conditions, or a combination thereof, which led to the 

accident or incident. The identification of causes does not imply the assignment of fault 

or the determination of administrative, civil or criminal liability. 

 

 هؤكارةكان
******** 

ؤكـار بـؤ   هنـةى كـة دةبنـة    يـان ئـةو دؤخا   يان تَيكةَلةيـةك لـة وانـة     ووداوةكان، ِر كردنةوةكانثوضةَل هةَلةكان ه   ، كردةكان
اوان يـان  تـ ان ثةجنـةى  اسـتةكردنى طلـةيى يـ   كردنى هؤكارةكان ئامـاذةنني بـؤ ئارِ  ووداو يان هةردووكيان ، ديارييان ِر قةومان

  ى و شارستانى و تاوانكارى.بةرثرسيى كارطَيِر
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 األسباب
****** 

 األسباب ضمنا دحتدي يدل وال .منها توليفة أو الواقعةأ أو احلادث إىل أدت اليت الظروف أو األحداث أو السهو حاالت أو األفعال 

 .اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية املسؤولية حتميل أو اللوم توجيه على
 

( References: Annex 13, Doc 9946, Doc 9962 ) 

 

24. Cavity 
      ********* 
The optical assembly of a laser usually containing two or more highly reflecting mirrors 

which reflect radiation back into the active medium of the laser. 

 ى / كلؤرىيبؤش
*************** 

وةندَيكى ةوة بؤ نائةدةن ةكةيشكت يشبؤ جارَيكى تر بَيت تَيدا   ىدوو ئاوَينة يان زياتر كة  َيكلَيزةربؤ ووناكى كؤكراوةى ِر
 . لَيزةر بؤ ضاالك

 جتويف
******** 

 .لليزر يط النشطالوس اىل أخرى مرة االشعاع ويعكسان أكثر أو عاكستني مرآتني على عادة حيتوي لليزر الضوئي التجميع
 

( References: Doc 9815 ) 

 

25. Ceiling 
        ******** 

The height above the ground or water of the base of the lowest layer of cloud below 20 

000 feet covering more than half the sky. 

  

 ذَير هةور / بن ميض
****************** 

ى ةى ئامسانوكة ني ووى دةريا و ذَيرى نزمرتين ضني لة ضينةكانى هةورِرسةر  ووى زةوى يان ماوةى ستونى نَيوان ِر
 . كةمرتة ثآ( 20000م ) 6000ى لة ةةكيبةرزيو   داثؤشيوة 

 
 السحاب ( قاعدة )ارتفاع السقف

************************** 
 السماء نصف من ي أكثرتغط اليت السحاب طبقات من طبقة أدنى قاعدة وبني املاء سطح أو األرض سطح بني الرأسية املسافة

 قدم(.  000 20مرت) 6000 من أقل علو على
 .الدول بعض يف السقف فيتعر تلفخي قد — مالحظة

 
( References: Annex 2, Doc 4444, Doc 9365 )  
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26. Ceilometer 
        ************  
Instrument for measuring the height of the base of a cloud layer, with or without a 

recording device. Measurement done by calculating the return time of laser light pulses 

reflected by the cloud base. 

 

 ثَيوى هةوربةرزي
************* 

اركردنى بـة ئـةذم   كردنيـان بـآ ئـامَيرى تؤمـار     كردنبة ئـامَيرى تؤمـار   ةكانهةور   ىازَيكة بؤ ثَيوانى بةرزى ذَير ضينئامِر
ة نـةى كـة بةترثـ   ترثـةكانى تيشـكى لَيـزةرى لـة ذَيـرى هةورةكـةوة يـان ئـةذماركردنى ئـةو تيشـكى لَيزةرا           نـةوةى طةِراى كات

 . وةَيتةوة لة ذَيرى هةورةكةئةطةِر
  

 مقياس إرتفاع السحاب
***************** 

عة د نبضـات أشـ  أداة لقياس علو قاعدة طبقة السحاب جبهاة تسجيل أو بدون جهاة تسـجيل ويـتم القيـاس حبسـاب وقـت إرتـدا      
 الليزر املنعكسة من قاعدة السحاب.

 
( References: Doc 9837 ) 
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27. Celsius Temperature (t°C ) 
        ****************************** 
The Celsius temperature is equal to the difference t°C = T – T0 between two 

thermodynamic temperatures T and T0 where T0 equals 273.15 kelvin. 

 

 

 (°cى سةدى )يثلةى طةرم
*********************** 

 TOو  Tش كة جياوازى لة نَيـوان دوو طةرمـة ديناميكيـدابن ئـةواني     t°C = T – TOى سةدى يةكسانة بة يثلةى طةرم
 .كيلفن 273.15يةكسانة بة  TOية 

 

 (t°C) درجة احلرارة املئوية
********************** 

 ا أي الفرق بني إثنني من الديناميكيات احلرارية هم t°C = T – TOدرجة احلرارة املئوية تساوي   إن 
T    وTO  حيثTO  كيلفن.  273.15يساوي 
 

( References: Annex 5 ) 
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28. Certificate Holder 
        ******************* 

An individual or organization that meets the established requirements and functions at 

the level of competency and safety required by the State to undertake an aviation-

related activity for which it has been licensed, certified, authorized and/or approved to 

perform. 

 

 

 هةَلطرى بِروانامة
*************** 

ة بـ  فـِرين ايبـة  بـة   ت ىَيكئـةرك كردنى ضـةند  َيبـةج َيبؤ جن دانراو انةيان تَيداية كة يثَيويستي ئةو ةكةسَيك يان دةزطايةك
ان ئةسـثَيرَيت  ةخشَيت و ِرايـ بِروانامةكةيان ثآ ئةبكة ئةو واَلتةى ، كراو لةاليةن واَلتةوة ةتى دياريسةالم ئاستىلَيباتويى و

 .انةييثَيويستئةو  ىكردن و ثةيِرةوكردنَيبةجَيبؤ ج ئةدا  لةسةر كاركردنيان ىةزامةنديان ِر
 

 حامل شهادِة
********** 

ددة مـن قبـل   السالمة احملوء الوظائف اخلاصة بالطريان  مبستوى الكفاءة مؤسسة تتوفر فيهم املتطلبات  املوضوعة ألدافرد َأو 
 الدولة واليت مت منحهم الشهادة فيها ومت ختويلهم أو املوافقة على أداءهم هلا.

   

( References: Doc 9760 ) 

 

 

 

29. Certification 
        **************  
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A formal evaluation and confirmation by or on behalf of the appropriate authority for 

aviation security that a person possesses the necessary competencies to perform 

assigned functions to an acceptable level as defined by the appropriate authority. 

 

 بِروانامة
******* 

يـان هـةر    فِرين ىاسايشئةندةوة بة كردنة( لةاليةن دةستةاَلتى تايبةمت)ثةسةند  يةيكى فةرمثَيدانَيدان  وهةَلسةنطاندنَيك 
ديارى  ىبؤة كئةو ئةركانةى  لةبارداية كة بتوانَيتناي تةواوى تواو ئةو كةسة ناسراوة  بيسةملَينآ كةو اسثَيردرااليةنَيكى ِر

 ةتـةوة تايب ةةسـتةآلت دئـةو   لةاليةن  بةوشَيوةيةى وو )ثةسةند( بة ئاستَيكى طوجنا ئةكا  َيببةجَيكراوة لة بةرنامةكةدا ج
 . ديارى كراوة

 
 الشهادة
****** 

ك اإلمكانـات  ملعـين ميتلـ  تقييم وإعرتاف رمسي من قبل السلطة املختصة ب من الطريان أو اجلهة املخولة عنها تبني أن الشـخص ا 
   كما هو حمدد من قبل السلطة املختصة.الضرورية للقيام بالوظائف املبينة بالشهادة مبستوى مقبول 

 

( References: Annex 17 ) 

 

30. Certification 
        *************   
The process of determining competence, qualification or quality on which an aviation 

document is based. 

 بِروانامة
****** 

 .فِرين  طةىبة بةلََ ثاَلثشتة يةوشانةيان ئةو ِر ية يتوانست و ئامادة باتويى وكردنى لَيدياري ثرؤسةى
 الشهادة
***** 

 عملية حتديد الكفاءة والقدرة واملؤهالت أو املواصفات املستندة اىل وثيقة الطريان.
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

31. Certification Maintenance Requirement 
        *******************************************  
Scheduled maintenance that is required by design to help show compliance with the 

appropriate type certification basis by detecting the presence of a safety-significant 

latent failure that would result in a hazardous or catastrophic failure condition. 

 

 
 

 بِروانامةى ضاكسازى بنةماكانى  / يان ةكانيثَيويستي
**************************************** 
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راوةكـان  ة بنـةما دان بؤ دَلنيا بون لة ثابةنـدبوون بـ   ى دروستكةرةوةلةاليةن فابريقة َيتكرئةديارى  يةيخشتةيةكى ضاكساز
ةر سـ كاربكاتـة   ة كـ  بـؤ دؤزينـةوةى هـةر بابـةتَيك    ه ئـةو خشـتةية بةكارئـةهَينرَيت      لـة فِرؤكـةكان    كراويبؤ جؤرَيكى ديـار 

بَيتـــة بيـــان بـــةدى نـــةهَينان و  شكســـتةنـــب بَيـــت ببَيتـــة هـــؤى ِر لـــة هـــةمان كاتيشـــدا  ةكانى ســـةالمةتى ويثَيويســـتي
 ووبةرووبونةوةى فِرؤكةكة بؤ مةترسى. ِر

 
 ات شهادة الصيانةمتطلب

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

تشـاف أي  ت وذلـك إلك جدول الصيانة احملدد من قبل املصنع للت كد من اإللتـزام بالقواعـد املوضـوعة لنـوع معـني مـن الطـائرا       
 حالة ميكن أن تؤثر على متطلبات السالمة وقد تؤدي اىل فشل ميكن أن يعرض الطائرة اىل اخلطر. 

 
( References: Doc 9760 ) 

 

 
32. Certified Aerodrome 
        ********************** 
An aerodrome whose operator has been granted an aerodrome certificate. 

 

 َيطةثَيدراوفِرؤكةخانةى ِر
******************** 

 خستنى.َيطةثَيدانى ( ثآ بةخشراوة بة بةطةِرخةرةكةى مؤَلةتى )ِرفِرؤكةخانةيةك كة بةطةِر
 

  مرخص مطار

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

 .لتشغيله رخصة على مشّغله حصل مطار

 

( References: Annex 14 Volume I, Doc 9734 Part A and Part B ) 

33. Certify as Airworthy (to) 
         *************************** 
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To certify that an aircraft or parts thereof comply with current airworthiness 

requirements after maintenance has been performed on the aircraft or parts thereof. 

 

 فِرينبؤ ى يئامادة ىبِروانامة
*********************** 

 هةية تائَيسى كة انةييستيثَيو ئةو  لةطةَل هاوجو  دةبن كة فِرؤكةكة يان هةندَيك لةبةشةكانى يان ِراستاندنة ة يطةواهي
 .فِرؤكةكة لة ضةند بةشَيك يان   ؤكةكةفِر ىدواى ضاكسازى كردن   فِرين  بؤدروسنت و

 
 الطريان بصالحية الشهادة

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

 أو الطـائرة  لصـيانة علـى  ا إجـراء  بعد الطريان لصالحية احلالية املتطلبات مع تتوافق منها أجزاء أو الطائرة ب ن لتصديقا هو

  .منها أجزاء

                

 ( References: Annex 1, Doc 8335, Doc 9868 ) 

 

34. Chaining 
        ************ 

A process of linking together radar target reports ( plots and tracks ) and other 

information relating to one particular object.  

 

 ى/ ِريزكردنِريزبةند
***************** 

 انةىييزانيار وةكان( باستة)بريسكة و ئاِر ةكةبة ئاماجن ةندى هةية ثةيو ة كة ادارى بةستنةوةى ِراثؤرتةكانى ِركردة 
 .زانراوةوة   بَيت بة ئاماجنَيكى ترةوة كة تايبة

 
 السلسلة 
****** 

 دف معني. ربط تقارير الرادار املتعلقة باهلدف ) الومضات واملسارات ( باملعلومات األخرى اليت ختص هعملية 
 

( References: Doc 8071 Volume III) 

 

  

35. Change Management 
        ***********************  
A formal process to manage changes within an organization in a systematic manner, so 

that changes which may impact identified hazards and risk mitigation strategies are 

accounted for, before the implementation of such changes. 

 

 

 

 بةِرَيوةبردنى طؤِرانكاريةكان
********************** 
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ــةند   ــارِرض ــفةرمي َيكىَيك ــةِرَيوةبردنى ي ــؤ ب ــةو  ة ب ــةى ئةيطؤِرانكاري ئ ــة بةِرَيطةيــ  ان ــاو دةزطاك ــنة ن ــةيض ه  و ى ةكى بةرنام
و ئـــةو  يةكانيكةمكردنـــةوةى قورســـايى مةترســـ ســـرتاتيجى لـــة  كـــا بكـــة كار نةكان دةرخبـــرَييـــبةشـــَيوةيةك طؤِرانكاري

 .  كردنى ئةو سرتاتيجيانةَيبةجَيانةى ديارى كراون ثَيش جيمةترسي
  

 التغيريات إدارة
************ 

 يف تؤثر يتال التغيريات تستبني حبيث منهجية بطريقة املؤسسة على تدخل اليت التغيريات إلدارة رمسية إجراءات 

  .االسرتاتيجيات هذه تنفيذ قبل احملددة واملخاطر األخطار وط ة ختفيف اسرتاتيجيات
 

( References: Doc 9859, Doc 1002 ) 

 

36. Changeover Point 
         ******************** 

The point at which an aircraft navigating on an ATS route segment defined by reference 

to very high frequency omnidirectional radio ranges is expected to transfer its primary 

navigational reference from the facility behind the aircraft to the next facility ahead of 

the aircraft. 

Note.— Changeover points   are   established   to   provide the optimum balance in   

respect of signal strength and quality between facilities  at all levels to be used and to 

ensure a common source of azimuth guidance   for  all aircraft operating along the same 

portion of a route segment. 

 

 خاَل طؤركآ
*********** 

ه لةو درَيت بطؤِر دايئامسان وَيكىرةئةفِرَيت لة ِرَي كة يةىفِرؤكةئةو  وان ئةكرَيت كةشتيوانى ضاوةِر كة تيا يةئةو خاَلة
َيزكراوة كة هاستة بة ة ئاِرادَيويى فرةكانى مجوجؤَلى هةوايى ثَيشكةش ئةكرَيت و بة ئامَيرى ِريخزمةتطوزاري ِرَيِرةوةدا 

ةوتؤتة كئامرازةى كة  وان ئةكرَيت بةكارهَينانى ئةوَيت و ضاوةِررن( بةكاردةهَيVOR)شةثؤلةكانى لةرةلةرى زؤر بةرز 
 .ى فِرؤكةكة داهاتوقؤناغب بؤ ئامرازى ئاسانكارى بكا   دواى فِرؤكةكة 

ؤرى هَيز و ج بة ستةوابة كردنى بةرزترين هاوسةنطىدائةمةزرَيت بؤ دابين )خاَلى وةرضةرخان(  خاَل طؤركى بينى :َيت
انى هَيندةست ؤ بةةكانةوة بيةوانيةوة لة بَلندية جياوازييازةكانى كةشتيلة ئامِر نئةو نيشانانةى كة وةرئةطريَي

 . ةفِرنئبؤ سةرجةم ئةو فِرؤكانةى لةهةمان ِرَيرةوى ئامسانيدا  مةبةستى فِرين بؤ سةرضاوةيةكى هاوبةش
 

 التحويل نقطة 
*********** 

ز جبهـاة  جلوية وجمهـ النقطة اليت عندها يتوقع أن تتحول مالحة الطائرة اليت تطري يف ممر جوي تقدم فيه خدمات احلركة ا
ن إستخدام الوسيلة الـيت  م(  VOR)   ية ذو اإلجتاهات املتعددة الذي يستخدم املوجات ذات الرتدد العالي جدااملسافات الراديو

 أصبحت خلف الطائرة اىل الوسيلة القادمة.  
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              لمة مــن تؤســس نقــاط التحويــل لتــوفري أقصــى مواةنــة ممكنــة فيمــا يتعلــق بقــوة ونوعيــة اإلشــارة املســت              - ُمالحظــة.
تعمل يف  ائرات اليتسائل املالحية على خمتلف اإلرتفاعات لضمان احلصول على مصدر مشرتك ألغراض الطريان  جلميع الطالو

 نفس اجلزء من املمر اجلوي. 
 

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 8168 Volume II ) 

 

 
 

37. Channel Rate 
        **************** 
The rate at which bits are transmitted over the RF channel. These bits include those bits 

used for framing and error correction, as well as the information bits. For burst 

transmission, the channel rate refers to the instantaneous burst rate over the period of 

the burst. 

 

 اديؤيىخَيرايى كةناَلى ِر  
********************* 

رثةى ة  تياد لزرثانة ت ئةو  ه  ةوانة ئةكرَيت بة بةكارهَينانى شةثؤلَيكى راديؤيىئةو تَيكِرايةى كة ترثةكانى ثآ ِر
مةبةستى  َلةكان بؤهة است كردنةوةىِر و  سنوداركردنبؤ  تَيداية  ترى ةكارهَينراوىضةند ترثةيةكى باريةكان يزاني

  رزرايى ناردنى بةكِراى خَيؤ تَيب ى ثةخشةكة ةلة ماو ةكةاديؤيِر ةناردنَيكى بةهَيز كة ئاماذةبَيت بؤ تَيكرايى خَيرايى كةناَل
 

 راديويةمعدل سرعة القناة ال
********************** 

لتـ طري  اسـتخدمة يف  املعدل الذي به ترسل النبضات بإسـتخدام املوجـة الراديويـة علمـا أن هـذه النبضـات تتضـمن النبضـات امل        
ة اىل معـدل  ة الراديويـ وتصحيح األخطاء باإلضافة اىل نبضات املعلومات وألغراض اإلرسال شديد القوة يشري معدل سرعة القنـا 

  اإلرسال شديد القوة خالل فرتة اإلرسال. سرعة

 

( References: Annex 10 Volume III ) 
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38. Channel Rate Accuracy 
        ************************* 
This is relative accuracy of the clock to which the transmitted channel bits are 

synchronized. For example, at a channel rate of 1.2 kbits/s, maximum error of one part 

in 10 
6 implies the maximum allowed error in the clock is ±1.2 × 10 ‾ 

3 Hz 

 

 اديؤيىخَيرايى كةناَلى ِر ورديى تَيكِراي 
******************************* 

ناَلـةى  َيرايـى ئـةو كة  خمنونـةش تَيكـراى    ةك وهدنى ترثةكان نار بَيت لةطةَل كة هاوكا  ةىاتسئةو  َيذةيية بؤ ِر ييةكىورد
  . دةبَيت Hz 3 ‾ 10 × 1.2± كدا ساتيَََيطةى ثَيبدرَيت لة كة ِر شبةرزترين هةَلة ،  kbits/s 1.2  ئةكاتة  كة 

 
 دقة معدل سرعة القناة الراديوية
************************** 

 kbits/s 1.2لـغ    النبضات بها وكمثال على ذلـك إن معـدل سـرعة القنـاة الـذي يب     دقة نسبية للساعة اليت مت تزامن إرسال 
 .Hz 3 ‾ 10 × 1.2±يكون أقصى خط  مسموح به يف الساعة هو 

 
( References: Annex 10 Volume III ) 

 

39. Charge 
         *******  
A levy that is designed and applied specifically to recover the costs of providing 

facilities and services for civil aviation. 

 ِرةسم /مزة
********* 

 انى يـةك زمـة  طوزار خةكانى دابني كردنـى ئاسـانكارى و   يبؤ داثؤشينى خةرجي وةرئةطريَيت  ةكراويباجَيكى ديار)داهاتَيك( 
 فِرينى شارستانى. 

 الرسم
***** 

   ية تكاليف توفري تسهيالت وخدمات الطريان املدني .جباية حمددة ومطبقة بوجه خاص لتغط

           
( References: Doc 9161, Doc 9562 , Doc 9734 Part A and Part B ) 

 

40. Charter 
        *********  
In a charter of an aircraft, a portion of or the entire capacity of the aircraft is hired or 

purchased privately by one or more entities, which may re-sell it to the public (this 

occurs most frequently in non-scheduled passenger air operations, which is why they 

are popularly known as “charter flights”). A charter flight is a non-scheduled operation 

using a chartered aircraft. The situation in which the charterer is another air operator 

that has its own operating authority and charters the entire capacity of the aircraft, 

usually on short notice, is termed a sub-charter. Charter.  
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 نبةكرآ طرت
************ 

يـاتر و  وارةيـةك يـان ز  يان تةواوى قةبارةكةى ، يـان كِرينـى لةاليـةن قة   فِرؤكةكة  بةشَيكى يان  بةكرآ طرتنى فِرؤكةيةكة، 
يـة  كارئـةكا  بؤ   داةى طواستنةوةى ئامسـانى بـآ خشـتة   كردلة ئةو فِرؤكةية  بفرؤشرَيتةوة ، زؤركا   كةسانى تردوايى بة 

كـة بةطـةر   كـرآ طرتة  ئةطـةر  ه كـة بـآ خشـتة كـار ئـةكا        طةشـتةي ئـةو   زةيـة بـؤ  ئاما ئةوترَيت )كةشتى كـرآ طرتـة(   َيىث
 و بـؤ بـو آ طـر   خستى تايبةتى هةبوو و تةواوى قةبارةى فِرؤكةكـةى بـةكر  دةستةيةكى بةطةِركة بوو  تر خةرَيكى هةوايى

 . ثشتى ثةردةوةماوةيةكى كةم ثآى ئةوترَيت بة كرآ طرتة لة 
 

 اإلستئجار
********* 

 أكثرأ ويعاد أو واحد كيان قبل من شخصية بصورة شراؤها أو سعتهاأ بكامل أو منها جزء يف الطائراتأ إلحدى ارإستئج هو 

 رحالمتست جرة" تسمى السبب هلذا وهي للركابأ اجلهاةية غري اجلوي النقل عمليات يف األحيان معظم اجلمهور  ) يف اىل بيعها

جويا  مشغال املست جر فيها يكون اليت واحلالة .مست جرة طائرة فيها ستخدمت جهاةية غري رحلة هي املست جرة والرحلة " 
 .الباطن من استئجارًا تدعى قصريةأ مهلة ضمن العادة يف الطائرةأ سعة كامل ويست جر به خاصة تشغيل هيئة لديه آخر

 

( References: Doc 8335) 
 

41. Checking (Pilot Proficiency) 
        ****************************** 
The comparison of the knowledge about a task, or the skill or ability to perform a task, 

against an established set of criteria to determine that the knowledge, skill or ability 

observed meets or exceeds, or does not meet, those criteria. 

Note.— The use of the words testing or checking depends on the NAA’s preference, as 

they are very similar in meaning, and their use may be dependent on the outcome of the 

event, e.g. a step towards a licence issuance, a recurrent evaluation of competency. 

 

 ِرؤكةوانى فيلَيباتوثشكنينى 
*********************** 

 ضةندةَل ارَيك لةطكردنى كَيبةجَيبؤ ج ى فِرؤكةوان  ية سةبارة  بة ثيشة يان لَيباتويى يان توانايةكى بةراوردكاركردةي
ةست دنى كراوة ة تآبيةى كيان ئةو تواناي يةى يثسثؤر ئةو  يان انةى ييزانيار ئةو  بؤ بِرياردان لةسةرئةوةى َيكثَيوةر

 .ةن كناكان دابني انةثَيوتةنانة  يان  نكان تآئةثةرانةلة ثَيوئةوان  دةكةوَيت يان 
 ى  َيشخستةكانبة ثت ثشت ئةبةستَي بَيت  كردنةوةبؤ مةبةستى ثشكنني يان تاقي كانبةكارهَينانى وشةئةطةر   بينى :َيت

NAA’s  ؤ منونة ب ه  ةستَيتة ئةولةسةر ئةجنامى رووداوةك وشةكان كارهَينانببة ،لة كاتَيكدا زؤر لةيةك ئةضن لة مانادا
 . ىبؤ لَيباتوي ةى هةَلسةنطاندنهةنطاوَيك بؤ دةركردنى مؤَلةتَيك وةكو دووبارة كردنةوةوةرطرتنى 

 
  كفاءة الطياردقيق ت

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

و القدرة أعرفة أو املهارة ير أن امللتقر مة مع جمموعة من املعايريعملية مقارنة املعرفة حول املهنة أو املهارة أو القدرة ألداء امله
 اليت متت مالحظتها حتقق أو تتجاوة املعايري أو أنها ال حتقق املعايري. 
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باملعنى   شابهة جداحيث أنها مت NAA’sألغراض الفحص أو اإلختبار تعتمد على تفضيالت إستعمال الكلماِت  -مالحظة. 
م عادة تقييابة إد على نتيجة احلدث ومثال على ذلك إن إختاذ خطوة إلصدار رخصة قد  تكون مبثإستخدامها قد يعتم

  للكفاءة.

 

( References: Doc 9625 Volume I )  

 

 
 

42. Checksum Digit 
        *****************  
A digit which is appended to a numeric data element and used to verify its accuracy. 

Checksum digits are computed by adding the digits of the data element. 

 

 ذمارةى وردبينى
************** 

ة ينياريى زايستبؤ لَيكؤَلينةوة لة وردى و درو ان ية ذمارةيةكييةطةزى زانيارِر ىدةبَيت بة ثاشكؤ ةذمارةيةك
 . انةكيانياريطةزى زةئةذماردةكرَيت بة زياد كردنى ذمارةكانى ِر و ئةم زمارةية   بةكارئةهَينرَيت وردبينكراوةكان

 

 رقم التدقيق
***********   

 يانات.ر البام التدقيق بإضافة أعداد عنصعدد يلحق بعنصر بيانات رقمية ويستخدم للتحقق من دقته وحتسب أرق
 

( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

43. Chip 
        ******   
A  0.25 µs carrier interval following possible data phase reversals in the P6  pulse of 

Mode S interrogation ( See " data phase reversal ").  

 تةنكةكان تةنكؤَلةكان/
******************* 
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ى  P6لة ترثةى ةوة بدات ةكان يبتوانَيت  زانياريكة بَيت  َيكدواى قؤناغ µs 0.25بؤ طوَيزةرةوة بةبِرى  ةماوةيةك
 . ية ثَيدراوةكان(ي)سةرجنى قؤناغى زانيار Sسيستمى وةآلم دةرةوةى تايبة  بة جؤرى 

 الرقاقة
******* 

. )  Sيب اخلاصة بالنمط  ملنظومة اجمل P6تتبع املرحلة املمكنة إلنعكاس البيانات يف نبضة  µs 0.25فرتة للناقل قدرها 
  . أنظر مرحلة البيانات املنعكسة (

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 
44. Circling Approach 
         ********************  
An extension of an instrument approach procedure which provides for visual circling of 

the aerodrome prior to landing. 

 وةنةخوالبةنزيك بونةوة 
******************** 

خبولَيتـةوة   ؤكةخانةكـةدا َيطة ئةدا  بـة فِرؤكةكـة بـة دةورةى فرِ   ِر كة  ةيَيكارةكانى نزيك بوونةوةى ئامَيريِربونةوةى درَيذ
  نةماكانى فِرين بة ضاو ثَيش نيشتنةوة. بة ب

 
  االقرتاب الدوراني

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

 اهلبوط.  لقب البصري رانیالط بقواعد املطار حول الدوران للطائرة حیتی اآللي االقرتاب إلجراءات امتداد 
 

( References: Doc 8168 Volume I  and  Volume II, Doc 9365 ) 

 

 
45. Circuit Mode 
        ***************  
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A configuration of the communications network which gives the appearance to the 

application of a dedicated transmission path. 

 

 جؤرى بازنة
*********** 

 دا .ثيشان ئة َيطاكانى ناردن كردنى ِرَيبةجَيج   ة كة ةكانيَيك خستنى تؤِرى ثةيوةنديِر
 

 دائرةالمنط 
********* 

 ترتيب شبكة اإلتصاالت الذي يبني تطبيقات طريق اإلرسال.
 

) Doc 9880 Part IIIReferences: Annex 10 Volume III, (  

 
46. Civil Aviation Authority 
        **************************  
The governmental entity or entities, however titled, that are directly responsible for the 

regulation of all aspects of civil air transport, technical (i.e. air navigation and aviation 

safety) and economic (i.e. the commercial aspects of air transport). 

 

 دةستةآلتى فِرينى شارستانى 
********************** 

ةطرَيت بـؤ  اسـتةخؤ لـة ئةسـتؤ ئـ    ، بةرثرسـيى رِ  بةهةرشـَيوةيةك ناوبنرَيـت   ةيـ ييـان ضـةند دةسـتةيةكى حكوم    ةدةستةيةك
انى( ةالمةتى ئامسـ سـ ةشتيةوانى ئامسانى و تةكنيكب  )ك ه خستنى سةرجةم اليةنةكانى طواستنةوةى ئامسانى شارستانى َيكِر

 و ئابورى )اليةنى بازرطانى طواستنةوةى ئامسانى(.
 الطريان املدني سلطة

**************** 
 اجلوي املدني النقل بجوان مجيع تنظيم عن املباشرة املسؤولية تتحمل تسميتهاأ عن النظر بصرف حكوميةأ هيئات أو هيئة

 وي( .اجل للنقل التجارية اجلوانب أي ( واالقتصادية  )اجلوية والسالمة ةاجلوي ) أي املالحة الفنية
 
 

( References: Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9946, Doc 9962 ) 

 
47. Civil Aviation Inspector 
         **************************** 

A civil aviation inspector is an individual, designated by a Contracting State, who is 

charged with the inspection of the safety, security or related aspects of air transport 

operations as directed by the appropriate authority. 

Note.— Examples of civil aviation inspectors include inspectors responsible for 

airworthiness, flight operations and other safety-related aspects, and security-related 

aspects, of air transport operations. 

 ثشكنةرى فِرينى شارستانى 
*********************** 



 

279 

 

 كردةكانى يش وئاسا ئةو كةسةية كةلةاليةن وآلتى ئةندامةوة دائةمةزرَيت بةرثرسيى ثشكنينى اليةنى سةالمةتى و
 ةندةوة.تايبةمت داواكراوة لةاليةن دةستةآلتىكة  ثةيوةست بة طواستنةوةى ئامسانى لة ئةستؤئةطرَيت وةك ئةوةى 

هةر  اييةكان وة هةوكة بةرثرسرن لة تؤكمةيى هةوايى و كرد ةنةرانةكانى فِرينى شارستانى ئةو ثشكنر: ثشكن بينىَيت
  يةوة.يبةسةالمةتى و ئاسايشى طواستنةوةى ئامسانبابةتَيك كة ثةيوةندى هةبَيت 

 
 مفتش الطرياِن املدني
**************** 

مة واألمن أو اصة بالسالر اخلمفتش الطريان املدني هو فرد مت تعيينه من قبل الدولة املتعاقدة  يتوىل مسؤولية تفتيش األمو
 ة املختصة. العمليات املتعلقة بالنقل اجلوي كما هو مطلوب من قبل السلط

أمور أخرى و اجلوية   عملياتاملدني تشتمل على املفتشني املسؤولني عن اجلدارة اجلوية وال أمثلة مفتشي الطريان -الحظة. م
  ختص سالمة وأمن النقل اجلوي.

( References: Annex 9 ) 

 
48. Classroom Training 
     *********************** 

In-person, instructor-led training which may include group exercises and interactive 

instructional sessions. 

 

 اهَينان لة هؤَلى خوَيندنداِر
********************* 

 انسـتى تَيـدا رَيـك   ى زو كؤِر يدا راهَينانى بةكؤمةَلى ئةكا  كة تَيَيبةجَياهَينانةية كة راهَين بة ئامادة بوونى خؤى جئةو ِر
 ئةخرَين.

  

 التدريب يف القاعة الدراسية
**********************  

 . تعليمية تفاعليةالتدريب الذي يؤديه مدرب حاضر شخصيا والذي قد يشمل تدريبات مجاعية وجلسات 
 

( References: Doc 1002 ) 
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49. Clean Aircraft Concept 
   **************************** 
All critical surfaces of an aircraft must be clean of any surface contamination. The 

critical surfaces of an aircraft are the wings, control surfaces, rotors, propellers, 

horizontal stabilizers, vertical stabilizers or any other stabilizing surface. In the case of 

an aircraft with rear mounted engines, the upper surface of the fuselage is also a critical 

surface. 

 

 

 

 (ثاكذ خاوَين) بريؤكةى فِرؤكةى
************************ 

كــة و ى فِرؤكةوكةشــانة بــاَللــة ثيســى و ثــؤخَلى ثــاك بَيــت ، ئــةو ِر ووكةشــة هةســتيارةكانى فِرؤكةكــةثَيويســتة ســةرجةم ِر
شـَيك لـة   ان هةر رووكةةكان ييئاسؤية جَيطريةكان و جَيطرية ستوني بزوَينةكان و بةشةو ثةروانةى  كؤنرتؤَلكانى تةووتةخِر
ووكةشـة  ر بـة ِرؤكةكة فثشتى الشةى  سةر  بزوَينى جَيطرييان هةية  لة دواوة كة  ووتةختةكانى فِرؤكةكة ، لةو فِرؤكانةىِر

 . َيردرَيتهةستيارةكان ئةذم
  

 ة النظيفةمفهوم الطائر
******************* 

نحـة وسـطوح   جيب أن تكون مجيع سطوح الطائرة احلرجة نظيفة مـن أي تلـوث . وتشـمل السـطوح احلرجـة يف الطـائرة األج      
ى ويف حالـة  ثبيـت األخـر  التحكم ودوارات احملركات واملراوح واملثبتات األفقيـة واملثبتـات العموديـة أو أي سـطح مـن سـطوح الت      

 احملركات املثبتة يف اخللف يعد كذلك السطح العلوي من جسم الطائرة سطحا حرجا. الطائرات ذات 
 

( References: Doc 1002 ) 
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50. Clearance Limit 
        ****************** 

The point to which an aircraft is granted an air traffic control clearance.  

 

 

 َيطةثَيدانى ِرَيطةثَيدان / دواخاَلسنورى ِر
********************************** 

 كؤتايى دَيت. تييا ئامسانى كردنى َيَيطةثَيدانى ضاودَيرئةو خاَلةى كة  ِر
 

 حد التصريح
*********** 

  النقطة اليت ينتهي عندها تصريح مراقبة احلركة اجلوية.
 

 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

 

51. Clearance of Goods 
         ********************** 
The accomplishment of the customs formalities necessary to allow goods to enter home 

use, to be exported or to be placed under another customs procedure. 

 

 

 

 

 

 كاآلكان / كاآل ثوختةيى دةركردنى
*************************** 

ــةجَيج ــتي َيب ــة ثَيويس ــارة طومرطي ــؤ ِريكردنى كاروب ــةكارهَينا   ةكان ب ــؤ ب ــاآل ب ــاوردةكردنى ك ــة ه ــةدان ب ــاوخؤينى َيط ــان  ىن ي
 َيكارى طومرطى تر.هةناردةكردنى يان بؤ سةثاندنى ِر

 
 ختليص البضائع
************* 

 ركية أخرى.جراءات كمإلستعماهلا حمليا أو تصديرها أو إخضاعها إجناة اإلجراءات الكمركية الضرورية للسماح بإدخال سلع إل
  

 

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 
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52. Clearway 
        ********** 

A defined rectangular area on the ground or water under the control of the appropriate 

authority, selected or prepared as a suitable area over which an aeroplane may make a 

portion of its initial climb to a specified height. 

  

 بآخةوش /  ِرَيرةوى كراوة
********************** 

 ةهةَلبذَيراو ةو ناوضةك دايةبةتاليةنَيكى تاي ِركَيفىشةي سنوردارة لةسةر زةوى يان لةسةر ئاو لةذَير شَيوة الكَيناوضةيةكى 
بؤ ( Take off) ان ةهةَلطةِردةست بكةن ب لة وَيوة  فِرؤكةكان بَيت  بؤ  طوجناو   تا بكرَيت بة ناوضةيةك ةيان ئامادةكراو

 ةكى زانراو.يطةيشنت بة بةرزي
 
 

 املمر اخلالي
********* 

كـون  يئتهـا كـي ت  منطقة  مستطيلة الشـكل حمـددة علـى األرض أو املـاء تقـع حتـت سـيطرة اجلهـة املختصـة مت إختيارهـا أو ته          
 منطقة مالئمة تستطيع الطائرات فوقها أن تبدا عمليات التسلق للوصول اىل إرتفاع معني. 

 
( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9157 Part 1 ) 
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53. Clear Zone 
        ************ 

The area of the passenger cabin immediately in front of the flight crew compartment 

door, including galleys and lavatories. 

 

 ناوضةى كراوة/  بآ خةوش
********************* 

شـتخانة  كـة لـة ضيَ   ؤ بةرانبـةر بـةدةرطاى سـةرةكى دةسـتةى فِرؤكةوانـة     اسـتةوخ شوَينَيكى ثةناية لة كابينةى فِرؤكةكـةدا رِ 
 ثَيك هاتووة.  ئاودةست ( ومطبخ)

  

 املنطقة اخلالية
************ 

 ة. حيز يف مقصورة الركاب مواجه مباشرة لباب مقصورة طاقم القيادة ويشتمل على املطبخ واملرافق الصحي
 

( References: Doc 1002 ) 

 

54. Climb Phase 
       ***************  
The operating phase defined by the time during which the engine is operated in the 

climb operating mode.  

 

 قؤناغى هةَلطةِران
**************** 

ى ؤرج يَبةثب  نردكَشبة ئي دةكا  دةستبزوَينةرةكةى   ة ئةزمَيردرَيت كةاتك وخستنى فِرؤكةكةية لةقؤناغى بةطةِر
 .  هةَلطةِرانةكة

 
 تسلقالمرحلة 

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

 اليت حتتسب من وقت تشغيل احملرك وفق منط التسلق.مرحلة التشغيل 
 

( References: Annex 16 Volume II ) 
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55. Closeout 
       ***********  
A command from the Mode S ground station that terminates a communication 

transaction. 

 

 وةندىوةستان يان بِرينى ثَي
********************* 

 نى ثةيوةنديةكان .دةرئةضَيت بؤ كؤتايى هَيناوة   Sفةرمانَيكة لةاليةن وَيستطةى زةمينى جؤرى 
 

 وقف أو قطع اإلتصال
***************** 

 إلنهاء اإلتصال. Sأمر يصدر من احملطة األرضية للنمط  
 

( References: Doc 9684, Doc 9924 ) 

 

56. Close-Out 
       ************  
A command from a Mode S interrogator that terminates a Mode S link layer 

communications transaction. 

 

 وةستان يان بِرينى ثةيوةندى
************************ 

 S ى جؤرى ى ضينى تؤِرَيطةوةنديةكان لة ِردةرئةضَيت بؤ وةستاندنى ثَي Sفةرمانَيكة لة سيستمى وةآلم وةرطرةوة جؤرى 
 .ةوة

 
 وقف أو قطع اإلتصال
**************** 

 .S إلنهاء اإلتصال عرب طبقة شبكة النمط   Sللنمط   أمر يصدر من منظومة املستجوب
 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 
57. Cloud Amount 
       *****************  
The fraction of the sky covered by the clouds of a certain genus, species, variety, layer, 

or combination of clouds. 

 

 رةكانبِرى هةو
************ 

كةَلةيـةك  ك يـان هـةر تيَ  شَيوازَيك يان ضينَي هشَيوةيةك  هكة داثؤشراوة بة هةورَيك لة هةر جؤرَيك  ئةو بةشةية لة ئامسان
 لةو هةورة.
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 كمية السحاب 
*********** 

 سحاب. اجلزء من السماء املغطى بسحاب من أي نوع أو فصيلة أو شكل أو طبقة أو أي تشكيلة من هذا ال
 

( References: Doc 9837 ) 

 

58. Cloud Base 
        *************  
The lowest level of a cloud or cloud layer (metre, m, or foot, ft). 

 هةورةكانى ذَير
************ 

 )بةمةتر يان بةثآ( ةكةهةور ىيان ضين ةكةنزمرتين ئاستى هةور
 

 قاعدة السحاب
*********** 

 مستوى للسحابة أو طبقة السحاب ) باألمتار أو األقدام (. أدنى 
 

( References: Doc 9837 ) 

 
59. Cloud of Operational Significance 
        **************************************** 

A cloud with the height of cloud base below 1 500 m (5 000 ft) or below the highest 

minimum sector altitude, whichever is greater, or a cumulonimbus cloud or a towering 

cumulus cloud at any height.  

 

 ثرؤسةى بةطةِرخسنتئةو هةورانةى طرنطن  بؤ 
*************************************** 

دى سَيكتةرةكة بَلن ةلة بةرزترين نزم ةثآ( كةمرتة يان كةمرت  5000مةتر ) 1500لة  بنميضيانئةو هةورانةى كة 
 ةكدابَيت.يةهةر بةرزيل ) ضَلكن(ضِرى ( يان هةورى بروسكةدار يان هةوربَيت )كامةيان طةورةتر
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 هلا أهمية يف عمليات التشغيل م وغي

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

رب أو غيـوم رعديـة أو   قدم ( أو أقل من أعلى أوط  إرتفاع للقطاع أيهمـا أكـ   5000مرت )  1500غيوم إرتفاع قاعدتها أقل من 
 غيوم ركامية على أي إرتفاع كانت. 

 
( References: Annex 3 ) 

 
60. Cluster Obstacle 
        ******************  
An obstacle, such as a group of buildings which extend vertically sufficiently to be 

considered to be in the flight path of an aircraft, and would be considered a potential 

threat to safe flight, if not otherwise identified. 

 

 كؤمةَلة بةربةستةكان
***************** 

 ىةى فِريناستر ئاِرلةسة و  هَيَلةك سةر  يبكةونة دريزدةبنةوة  ى بيناو تةالرلة شَيوة ى ستونىبةربةستكؤمةَلَيك 
 . ننيشان نةدرَي لة نةخسةكاندا  ة مةترسى لةسةر سةالمةتى فِرؤكةكان ئةطةربندةكرَيت ب نفِرؤكةكان

 
 وائق املتجمعةالع

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

تمـل علـى   حمعوائق على شكل أبنية متتد عموديا اىل درجة ميكن أن تكـون ضـمن مسـار طـريان الطـائرات وقـد تشـكل خطـر         
 . سالمة الطائرات يف حالة عدم بيانها

 
( References: Doc 9871 ) 
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61. Clutter 
        ******** 

A generic PSR term for unwanted, interfering reflections of radio energy various 

sources. Types of clutter include ground clutter, sea clutter, precipitation clutter and " 

angels ". 

 ِر(ذاوةك )طِرةط
************ 

يان  خوازراون ة نةككة ثةيوةندى هةية بةو سطناآلنةى  PSRادارى طةِرانى بنةرةتى ية تايبةتة بة ِريدةستةواذةيةكى طشت
هةرضـةندة   ة ه ةواوازةكانـ ةوة )املنعكسة( لةسةرضـاوة جي نَيِرطةئة بة ثَيضةوتنةوة كة يانةىاديؤيِر ةشةثؤل ئةو بوونىتَيكةَل

ن ايَـ كـة ثي دن( ) ثـةنطخوار دةريـايى و ذاوةك بـةهؤى كةَلةكـة بـوون     ذاوةكـى  ه َيكى هةية ذاوةكى زةمينـى  جؤر دذاوةك ضةن
 ( angels) كانخَيوة ئةوترَيت ذاوةكى فريشتة يان 

 

 تشويشال
******** 

يـة املنعكسـة مـن    الراديو ( يتعلق باإلشارات غري املرغوبة أو تداخالت املوجـات  PSRتعبري عام خيص الرادار الباحث األولي ) 
 سمى بتشويشخمتلف املصادر علما أن أنواع التشويش يتضمن تشويش أرضي وتشوبش حبري وتشويش بسبب الرتسبات وما ي

 (. Angelsاملالئكة أو الشياطني ) 
 

( References: Doc 8071 Volume III 
 

 
 

62. Coast Earth Station (CES) 
        **************************** 
Maritime name for an Inmarsat shore-based station linking ship earth stations with 

terrestrial communications networks. 

 

 دةرياؤخى وَيستطةى زةمينى ِر
************************ 

 ىنزةمينيــةكا بــةتؤِرة زةمينيــةكان كــة  وَيســتطةؤخــى دةريــا ســةر بــة ئةمنارســا  ِر ســةر بــؤ وَيســتطةيةكى نــاوى دةرياييــة
 .ئةبةستَيتةوة  يةكان بؤ ثةيوةنديةكانيكةشت
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 حمطة أرضية ساحلية
***************** 

 إلتصاالت.لتقوم بربط احملطات األرضية للسفن بالشبكات األرضية اإلسم البحري حملطة ساحلية تابعة ألمنارسات 
 

( References: Doc 9731 Volume I , Volume II and Volume III ) 

 

 
63. Coast Station (CS) 
        *********************  
A land station in the maritime mobile service. 

 ؤخى دةرياوَيستطةيةكى ِر
*********************** 

 دةريايى. كىؤجوَل يةكى بؤ خزمةتطوزاروَيستطةيةكى زةمينية 
 

 حمطة ساحلية
*********** 

  حمطة أرضية يف خدمة متنقلة حبرية.
 

( References: Doc 9731 Volume III ) 

 

64. Code 
       ******* 

A combination of data bits contained in signals transmitted by an SSR transponder in 

reply to an SSR interrogator.   

 نيشانة
****** 

 لة دةردةكةوَيت يةوةوةكيالانى ةِرادارى طدةرى ِرثَيآلم ةتمى وسيس  ىية كة لة  سطناَلة نَيردراوةكانيداتا و زانيار كؤمةَلَيك 
 . ادارى طةِرانى الوةكىِر ىوةآلمى ئةو نيشانانةى سيستمى وةآلمدةر
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 الرمز
***** 

ى إشـارات  وي جوابـا علـ  من قطع البيانات حتتويها اإلشارات املرسلة من قبل منظومة املستجوب للرادار الباحـث الثـان  جمموعة 
 .يب للرادار الباحث الثانويمنظومة اجمل

 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684) 

 

65. Codeshare 
         ************  
The use of the flight designator code of one air operator on a service performed by a 

second air operator, whose service is usually also identified (and may be required to be 

identified) as a service of, and being performed by, the second air operator. 

Note.— The practice of codesharing, by which one operator permits a second operator 

to use its airline designator code on a flight, or by which two operators share the same 

airline code on a flight, can take different forms. 

 هاو نيشانة /بةشداربوون بة نيشانة
***************************** 

ى كردنَيبةجَياتى جكان لة كرةةبةطةِرخناونانى طةشتَيكى ئامسانى بؤ يةكَيك لة   ) كؤدَيك( نيشانةيبةكارهَينانى 
ديارى  ة نيشانةك ةَيويستكراوى هةبَيت )زؤرجار ثييةكى دياريَيكى تر كة خزمة  طوزارَيكةربةطةِرخةرى لةاليةن ئةركةكان

 . دبَيتىكر يشلةوةوثَيشئةطةر  دووةم يان ئيشثَيكةرة ئامسانب بؤ  خزمةتَيك بكرَيت( وةك
لة ى تر كَييشثَيكةرئطةبدا  َيِر َيكئيشثَيكةر بةنيشانة بةشدارى بكرَيت، كاتَيكةكة يخزمة  طوزاري بينى : دةتوانرَيت َيت

ببَينن انة بةكاران نيشكة هةمئيشثَيكةرةةكةى بةكارببَينَيت يان هةردوو ننيشانةى ناونانى فِرييةكَيك لة طةشتةكاندا 
 شَيوازى جياواز وةربطرن. بةاَلم

   

 بالرموة التشارك
************** 

 ذي خدمـة  آخـر  ويجـ  مشغِّل قبل من خدمة ت دية أثناء يف اجلويني املشغلني ألحد اجلوية الرحلة تسمية رمز إستخدام هو 

 .بلهق من مؤداة أو الثانيأ اجلوي للمشغل كخدمة حتديدها(  الضروري من يكون ) وقد أيضا العادة يف حمددة
يف  طريانـه  تسـمية   زرمـ  دامباسـتخ  آخـر  ملشغِّل خالهلا املشغلني أحد يسمح اليت بالرموةأ التشارك ملمارسة ميكن — مالحظة

 خمتلفة.  أشكاال ت خذ أن الطريانأ رمز بنفس مشغالن فيها يتشارك أو الرحالتأ إحدى
 

( References: Doc 8335 ) 

 

66. Code (SSR) 
        *************  
The number assigned to a particular multiple pulse reply signal transmitted by a 

transponder in Mode A or Mode C. 
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 (SSR()ى)مؤر كؤد/نيشانة
********************* 

 .Cَيطةى ان ِري Aَيطةى ذمارةيةكى تايبةتة بة سطناَلى وةآلمدةرى فرة ترثة كة لة ئامَيرى وةالم دةرةوة ئةنَيردرَيت بة ِر
  

 الرمز ) رمز الرادار الباحث الثانوي (
**************************** 

  . C أو بالطريقة  Aالرقم املخصص لإلشارة اجمليبة متعددة النبضات املرسلة من جهاة جميب أما بالطريقة 
 

( References: Doc 4444 )  

 

 
 

67. Code Train 
        ************* 

A sequence of bracket ( framing ) and information pulses in an SSR Mode  A  or Mode  

C  reply.  

 يزبةندى نيشانةِر
************** 

 ِرانى الوةكى.طة ادارىبؤ ِر  Cو جؤرى    Aى ترثةكان لة جؤرى ي)لةضوارضَيوةطرتن( و زانيار يىيزبةندى كةوانةِر
 

 رمزسلسلة ال
*********** 

 للرادار الباحث الثانوي.  Cوالنمط    Aومعلومات النبضات يف النمط   طري(  تالسلسلة القوس)
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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68. Cognitive 
       ***********  
Pertaining to cognition. Knowing, perceiving, or conceiving as an act or faculty distinct 

from emotion and volition. 

 

 زانني /ناسني 
************ 

 سؤز و  ى ديار بؤريكردنةوةبيان بؤضون يان تواناى ثَيزانينى فةرمانَيك زانينى فةرمانَيك يان  هةى زانني كردثةيوةست بة 
 . (ئريادةويست )

  

 معريف
***** 

  رادة.لعاطفة واإلي معرفة أمر أو إدراكه أو تصوره بوصفه فعال أو قدرة ذهنية مميزة عن اما يتعلق بعملية املعرفة أ

 

( References: Doc 1002 ) 

 

69. Cold-Soak Effect 
        *******************  
The wings of aeroplanes are said to be “cold-soaked” when they contain very cold fuel 

as a result of having just landed after a flight at high altitude or from having been 

refuelled with very cold fuel. Whenever precipitation falls on a cold-soaked aeroplane 

when on the ground, clear icing may occur. Even in ambient temperatures 

between –2°C and +15°C, ice or frost can form in the presence of visible moisture or 

high humidity if the aeroplane structure remains at 0°C or below. Clear ice is very 

difficult to detect visually and may break loose during or after take-off. The 

following factors contribute to cold-soaking: temperature and quantity of fuel in fuel 

cells, type and location of fuel cells, length of time at high altitude, temperature of 

refuelled fuel and time since refuelling. 

 

 Cold-Soak كاريطةرى تورةكةى سارد
****************************** 

ئةمـةش  ه ( Cold – Soak ) تورةكـةى سـارد  ئـةوترَيت   ىيَـ ث َيك سوتةمةنى لـة باَلـةكانى فِرؤكةكـةدا زؤر سـارد ئـةبن     كات
ر نـى سـوتةمةنى زؤ  يـان دواى وةرطرت  لةسةر زةوى لة بةرزاييـةكى زؤرةوة فِرؤكةكة دواى نيشتنةوةى ِرووئةدا  استةوخؤ ِر

كةكـة لةسـةر زةوى   لـة كـاتى بـوونى فِرؤ     و (Cold – Soaked ) واتـة باَلةكانى سارد ، لة كاتى باراندا يان نيشنت لةسـةر 
ختة دروسـت  بـةفر و شـة   لـةو كاتانـةدا   هـةروةها  C°15+ تـا   C°2–دةبَيتة هؤى كؤبونةوةى سةهؤَل تا ثلةكانى طةرماى 

ة يـ ني ئاسـان  اكى ثـ ، بـةفر َيتيـان كـةمرتب   C°0ئةطةر طةرماى الشـةى فِرؤكةكـة    يان ئاسايب دابةرز َيىت لة ِرَيذةى شدةبَي
رانـةى  ئـةم فاكتة ه   ببينرَيـت ببينرَيـت يـان دواى ئـةوة    فِرؤكةكة دا ئـةو بـةفرة     ببينرَيت دةكرَيت لة كاتى بةرزبونةوةى 

 :(Cold – Soak خوارةوة دةبَيتة )
 درَيـذى  - ِرؤكةكـة سوتةمةنى ف طةجنينةكانىجؤر و شوَينى  - دافِرؤكةكة طةجنينةكانىبِرى سوتةمةنى لة  -ثلةى طةرما  -

 كـة   ةىماوةيـ ةوئ هـةروةها ئـةطرَيت  ىةى وةريثلةى طةرمى ئةو سوتةمةني -ية زؤرةكاندا يماوةى مانةوةى فِرؤكةكة لةبةرز
  فِرؤكةكة دةيةوَيت بؤ وةرطرتنى سوتةمةنى .
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 Cold-Soakالـ ت ثري 
****************** 

( وهذا حيصـل مباشـرة بعـد     Cold – Soakedالطائرة ) عندما يكون الوقود يف أجنحة الطائرة بارد جدا يقال أن أجنحة 
هبوطها على األرض من إرتفاع عالي أو بعد تزويدها بوقود بارد جدا. عند سقوط األمطار أو الرتسبات على طائرة أجنحتها ) 

Cold – Soaked  وح بـني  ( أثناء وجودها على األرض قد يؤدي ذلك اىل جتمع اجلليد حتى يف درجات احلرارة اليت تـرتا–

2°C and +15°C    كما أن الثلج أو الصقيع ميكن أن يتشكل سواء كانت الرطوبة عالية أو إعتيادية إذا كانت درجـة حـرارة
أو أقل. الثلج النظيف يصعب إكتشافه بالرؤية  وقد يتم إكتشافه أثناء اإلقالع أو بعـده. العوامـل التاليـة     C°0جسم الطائرة  

 ( : Cold – Soakedتساهم يف حصول الـ  ) 
زمنيـة  لاطـول الفـرتة    درجة احلرارة وكمية الوقود املوجودة يف خزانات وقود الطائرة أ نوع وموقـع خزانـات وقـود الطـائرة أ    

 رة بالوقود. زويد الطائتاليت أمضتها الطائرة على إرتفاع عالي أ درجة حرارة الوقود اجملهز للطائرة والوقت الذي مضى على 
 

( References: Doc 9640 ) 

 
 

70. Collateral Radiation 
        **********************  
Any electromagnetic radiation emitted by a laser, except the laser beam itself, which is 

necessary for the operation of the laser emitter or is a consequence of its operation. 

 
 تيشكاندنى ثَيكبون
*************** 

 ىرخستنبةطة خؤي و ثَيويستة بؤ ةكةرى بكا  جطة لة تيشكى لَيزةرى لَيزةر دةيهةرتيشكَيك موطناتيسى كارةبا
 كاركردنى. بؤبَيت ثَيويست ضاوةى لَيزةرةكة يان سةر

  

 إشعاع متالةم
************ 

 علـى  مرتتبـا  أو لليزرا لتشغيل مصدر الةما ويكون نفسهأ الليزر شعاع باستثناءأ الليزرأ يصدره كهربائي مغنطيسي اشعاع أي

 .تشغيله
( References: Doc 9815 ) 
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71. Collimated Beam 
         ******************* 

A beam of radiation with very low divergence or convergence and therefore effectively 

considered parallel. 

 تيشكى تةريب/ تةريبة تيشك
************************ 

 . بتةري دائةنرَيت بة تيشكَيكى لةبةرئةوة زؤر كةمى هةية و لةيةكى ثةرش بوون يان بةرانبةريتيشكَيك ث
 

 شعاع مواةي
********* 

 .مواةيا شعاعا لذلك ويعترب جدا منخفضة تقابل أو تفرق درجة له شعاع

 

 ( References: Doc 9815 )  

 

72. Collision Avoidance Logic 
        ***************************** 
The sub-system or part of ACAS that analyses data relating to an intruder and own 

aircraft, decides whether or not advisories are appropriate and, if so, generates the 

advisories. It includes the following functions: range and altitude tracking, threat 

detection and RA generation. It excludes surveillance. 

 

 ثَيكدادان رتن لةَيطِر ضةمكى
*********************** 

  وكان اوة لةســـةر فِرؤكـــةبةســـرت ( ACAS)يـــان بةشـــَيكة لـــة سيســـتمى بـــةرطرتن لـــة ثَيكـــدادان  ةيـــيسيســـتمَيكى الوةك
شـييكارى   دايـة تَي ى ( ACAS)ئـةو فِرؤكةيـةى كـة     ى بازنـةى  كة هاتؤتة ناوةوة يةىفِرؤكة وةكانى ثةيوةست بةيزانياري
ةر ثَيويست ئةط هيان نا  بكرَيت ؤكة نزيكبووةكة ى فِراستةبِريار ئةدا  ئاطادارنامةيةك ئاِر   ر ثَيويست بكا ئةطة و ئةكا 

 زنةكةوة:اتؤتة ناو باهئةمانةى خوارةوةى تَيداية سةبارة  بةو فِرؤكةيةى ه ثةيامةكة  بكا   ئاطادارنامةكة ئةنَيردرَيت 
 ةثَيويسـت  كـة ةرئـةكا   دَيكارَيـك  استةكةى، ثلةى مةترسى  لة هةمان كاتدا ِرئاِر ، ؤكةكةوة لة فِر ةكةىيةكةى ، دورييبةرزي

  . ةنيةكى بينينطَيرى تَيداكردةيهيض   هم سيستمه ,  ئ  RA) بؤ بةرطرتن لة ثَيكدادان جَيبةجئ بكرَيت 
 

 دماصالتمنطق جتنب 
***************** 

ليـل  البيانـات   ( الـذي يقـوم بتح   ACASمول على منت الطائرة )نظام ثانوي أو جزء من منظومة نظام جتنب التصادم احمل
ان األمـر يتطلـب   كـ م ال وإذا املتعلقة بالطائرة الدخيلة والطائرة اجملهزة به ثم يقرر فيما إذا كان من الضروري توجيـه إنـذار أ  

ا ة عنها أ إرتفاعه: املساف رة الدخيلةتوجيه إنذار فإنه يقوم بتوجيه اإلنذار حيث سيتضمن اإلنذار املعلومات التالية عن الطائ
وال  ( RAادم ) أ إجتاهها ومدى اخلطر املتوقع كما يقـوم بإصـدار نصـيحة تتضـمن اإلجـراء الـذي جيـب إختـاذه لتجنـب التصـ          

 يتضمن عمليات إستطالع. 
 

( References: Annex 10 Volume IV ) 
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73. Collision Risk 
         **************** 
The expected number of mid-air aircraft accidents in a prescribed volume of airspace 

for a specific number of flight hours due to loss of planned separation. 

Note.— One collision is considered to produce two accidents. 

 

 ى ثَيكدادانيمةترس
*************** 

يةكى ئامسانى كاية ىيارديةكى قةبارة (ىووبةرَيك)ِر لة ئامساندا لة ئةطرَيتةوة ى فِرؤكةكانووداوِر وان كراوىةِرذمارةى ضاو
ةخشة بؤ ردنةوةى نى ماوةى جياكيبةهؤى كةمدا ه مةترسييةكة كراوى طةشتدياري يةكىذمارة ىكاركردن ساتةكانى لة و 

 .  ةوة ِرووبدا  كَيشراو
 . ووداو ئةذمار دةكرَيتدادان بة دوو ِريةك بار ثَيك بينى :َيت

 
 التصادم خماطر

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

 الطـريان بسـبب   سـاعات  مـن  معـني  عـدد سـاعات   يف اجلـوي  اجملـال  مـن  معـني  حجم يف اجلو يف الطائرات حلوادث املتوقع العدد

 .املخطط الفصل مسافة تقليص

 .  حادثتني مبثابة واحدة تصادم حالة ُتعترب — مالحظة
 
 

( References: Doc 9574, Doc 9937 ) 
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74. Combination Criteria 
        ************************ 

Criteria in respect to azimuth and range coincidence with a primary radar plot and an 

SSR plot must meet to be considered to have come from the same aircraft and therefore 

able to be combined. 

 

 كانةرةثَيو ىكؤمةَلة  
****************** 

وةكى و ةِرانى الادارى طنةخشةى ِر ةوة هةية لةوخسارِر ى) سَيرة(مةودا و شوَين ) قةمض(  ثةيوةندى بة كةةرَيثَيوضةند  
ن لةيةك هةردوكيا دابنرَين كة واشجو  بن هاوثَيويست دةكا  هةردوكيان  ه وا ادارى طةِرانى سةرةتايى نةخشةى ِر

 . ةوةنت كؤبكرَيدةتوانرَي بةو شَيوةيةشهةر  كةدان وؤفِر
 

 املعايري جمموعة
************* 

أن تكونـا    وي حيـث جيـب  معايري تتعلق باملدى واملوقع السميت خلارطـة الـرادار الباحـث األولـي وخارطـة الـرادار الباحـث الثـان        
   متطابقتني كي ميكن اإلفرتاض أنهما من نفس الطائرة وبالتالي ميكن مجعهما.

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

 

 

75. Combined Plot 
       ****************** 

A radar plot for which both PSR and SSR plots have been detected and found 

sufficiently adjacent to be combined to one plot message.  

 

 ةكةنةخشة هاوبةش
**************** 

كة ة ئاماجنةؤيانةوادارى طةِرانى سةرةتايى والوةكى تَيداية بةهنةخشةى هةردوو ِر ؤكةرةوةى دارَيك كا نةخشةى ِر
 . ةوةندا كؤبكرَيك نةخشةبؤية دةتوانرَيت لةية َىدةرئةكةوئاماجنةكة بة نزيكى  دا شَيتةوة و لة هةردوو نةخشةكةرئةدؤز

 
 املشرتكة ارطةاخل

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

اهلـدف وظهـر    الهلما كشفالباحث األوىل وخارطة الرادار الباحث الثانوي واليت مت خ خارطة رادار اليت تتضمن خارطة الرادار
 أنه متقارب يف اخلارطتني ولذلك ميكن مجعهما خبارطة واحدة. 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
 
 

76. Command and Control (C2) Link 
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         ************************************* 

The data link between the remotely piloted aircraft and the remote pilot station for the 
purposes of managing the flight.  

 

 ( C2) لكى  ىِركَيفو  ضوونبةدوا
**************************** 

دور  بة  كةكة دوورى فِرؤتةى سةركردايةتلةطةَل  وَيسط نَيوان ئةو فِرؤكةيةى فِريوة  ى دوور بة دوورىلكى زانياريةكان
 . بةمةبةستى بةِرَيوةبردنى طةشتةكة

 
 (  C2املتابعة والسيطرة على وصلة ) 

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

 وصلة بيانات بني الطائرة املقادة عن بعد وحمطة قيادة الطائرة عن بعد لغرض إدارة الرحلة.
 

( References: Annex 2 ) 

 

 

77. Commence Search Point (CSP) 
        **********************************  
Point normally specified by the SMC where a SAR facility is to begin its search pattern. 

 

 خاَلى سةرةتاي طةِران
**************** 

 ت ثآ دةكا .ةوة يةكةى طةِران و فرياكةوتن دةسزطاركردن ديارى ئةكا  و لةو خاَلَيكخةرى ِرِر كة  ئةو خاَلةية
  

 نقطة بدء البحث
************* 

 نقطة حيددها منسق مهمة اإلنقاذ عادة وتبدأ عندها وحدة البحث واإلنقاذ عملية البحث.
 

( References: Doc 9731 Volume II and Volume III ) 

 

 

78. Commencement of Journey 
       ********************************  
The point at which the person began his journey, without taking into account any 

airport at which he stopped in direct transit, either on a through-flight or a connecting 

flight, if he did not leave the direct transit area of the airport in question. 

 

 سةرةتاى طةشت 
************* 

لـة   ىوكردنى وةسـتان ةضـا بـآ رِ  لةسةر  طةشتَيكى ئاسـايى  دةكا  ةكةىبةطةشتدةست لَيوةى َيوا )طةشتيار( ئةو خاَلةية كة ِر
 .ة شتوةهَينبةجآ  ى فرؤكةخانةكةىانزَيترناوضةى تهَيشتا وَيستطةيةكى ترانزَيت يان كاتى طؤِرينى طةشتةكةى كة 

 منش  الرحلة أو البدء بالرحلة

*********************** 
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واءا يف رحلـة  سـ ترانزيـت(   النقطة اليت يبدأ املسافر فيها رحلته دون األخذ يف اإلعتبار أي مطار توقـف فيـه للعبـور املباشـر )    
 املعين. مارة أو أثناء تغيري الرحلة إذا مل يكن املسافر قد ترك منطقة العبور املباشر يف املطار 

 

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 

79. Commercial Air Transport Operation 
       ******************************************* 

An aircraft operation involving the transport of passengers, cargo or mail for 
remuneration or hire.  

 

 ئامسانى بازرطانىطواستنةوةى  ىثرؤسة
******************************* 

 . نَيكةخشييةك يان بَيَيوا )طةشتياران( يان ثؤستة بةرانبةر كرخستنى فِرؤكةيةكة بؤ طواستنةوةى ِربةطةِر
 

 التجاري اجلوي النقل عملية
********************** 

 .أجر أو مكاف ة لقاء الربيد أو البضائع أو الركاب لنقل طائرة تشغيل  
 

( References: Annex 1, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 17, Doc 9365, Doc 

9734 Part A and Part B ) 

 

 

80. Commercialization 
         **********************  
An approach to management of facilities and services in which business principles are 

applied or emphasis is placed on development of commercial activities. 

 

 بازرطانى / بازاِراندنى كردنيبة بازاِر
***************************** 

 ةبةرجةست تياةكانى كار ىدنةكان كة سةرةتاكانى بةِرَيوةبرياستةيةكة بؤ بةِرَيوةبردنى خزمةتطوزارى و ئامَير سازيئاِر
 ةكان ئةكا .يبازرطانية يئةكرَيت و جةخت لةسةر برةودان بة ضاالكي

 

 التسويق التجاري
***************  

 لتجارية. انهج إلدارة التجهيزات واخلدمات تطبق فيه مباديء إدارة األعمال أو يركز فيع على تطوير األنشطة  
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

 

 

81. Commissary Supplies 
          ********************** 
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 Items, either disposable or intended for multiple use, that are used by the aircraft 

operator for provision of services during flights, in particular for catering, and for the 

comfort of passengers. 

 ةكانيريناردنى كاآل ذيا
******************* 

نى وةبةرهَي ةو كاآليانةئ ه انبَينببةكار  ضةند جارَيك دواى يان  ياندواى بةكارهَينان لة ناو ئةبرَيت ضةند كاآليةكة
دانى ةتى بؤ ثَيةتايببئةهَينَيت بؤ ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزاريةكان لة كاتى طةشتى ئامسانيدا و  يانفِرؤكةكة بةكار

 ان.يخواردنةوةى طةشتياران و دابينكردنى حةوانةوةيخواردن و 
 إمدادات السلع التموينية

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

الـرحالت   ءدمات أثنامواد يتم التخلص منها بعد اإلستعمال أو لإلستعمال عدة مرات ويستخدمها مستثمر الطائرة لتقديم اخل
 ولت مني راحتهم. اجلوية وبصورة خاصة لتقديم امل كوالت واملشروبات للركاب 

 
( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 

82. Common Mark 
       ****************** 

A mark assigned by the International Civil Aviation Organization to the common mark 

registering authority registering aircraft of an international operating agency on other 

than a national basis. 

Note.— All aircraft of an international operating agency which are registered on other 

than a national basis will bear the same common mark. 

 

 نيشانةيةكى طشتى 
*************** 

ئةو ة  و ؤكفِر ةرىؤماركتدوة تاببَيت بة نيشانةي طشتى بؤ دةستةآلتى َيكخراوى فِرينى شارستانى ديارى كرنيشانةيةكة ِر
 ةبَيت.نة نيشتمانى كلةسةر بنةمايةك   نَيودةوَلةتيةوة  بةطةِرخستنى  َيكخراوىِرئةو فِرؤكةية الى   دةستةاَلتة 

شانةكةيان ني ون كراونَيودةوَلةتني و تؤمار بةطةِرخستنى ِرَيكخراوىسةرجةم ئةو فِرؤكانةى كة سةر بة  تآبينى :
 .هةَل ئةطرن ةكةييهةمان نيشانة طشتة ينيشتمانى ني

 
 عالمة عامة 

*********** 

كالـة  وطـائرة لـدى   عالمة حددتها منظمة الطريان املدني الدولي لتكون عالمة عامة لسلطة التسـجيل الـيت قامـت بتسـجيل ال    
 تشغيل دولية على أسس غري وطنية . 

العالمـة    فـس نالتابعة لوكالة تشغيل دولية الـيت مت تسـجيلها علـى أسـس غـري وطنيـة سـتحمل         مجيع الطائرات –مالحظة. 
     العامة.

 

( References: Annex 7 ) 
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83. Common Mark Registering Authority 
          ******************************************  
The authority maintaining the non-national register or, where appropriate, the part 

thereof, in which aircraft of an international operating agency are registered. 

 

 يشانةى طشتىدةستةآلتى تؤمارى ن
***************************** 

ئةو  هوة كرا وةثَيةى كة ثارَيزطارى لة تؤمارى نانيشتيمانى يان بةشَيكى دةكا  كة تؤمارى فِرؤكةك يةئةو دةستةآلتة
 . ةيِرَيكخراوى  تؤمارى نَيودةوَلةتيسةر بة دةستةاَلتة 

 
 

 سلطة تسجيل العالمة العامة 
********************** 

 لية .دو تسجيلة السلطة اليت حتاف  على التسجيل غري الوطين أو جزء منها اليت بها مت تسجيل طائرة تابعة اىل وكال
 

( References: Annex 7 ) 

 
84. Common Point 
       ****************** 
A point on the surface of the earth common to the paths of two aircraft, used as a basis 

for describing longitudinal separation minima (e.g. significant point, waypoint, 

navigation aid, fix). 

Note.— Common point is not used for operational purposes or in pilot- controller  

communications. 

 خاَلى هاوبةش
************* 

 ى ياكردنةوةجك بنةما بؤ بةكارئةهَينرَيت وة، نَيوان ئاراستةى دووفِرؤكة  ة لة هاوبةشة كى زةوى وولةسةر ِر ةَيكخاَل
 فِرؤكةكان )منونة خاَلى طرنب ، خاَلَيك لةسةر رَيطا، خاَلى جَيطري(نَيوان 
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ابتنى كةكانى يديةنثةيو خسنت يان بةكارناهَينرَيت بؤبؤ مةبةستةكانى بةطةِربةكارناهَينرَيت خاَلى هاوبةش  بينى :َيت
 فِرؤكةكة.

  

 النقطة املشرتكة
************* 

مـة  لنقطة اهلاانقطة على سطح األرض مشرتكة بني مساري طائرتني أ تستخدم ك ساس لتطبيق الفصل بني الطائرات ) مثل 
  أ والنقطة على الطريق أ والنقطة الثابتة (.

 ل  او التصاالت قائد الطائرة .:  ال تستعمل النقطة املشرتكة الغراض التشغيةالحظم

 

( References: Doc 4444 ) 

  

85. Communication 
       ****************** 

The process of exchanging information from one party to another. 

 ثةيوةندى
********* 

 . تر بؤ اليَةكى كةوةلةالية ةةكانيةى ئاَل و طؤِرى زانياريكرد
 

 االتصال
******* 

 .آلخر طرف من املعلومات تبادل عملية
 

( References: Doc 9824 ) 

 

86. Communication Centre 
       ************************** 
An aeronautical fixed station which relays or retransmits telecommunication traffic 

from (or to) a number of other aeronautical fixed stations directly connected to it. 

 مةَلبةندى ثةيوةندىيةكان
********************* 

 لة  يىوَيستطةيةكى جَيطريى فِرؤكةوانية هةَلدةستَيت بة طؤِرين يان ثةخشى ثةيوةنديةكانى مجوجؤَلى هةوا
 . وة هةيةيان بةو وَيستطةيةةندثةيوكة راستةوخؤ  ىلة وَيستطة جَيطريةكانى فِرؤكةوانذمارةيةك ( بؤ  يان  )

 

 اإلتصاالت مركز 
************** 

ليت هلا عالقة الثابتة ا حمطة طريان ثابتة تقوم بتحويل أو بث إتصاالت احلركة اجلوية من ) أو اىل ( عدد من حمطات الطريان
 مباشرة بها. 

 ( References: Annex 10 Volume II ) 
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87. Communication Transaction Time 
       ***************************************  
The maximum time for the completion of the operational communication transaction 

after which the initiator should revert to an alternative procedure. 

 

 كردنى ثةيوةندى/ماوةى ثةيوةندى كردن
********************************* 

بؤ   ا ببى بؤ ثةنا كةثَيويستة خاوةنى بريؤكة دواى ئةوة خسنت درَيذترين ماوة بؤ تةواوكردنى كارى ثةيوةندى بةطةِر
 . َيكارَيكى تركردنى ِر

  

 التصالا معاملة مدة
*************** 

 .يلبد إجراء إىل املبادرة صاحب بعدها يلج  أن ينبغي اليت تشغيلي اتصال معاملة إلكمال القصوى املدة 
 

( References: Doc 9869 )   

88. Competency 
       *************** 

A combination of skills, knowledge and attitudes required to perform a task to the 

prescribed standard.  

 

 باتويىلَي
******** 

 . اواكراود ىئاستر لةسة  كارَيككردنى َيبةجَيو زانست و هةَلويستى ثَيويستة بؤ ج لَيزانى  ثسثؤِرى و  كؤمةَلَيك
 

 الكفاءة
****** 

 .املطلوب املستوى على مهمة ألداء الالةمة واملواقف واملعرفة املهارات من جمموعة هي
 

( References: Annex 1, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6, Doc 1002 ) 
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89. Competency 
        * ************ 
The combination of knowledge, skills and attitude to perform a task to the required 

standards in accordance with the State regulatory requirements. 

 

 لَيباتويى
******* 

ى َيو بةثى داواكرااستَيكبؤ ئةجنامدانى كارَيك بة ئ ى ثَيؤيستو لَيزانى و هةَلوَيست و ثسثؤِرى زانياري ىتَيكةَلةيةك
 . ةكانى دةوَلة ية فةرمييداواكاري

 
 الكفاءة

****** 

 ة .ولة الرمسيطلوب وفقا ملتطلبات الدمزيج من املعرفة واملهارات واملواقف الالةمة ألداء مهمة على املستوى امل
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 
90. Competency-Based Training and Assessment 
         ************************************************  
Training and assessment that are characterized by a performance orientation, emphasis 

on standards of performance and their measurement, and the development of training to 

the specified performance standards. 

Note.— This training process is derived from a job and task analysis and is focused on 

the achievement of well-defined benchmarked standards of performance as opposed to 

training programmes simply focused upon the acquisition of prescribed levels of 

experience. 

 اهَينان و هةَلسةنطاندن لةسةر بنةماى لَيباتويىِر
*************************************** 

ةكردن و ثَيش و ثَيوان ى كردنكردنة لةسةر ئاستةكانَيبةجَياستةى دَلنيايى و جكة بؤ ئاِراهَينان و هةَلسةنطاندنةية ئةو ِر
 . كردنَيبةجَيبؤ ج ةدانراو انةى كة ئاست ئةو  ىَياهَينان بةثخستنى ِر

ةيشتنى ةخت لةسةر طج  كةوة لة شب كردنةوةى فةرمان و ئةر )وةرطرياوة(  هةَلبَينجراوة: ئةم ثِرؤسةي ِراهَينانة  بينىَيت
كة  كراونييارد يةاسايئثَيضةوانةى بةرنامةى ِراهَينانة و بة  اند بة ثَيوانةكبةراور دةكا بةجئ كردن جَي ئاستةكانى

 بَينانى ئاستةكانى شارةزايى دةدا . بة بةدةستطرنطى 
 

 الكفاءة على القائمان والتقييم التدريب
****************************** 

سـتويات األداء  ملدريب وفقـا  تسمان بالتوجه حنو األداء والت كيد على مستويات األداء وقياسـها وتطـوير التـ   التدريب والتقييم امل
 احملددة. 

املعـايري  اء مقارنة  بهذه العملية التدريبية مستمدة من حتليل للوظيفة واملهمة وهي تركز على بلوغ مستويات أد –مالحظة 
 املقررة. ساطة على إكتساب مستويات اخلربةيت تركز ببوحمددة متاما على عكس برامج التدريب ال

( References: Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6 ) 
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91. Competency Element 
         ************************ 

An action that constitutes a task that has a triggering event and a terminating event that 

clearly defines its limits, and an observable outcome. 

 

 لَيباتويى ِرةطةزى
*************** 

سنورةكانى بة  هَينَيت وآ دةكؤتايى ث يشووداوَيكدةكا  و بة ِرَيووداوَيك دةست ثَيكارَيكة كارَيك بةدى دَينَيت  بة ِرِر 
 . شى هةيةيديارى ئاشكراية و ئاماجنَيكى ديار

 عنصر الكفاءة
********** 

 وله نتيجة ظاهرة للعيان.  إجراء يشكل مهمة هلا حدث يبدأها وحدث ينهيها  ويبني بوضوح حدودها
 

( References: Annex 1, Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6, Doc 

1002 ) 

 

92. Competency Framework 
      ***************************  
A competency framework consists of competency units, competency elements, 

performance criteria, evidence and assessment guide and range of variables. 

Competency units, competency elements and performance criteria are derived from job 

and tasks analyses of procedure designers and describe observable outcomes. 
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 ى لَيباتويىضوارضَيوةى لَيباتويى / سنور
******************************* 

بـــةرى َياركردن ، ِركــ لَيبــاتويى ، ثَيوانــةكانى    كانىةِرةطــةز كانى لَيبــاتويى ،  بةشـــةلــة   ثَيــك دَيــت   ضوارضــَيوةى لَيبــاتويى  
ةكان ييكاريَيا ر ىدانةرو ار كلةشى كردنةوةى  ىازةكانامِرَيباتويى و ئلكانى بةشةانكارى ، هةَلسةنطاندن لةطةَل كؤمةَلَيك طؤِر

    بكرَيت. ىبينَيدةكرَيت ت يشئةجنامةكانَيت ، وةردةطري
  

 الكفاءة إطار
********** 

 وتستخلص .املتغريات نم وجمموعة وتقييمأ إثبات ودليل أداءأ ومعايري كفاءةأ وعناصر كفاءةأ وحدات من الكفاءة إطار يتكون

 .الحظتهاميكن م نتائج وتصف اإلجراءاتأ مصممي ومهمات عمل لحتلي من األداء ومعايري وعناصرها الكفاءة وحدات
 

 

( References: Doc 9906 Volume 2, Doc 9906 Volume 6 ) 

 

 

93. Competency Unit 
        ******************** 

A discrete function consisting of a number of competency elements. 

 

 يةكةى لَيباتويى
************ 

 لَيباتويى.  ِرةطةزَيكىند  ةضديارة ثَيك هاتوة لة ئةركَيكى  
 

 وحدة الكفاءة
*********** 

 وظيفة مميزة تتكون من عدد من عناصر الكفاءة. 
 

( References: Annex 1, Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6, Doc 

1002 ) 

94. Complacency 
      ****************  
The degradation of vigilance in a situation. 

 كةم تةرخةمى
************* 

 .دا بونةوةى ئاطايى لة يةكَيك لة بارودؤخةكاندواكةوتن يان كةم
  

 التهاون

****** 

 .األوضاع أحد يف اليقظة تدهور

( References: Doc 9824 ) 
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95. Completeness 
         **************  
The primary quality parameter describing the degree of conformance of a subset of data 

compared to its nominal ground with respect to the presence of objects, associations 

instances, and property instances. 

 

 تةواوى/ تةواو
************ 

ى لةطةَل زةمينةكة ورد بةةكان باس دةكا  بة بةرايبابةتة زانياري ثلة سازىانةية كة ييةتة بنةِريئةو ثَيوةرة جؤرايةتي
 . دانداريةو خاو هةل و مةرجةكان ةضاوكردنى ئامانج و ِر

 
 الكمال

****** 

ف واحلاالت هداإلعتبار األاملعايري النوعية األساسية اليت تصف درجة توافق مواضيع بيانات مقارنة ب رضيتها مع األخذ بنظر ا
 .املصاحبة وامللكي

 

( References: Doc 9881 ) 

 

 

96. Compliance 
       **************  
The state of meeting those requirements mandated through regulation. 

 

 كردنَيثةيِرةوكردن / بةطو
********************* 

 .يىَيكخراوةةكى ِريضةند ِرَينماي لة ميانى نكة دانراو ىثابةند بوون بةو مةرجانة
  

 اإلمتثال
******** 

 حالة الوفاء بتلك الشروط امللزم بها من خالل اللوائح التنظيمية. 
 

( References: Doc 9841 ) 

 

97. Compliance Checklist (CC) 
         ******************************  
Assists the State in ascertaining the status of implementation of ICAO Standards and 

Recommended Practices (SARPs) and in identifying any difference that may exist 

between the national regulations and practices and the relevant provisions in the 

Annexes to the Convention. 
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 ِرةوةكانيى ثةليستى ثَيداضونةوة
*************************** 

َيكخـراوى  ِر لـة  ة دةرضـوون ك انةىيياسثاردة نَيودةوَلةتبنةما و ِر ئةو  كردنىَيبةجَييارمةتى وآل  ئةدا  بؤ دَلنيابوون لة ج
ةنـدة  بو ئـةو  ةكان يو كـردة نيشـتماني   طـةو  بةلََةك كـة هـةبَيت لـة    يـ هةرجياوازي ىشارستانى نَيودةوَلـةتى بـؤ زانينـ    ىفِرين

 .ةوة انَيكةوتننامةكِر ىبة ثاشكؤ ياسايانةى كة ثةيوةسنت
  

 قائمة مراجعة اإلمتثال

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

التعـرف   لـدولي وعلـى  تساعد الدولة على الت كد من تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عـن منظـة الطـريان املـدني ا    
 فاقية. ارسات الوطنية واألحكام ذات الصلة يف مالحق اإلتعلى أي إختالف قد يكون قائما بني اللوائح واملم

 

 

( References: Doc 9735 ) 

 
 

98. Computer 
       *********** 
A device which performs sequences of arithmetical and logical steps upon data without 

human intervention. 

Note.— When the word “computer” is used in this document it may denote a computer 

complex, which includes one or more computers and peripheral equipment. 

 

 كؤمثيوتةر
********* 

 ةل كردن اريآ دةستكباى يةكةكان دةهَينَيت ة يةك لة دويذمَيرةيى بةسةر زانياري دروستى  ةكىيةكرددةزطايةكة ضةند 
 مرؤظةوة. اليةن

 
 ىى تركةشَيبو ضةند  لةسةر ذمارةيةك كؤمثيوتةر يةدابةَلطة لةمبَينرَيت بوشةى كؤمثيوتةر بةكاردةكرَيت :  بينىَيت

 . لكَينراوثَيوة
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 الكومبيوتر
*********  

 جهاة جيري على البيانات جمموعة متعاقبة من اخلطوات احلسابية واملنطقية بدون تدخل اإلنسان. 
زة أجه  ر منو أكثمالحظة: قد تستخدم كلمة " كومبيوتر " يف هذه الوثيقة للداللة على جمموعات تشتمل على جهاة أ

 ت الطرفية املوصلة به.الكومبيوتر والوحدا
( References: Doc 4444 ) 

 

99. Computer-Based Systems 
      **    ************************* 
Systems operating from pre-assembled aeronautical databases. Systems include, but are 

not limited to, area navigation systems, flight management systems, flight planning 

systems, flight simulators, computer modelling and design systems. 

 

 بةندن كؤمثيوتةرةوة ئةو سيستمانةى بة
********************************** 

انى ويى كةشتييستمة سثَيك هاتووة ل و ة تايبةتةكان بة فِرؤكةوانىيلةسةر بنةماى زانياريكارئةكةن ضةند سيستمَيكة 
مى و سيست ينر فِردةظةر و سيستمةكانى بةِرَيوةبردنى طةشت و سيستمى ثالن بؤ طةشت و تاقيطةكانى ِراهَينان لةسة

 ى تر.شتكؤمثيوتةر و )نةخشاندنى( ديزاينكردنى 
 

  الكومبيوتراألنظمة املعتمدة على 
************************* 

 م التخطيطة ونظة بالطريان تشتمل على نظم مالحة املنطقة و نظم إدارة الرحلأنظمة تشتغل من قواعد بيانات خاص
 للرحلة وخمتربات التدريب على الطريان ونظم تصميم الكومبيوتر وغريها.  

( References: Doc 9881 ) 
 

100. Computer-Based Training 
           **************************** 

Training involving instructional aids, such as computers and tablets. Computer-based 

training may encompass the use of CD-ROMs as well as web-based training 

(commonly referred to as eLearning). 

 اهَينان لةسةر كؤمثيوتةررِ 
********************** 

ة اهَينان بِرهةروةها  ستَيت وةكو كؤمثيوتةرو دةزطاكانى ترئةبة طاى فَيركردن هةندَيك رَي ثشت بة ئةو ِراهَينانةى 
د نى( ناوةزةردنى ئةلةكرتؤلةطةَل ِراهَينان لةسةر تؤِرى ماَلثةرةكان كة بة ناوى )فَيرك CDكؤمثيوتةر بة بةكارهَينانى 

 دةكرَيت.
 التدريب القائم على احلاسوب 

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

حلاسوب اقائم على يب اللذي يستند اىل بعض الوسائل التعليمية كاحلواسيب واألجهزة اللوحية وقد يشمل التدرالتدريب ا 
 أللكرتوني "(. التعليم ا "  رةإستخدام األقراص املدجمة فضال عن التدريب القائم على شبكة الويب ) ويشار اىل ذلك عادة بعبا

 

( References: Doc 1002 ) 
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101. Computer Reservation System (CRS) 
           ***************************************** 

Electronic )computer) repository of information about a passenger’s travel itinerary, for 

example, passenger details, itinerary, ticket information, and address. 

 

 مَيرى / ئامَيرة طرتنسيستمى طرتنى ئا
****************************** 

رى تَيدايـة  وا و طةشـتيا ةكان سةبارة  بـة ئاراسـتةى سـةفةرى ِريَـ    ييدا زانياريتَي )لةسةر كؤمثيوتةر( ةييتؤمارَيكى ئةلكرتؤن
 ....... هتد.. اونيشانىنو  ةكةياريةكانى تكتى سةفةرياستةى سةفةرةكةى و زانَيوا و طةشتيار و ئاِروةكو وردةكارى لةسةر ِر

  

 اآللي احلجز نظام
************* 

 السـفر  ارالراكـب ومسـ   عـن  تفاصـيل  مـثال  الركـابأ  سـفر  مسـار  بشـ ن  معلومـات  يتضـمن  الكمبيـوتر (  الكرتوني ) علـى  سجل

 .اخل والعنوانأ السفر تذكرة عن ومعلومات
 

 ( References: Doc 9944 )   

 
 

102. Concession 
           ************  
The right to operate a certain commercial activity at the airport, commonly on an 

exclusive basis and usually at a specified location. 

 )جيياكارى(مايف ئيمتياز
****************** 

ؤرخ قـ ةسـةر بنـةماى   ل، زؤر جـار   دافِرؤكةخانـة نـاو   كراوة لـة  ييةكى بازرطانى ديارييان بةِرآ كردنى ضاالك خستنةكارمايف 
 . دا دةبَيتكراوي)حصرى( و لة شوَينَيكى ديار كردن

  

 حق اإلمتياة
*********** 

  معني يف املطار أ غالبا على أساس حصري أ وعادة يف موقع  حمدد. حق تشغيل نشاط جتاري

   

( References : Doc 9562 ) 
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103. Conclusion Stage 
          ********************  
A period during a SAR incident when SAR facilities return to their regular location and 

prepare for another mission. 

 ئاكام /قؤناغى كؤتايى كار
********************* 

كةوتن بؤ ان و فرياةكانى طةِرتا طةِرانةوةى يةك دةست ثَب ئةكا   طةِران و فرياكةوتن بؤ ووداوِركاتى  لة  يةكة يةماوةئةو
 ان بؤ كارَيكى تر.يسازي شوَينة ئاسايةكانى خؤيان و ئامادة

  

 مرحلة إنتهاء املهمة 
************** 

  مة أخرى.د ملهالفرتة خالل حادثة البحث واإلنقاذ حني تعود وحدات البحث واإلنقاذ اىل موقعها العادي لإلعدا

 

 References : Doc 9731 Volume II and Volume III ) ) 

 

 

104. Cone of Silence 
             ****************** 

A gap in coverage above a radar due to the limitations of the antenna performanceat 

high elevation angles.  

 قوضةكى بآدةنطى / قوضةكى كث
***************************** 

 . رزةكاندابةهؤى سنوردارى ئةنتَيناوة لة طؤشة زؤر بة ةوةادارِرلةسةروى ناوضةى داثؤشني  لة  ةبؤشاييةك
 

 خمروط الصمت
*********** 

 الكشف فوق الرادار بسبب حمدوديات اهلوائي يف الزوايا عالية اإلرتفاع .فجوة يف 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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105. Conference Communications 
           *******************************  
Communication facilities whereby direct speech conversation may be conducted 

between three or more locations simultaneously. 

 

 كؤنطرةكان ىثةيوةند
****************** 

وان سآ لة نَي تني بكرَيدابلةيةك كاتدا استةوخؤ ى ِريدةتوانرَيت ثةيوةند بةهؤيانةوة كة ةييازَيكى ثةيوةندضةند ئامِر
 .داشوَين يان زياتر

 
 اخلاصة باملؤمترات تصاالت اإل

********************* 
 ميكن من خالهلا ت مني إتصال مباشر بني ثالثة مواقع أو أكثر يف وقت واحد. وسائل إتصال

 
( References: Annex 11 ) 

 

106. Configuration (as applied to the aeroplane) 
           ************************************************ 
A particular combination of the positions of the moveable elements, such as wing flaps 

and landing gear, etc., that affect the aerodynamic characteristics of the aeroplane. 

 

 وةكو بؤ فِرؤكة بةكارئةهَينرَيت( ) كانثَيكباتة
************************************** 

سةر  ئةكةنة اركة ك ى ترشتنةوة و خلؤكى نيشتوكراون وةكو تةختى باَلةكان يجوآلوةكانة كة ديار بةشةشوَينى كؤمةَلَيك  
 كى فِرؤكة.يديناميكةوتى  هةَلس و

 

  مستخدم للطائرة ()كما  اخلصائص
************************* 

ى اخلصـائص  جمموعة معينة مـن مواقـع العناصـر املتحركـة مـثال لوحـات األجنحـة وعجـالت اهلبـوط وغريهـا الـيت تـؤثر علـ             
 . الديناميكية للطائرة

 

( References: Annex 8 ) 

 
107. Configuration Deviation List (CDL) 
           ***************************************** 
A list established by the organization responsible for the type design with the approval 

of the State of Design which identifies any external parts of an aircraft type which may 

be missing at the commencement of a flight, and which contains, where necessary, any 

information on associated operating limitations and performance correction. 
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 ِرةوشةكانانكارى ليستى طؤِر
*********************** 

 ةسةندكراوةثينةرةوة ى ديزالةاليةن واَلت و ئامادةئةكرَيت ؤكةكةوةجؤرى فِر ىليستَيكة لةاليةن دةزطاي بةرثرس لة ديزاين
، ِرؤكةكةدا ى طةشتى فكات ةوة لةنوى ون بون ببووبةِركة ِر رَيتنيشان ئةد ى تَيداكةدةرةوةى فِرؤكة ئةو  بةشانةى تيايدا

 ويست.ؤ كاتى ثَياية بدكةى تَياست كردنةوةى كاركردنى فِرؤكةى كارثَيكردن و ِرةكانثةيوةست بة سنور ليستةكة زانياري
 

 تغيري اخلصائص قائمة 
****************** 

 م تبني قائمة يتم إعدادها من قبل املؤسسة املسؤولة عن تصميم نوع الطائرة مت وضعها مبوافقة دولة التصمي
تقييـدات  ات تتعلـق ب معلومـ أجزاء الطائرة اخلارجية اليت ميكن أن تفقد أثناء الرحلة كما قـد تتضـمن يف حالـة الضـرورة أيـة      

 . التشغيل وتصحيح األداء

 

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 9760, Doc 9868 ) 

 

 
 

108. Conflict 
           *********  
A situation where there is a risk for collision between aircraft and/or vehicles. 

 

 شانثياكَي /انادثَيكد
*************** 

 يان  ئؤتؤمبيلةكان.و /دا مةترسى ثياكَيشانى تَيداية لة نَيوان فِرؤكةكان يدؤخَيكة كة تَي
  

 تعارض
***** 

 .املركبات وأ/و الطائرات بني التصادم خطر فيه يوجد وضع 
 

( References: Doc 9830 ) 

 

109. Conformity 
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           *************  
The state of meeting established criteria, standards, specifications and desired 

outcomes. 

 وةك يةك بوون /هاوتابوون 
************************ 

 .ةوشةكان و ئاماجنة دياركراوةكاننةما ثَيوانةييةكان و ِربة ثَيوةر و ب ةبارودؤخى ثابةندبوون

 املطابقة
****** 

  حالة الوفاء باملعايري والقواعد القياسية واملواصفات والنتائج املنشودة.

  

( References: Doc 9841 ) 

 

 

110. Congested Area 
           ***************** 

 In relation to a city, town or settlement, any area which is substantially used for 

residential, commercial or recreational purposes. 

 

 جةجناَلشوَينى 
************ 

ؤ بـ رَيت ةكارببَينةتـدا بـ  لـة بنةرِ  ية كـة  ناوضـةية  ئـةو    ه  َيبوونطاى نيشـتةج يـان شارؤضـكة يـان كؤمـةلََ     بـة شـار   سةبارة 
 بوون.َيدن يان مةبةستى بازرطانى يان نيشتةجمةبةستى كا  بةسةربر

 
 بالسكان زدمحةاملنطقة امل

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

جاريـة أو  فيهيـة أو الت هي أي منطقة الـيت تسـتخدم بشـكل جـوهري لألغـراض الرت      ستوطنةاملبلدة َأو الدينة أو باملفيما يتعلق 
 السكنية. 

( References: Annex 6  Part III ) 

 
111. Congested Hostile Environment 
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           ************************************* 
A hostile environment within a congested area. 

 زيان بةخش ثيسبوو( (ىجةجناَلذينطةيةكى 
************************************* 

 . بة دانيشتوانبَيت  جةجناَلناوضةيةكى  كةزيانبةخش ) ثيسبوو( يان هةر ذينطةيةكى 
 مزدمحة ومضرةبيئة 

****************** 
 مضرة ضمن املنطقة املزدمحة بالسكان. أي بيئة

 
( References: Annex 6  Part III ) 

112. Consignment 
           **************  
One or more packages of dangerous goods accepted by an operator from one shipper at 

one time and at one address, receipted for in one lot and moving to one consignee at one 

destination address. 

 
 بارطةبار/ 

********* 

بـؤ يـةك    بَيـت وةرطرياَيك لة باربـةر  كارثَيكةرةوة لةاليةن َيتكربثةسةند ترسناك يان زياتر لة كاآلى َيك( ) كؤَلضراوةيةكثَي
 كراو و ناونيشانى مةبةست.يبؤ اليةنَيكى دياربنَيردرَيت   ناونيشانجار و بؤ يةك 

 
 الشحنة
****** 

 احد واملشغل من شاحن واحد ملرة واحدة ولعنوان رةمة واحدة أو أكثر من السلع اخلطرة مت قبوهلا من قبل 
 مت إستالمها وإرساهلا اىل اجلهة املعنية وللعنوان املقصود. 

 
( References: Annex 18 )  

 
113. Constant False Alarm Rate ( CFAR) 
            ***************************************** 

A thresholding technique used to reduce false alarms ( noise, clutter, etc. ) to a quasi – 

constant level. Also known as constant false alarm regulation. 

 

 

 اي بة ئاطابونة نادروستةكانتَيكِر
*************************** 

و يان ذاةن )ذاوروستةكابةئاطابوونة ناد يان دؤخى )راضَلةكاندن( هةر تةكنيكَيك بةكارببَينرَيت بؤ كةمكردنةوةى بارى
جَيطريى (ونةكانى ئاطابى)ورياكارةكانية يتوانرَيت ناوبربَيت بة زانياربكة ئاستَيكى جَيطري  ؤغةَلبةغةَلب و شتى تر( ب

 نادروست.
 

 معدل التحذيرات غري الصحيحة 
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************************ 

كـن  ت والـيت مي الصـحيحة ) ضوضـاء أو تشـويش وغريهـا ( اىل مسـتوى ثابـ       أية تقنية تستخدم لتقليل حاالت التحـذيرات غـري  
 تسميتها بتعليمات التحذيرات الثابتة غري الصحيحة.  

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
114. Consultation 
            *************** 

Discussion with a meteorologist or another qualified person of existing and/or expected 

meteorological conditions relating to flight operations; a discussion includes answers to 

questions. 

 اوَيذ رِ 
**** 

شناسى خةكانى كةبارودؤ لَيباتوى تر لةبارةىشارةزا يان  باسكردن لةطةَل ثَيش بينةرَيكى كةش و هةوا يان هةركةسَيكى 
 .بَيتاكانى تَيدةى ثرسوةآلم شباسةكة كؤى بَيت هةكانى فِرينةوة هةوانكراو كة ثةيوةندى بة ثرؤسضاوةِر دؤخىا و ئَيست

  

 اإلستشارة
******* 

ان مليـات الطـري  مناقشة مع منيبء جـوي أو أي شـخص آخـر مؤهـل حـول األحـوال اجلويـة السـائدة أو املتوقعـة الـيت تتعلـق بع           
 األسئلة. وتتضمن املناقشة إجابة على 

( References: Annex 3 ) 

 
115. Continuing Airworthiness 
         *******************************  
The set of processes by which an aircraft, engine, propeller or part complies with the 

applicable airworthiness requirements and remains in a condition for safe operation 

throughout its operating life. 

 

 دروستى بؤ فِرين / تؤكمةيى فِرينمى ابةردةو
************************************* 

ان ييوةندينةى كة ثةثارضا وى يان ئةو بةش انكة بزوَينى فِرؤكةكة يان ثةروانةكى كؤمةَلَيك  ثرؤسةية بؤ دَلنيابوون لةوة
) ةيى وَيزَيك بة شَيواب خستنةكارنى كردةكابَينرَين بؤ دةتوانرَيت بة كارب بارَيكدانوة لة يةؤكمةيى هةوايهةية بة ت
 فِرؤكةكة دةستةبةربكا .سةالمةتى( 

 
 إستمرارية اجلدارة اجلوية ) صالحية الطريان (

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

ات اجلـدارة  علـق مبتطلبـ  من أن حمرك الطائرة أو مروحة الطـائرة أو األجـزاء الـيت تت    جمموعة من العمليات يتم خالهلا الت كد
 اجلوية يف حالة ميكن إستخدامها يف عمليات التشغيل بشكل يضمن سالمة الطائرة.  

 
( References: Annex 6 Part I, Part II, and Part III, Annex 8, Doc 9760 ) 

 

117. Continuous Climb Operation (CCO) 
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           **************************************  
An operation, enabled by airspace design, procedure design and ATC, in which a 

departing aircraft climbs without interruption, to the greatest possible extent, by 

employing optimum climb engine thrust, at climb speeds until reaching the cruise flight 

level. 

 

 بةرزبونةوةى بةردةوام /بةردةوام ىةى هةَلطةِرانكرد
**************************************** 

ى كـة  هـةواي ى مجوجـؤَلى  ناضـاودَير  ىةكانييئاسـانكار   و َيكـار ِر وديزاينى كايةى ئامسـانى   ِرَيطةىلة   دةتوانرَيت  ةيةكةكرد
َيـزى  هثـةِرى  وئة  توانرَيـت بكـة   سـنورَيك  تا    ئةجنام بدرَيت  ( اهةَلطةِرواتة  جَيبَيشتبَيت )ةفِرطةى ب فِري و  فِرؤكةيةك

ئةطاتـة   كـة ؤكةستةى كة فِرتا ئةو ئا زؤر)بةرز(ةكى يبةخَيراي نةوةبةرزبوو بؤبةكارببَينرَيت تَييدا  ىكانرةثاَلنةرى بزوَينة
 .بةرزى خؤي  يان هةواي خؤى

 

 عملية التسلق املستمر
****************** 

املغـادرة   وم الطائرةهي عملية ممكنة التنفيذ عن طريق تصميم اجملال اجلوي وإجراءات وتسهيالت مراقبة احلركة اجلوية تق
ة اىل أن رعة متزايـد أثناءها بالتسلق دون توقف اىل أقصى حد ممكن وتستخدم احلد األقصى لقوة دفع احملـرك يف التسـلق وبسـ   

 يتم بلوغ مستوى الطريان املستقيم. 
( References: Doc 9992, Doc 9993 ) 

 

 
 

118. Continuous Descent Final Approach (CDFA) 
            ***********************************************  
A technique, consistent with stabilized approach procedures, for flying the final 

approach segment of a non-precision instrument approach procedure as a continuous 

descent, without level-off, from an altitude/height at or above the final approach fix 

altitude/height to a point approximately 15 m (50 ft) above the landing runway thres 

hold or the point where the flare manoeuvre should begin for the type of aircraft flown. 

 ة نيشتنةوةى بةردةوام / نزم بونةوةى بةردةوامنزيكبونةوةى كؤتايى ب
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******************************************************* 

ى يونـةوةى ئـامَير  نزيـك ب  بـة  ئـةفِرَيت  فِرؤكةكـة   ه دةكرَيـت  فِرين لة ناوضةى نزيكبونةوةى كؤتـايى   تةكنيكى جؤريكة لة
ةيـةك  لفِرؤكةكـة   ى ئـةوة َيب ، دا هـاتوة  كانى نزيكبونـةوةى بةردةوامـ  َيكارةِر وةك ئةوةى لةدرشت و نزمبونةوةى بةردةوام 

وةى كؤتـايى  نزيكبونـة  بـة  راو بؤ دةستثَيكردنيكى ديارَيكةك يان لةسةر خاَليبة دةستثَيكردن لةبةرزي ، مبَينَيتةوة ابةرزيد
( يـان  Thres holdؤخى فِرطـة ) مةتر( لةسةر ِر 15ثآ ) 50نزيك لة  بةرزىك لة كراوةوة تا خاَلَيييان لةسةر خاَلى ديار

ى جـؤرى  َينةوةى بـةث لةسةر خاَلَيك كة ثَيويست بكا  فِرؤكةكة مناوةرة بكا  بؤ بةرزكردنةوةى لوتى فِرؤكةكة ثَيش نيشت
 فِرؤكةكة. 

 
 املستمر بالنزول النهائي االقرتاب 

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

 االقـرتاب  إجـراءات  تسقة معم املستمرأ بالنزول الدقيق غري اآللي االقرتاب اءاتبإجر النهائي االقرتاب قطاع يف للطريان تقنية 

 النهـائي أو فوقهـا   قـرتاب اال لبـدء  احملـددة  النقطـة  فـوق  علو أو ارتفاع ابتداء من وذلك ارتفاعأ أي على الثبات وبدون املستمرأ

 فيهـا  تبـدأ  أن يينبغـ  الـيت  النقطـة  فـوق  أو وطاهلبـ  مدرج فوق عتبة تقريبا قدم ( 50)  مرتا 15 مسافة على نقطة ولغاية

 .الطائرة طراة حسب اهلبوط قبيل الطائرة مناورة رفع مقدمة
( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9365 ) 

 
 

119. Continuous Descent Operation (CDO) 
            **************************************** 
An operation, enabled by airspace design, procedure design and ATC facilitation, in 

which an arriving aircraft descends continuously, to the greatest possible extent, by 

employing minimum engine thrust, ideally in a low drag configuration, prior to the final 

approach fix /final approach point. 

Note 1.— An optimum CDO starts from the top of descent and uses descent profiles 

that reduce segments of level flight, noise, fuel burn, emissions and controller/pilot 

communications, while increasing predictability to pilots and controllers and flight 

stability. 

Note 2.— A CDO initiated from the highest possible level in the enroute or arrival 

phases of flight will achieve the maximum reduction in fuel burn, noise and emissions. 

 ةى نيشتنةوةى بةردةوامكرد
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************************ 

هةوايى يةوة  مجوجؤَلى ىانرةكانى ضاودَييئاسانكاري و َيكارَيطةى ديزاينى كايةى ئامسانى و ِرةيةكة دةتوانرَيت  لة ِركرد
ةِرى وثنور  بةا دوا ست مئةبَيتةوة بة بةردةوامى نز تة ناوضةى فِرؤكةخانة كة طةيشتَو ، ئةو فِرؤكةيةجَيبةجَيبكرَيت

ت ثَيش بكرَي اوةنةكان بؤدوطةِرانةوةى خوالنةوةى بزوَي هكةمرتين هَيزى ثاَلنةرى بزوَينةكان  بةكارهَينانى   و بةتوانا 
 بونةوةى كؤتايى .خاَلى نزيك

رَيت كارئةهَينرةوانة بةَيئةو ِردابةزينةوة دةست ثآدةكا  و  لوتكةىلة  ةى نزمبونةوةى بةردةوامكردباشرتين  : بينى َيت
كةوان كةم ان و فِرؤةكينيةكانى نَيوان ضاودَيرة ئامسايدا ذاوةذاو و سوتانى سوتةمةنى و هةآليسان و ثةيوةنديانكة تياي
نى وبوارام ئو كردن  ىش بينى ئامسانى و فِرؤكةوان زياتر نةبَيت بؤ ثَيانيدا توانا و بة ئاطابونى ضاودَيريو تَي ببنةوة

 . ةشتةكةط
ةيشتنى اغةكانى طان لة قؤنَيرةوةكةدا يلة  ِر بة دةست دَيتةى نزمبونةوةى بةردةوام لةبةرزترين ئاستةوة كرد:  بينى َيت

تا  ةِرين()دةرثيسانردن وهةآلبَيزارك كةمرتين  ثةِرى توانا كةم بةكارئةهَينرَيت لةطةَلوسوتةمةنى تا ئة بِرى و   طةشتةكة 
  ئةو ثةرى توانا.

 
 ملية النزول املستمرع

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

الواصلة   وم الطائرةهي عملية ممكنة التنفيذ عن طريق تصميم اجملال اجلوي وإجراءات وتسهيالت مراقبة احلركة اجلوية تق
ثلـى  ف إخنفـاض م أثناءها بالنزول  بصورة مستمرة  اىل أقصى حد ممكن وتسـتخدم احلـد األدنـى لقـوة دفـع احملـرك ويف ظـرو       

 كون السحب قبل نقطة اإلقرتاب النهائي. لت
يم ان  املسـتق : تبدأ عملية نزول مستمر مثلى من قمة النزول وتستخدم مسارات نزول تقلل مـن قطاعـات الطـري    1مالحظة 

بـؤ  بني علـى التن ين واملـراق والضوضاء وإحرتاق الوقود واإلنبعاثات واإلتصاالت بني املراقب والطيار بينما تزيد قـدرة   الطيـار  
 وإستقرار الرحلة. 

ن أقصـى حـد مـ     : حتقق عملية نزول مستمر من أعلى مستوى ممكن يف أثناء املسار أو من مراحل وصول الرحلة 2مالحظة 
 ختفيض إحرتاق الوقود والضجيج واإلنبعاثات. 

 
( References:  Doc 9931, Doc 9992, Doc 9993 Doc 9993 ) 

   

120. Continuous Wave (CW) 
           ************************** 
The output of a laser which is operated in a continuous rather than a pulsed mode. In 

laser safety standards, a laser operating with a continuous output for a period greater 

than 0.25 s is regarded as a CW laser. 

 

 ةردةوامشةثؤىل ب
*************** 

 تى انى سةالمةبنةماكى َيثبة ترثةيى ،  وةىشَينةك بة  دةرئةضَيت بةردةوام  شَيؤةيلَيزةر كة بة تيشكى شةثؤىل   ئةجنامى
بةردةوام  شةثؤىل زةرىبةلَي تَيثةِرَيت  ضركة 0.25ا  بؤ ماوةيةك  كة لة ئةِروبةردةوام  شَيوةى ئةو لَيزةرةى كة بة

 .دائةنرَيت

 موجة مستمرة
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***********          

 املستمر املنوال على يعمل يالذ أن الليزر السالمة قواعد وتنص .النبضي املنوال وليس املستمر باملنوال يعمل الذي الليزر نتاج

 .املستمرة باملوجات ليزر يعترب الثانية من 0.25  من أكثر ملدة
 

 ( References:  Doc 9815 ) 

 

 
 

121. Contour Line 
          **************** 

 A line on a map or chart connecting points of equal elevation.  

 هَيَلى ئاستةكان
************** 

 ن هةيةيايمان بةرزهة كة( ى دةطرَيتةخؤ نةدا ئةِروا  ) يان ئةو خااَلنة خااَلئةو  سةرجةم بة  كة لةسةر نةخشة كة هَيَلَي
. 

 
 خط املناسيب
*********** 

 خط على اخلارطة يتضمن نقاط إرتفاعاتها متساوية.
 

( References: Annex 4, Doc 8168 Volume II ) 
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122. Contrast Threshold  
           *********************  
The minimum value of the luminance contrast that the human eye can detect, i.e. the 

value which allows an object to be distinguished from its background (dimensionless). 

Note.— The contrast threshold varies with the individual. 

 

 ىجياواز ) سةكؤى(ؤخىِر
********************* 

كة  تةىشئةو  نرخى   ابةوات ه  كة بة ضاوى مرؤظ ببينرَيتى  رووناكيةئةو  ى يبةهَيزبؤ  بؤ ضِرى يان  ئاستنزمرتين 
 .ثشتةوةى  يان لةسةر ثشتةوةى  ووىِرتةختى  سةر ببينرَيت لة  دةتوانرَيت 

 
 ة( بؤ هةمان دوورى.يبينينى كةسةكان دةطؤِردرَيت )يةكسان ني) قةمضى( : مةوداى  بينىَيت

 
 اإلختالفعتبة 

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

 لفيته. خقيمة اليت تسمح لتمييز الشيء من أدنى حد لشدة الضياء ميكن للعني البشرية أن تراه ومبعنى آخر ال

 بشكل مفرد.   اوتتتف إلختالف عتبة ا -مالحظة. 
 

( References: Doc 9328 ) 
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123. Contributing Factors 
          ***********************  
Actions, omissions, events, conditions, or a combination thereof, which, if eliminated, 

avoided or absent, would have reduced the probability of the accident or incident 

occurring, or mitigated the severity of the consequences of the accident or incident. The 

identification of contributing factors does not imply the assignment of fault or the 

determination of administrative, civil or criminal liability. 

 

 رة هاوبةشةكانهؤكا
***************** 

ينةوةيان ِرسـ ةبونيان يـان  نـ  ، ووداوةكان يان بارودؤخةكان يان تَيكةَلةيـةك لةوانـة   كارةكان يان هةَلةكان يان ِر)كردةوةكان( 
طـةرى  ردنـةوةى كاري كان يـان كةمك قةومانـة وداوةكـان يـان   كـةم كردنـةوةى رِ  هـؤى  دةبَيتـة   دانيـان اليان البردنيان يان خؤىَل 

كردنى ماناى ديـاري نى هةَلـة نايـة  يـان بـة    كرديرة هاوبةشـةكان بـةماناى ديـار   هؤكـا ووداوةكة ، ديـارى كردنـى   يان ِر قةومان
 شارستانى يان كارطَيرى ناية . بةرثرسيارَيتى بةرثرسيارَيتى تاوان كارى يان

 
 العوامل املساهمة
************* 

ت ىل تقليـل إحتمـاال  هـا سـتؤدي ا  األعمال أو األخطاء أو األحداث أو الظروف أو مزيج منها اليت يف حالة غيابها أو إةالتهـا أو جتنب 
  أو حتديـد  خلطـ ين حتديـد ا وقوع حادث أو واقعة أو تقلل من شدة ت ثري احلادث أو الواقعة . إن حتديد العوامل املساهمة ال يع

 املسؤولية اإلجرامية أو املدنية أو اإلدارية. 
 

( References: Annex 13 ) 

 
124. Control Antenna 
             ******************  
An SSR antenna having a polar diagram which is designed to "cover" the side lobes of 

the main interrogating antenna. It is used to radiate a control pulse which if it exceeds in 

amplitude the associated interrogation signal at the input to the transponder, will cause 

the transponder to inhibit responses to the interrogation pulses. Modern SSR have the 

control elements built into the main array. The control antenna is also known as the 

SLS ( side – lobe suppression ) antenna.  

 

 ئةنتَيناى كؤنرتؤَل
***************** 

ؤ داثؤشــينى ديــزاين كــراوة بــ ةوة يينةخشــةيةكى جةمســةربــة   يــة يى الوةكؤكادارى طــةِرِر ( SSR)ئــةنتَيناى سيســتمى 
يـان    (ناَلةطةو ) سـ ئ  التةنيشتى ئةنتَيناى سةرةكى سيستمى وةآلمدةر  بةكارئةهَينرَيت بؤ ثةخشىالوالى( ئةم ) ترثةكانى

م َيتــة هــؤى وةآلةوة دةبيــبــةهؤى زؤريكــة   ئةطــةر زيــادى كــرد لــة ســطناَلى سيســتمى وةآلم ثَيــدةر ةؤَلــنيشــانةى كؤنرِتئــةو 
ــةوةى سيســتمى وةآلمــدةر بــؤ لَيثرســينةوة بةشــَيو     نة ناى اوى ئــةنتَيَيــك و ثَيــك ، ئــةنتَيناى كــؤنرتؤَل بــة نــ     ةيةكى ِردان

 (.  SLS)  ةكان ئةناسرَيت يكاريطةرة الوةكي ) نةهَيشتنى(  كوذاندنةوةى
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 هوائي السيطرة
************* 

سـي  هوائي الرئي( مزود مبخطط قطيب مصمم لتغطية النبضـات اجلانبيـة للـ    SSRهوائي منظومة الرادار الباحث الثانوي ) 
نظومـة   عـدم رد م ملنظومة اجمليب ويستخدم لبث إشارة سيطرة الذي إذا جتاوة بغزارتـه إشـارة منظومـة املسـتجوب يـؤدي اىل     

مـنظم .   نصـوبة بشـكل  ماجمليب على اإلستجوابات املستلمة . إن نظم الرادار الباحث الثانوي احلديثة مزودة بعناصر سيطرة 
 (.  SLS)   ي إمخاد الت ثريات اجلانبيةإن هوائي السيطرة يعرف أيضا بإسم هوائ

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

 
 

125. Control Area 
            ************** 

A controlled airspace extending upwards from a specified limit above the earth. 

 

 ضاودَيرى  ) ناوضةى(دةظةرى
*********************** 

 .تاسةرةوة )بنةوة ( رةوةلة ذَي يةوة دةست ثآ ئةكا .يكراوى سةر زةويكراو ، لة سنورَيكى دياريكايةيةكى ئامسانى ضاودَير
 

 منطقة املراقبة
************* 

 جمال جوي مراقب ميتد من أسفل اىل أعلى أ إبتداءا من حد معني يعلو عن سطح األرض.
 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 
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126. Controlled Aerodrome 
          ************************** 

An aerodrome at which air traffic control service is provided to aerodrome traffic. 

Note.— The term “controlled aerodrome” indicates that air traffic control service is 

provided to aerodrome traffic but  does not   necessarily imply that a control zone 

exists. 

 

 فِرؤكةخانةى ضاودَيرى كراو
************************ 

 رَيت.شكةش بكفِرؤكةخانةكة ثَي مجوجؤَلى هةوايىبؤ  ئامسانى  ى ضاودَيرىيدا خزمةتطوزاريفِرؤكةخانةيةك تَي
ؤَلى ت بؤ مجوجش ئةكرَيثَيشكة  ضاودَيرى مجوجؤَلى هةوايى  طوزارىخزمةت  بينى : فِرؤكةخانةى ضاودَيرى كراو واتة َيت

 . ى ئامسانىيى سنورَيك بؤ ضاودَيربوون بؤ ية يفِرؤكةخانةكة بةآلم ئاماذة ن
 

 املطار املراقب
********** 

 مطار تقدم فيه خدمة مراقبة احلركة اجلوية اىل حركة املطار. 
الضرورة على ب تنطوي   مالحظة : " املطار املراقب " يعين أن خدمة مراقبة احلركة اجلوية تقدم اىل حركة املطار ولكنها ال

 وجود نطاق للمراقب. 
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 

127. Controlled Airspace 
           ************************ 

An airspace of defined dimensions within which air traffic control service is provided in 

accordance with the airspace classification.  

Note.— Controlled airspace is a generic term which covers ATS airspace Classes  A, B, 

C, D and E as described in Annex 11, 2.6. 

 

 كراويى ئامسانى ضاودَيركاية
************************ 

كةش ثَيش انىؤى ئامسو ضهاتخزمةتطوزارى  ى جؤرى كايةكةَيبةث ه كراو(ي)ديار زانراو وبةرَيكىبة ِر ةيكايةيةكى ئامساني
 . ضاو ئامَيرى و فِرين بة ىبؤ طةشتةكانى فِرين ئةفِرَيت لة كايةكةداكة  بؤ ئةو فِرؤكةيةى ئةكرَيت

ة ل ية مسانىايةي ئاكجؤرةكانى  ةستةواذةيةكى طشتى ية بةمةبةست لَيىد "كراو يى ضاودَيريكايةى ئامسان ":  بينىَيت 
 ( 2.6) لة بِرطةى ئةو ثؤَلينةى كة هاتووة َيىزارى مجوجؤَلى هةوايةوة بةثبة خزمةتطو A, B, C , D , E , Fجؤرى 

 (.11ى ثاشكؤى يازدة )
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 اجملال اجلوي املراقب
************** 

صري حسب لطريان البجمال جوي معرف األبعاد أ تقدم فيه خدمة مراقبة احلركة اجلوية اىل رحالت الطريان اآللي ورحالت ا
 الذي تطري فيه.  فئة اجملال اجلوي

ــوي      ــات اجملــال اجل ــه فئ ــد ب ــام يقص ــب " تعــبري ع ــوي املراق ــال اجل ــ A, B, C, D, Eمالحظــة: " اجمل ــزودة خب               دماتامل
 من امللحق احلادي عشر. 2.6احلركة اجلوية  حسب التصنيف الوارد يف الفقر 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 8168 Volume I, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 
 

128. Controlled Flight 
          ******************** 

Any flight which is subject to an air traffic control clearance.  

 

 َيرى كراوطةشتَيكى ئامسانى ضاود
**************************** 

 ةوة.يلة ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامساني بكرَيتهةر طةشتَيكى ئامسانى كة بةمةرجى وةرطرتنى مؤَلة  

 

 الرحلة اجلوية املراقبة
***************** 

 أي رحلة جوية يشرتط فيها احلصول على تصريح من مراقبة احلركة اجلوية. 
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  
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129. Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) 
           ************************************************************* 

A means of communication between controller and pilot, using data link for ATC 

communications.  

 

 ةوةةكانيى زانياريكل لة ِرَيطةىيةكانى نَيوان فِرؤكةوان و ضاودَيرى ئامسانى  يوةندثةي
******************************************************************* 

 زمة انى بؤ خَيرى ئامسى نَيوان فِرؤكةوان و ضاوديبؤ ثةيوةند (ةكانيى زانياريكبؤ ل)ئةبرَيت  ى بؤثةناازَيكة ئامِر
 كردنى مجوجؤَلى هةوايى.يطوزارى ثةيوةندى ضاودَير

 
 CPDLC)اإلتصاالت بني املراقب اجلوي والطيار عرب وصلة بيانات )

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

 . ويةوسيلة لإلتصال بني املراقب والطيار أ يستعان فيها بوصلة بيانات خلدمة إتصاالت مراقبة احلركة اجل

 

( References: Annex 2, Annex 10 Volume II and Volume III, Annex 11, Annex 15, 

(Doc 4444, Doc 9694 ) 

 
130. Control Pattern 
           ******************  
A polar diagram of the control antenna. Modern integrated SSR antennas have a " 

modified  cardioid " beamshape.  

 

 كردن بوارى كؤنرتؤَل /كردن دابنيى سنور
********************************* 

 وآ بة نى الوةكى ةِرانادارى طِر سيستمى  ، ئةنتَيناكانى ِرادار ىبؤ ئةنتَيناى  كؤنرتؤَل ةييجةمسةر ةكىيينةخشة ساز
 .ثَيشكةوتوةوة بةكاردةهَينرَينَيرى زؤر ئام

 سيطرةنطاق ال
************ 

 سنة.ثة مزودة بإجهزة حمختطيط قطيب هلوائي السيطرة. إن هوائيات منظومة الرادار الباحث الثانوي احلدي
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131. Control Pulse 
             ***************  
A pulse ( P2  for Modes A and C, P5  for Mode  S ) transmitted by the ground equipment     

( SSR interrogator ) in order to ensure side – lobe suppression.  

 ترثةى كؤنرتؤَل
*********** 

سيستمى يةكانةوة )ي( ثةخش دةكرَيت لةاليةن سيستمة زةمينSى جؤرى  P5و   Cو جؤرى  Aجؤرى  ى P2ترثةى )
 .ن بةالكا ال نةهَيشتنى كاريطةري ترثةادارى طةِرانى الوةكى( بؤ دةستةبةركردنى ى ِروةآلمثَيدةِر

 

 سيطرةال ةنبض
************ 

جوب للـرادار  ( يتم بثها من قبـل املنظومـة األرضـية ) منظومـة املسـت      Sللنمط  P5و  Cوالنمط  Aللنمط  P2هي نبضة )
 الباحث الثانوي ( لضمان إمخاد الت ثريات اجلانبية.

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

132. Control Zone 
           **************** 

A Controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a specified 

upper limit.  

 كراويضاودَير دةظةرى 
******************** 

 كراو.يرةكى دياييا بةرزت ييةوةوى زةولةسةر ِربؤ سةرةوة كراوة لة خوارةوة درَيذ ئةبَيتةوة يكايةيةكى ئامسانى ضاودَير
 

 نطاق املراقبة
********** 

 اىل أعلى أ إبتداءا من سطح األرض اىل حد علوي حمدد. جمال جوي مراقب ميتد من أسفل  
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 
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133. Convective Cloud 
         *********************  
Cumuliform clouds which form in an atmospheric layer made unstable by heating at the 

base or cooling at the top. 

 هةورَيكى ثةرش وبآلو /ثةرشة هةور
******************************* 

لـة   دىرةوة يـان سـار  َيذلـة  ةهؤى طـةرمى  بـ  دايـة  ريناجَيطي لة دؤخَيكى  ثَيك دَيت و داهةورَيكة لة ضينَيك لة بةرطةى هةوا
 .ضينةكانى سةرةوة

 
 لسحاب احلمليا

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

أو  نـد القاعـدة  السحاب الركامي الذي يتشكل يف طبقة من طبقات الغـالف اجلـوي الـيت تكـون غـري مسـتقرة بسـبب التدفئـة ع        
 الربودة عند القمة.

( References: Doc 9837 )  

 

 
  

134. Converted Meteorological Visibility (CMV) 
           *********************************************** 
A value (equivalent to an RVR) which is derived from the reported meteorological 

visibility. 

 ناجَيطريدا بينني لة  بارى كةش ناسى )قةمضى(مةوداى
******************************************** 

ناسيدا  كةش دراوىطةيةنِرا اثؤرتىكة لة ِربؤ مةوداى بينني لةسةر فِرطة( لةو مةودايةوة وةرطرياوة  تايةهاو نرخَيكة)
 هاتووة 

 
 املتغرية  اجلوية األحوال يف الرؤية مدى

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

 عنها.  املبلغ اجلوية األحوال يف الرؤية مدى من مستمدة املدرج ( على الرؤية ملدى قيمة مكافئة )
 

( References: Doc 9365 ) 
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135. Convertible Currency 
          ************************ 
 

A currency which can be exchanged for gold or a major currency. 

 

ثَى دةكرَيئةو ثارانةى ئالوطؤرى             
****************************** 

 . يان دراوَيكى سةرةكى زَيِربة  ةوةدرَيتتوانرَيت بطؤِربدراوَيك 
 

 لادالنقود القابلة للتب
******************** 

  . ميكن تبديلها بالذهب أو بعملة رئيسيةعملة 

 
( References: Doc 9161 ) 

 

 

136. Co-ordinated Search Pattern 
        *   ******************************  
Multi-unit pattern using vessel(s) and aircraft. 

 َيكخراوى طةِرانى هاوئةهانب / ِرجؤر
******************************* 

 فرة اليةنة بة بةكارهَينانى كةشتى و فِرؤكة دةكرَيت.ثشكنينى منونةيةكى 
 منط البحث املنسق

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

 منط  متعدد الوحدات بإستخدام سفن وطائرات.
 

( References: Doc 9731 Volume II ) 

137. Co-ordinated Universal Time (UTC) 



 

328 

 

          ****************************************  
International term for time at the prime meridian. 

 َيكخراوِر /ضوستكاتى جيبانى 
*********************** 

 ى سةرةكى .يلةسةر هَيَلى درَيذا دن(ان) كات دانانية بؤ كا  يدةستةواذةيةكى نَيودةوَلةت
 

 التوقيت العاملي املنسق
***************** 

 اإلصطالح الدولي للتوقيت عند خط الطول الرئيسي.
( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

138. Co-Pilot 
          *********** 

A licensed pilot serving in any piloting capacity other than a pilot-in – command but 

excluding a pilot who is on board the aircraft for the sole purpose of receiving flight 

instruction.  

 ياريدةرى فِرؤكةوان
**************** 

بؤ ى فِرؤكة كردنييردةسةرك كردنى خزمةتطوزاريةكان لة بوارىَيبةجَيَيطةى ثَيدراوة بؤ جةتة ِرفِرؤكةوانَيك هةَلطرى مؤَل
ؤكةوانةى ةو فِرجطة لهةروةها   كردنى سةرةكى فِرؤكةييهةر جؤرَيك لة جؤرةكانى بةرثرسيارَيتى  جطة لة سةركردة

 . ةر فِرينفَيربون لةس زانيارى  كةلةسةر فِرؤكةكةية تةنبا بؤ مةبةستى وةرطرتنى
 

 الطيار املساعد
*********** 

ذه هـ يسـتبعد مـن   طيار حاصل على ترخيص خيوله أداء اخلدمات يف جمال قيادة الطائرة ب ي صفة غري صفة قائـد الطـائرة و  
 الفئة الطيار الذي يكون على منت الطائرة لغرض وحيد يتمثل يف تلقي التعليم على الطريان . 

 

( References: Annex 1, Doc 1002 ) 

  

 
139. Corporate Aviation 
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          *********************  
The non-commercial operation or use of aircraft by a company for the carriage of 

passengers or goods as an aid to the conduct of company business, flown by a 

professional pilot employed to fly the aircraft. (Note that corporate aviation is a subset 

of general aviation.) 

 فِرينى هاوبةش
************ 

ــتنةِربةط ــة خس ــةك ب ــتى  ى فِرؤكةي ــانىنامةبةس ــةن كؤميانيا   بازرط ــةك لةالي ــةكارهَينانى فِرؤكةي ــان ب ــةي ــة و ةويةك ن لةالي
 .بَيتاكةوة هةكؤمثانيودى خ ان بة يثةيوةنديتةنبا  َيوا و طةشتيار يان كاآل كة بؤ طواستنةوةى ِر  وةوةفِرؤكةوانَيكى لَيباتو

 دائةنرَيت . Genearl Aviationة فِرينى طشتى فِرينى هاوبةش بة بةشَيكة ل بينى :َيت
 

  املشرتك  الطريان
************* 

عمـل  براض تتعلـق  تشغيل غري جتاري أو إستخدام طائرة من قبل الشركة يقودها طيار حمرتف لنقل مسـافرين أو أمتعـة ألغـ    
  الشركة. ) مالحظة:  الطريان املشرتك يعترب جزءا من الطريان العام(.

 

( References: Annex 17 ) 

  

 
 

140. Corporate Aviation Operation 
            **********************************  
The non-commercial operation or use of aircraft by a company for the carriage of 

passengers or goods as an aid to the conduct of company business, flown by a 

professional pilot(s) employed to fly the aircraft. 

 

 

 ثرؤسةى فِرينى هاوبةش
******************* 
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 كــة كــةوة  يةى بازرطــانى يــان بــةكارهَينانى فِرؤكةيةكــة لةاليــةن كؤمثانيا    َيكمةبةســت هــيض  بــوونى بــآ   بةطةرخســتنَيك
 ؤمثانياكة.َيت بؤ طواستنةوةى ِرَيوا و طةشتياران يان طواستنةوةى كاآلى كوِرخبفِرؤكةوانَيكى ليباتو ىَل ى 

 هاوبةش بة بةشَيك لة فِرينى طشتى دائةنرَيت. ىفِرين تآبينى :
 

    رتك املشالطرياِن  اتعملي
***************** 

عمـل  اض تتعلـق ب تشغيل غري جتاري أو إستخدام طائرة من قبل الشركة يقودها طيار حمـرتف لنقـل مسـافرين أو أمتعـة ألغـر     
 الشركة. ) مالحظة:  الطريان املشرتك يعترب جزءا من الطريان العام(.

   
( References: Annex 6 Part II ) 

 
141. Corporate Governance 
           *************************  
Overseeing the running of a company or an entity by its management and its 

accountability to shareholders and other interested parties. 

 
 بةِرَيوةبردنى دةزطاكان

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

نى  ثشكةكان  راهةَلط  اليةنةَيطةى بةِرَيوةبردن و لَيثرسينةوة لكؤمثانيايةك لة ِركردنى كاروبارى َيسةرثةرشتى لةسةر بةر
 دارةكانى تر.يو اليةنة ثةيوةند

 
 إدارة املؤسسات

***********  

 خرى.اإلشراف على تسيري شؤون شركة عن طريق إدارتها ومساءلتها إةاء محلة األسهم  واألطراف املعنية األ
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

     

142. Correction Zone 
           ******************  
Additional airspace provided for the purpose of resolving conflicts. 

 است كردنةوةناوضةى ِر
******************** 

 .كةكان ى فِرؤوبونةوةووبةِركايةيةكى ئامسانى تر بة مةبةستى ضارةسةرى ِر تةرخانكردنى
 

  التصحيح منطقة
**************** 

   .حل التعارض بغرض اضايف جوي فضاء تقديم

( References: Doc 9643 ) 

143. Corrective Action Plan (CAP) 
           ********************************* 

A plan of action to eliminate the cause of a deficiency or finding. 
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 استكردنةوةكانِر نى ثال
******************** 

 كةم و كوِرى يان دةرئةجنام .بؤ  بؤ قوتار بوون لة هؤكار َيكثالنكردنى  
 

 خطة اإلجراءات التصحيحية
********************** 

 خطة إجراءات للتخلص من أسباب القصور أو اإلستنتاج. 
 

( References: Doc 9735 )  

 

144. Correlated Tracks 
            ******************** 

Tracks which have been correlated with a fight plan ( some times this term applies only 

to tracks for which the Mode A code has been correlated with a call – sign in the 

code/call – sign list, i.e. flight plan association ).  

 ثَيكةوةكان ) ئاِراستة(ةوةِرَيِر
*********************** 

 زانينىؤ بهَينرَيت كارئةئةم دةستةواذةية بة يشينةكةدا ) زؤر جاراستانةن كة بةيةكةوة بةسرتاون لة ثالنى فِرئةو ئاِر
كة كةفِرؤ ىبانطةواز يان / ةكةلة ليستى جؤر لةطةَل بانطةوازى فِرؤكةكة  ةوةكةبةيةكةوة دةبةسرتَين Aاستانةى جؤرى ئاِر
 ى بةردةست(.ينمنونة ثالنى فِر بؤ
 

 املرتابطة املسارات 
************* 

 ترابط الـنمط  ات اليت  متاملسارات اليت مت ترابطها مع خطة الطريان ) أحيانا يستخدم هذا املصطلح للداللة فقط على  املسار
A رة مثال ذلك خطة الطريان املصاحبة (مع نداء الطائرة يف قائمة النمط / نداء الطائ. 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

 
145. Correlation Criteria 
              *********************** 
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A number of pulse repetition intervals over which range correlation of replies must be 

achieved in a sliding or moving window extractor before the presence ( or tentative 

presence, subject to further tests ) of a plot can be declared. 

 

 كانى بةستنةوةدانطةثَيو  
********************** 

  َيت ببةدةست ن آلمةكانياوة بؤ مةوداثَيويستة  كة ترثةكان تيا دووبارة ئةبنةوة ، ئةو ترثانةىكة  نةى ماواذمارةى ئةو 
ارى بَير ة ذكردنةوة دةضَيت)يان دةرخستنَيك وةك تاقي سك يان جوآلوةوة ثَيش دةرخستينلة دةرةضةيةكى خلي

 . نةخشةكة ةركةوتنىد بةر لةثشكنينةكانى داهاتوو( 
 

 الرتابط معايري 
*********** 

أو إظهـار   )بل إظهـاره  عدد فرتات تكرار النبض الذي به ترابط املدى لإلجابات جيب أن يتحقق يف نافذة منزلقة أو متحركة ق
 جترييب خيضع لفحوصات الحقة ( قبل بيان اخلارطة. 

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 
 

146. Cosecant Squared Antenna Pattern 
              ***************************************  
An antenna pattern for which the gain is proportional to the square of the cosecant of 

the elevation angle. This rules in an approximately constant signal, as a function of 

range, from an aircraft at constant flight level.  

 

 ندى  بوارى هةوايى ادووجاى كؤسَيك
***************************** 

، ئةم  يةكةىيةرزؤشةى بندى طى كؤسَيكلةطةَل دووجا ييةةِرَيذ  دةكةوَيتدةست  ة بؤ ئةنتَيناى ِرادار  ئةوةى لَيوةىبوارَيك
 ى فِرؤكةكة لةسةر ئاستى فِرؤكةوانى جَيطري.يبنةماية سطناَلَيكى جَيطرية بؤ دوور

 
 مربع قاطع متام جمال اهلوائي 

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

بعـد الطـائرة   لارة ثابتـة  إشـ جمال اهلوائي الذي به اإلكتساب يتناسب مع مربع قاطع متام ةاوية اإلرتفاع. هذه القاعدة تقريبـا  
 اليت على مستوى طريان ثابت. 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

 

 

 

147. Cospas–Sarsat System 
          ************************* 
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A satellite system designed to detect distress beacons transmitting on the frequency of 

406 MHz. 

 

ةوتن ن و فرياكةِراط ىة لَيقةوماوةكاندا و سيستمى بة دواكةوتن بؤ مةبةستيستمى ئامسانى بؤ طةِران بةدواى كةشتيسي
 ى َيبةث

**************************************************************************************** 
 سارسا ( –شلةمةنى )كوسباس 

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

ة لةسةر كركردن تايبة  كراوة بؤ وةرطرتنى نيشانةى ضراوغةكانى هاوا لة سيستمى مانطةدةست كردةكان  ةيستمَيكس
 ميطاهَيرتز ثةخش دةكرَيت. 406لةرةلةرى 

 

 

 ارسات(س –كوسباس  النظام الفضائي للبحث عن السفن املستغيثة ونظام التتبع ألغراض البحث واإلنقاذ بواسطة السواتل )
**************************************************************************************************

* 

 .  ميكاهريتز 406خمصص إللتقاط إشارات منارات اإلستغاثة اليت تبث على الرتدد ستاليت نظام 

 

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 

 

 
 

 148. Cost of Capital 
            *****************  
The cost of raising debt or equity funds. 
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 تَيضونى سةرماية
*************** 

 ثشكةكان. سندوقى يانتَيضونى ضارةسةركردنى قةرز 
 

 تكلفة رأس املال
************* 

 تكلفة تدبري الديون أو صناديق األسهم.
  

 ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

149. Cost Recovery Activity 
           ************************* 
A USOAP CMA activity that is paid for by the requesting State. 

 

 ِرانةوةى تَيضوةكانى طَييضاالك
************************ 

ةالمةتى ساودَيرى ض كارىوردبينبؤ  بةرنامةى جيبانى  لةبةردةوام  ضاودَيرىةكانى بةرنامةى ييةكة لة ضاالكييضاالك
 وآلتى داواكار بةرانبةر بةو ئةركة شايستةكانى ئةدا . ه هةوايى

 

 أنشطة إسرتداد التكاليف
****************** 

 بال عنه. لطالبة مقااط من أنشطة نهج الرصد املستمر للربنامج العاملي لتدقيق مراقبة السالمة اجلوية تدفع الدولة انش
 

( References: Doc 9735 ) 

 

150. Coulomb (C) 
            *************** 
The quantity of electricity transported in 1 second by a current of 1 ampere. 

 

 مب )يةكةى ثَيوانةى بِرى كارةبا(كؤلؤ
********************************* 

 َيربَيت.ئةمث بِرى ئةو كارةبايةى كة لة ماوةى يةك ضركةدا دةطوازرَيتةوة لةاليةن تةزوويةكةوة بِرةكةى يةك
 الكولومب ) وحدة لقياس كمية الكهرباء (

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

 اليت يتم نقلها خالل ثانية واحدة من قبل تيار قدره واحد أمبري.  اِءكمية الكهرب
 

( References: Annex 5 ) 

 

 

 

151. Course  
           ******** 

The intended horizontal direction of travel of a craft. 
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 استةئاِر
******* 

 ةك.ييان كةشتي يةكى فِرؤكةؤيشتناستةى ئاسؤيى مةبةست بؤ ِرئاِر
 

 املسار
****** 

 اإلجتاه األفقي املقصود لسري طائرة أو سفينة.
 

( References: Doc 9731 Volume II and Volume III ) 

 

 
 

152. Coverage Factor (C) 
           **********************  
The ratio of the search effort (Z) to the area searched (A). C = Z/A. For parallel sweep 

searches, it may be computed as the ratio of sweep width (W) to track spacing (S). C = 

W/S. 

 

 فاكتةرى داثؤشني
************** 

كان استةئاِر ىووثَيوى تةريبة ِربطةِران دةكرَيت  بةاَلم ناوضةيةى تيا ئةجنام ئةدرَيت ، بؤ ئةو ( Z)  ىِرَيذةى هةوَلى طةِران
 استةكان.اِرووبةرى نَيوان ئبؤ ِر ( W) ووثَيوى َيذةى ثانى ِرَيت بة ِردررَيذمب

 
 عامل التغطية

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

نـه نسـبة   ة أن حيسـب علـى أ  ( اىل املنطقة اليت جيري فيها أ أما البحث باملسح املتواةي املسـارات فيجـو   Zنسبة جمهود البحث ) 
 ( اىل املساحة الفاصلة بني املسارات. Wعرض املسح ) 

 
( References: Doc 9731 Volume II and Volume III ) 

153. Craft 
         ******** 
Any air or sea-surface vehicle, or submersible of any kind or size. 
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 طاليسكة
******* 

 لة هةر جؤر و قةبارةيةك. (غةواسةَيرئاوى )ذ طاليسكةى هةوايى يان  دةريايى يان 
 

 مركبة
******  

 مركبة جوية أو حبرية سطحية أو غواصة من أي نوع أو حجم.
 

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 

 

 
 

154. Credit 
           ******* 

Recognition of alternative means or prior qualifications.  

 استاندنكردن يان ِرثَيباوةِر
********************** 

 ثَيشينةكان.ازةكان يان تواناكان يان ئامادةيية كردنى ئامِريديار
 
 عتماد أو التصديقاإل

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

 حتديد الوسائل أو اإلمكانات أو املؤهالت املسبقة.
 

( References: Annex 1 ) 

 
155. Crew Member 
            **************** 
A person assigned by an operator to duty on an aircraft during a flight duty period. 
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 كةوانىؤئةندامى دةستةى فِر
*********************** 

 دا.طةشتةى ماولة   ةدرَيت بة ئيش كردن لةسةر فِرؤكةكاسثَيرِر ةوةييئيشثَيكةرىئامسانهةركةسَيك لةاليةن 
 

 رةطاقم الطائ عضو

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

 .الرحلة مدة خالل الطائرة على بالعمل اجلوي املشغل يكلفه شخص أي

 

( References: Annex 6 Part I and Part III, Annex 9, Annex 18, Doc 9734 Part A and 

Part B, Doc 9957, Doc 1002 ) 

 

 
 

 156. Crew Resource Management 
            ******************************* 
Team-based Human Factors training for flight crews. 

 

 بةِرَيوةبردنى سةرضاوةكانى دةستةى فِرؤكةوان
*********************************** 

 .مرؤييةكان فاكتةرة بؤ دةستةى فِرؤكةوانى فِرؤكةكان لةسةر بةكؤمةَل ِراهَينانى
  

  مصادر طاقم الطائرة إدارة
******************** 

 .البشرية العوامل على الطائرات قيادة لطواقم اجلماعي التدريب
 

( References: Doc 9824 ) 

157. Critical Elements (CEs) 
           ************************** 
The critical elements of a safety oversight system encompass the whole spectrum of 

civil aviation activities. They are the building blocks upon which an effective safety 
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oversight system is based. The level of effective implementation of the CEs is an 

indication of a State’s capability for safety oversight. 

 شلؤقةكان (فاكتةرةهؤكارة)
******************** 

نـةن كـة   غاة، ئةو بناة جياوازةكانى فِرينى شارستانى ئةطرَيتةويى ضاالكييى سةالمةتيفاكتةرة شلؤقةكانى سيستمى ضاودَير
آل  وتوانــاى  ؤبــ ةئاماذةيــ ةطــةزة( شــلؤقةكانفاكتــةرة )ِر بــؤكردنى كــارا َيبــةجَيئاســتى ج  ،  ى ســةالمةتنييثايــةى ضــاودَير

 بؤضاودَيرى كردنى سةالمةتى.
 العناصر احلرجة
************* 

ام مراقبـة  إليهـا نظـ   يت يسـتند تشمل العناصر احلرجة لنظام مراقبة السالمة خمتلف أنشطة الطريان املدني أ وهي اللبنـات الـ  
 . السالمة السالمة الفعال ويشري مستوى التنفيذ الفعال للعناصر احلرجة اىل قدرة الدولة على القيام مبراقبة

 

 

( References: Doc 9735 ) 

 

 

158. Critical Engine(s) 
           ********************* 
Any engine whose failure gives the most adverse effect on the aircraft characteristics 

relative to the case under consideration. 

Note.— On some aircraft there may be more than one equally critical engine. In this 

case, the expression “the critical engine” means one of those critical engines. 

 

 

 ى شلؤق يان ترسناكةروَينبز
********************** 

 .وان كراوفِرؤكةكة بةثآى دؤخى ضاوةِر ِرةوشىكاريطةرى زؤر بكاتة سةر كة  بزوَينَيك ثةككةوتنى 
ان بة زوَينةرةكبك لة : لة هةندآ فِرؤكةدا زياتر لة يةك بزوَين هةية كة لة دؤخى شلؤقدان لةم بارةدا يةكَيبينى َيت

 ؤق ناوزةد دةكرَيت.بزوَينى شل
 

 أو اخلطري احملرك احلرج
******************* 

 حمرك يؤثر عطله بشكل  شديد على خصائص الطائرة وفقا للحالة املفرتضة. 
إن تعـبري   قد حيصل يف بعض الطائرات أن يكون هناك أكثر مـن حمـرك واحـد يف وضـع حـرج ففـي هـذه احلالـة          –مالحظة. 

 تلك احملركات احلرجة. احملرك احلرج يقصد به أحد 
 

( References: Annex 8 ) 
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159. Critical Level  
           *************** 

The minimum effective irradiance from a visible laser beam which can interfere with 

critical task performance due to transient visual effects. 

 
 ئاستى شلؤق

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

وو ِر كة  ةكى شلؤقةوانَيكردنى فةرمَيبةجَياليةنى كةمى تيشكاندنى كارا لة تيشكى لَيزةرى بينراو كة دةكرَيت بضَيتة  ج
 ة بينراوةى كة تآ ئةثةِرَيت .يبةهؤى ئةو كاريطةريبدا  

 
 املستوى احلرج
*********** 

ات ثـه مـن تـ ثري   احلد األدنى لإلشعاع الفعال من شعاع ليـزر مرئـي مـن شـ نه أن يتـدخل يف أداء مهمـة حرجـة بسـبب مـا حيد         
 بصرية عابرة.

( References: Doc 9815 ) 

160. Critical Phases of Flight 
           **************************  
The period of high workload on the flight deck, normally being the periods between the 

beginning of taxiing until the aircraft is on the route climb phase and between the final 

part of descent to aircraft parking. 

 

 ى فِرينى شلؤق قؤناغةكان
*********************** 

 سـةرةتاى  لة هةر  تةوةئةطرَي شدوو ماوة ،ماندوبون و كارَيكى قورسى تَيداية  دالة كابينةى فِرؤكةوانةكةئةو ماوةيةى كة 
غى دابـةزين  اكؤتايى قؤنـ  لةبةشى َيطاى طةشتةكة وبؤ ِر ) هةَلسان( كارثَيكردنى بزوَينى فِرؤكةكة لةسةر زةوى تا هةَلطةِران

 تا وةستانى فِرؤكةكة لةسةر ثاركى وةستان. 
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 مراحل الطريان احلرجة
******************** 

ة علـى  رك الطـائر حتـ املدة اليت تنطوي على عبء عمل كبري يف مقصورة القيادة وتشمل عـادة الفرتتـني املمتـدتني مـن بدايـة      
يف  وقـف الطـائرة  ومن اجلزء األخري من مرحلـة النـزول حتـى ت   أرض املطار حتى مرحلة صعود الطائرة بإجتاه طريق الرحلة 

 املرآب. 
 

( References: Doc 1002 ) 

 
 

161. Critical Surfaces 
          ******************* 

Surfaces of the aeroplane that shall be completely free of ice, snow, slush or frost 

before takeoff. The critical surfaces shall be determined by the aeroplane manufacturer. 

 

 ة شلَؤقةكانكاروِر
************* 

ِرانى ش هةَلطـة واوة ثـيَ ووةكانى فِرؤكةيةكـة كـة ثَيويسـتة بآطـةرد بـن يـان ثـاك بـن لـة سـةهؤأل ، بةسـنت ، يـان بـةفرى تـ              ِر
 ووة شلَؤقةكان ديارى بكا .ِرثَيويستة اليةنى دروستكةرى فِرؤكةكة فِرؤكةكة  ، 

 
 ح احلرجةطساأل

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

م حتديـد  علـى أن يـت   أسطح الطائرة اليت جيب أن تكـون خاليـة مـن اجلليـد أو الصـقيع أو الثلـوج الذائبـة قبـل إقـالع الطـائرة          
 اجلهة املصنعة للطائرة. األسطح احلرجة من قبل 

 
( References: Doc 9640 ) 
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162. Cross-Country 
            ***************** 

A flight between a point of departure and a point of arrival following a pre-planned 

route using standard navigation procedures. 

  داوآلتبة سةر 
*********** 

بة  كرابَيت ؤب خشةىنة َيرةوَيكى ئامسانيدا كة لةوة وثَيشخاَلى طةيشنت بة ِر وخاَلى بةجآهَيشنت نَيوان  فِرين لة 
 . وانى ثَيوانةيىيَيكارةكانى كةشتيبةكارهَينانى ِر

 
 عرب البلد
******* 

 ياسية. ملالحة القالطريان بني نقطة املغادرة ونقطة الوصول بإتباع ممر جوي مت التخطيط له مسبقا بإستخدام سياقات ا
 

( References: Annex 1 ) 

163. Cross-Crew Qualification 
          **************************** 

A type rating qualification using a type rating transition course, for which a pilot 

receives training credit for the technical similarities and common operational and 

handling procedures of another aircraft type for which he or she is qualified. 

Note.— The training credit allows an approved reduction in the type rating course, 

compared with the type rating course used to qualify those pilots who do not receive 

such a credit. 
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 دةستةى فِرؤكةوان  ىييئامادةفرة 
**************************** 

ى طادةجؤرى ئام ؤِرينىطبؤ  بة بةكارهَينانى خولَيكى ِراهَينانلة فِرؤكة  ى بؤ جؤرَيكى تر طدةركردنى بةَلطةى ئامادة
وان ن لة تةكنيكدا نَيهاوشَيوة ةى كةيدا فِرؤكةوان بِروانامةيةكى ِراهَينان وةرئةطرَيت بةو اليةنان)لَيباتويى( )لَيزانى( ، تَي

 ردن لةطةَلمامةَلةك و خستنةكارىَيكارى ِر و وةرطرتنىجؤرَيكى تر  لةطةَل اهَينراوةِر ى  لةسةرىيةِرؤكةفئةو  جؤرى 
 هةردوو جؤرةكة.

ةطةَل لبةراورد  ؤكةكة بةبؤ فِرلة ماوةى ِراهَينانةكةدا ئةم بِروانامةية كةمكردنةوةيةك بكرَيت بؤ  : دةكرَيت بينىتَي
مةى ئامادةيان بِروانا  تاستا ئَي نةى كةفِرؤكةوانا ؤر كة فِرؤكةوانةكان وةرى ئةطرن ئةوماوةى ئاسايى ثَيويست بؤ هةمان ج

 ية.ين
 

 تعدد األهلية لدى الطاقم
********************* 

يبيا بش ن أوجه عتمادا تدرإهو إصدار األهلية لطراة إضايف بإستخدام دورة تدريبية لتحويل طراة األهلية أ يتلقى فيها الطيار 
كة بــني عامـل املشـرت  تشـابه التقنيـة بـني  طـراة الطـائرة املؤهـل للعمـل عليهـا وطـراة آخـر أ وكـذلك إجـراءات التشـغيل والت             ال

 الطراةين . 
              ليــة إصــدار األهمالحظــة : يتــيح تلقــي هــذا اإلعتمــاد التــدرييب إجــراء ختفــيض معتمــد يف مــدة الــدورة التدريبيــة اخلاصــة ب 

رين مـن غـري   ولئـك الطيـا  قارنة مـع مـدة الـدورة التدريبيـة املعتـادة للت هيـل لـنفس الطـراة الـيت يتلقاهـا أ          لطراة طائرة أ بامل
 احلاصلني على هذا اإلعتماد التدرييب.    

 
( References: Doc 9379 ) 

 

 

164. Cross-Track Tolerance (XTT) 
      **   ******************************* 
A fix tolerance measured perpendicularly to the nominal track resulting from the 

airborne and ground equipment tolerances and the flight technical tolerance (FTT). 

 

 استةالدان لةسةر ئاِر
**************** 

لة ( يةكةَلة)ه َيكدانمى اللة ئةجنا ووئةدا ِر استةى ئاسايىبة شَيوةيةكى ستونى لةسةر ئاِر اوثَيوركراو يالدانَيكى ديار
 . ىكةوانئامَيرة زةمينيةكان يان ئةو ئامَيرانةى كةلةسةر فِرؤكةكان هةَلطرياون يان تةكنيكةكانى فِرؤ

 

 املسار  –إحنراف عرب 
*************** 

مـنت   مولـة علـى  ية أو تلـك احمل إحنراف حمدد مقاس بشكل عمودي على املسـار اإلعتيـادي ينـتج عـن إحنرافـات األجهـزة األرضـ       
 الطائرة أو تقنيات الطريان. 

 
( References: Doc 8168 Volume II ) 
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165. Cruise Climb 
          **************** 

An aeroplane cruising technique resulting in a net increase in altitude as the aeroplane 

mass decreases. 

 بةردةوامهةَلطةِرانى)هةَلسانى(
*********************** 

 .ةبَيتددروست بةرزبونةوةيةكى بآ خةوش  فِرؤكةكة  بةسوك بونى كَيشى ، و راست جؤرَيكة لة فِرينى راست
 

 التسلق املستمر
*********** 

  طريقة للطريان املستقيم أ تنتج عنها ةيادة صافية يف اإلرتفاع كلما إخنفضت كتلة الطائرة.

 

( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

  
 

166. Cruise Relief Pilot 
            ********************* 
A flight crew member who is assigned to perform pilot tasks during cruise flight, to 

allow the pilot-in-command or a co-pilot to obtain planned rest. 
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 ى ِراستةوانةفِرؤكة لة كاتى فِرينفِرؤكةوانى جَيطرةوى سةركردةى 
****************************************************** 

بؤ ثَيدانى  استداى ِرى فِرينفِرؤكةوان لة كات هةستَيت بة كارى)ديارى ئةكرَيت( يةكَيك لة دةستةى فِرؤكةوان ناو ئةنرَيت 
 بةشَيك حةوانةوة.بؤ فِرؤكةوان يان ياريدةدةرةكةى بؤ وةرطرتنى  َيكدةرفةت

 

 الطيار الذي حيل حمل قائد الطائرة أثناء طريانها املستوي
******************************************** 

ة لقائـد  ي يـوفر فرصـ  كـ أحد أفراد طاقم الطائرة يتم تسميته ألداء مهام وواجبات الطيار أثناء طريان الطائرة بشكل مسـتوي  
 فرتة إسرتاحة خمططة. الطائرة او مساعده للحصول على

 
( References: Annex 6 Part I ) 

 

167. Cruising Level 
           ***************** 

A level maintained during a significant portion of a flight. 

 ةوانةاستِر ىئاستى فِرين
******************** 

 لة بةشَيكى زؤرى طةشتةكةيدا. كا ةئ ئاستَيكة لة فِرين كة فِرؤكةوان ثارَيزطارى لَب
 

 مستوى الطريان املستقيم
******************** 

 مستوى حياف  عليه الطيار طوال جزء كبري من الرحلة.
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 6 Part I, Annex 11, Doc 4444, Doc 1002 ) 

 

 
168. Culture 
            ********* 

All man-made features constructed on the surface of the Earth, such as cities, railways 

and canals.  
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 لتورك/ؤشنبريىِر
************** 

 ن.ووى زةوى وةكو شار و هَيَلى شةمةندةفةر و كةناَلةكاروستى كردوة لةسةر ِرهةرشتَيك كة مرؤظ د
 

 الثقافة
******** 

 كل ما بناه األنسان على سطح األرض مثل املدن والسكك احلديدية والقنوات.
 

) Doc 9881References: Annex 4, Annex 15, (  

 
169. Cumulative Probability of Success  (POSc) 
          ********************************************** 

The accumulated probability of finding the search object with all the search effort 

expended over all searches to date. POSc is the sum of all individual search POS 

values. 

 ننى  طةِراكاكةَلةكةبوونى ِرَيطا
************************* 

لة ِران طةَيك بؤ و هةوَللةطةَل هةمو ى ئةجنامدراوطةِرانبؤ دؤزينةوة لةسةر ئاماجنى شارةزايى و ثسثؤِري كةَلةكةبوونى 
 ت هَينانىبةدةسة بؤ كؤى بةهاى تاكةكانئةم شارةزايية  كراوة ،  ى كة كاتة ئةو تا كة سؤرا  كردن انىكردةك تةواوى
 . انلة ثرؤسةكانى طةِرتن وسةركة

 
 اإلحتمال الرتاكمي للبحث

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

ذا جريـت حتـى هـ   أاإلحتمال الرتاكمي للعثور على هدف البحث مع كل جمهود البحـث املبـذول يف مجيـع عمليـات البحـث الـيت       
 الوقت وهو جمموع القيم الفردية إلحتماالت النجاح لعمليات البحث.

 
( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

170. Cumulative Relative Effort (Zrc) 
           ***********************************  
The sum of all previous relative efforts plus the relative effort for the next planned 

search effort. This value determines the optimal search factor. Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3 

+...+ Zr-next search 

 

 ةكانيكةَلةكةبوونى هةوَلة ِرَيذةي
*************************** 

 ، ئةم نرخة دراور لَيبِريا وَلى طةِرانى داهاتووىهةوَلى ِرَيذةيى بؤ هة )+ كؤ(ةكانى ثَيشوو يكؤى هةموو هةوَلة ِرَيذةي
 . Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3 +...+ Zr-next searchرى طةِران ديارى ئةكا   هؤكا باشرتين
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 اجملهود النسيب الرتاكمي
***************** 

        لبحث األمثل.    يمة عامل اجمموع كل اجلهود النسبية السابقة ةائدا اجملهود النسيب جلهد البحث التالي املقرر وحتدد هذه الق

      Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3 +...+ Zr-next search 

 

( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

171. Current Assets 
          **************** 
Assets that can be realized within one year. 

 كراوِرةضةَلةكى دةستاودةست
************************ 

 ِرةضةَلةكَيك كة دةتوانرَيت لةماوةى يةك ساَلدا دةست بكةوَيت.
 املتداولة األصول

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

 أصول ميكن أن تتحقق خالل سنة واحدة. 

  
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

  

 

172. Current Data Authority 
           ************************* 
The designated ground system through which a CPDLC dialogue between a pilot and a 

controller currently responsible for the flight is permitted to take place. 

 

 ةكاتئةم ةكانى يدةستةآلتى زانياري
*************************** 

 شـتةكة طةى  كاتـة  لـةو سيستمَيكى زةمينى ديارى كراوة بةهؤيةوة طفتوطؤى نَيوان فِرؤكةوان و ضاودَيرى ئامسانى بةرثرس 
 ةكانةوة.يزانياري كىبةهؤى ل دةكرَيت

 
 سلطة البيانات الراهنة

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

ئذ عن الرحلة ملسؤول عنداالنظام األرضي املعني الذي جيري من خالله احلوار عرب وصلة البيانات بني الطيار واملراقب اجلوي 
 . اجلوية

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9880 Part I ) 

  

173. Current Flight Plan 
            ********************** 

The flight plan, including changes, if any, brought about by subsequent clearances. 

Note.— When the word “message” is used as a suffix to this term, it denotes the content 

and format of the current flight plan data sent from one    unit to another. 

 

 ثالنى فِرينى ئَيستا
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**************** 

ة كى ةمؤَلةت ئةوى َيثبة، جآبةجآ بكرَيت لةو كاتةدا  دةبَيت دايةكانيلةطةَل هةمو طؤِرانكار ية كةثالنى فِرينةئةو 
 . مؤَلةتةكانى سةرةتاثاش  دةدرَيت 

ةرؤك و شَيوةى )نامة( دةستى ثآكرد ، مةبةست لةو وشةية ناو ”message“بة وشةى بينى : ئةطةر ئةو مؤَلةتة َيت
 ر .كى تَيةككةوة بؤ يبةشَينَيردراوة لة لةو كاتةدا  َيكراوةية كة ثثالنى فِرينة كار ئةو  ةكانىيزانياري

 خطة الطريان السارية
***************** 

 ألول. اصبح سارية املفعول مبقتضى تصاريح الحقة للتصريح خطة الطريان مبا فيها من تعديالت حمتملة اليت ت
سـارية  لطـريان  ال مالحظة : إذا سبقت هذا املصطلح كلمة " رسالة " أ كان القصد مـن العبـارة حمتـوى وشـكل بيانـات خطـة ا      

 . املرسلة من وحدة اىل أخرى

( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

 

 
174. Cyclic Redundancy Check (CRC) 
            ************************************* 
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A mathematical algorithm applied to the digital expression of data that provides a level 

of assurance against loss or alteration of data. 

 

 دابارةبونةوةضةند دةستكةوتى خوىل لة 
********************************* 

 ى(ئةدا )دَلنياي ىتةبةردةسةكان و بةشَيك لة يلةسةر دةِربِرينى ذمارةيى زانياري دةكرَيتَيبةجَيج لؤكاريزمى ذمَيرةيى
 .ننةطؤِرَينةبن و انة كة ون يبةوةى ئةو زانياري

 
 التكرارية من الدوري التحقق

********************** 
  ولن تتغري. تضيع لن البيانات ب ن الضمان من قدرا وتعطي للبيانات الرقمي التعبري على تطبق حسابية خوارةميات 

 

( References: Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I and Volume II, Annex 15, Doc 

) Doc 9905ume II, Doc 9613, Vol 8168 
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                                          Seventh Edition – July  2008.   

                       c. Part III: International Operations – Helicopters – Seventh  

                                          Edition – July  2010.    Air Transport  

7. Annex 7  : Aircraft Nationality and Registration Marks – Sixth Edition –  

                       July 2012.   

8. Annex 8  : Airworthiness Of Aircraft – Eleventh Edition – July  2010. 

9. Annex 9  : Facilitation – Thirteenth Edition – July  2011. 

10. Annex 10: Aeronautical Telecommunications :   

                        a. Volume I     : Radio Navigation Aids – Sixth Edition – July  

                                                   2006.   

                        b. Volume II   : Communication Procedures Including Those with  

                                                   PANS Status – Sixth Edition – October  2001.  

                        c. Volume III  : Communication Systems – Second Edition – July   

                                                    2007.   

                        d. Volume IV  : Surveillance and Collision Avoidance Systems –  

                                                    Fourth Edition – July  2007.   

                        e. Volume V    : Aeronautical Radio Frequency Spectrum 

                                                   Utilization –  Third Edition – July  2013. 

11.  Annex 11 : Air Traffic Services – Thirteenth Edition – July  2001.  

12.  Annex 12 : Search And Rescue – Eighth Edition – July  2004.   

13.  Annex 13 : Aircraft Accident and Incident Investigation – Tenth Edition –  

                         July 2010.   

 

14. Annex 14 : Aerodromes : 

                          a.  Volume I   : Aerodrome Design and Operations – Sixth  

                                                    Edition – July  2013.   

                          b.  Volume II : Heliports – Forth Edition – July 2013.   

 

15.  Annex 15 : Aeronautical Information Services – Fourteenth Edition – July 
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16.  Annex 16 : Environmental Protection : 

                          a. Volume I  : Aircraft Noise – Sixth Edition – July  2011. 

 

                          b. Volume II : Aircraft Engine Emissions – Third Edition July – 

                                                   2008.   

17. Annex 17 : Security – Ninth Edition – March  2011.   

18.  Annex 18 : The Safe Transport of Dangerous Goods by Air – Fourth 

                          Edition – July  2011.  

19.  Annex 19 : Safety Management First Edition – July 2013. 
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1.  Doc 4444 : Air Traffic Management Fifteenth Edition – 2007.   
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                          Personnel ( ATSEP ) First Edition – 2011. 

3.  Doc 8071 : Manual of testing of Radio Navigation Aids Volume III : Testing   

                         of Surveillance Radar Systems First Edition – 1998.  

4. Doc 8168 : Aircraft Operations :  

                          a. Volume I   : Flight Procedures  Fifth Edition – 2006.   

                          b. Volume II : Construction of Visual and Instrument Flight  
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5.  Doc 8335:  Manual of Procedures for Operations Inspection, Certification  

                         and Continued Surveillance  Fifth Edition – 2010.  

6.  Doc 9157: Aerodrome Design Manual :  

                        Part 1 : Runways  Third Edition – 2006.  

                        Part 6 : Frangibility  First Edition – 2005.  

7.  Doc 9161: Manual on Air Navigation Services Economics  Fifth Edition –  

                        2013. 

8.  Doc 9328: Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting  

                        Practices  Third Edition – 2005.  

9.  Doc 9365: Manual of All – weather Operations  Third Edition – 2013.  

10.  Doc 9379: Manual of Procedures for Establishment and Management of a  

                        State’s Personnel Licensing System  Second Edition – 2012.  

11.  Doc 9432: Manual of Radio Telephony  Fourth Edition – 2007. 

12.  Doc 9433: Manual Concerning Interception of Civil Aircraft (Consolidation 

                        of Current ICAO Provisions and Special Recommendations) 

                        Second Edition – 1990.  

13.  Doc 9562: Airport Economics Manual  Third Edition – 2013. 

14.  Doc 9574: Manual on a 300 m (1 000 ft) Vertical Separation Minimum 

                        Between  FL 290 and FL 410 Inclusive   Third Edition – 2012.     

15.  Doc 9613: Performance – Based Navigation ( PBN ) Manual  Fourth 

                        Edition – 2013.  

16.  Doc 9625: Volume I Manual of Criteria for the Qualification of Flight 
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                        Simulation Training Devices  Volume I — Aeroplanes  Third 

                        Edition — 2009. 

17.  Doc 9640: Manual of Aircraft Ground De – Icing /Anti – Icing Operations   

                        Second Edition – 2000.  

18. Doc 9643: Manual on Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel  

                        Instrument Runways (SOIR)  First Edition – 2004.  

19.  Doc 9654: Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the  

                        Aviation Workplace  First Edition – 1995.  

20.  Doc 9684: Manual on the Secondary Surveillance Radar ( SSR ) Systems  

                        Third Edition – 2004.   

21.  Doc 9688:  Manual on Mode " S " Specific Services  Second Edition – 2004.  

22.  Doc 9694 : Manual of Air Traffic Services Data Link Applications  First  

                         Edition – 1999. 

23.  Doc 9731: International Aeronautical and Maritime Search and Rescue  

                        ( IAMSAR) Manual : 

                        Volume I Organization and Management –  2013 Edition. 

                        Volume II Mission Coordination – 2013 Edition. 

                        Volume III Mobile Facilities – 2013 Edition. 

24.  Doc 9734:  Safety Oversight Manual :  

                         Part A  The Establishment and Management of a State's Safety 

                                       Oversight System Second Edition – 2006.  

                         Part B   The Establishment and Management of Regional Safety 

                                       Oversight Organization Second Edition – 2011. 

                         Part C    The Establishment and Management of Sate's Aviation  

                                         Security Oversight System First Edition – 2007.   

25. Doc 9735: Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous 

                          Monitoring Manual Fourth Edition – 2014.     
26.  Doc 9756:  Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation :  

                         Part I   Organization and Planning  Second Edition – 2014. 

                         Part II  Procedures and Checklists First Edition – 2012.  

                         Part III Investigation First Edition – 2011.  

                         Part IV Reporting Second Edition – 2014.   

27. Doc 9760: Airworthiness Manual Third Edition – 2014.  

28.  Doc 9815: Manual on Laser Emitters and Flight Safety First Edition – 2003.   

29.  Doc 9824: Human Factors Guidelines for Aircraft Maintenance Manual  

                             First Edition – 2003.  

30.  Doc 9830: Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems  

                   ( A- SMGCS ) Manual  First Edition – 2004.   

31.  Doc 9837: Manual on Automatic Meteorological Observation Systems at 

                   Aerodromes Second Edition – 2011.                      

32. Doc 9841: Manual on the Approval of Training Organizations Second  

                       Edition – 2012.  

33.  Doc 9859: Safety Management Manual ( SMM ) Third Edition – 2013.  

34.  Doc 9868: Procedures for Air Navigation Services – Training – First 
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35.  Doc 9869: Manual on Required Communication Performance ( RCP ) – 

                        Appendix "A"  First  Edition – 2008.  

36.  Doc 9870: Manual on the Prevention of Runway Incursions First Edition –  

                         2007.   

37.  Doc 9871: Technical Provisions for Mode "S" Services and Extended  

                        Squitter  Second Edition – 2012.   

38.  Doc 9880: Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical 

                        Telecommunication Network ( ATN ) using ISO/OSI Standards 

                        and Protocols : 

                        Part I   : Air – Ground Applications First Edition – 2010.  

                        Part II : Ground – Ground Applications – Air Traffic Services  

                                       Message Handling Services ( ATSMHS ) First Edition –  

                                       2010. 

                       Part III: Upper Layer Communications Service ( ULCS ) and  

                                      Internet Communications Service ( ICS ) First Edition –  

                                      2010. 

                       Part IV: Directory Services, Security and System Management 

                                      First Edition – 2010.    

39.  Doc 9881 : Guidelines for Electronic Terrain, Obstacle and Aerodrome  

                         Mapping Information.  

40.  Doc 9882 : Manual on Air Traffic Management System Requirements First  

                         Edition – 2008.  

41.  Doc 9883: Manual on Global Performance of the Air Navigation System  

                        First Edition – 2009.   

42.  Doc 9889: Airport Air Quality Manual First Edition – 2011.  

43.  Doc 9905: Required Navigation Performance Authorization Required  

                       ( RNP AR )Procedure Design Manual First Edition – 2009.   

44.  Doc 9906: Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design : 

                         Volume 1 : Flight Procedure Design Quality Assurance System 

                                             First Edition – 2009. 

                          Volume 2: Flight Procedure Designer Training ( Development of  

                                             a Flight Procedure Designer Training Programme )  

                                             First Edition – 2009.  

                          Volume 3: Flight Procedure Design Software Validation First 

                                             Edition – 2010.   

                          Volume 5: Validation of Instrument Flight Procedures First  

                                             Edition – 2012. 

                          Volume 6: Flight Validation Pilot Training and Evaluation  

                                            ( Development of a Flight Validation Pilot Training  

                                            Programmr) First Edition 2012.  

45.  Doc 9924:  Aeronautical Surveillance Manual First Edition – 2011.   

46.  Doc 9925:  Manual on the Aeronautical Mobile Satellite ( Route ) Service 

                         First Edition – 2010.   

47.  Doc 9931: Continuous Descent Operations ( CDO ) Manual First Edition –  
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                         2010.                            

48.  Doc 9937: Operating Procedures and Practices for Regional Monitoring  

                        Agencies in Relation to the Use of a 300 m ( 1000 ft ) Vertical  

                         Separation Minimum Between FL 290 and FL 410 Inclusive 

                         First Edition – 2011.  

49.  Doc 9944: Guidelines on Passenger Name Record ( PNR ) Data First Edition 

                         – 2010 .    

50.  Doc 9946: Manual on Regional Accident and Incident Investigation 

                        Organization First Edition – 2011.  

51.  Doc 9957: The Facilitation Manual First Edition – 2011.  

52.  Doc 9962: Manual on Accident and Incident Investigation Policies and 

                        Procedures First Edition – 2011.   

53.  Doc 9973: Manual on Assistance to Aircraft Accident Victims and their 

                        Families First Edition – 2013.  

54.  Doc 9977: Manual on Civil Aviation Jet Fuel Supply First Edition – 2012.   

55.  Doc 9992: Manual on the Use of Performance – Based Navigation ( PBN ) in  

                        Airspace Design First Edition – 2013.  

56.  Doc 9993: Continuous Climb Operations ( CCO ) Manual First Edition –  

                         2013.   

57.  Doc 1002: Cabin Crew Safety Training Manual First Edition – 2014.   

58.  Doc 1031: Guidance on Environmental Assessment of Proposed Air Traffic  

                         Management Operational Changes First Edition – 2014.  

 

ICAO Circulars 
************************************  

 

1. Cir 33  AN/28    :  Control of Air Traffic along airways using Flight Progress 

                                  Boards – 1953. 

2. Cir 111 AN/83   : Guidance material on Area Navigation – 1973. 

3. Cir 113 AN/85   :  Runway Visual Range observing and reporting practices  

                                  - 1973.  

4. Cir 185 AN/121 : Satellite – Aided Search and Rescue – The COSPAS –  

                                  SARSAT System – 1986.   

5. Cir 187 AN/114 : Instrument Approach Chart – ICAO Guidance to Chart 

                                  Markers – 1984.  

6. Cir 205 AN/1/25: Recommended Method for computing Noise Contours  

                                 Around Airports – 1988.  

7. Cir 207 AN/126 : Simultaneous Operations on Parallel or Near – Parallel 

                                  Instrument Runways ( SOIR) – 1988. 

8. Cir 256 AN/152 : Automatic Dependent Surveillance ( ADS ) and Air Traffic 

                                  Services ( ATS ) Data Link applications – 1995. 

9. Cir 257 AT/106 : Economics of Satellite – Based Air Navigation Services –  

                                 1995. 

10.  Cir 267 AN/159: Guidelines for the introduction and operational use of the  
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                                  Global Navigation Satellite System ( GNSS ) – 1996. 

11. Cir 285 AN/166 : Guidance on Assistance to Aircraft Accident Victims and 

                                  Their Families  - 2001.  

12. Cir 298 AN/172: Training Guidelines for Aircraft Accident Investigators 

13. Cir 309 AT/131 :  Guidelines on Passengers Name Record ( PNR ) Data – 

                                    2006.  

14.  Cir 311 AN/177: Assessment of ADS-B to Support Air Traffic Services and   

                                 Guidelines for Implementation – 2006. 

15. Cir 315 AN/179 : Hazards at Aircraft Accidents Sites. 

16. Cir 321 AN/183 : Guidelines for the implementation of GNSS Longitudinal 

                                       Separation Minima. 

17. Cir 323 AN/185: Guidelines for Aviation English Training Programmes. 

18.  Cir 325 AN/187: In-Trail Procedure (ITP) Using Automatic Dependent 

 Surveillance — Broadcast (ADS-B). 

19.  Cir 326 AN/188: Assessment of ADS-B and Multilateration Surveillance 

                                         to Support Air Traffic Services and Guidelines for 

                                         Implementation.  

20.  Cir 328 AN/190: Unmanned Aircraft Systems (UAS) 

21.  Cir 329 AN/191: Assessment, Measurement and Reporting of Runway 

                                         Surface Conditions. 

22.  Cir 330 AN/189: Civil/Military Cooperation in Air Traffic Management 

23. Cir 336 AN/195: Area Navigation (RNAV) to Required Navigation 

                                  Performance (RNP) Instrument Approach Chart 

                                  Depiction. 

24. Cir 338 AN/196: Helicopter Medical Transport (HMT) Safety Circular - 

                                  2015. 

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

********* 
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 ئينطليزى عةرةبى كوردي
 Height أرتفاع بةرزى

 Altitude علو ى / بلَندىايبلَند

 Air space فضاء جوي بؤشايي ئامسانى

 Air space جمال جوي ى ئامسانىكاية

 Passenger مسافر , راكب رِيَوا , رِيَبوار

 Tourist سائح طةشتيار

 Take – off أقالع هةلَطةرِان , هةلَسان 

 Aviation طريان فرِين 

 Aeronautical اتصاالت طريان طةياندنى فرِين   

communication  

 Control سيطره دابينكردن /رِكيَف

 Incident واقعه او رِوود

 Accident حادثة قةومان / كارةسات

 Surveillance استطالع سووسةكردن , بينينطيَرِى 

 Maneuver مناوره مانؤرِ , رِةفتار

 Air traffic moment احلركة اجلوية مجوجؤلَى هةوايي , ئامسانى

 Navigation املالحة طةشتةوانى , كةشتيوانى

 Automatic تلتقائي خؤخؤطيَرِ/ خؤكرد/ خؤبة

 Clearance تصريح  رِيَطةثيَدان

 Air corridor – Air route ممر جوي  رِيَرِةوى ئامسانى 

  Air way طريق جوي  رِيَطاى ئامسانى

 Air weather ness صالحية  تؤكمةيي

  Clutter تشويش  ذاوةك 

  Application تطبيق  كارثيَكردن 

  Element عنصر  هيَمانة 

  Apron ساحة وقوف الطائرات  طؤرِةثانى وةستانى فرِؤكة  

  Route منطقة  دةظةر 

  Asset اصل  رِةضةلَةك 

  Azimuth السمت  سيَرة , ضاو برِكردن
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  Code رمز  نيشانة / كؤد

 Obstacle عائق  بةربةست 

  Level منسوب  ئاست

 Emission انبعاث  دةرهاويشنت / هةالَيسان

  Runway مدرج  ةفرِط

  Approach تقرب نزيك بوونةوة 

  Action اجراء  رِيَكار 

 Facility تسهيالت رِاييكارى 

  Fulfill تنفيذ  جيَبةجيَكردن 

  Operation تشغيل  خستنة كار , بةطةرخسنت

  Safety السالمة بيَوةيي / سةالمةتى 

  Radiation اشعاع  تيَشكان 

  Reflector العاكس  ثةرضا

 Applicationِ   تطبيق          ئيشثيََكردن

  Visibility مدى الرؤية قةمضى بينني / سيَرة

    DME مقياس املسافات  تيَشكؤ / دورى ثيَو 

 DVOR ديفور رِؤذنة 

  Frequency تردد  لةرةلةر 

  Navigation service خدمات مالحية  خزمةتطوزارى كةشيوانى 

 Operator مشغل ثيَكةربةطةرِخةر / ئيش

 Air transportation الناقل اجلوى طويَزةرةوةى ئامسانى

 Process عملية / ثرؤسة كردة

 Minimum احلد االدنى ئايةخ/ اليةنى كةم

 Airman رجل الطريان فرِينزان
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