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 ثرؤفايل ..                   
 عبداهلل قادر طاهرئةندازيار                                  

 
 

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

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

  2005 – 2003* بةرثرسى دةستةى سةرثةرشتيارى جَى بةجَى كردنى ثرؤذةى فِرؤكةخانة 
 بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى هونةرى فِرؤكةخانةى سلَيمانى . 2009 – 2005* لة 
 تا ئَيستا بةِرَيوةبةرى طشتى فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى سلَيمانى ية . 2009* لة 

 نى .لقى فِرؤكةخانةى سلَيما –* دامةزرَينةرى ثةميانطاى فِرؤكةوانى شارستانى عَيراقى 
 فِرؤكةخانةى سلَيمانى  –كةشناسى فِرؤكةوانى * دامةزرَينةرى سةنتةرى ِراهَينانى 

 * ئةندامى ليذنةى بااَلى فِرؤكةخانةكانى عَيراق .
لة  2017 و 2014* سةرثةرشتيكردنى دوو كؤنفراس و ثَيشانطاى سااَلنةى فِرؤكةخانةكانى عَيراق 

 سلَيمانى .
م و ثكني   امسرتدا وريد نى لة ) مةد* بةشداربوو لة كؤنفرانس و ثَيشانطا نَيودةوَلةتيةكانى بوارى فِرؤكةوا

 ( .ثيناو دبى و ا
 يشانى َير ناوننى لةذبة فِرؤكةخانة و فِرؤكةوا ةتايبةمتةند ئةم ثةرتووكانةية كة* ئامادةكار و نوسةرى 

 (.ICAOكورتكراوةى زاراوةكانى ايكاو ) -1
 . ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى ) ِرَيكةوتنامةى شيكاغؤ ( -2
 ( .IATAيةكَيتى نَيودةوَلةتى بؤ طواستنةوى ئامسانى ) -3
 فِرؤكةخانة و طةشت . -4
 فِرؤكة و فرياكةوتن . -5
 فِرؤكةخانة ثالن و بةِرَيوةبردن . -6
 ثةيوةندي ية فِرؤكةوانيةكان و ئامِرازة مرؤييةكان .   -7

 شارستانى بةرطى يةكةم .ثَيناسةكانى ِرَيكخراوى فِرينى نَيودةوَلةتى فةرهةنطى  -8
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 ِرؤحى ثـاكى ئــةو مـرؤظـةى بة ووشةى كـوردى زمانـى ثذانـدم . -1

 ذيـانـم . ِرؤحى ثـاكى ئـةو مرؤظــةى فَيرى خـؤ ِراطـرى كردم بـؤ -2

 ِرؤحى ثاكى ئةو مامؤستايةى كة فَيرى كردم بة كوردى بنوسم . -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 (ثَيشةكى) 
 

نطةكـة لـة   هةرضةندة ناوةِرؤكى بـةرطى يةكـةم و دووةم تةواوكـةرى يـةك بابـةتن طرنطـى و ئامـاجنى فةرهة       
ــةكيةكانى  ــةوة   ثَيش ــدا ِروون كراونةت ــةرطى يةكةم ــَيم    ب ــة ث ــتيةكى كتَيبةك ــةاَلم وةك ثَيويس ــةند  بب ــة ض اش

 -سةرجنَيك لةسةر كؤي فةرهةنطةكة خبةمة ِروو :
 يةكةم :

 

ةى كؤمَينتانـ ئةطةر بة ووردى ليستى سةرضاوةكان سةير بكةين دةرئةكةوَيــت كـة تـةواوى ئـةو بةَلطـة و دؤ     
ــةكان ِرَيــ         ــاركردنى دةزطــا و اليةنــة فِرؤكةواني ــتانى كــة سةرضــاوةى ك ــراوى فِرينــى شارس  ك خــراون ِرَيكخ

ساَلى  طى تةموزىوةختة كة مانبَي بةدةركردنى هيض بةَلطةيةك يان دؤكؤمَينتَيك يا ثاشكؤيةك تا ئةم ساتة 
 ( ية كة ئةمة بؤ فةرهةنطةكة خؤى طشتطريى كارةكةية .٢٠١٨)

 دووةم : 
 

ــتةكان      ــة و تَيكسـ ــاى ووشـ ــؤ واتـ ــراوة بـ ــة نوسـ ــؤ فةرهةنطةكـ ــكؤيةك بـ ــة وةك ثاشـ ــةى كـ ــةو فةرهةنطؤكـ  ئـ
ــاتر     ــاوتر و ثِرواتـــ ــةى طوجنـــ ــَيت ووشـــ ــدا داِرَيـــــذراوة ئةشـــ ــى خؤمـــ ــارى كةســـ ــَيوةى زانيـــ  لـــــة ضوارضـــ

 سادةتر هةبَيت الى شارةزايان .و  
 سَي يةم:  

 

 نَيِراوةكـــابــة بـــِرواى مـــن سروشــتى وةرطَيـــِران لةوةدايـــة لـــة دووبــارة ِراظـــةكردن و ثَيداضـــوونةوةى وةرط   
ة تـازةن و  كانستيانة زبة دَلنياييةوة زاراوةى نوَي يان ووشةى تر دَيتة كايةوة بة تايبةت لةم جؤرة بابةتة  

يةنــة الشـرتة ئــةو  ارهَينــةرى ئامِرازةكـانني نــةك دروســتكردن و ئةفرانـدنيان بــةاَلم با  ئَيمـة تــا ئَيسـتاش بةك  
 بهَيَلرَيتةوة بؤ خوَينةران و بةكارهَينةرانى فةرهةنطةكة .

 
 بة هيواى سوود بةخشني و سةربةرزى بؤ هةموو اليةك                   

 
 

 

 ئةندازيار                                    
 عبداهلل قادر  طاهر                 

 بةِرَيوةبةرى طشتى فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى سلَيمانى 
              ٢٠١٨تةمووزى                                                                  
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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 

July 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 كَى بوو لة  زةنطى دا؟

 مستةفا ساَلح كةريم

تتانا لة خزمة طرنط * خوَينةرى ئازيز .. ماوةم بدة لَيرةدا دؤستانة ضةند ثةيظَيك دةربارةى بابةتَيكى
رخ لة كى هاوضةةنطَيثَيشكةش بكةم كة دةبَيتة دةروازةيةكى نوَي بؤ ضوونة ناو شارَيكى ِرةنطني لة فةره

 تيى.ودةوَلةنيى نَيزانستيدا، ئةويش بريتية لة فةرهةنطى ثَيناسةكانى ِرَيكخراوى فِرينى شارستابواري 

 انةكانيا و لةوِراهَين خولة * دةمةوَى لة دةستثَيكى ئةم نوسينةدا بَلَيم: بةندة لةبوارى ِرؤذنامةنووسيداو لة
ى طةر عةشقوة ئةووسة الوةكامن وتوانة بَيذيانةداكة شةرةفى طةياندنيم هةبوة، هةميشة بة ِرؤذنامةن

اَل و ين و هةوديزا ِرؤذنامةنووسيتان بؤ ثيشةكةتان نةبَى سةركةوتوو نابن. دةبَى عاشقى وشةو ضاثخانةو
 ِريثؤرتاذو ثَيشرِبكَيى ِرؤذنامةوانيتان هةبَى، دةبَى ببَيتة خولياو خةونتان.

 وخوشكان  ى، بةسةرثةرشتيارى ثةروةردةي * بةهةمان شَيوةش كة بةِرَيوةبةرى قوتاخبانة بوومب و يان
انَى و َيطار بزبى بة برايانى هاوثيشةم بة مامؤستا ئازيزةكامن دةوت: هةر يةكَيك لة ئَيوة ئةطةر كارةكة
ةوام، دكؤتايى  َى بؤبخَيرا خَيرا سةيرى سةعاتةكةى بكات تا بزانَى كةى دةرسةكةى تةواو دةبَى و بةثةلة 

ى ثيشة تاى عاشقمامؤس تةنيا بةِرَيكردنى ئةركَيكى ِرؤتني ئاساية، بةثَيضةوانةوةئةوة بة نيسبةت ئةوةوة 
ةوَلدان هؤذانةو انى ِرثريؤزةكةى لةطةَل هةَلمذينى تؤزى تةباشريداو لةطةَل شةوخنونيى ئامادةكردنى وانةك

 و ِريزى شِرة بؤ بةرزكردنةوةى ئاستى قوتابيةكانى ئةوة عاشقَيكى ِراستةقينةى قوتاخبانةو تةختةى
 بةيانيان و سروودى نيشتمانيى و ثةروةردةكردنى ِرؤَلةكانى ئةم نةتةوةيةية.

ةِرَيوةبةرى ازيارو بئةند * ئةم دوو منوونةيةم بؤية هَينايةوة كة ثَيتان بَلَيم كاكة تايةر عةبدولال قادرى
و  رانسكؤنف طشتى فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى سلَيمانى لةناخةوة عاشقى ثيشةكةيةتى. لةهةموو

 ةفرِيؤ نةداوة،باتى خؤى وة، كبثَيشانطايةكى نَيودةوَلةتيدا كة لة واَلتانى ئةوروثا طرياوةو ئةم تَييدا بةشدار 
َى،  وود ببينستريش هةوَلى داوة ئاستى زانستى خؤى لةم بوارةدا بةرزتر بكات و زياتر فَير ببَى و  زيا

 وردستان.ئةوةشى لَييانةوة فَير دةبَى بيطةيةنَيتة ك

ئامَيرى فِرؤكةو  ساَلى تةواوة لةطةَل فِرؤكةو 13* كاكة تايةر ئةوةندةى لةنزيكةوة دةيناسم دةزامن 
ستا تى تا ئَيةكةيةفِرؤكةخانةو زاراوة هونةريةكان و كاروبارة ئيداريةكانيا دةذى. ئةوةندة عاشقى ثيش

ديى انةى كورتَيبخةوانيى ثَيشكةش بة كحةوت كتَيبى زانستيانةى تايبةت بة فِرؤكةو فِرؤكةخانةو فِرؤك
 كردوة.
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كخسنت و ِرَي * ئةم جارةيان دةستى داوةتة بةجَى هَينانى كارَيكى سةخت بةاَلم زؤر بةسوود ئةويش
يةكةم  ة. بةرطىَلةتيئامادةكردنى زاراوة طرنطةكان و ثَيناسةكانى ِرَيكخراوى فِرينى شارستانيى نَيودةو

A.B.C رَى.انى ئازيز وا بةرطةكانى تريشى بةرودوا ثَيشكةشتان دةككةوتؤتة دةست خوَينةر 

ى بى هةوَلق وةه* لةو ِرؤذطارةوة كة مةال سةعيدى كابان خةريكى سةرف و نةحوى كورديى بوو، كة تؤفي
ار ياسةمتةدساس و بوذاندنةوةى زمانى كوردى دةداو لةو سااَلنةوة كة ئيرباهيم ئةمحةدى نووسةرو ياسان

وَلى رةكان هةرة طةوطةالوَيذى تةرخان كرد بؤ خزمةتى زمان و ئةدةبى كوردى، ئيرت بةرودوا نووسةطؤظارى 
منانة، وون و مابنةى زمان نيشا ئةوةيان داوة زمانى كوردى بثارَيزرَى و بة زيندوويى مبَينَيتةوة، ضونكة

نى كورد نى ئينساَيدالتةبةر بؤ ذَيمة ِرةطةز ثةرستةكان ضةند هةوَليان دا و ضةندين ِرَيطاى ضةوتيان طرِر
 ن.بؤ نةهَيشتنى شوَينةوارةكانى كورد، بةاَلم نةيانتوانى زةفةر بة زمانةكةمان بهَين

ةَلطرى ئااَل ه )ذين(* لةبوارى فةرهةنطى كورديدا، شَيخ حممدى خاَل و ثريةمَيردو ِرؤذنامةكانى )ذيان(و
مة ن و د.حةالدي هةذارى موكريانى و فاضل نظام بةرز ِراطرتنى خزمةتى زمانى كورديى بوون،  زةبيحى و

ا ةتوانبِرةشيد قةرةداخى و شةوكةتى مةال ئيسماعيل و دكتؤر فرياد فاضل و ضةندين كةسى ترى 
ل  و جةال.شةومنخزمةتَيكى طةورةى زمانى كوردييان كردوة. لةبوارى ئيديؤمى كورديدا مامؤستايان ع.ع

 مةمحودى مةال عةىل ثَيشةنط بوون.

نى ب و كةساغةري ةبوارى فةرهةنطى زانستيشدا سةرقافَلةى ئةم بابةتة جةمال عةبدول و كةمال جةالل* ل
ح و َيخ ساَلورى شترى وةك ئةوان دَلسؤز بوون. هةر لة ِرةفيق حيلمى و ئةمحةدى عةزيز ئاغا تا شَيخ ن

 قانيع و خودوو بَي ئةمحةد موختار جاف و عةىل كةمال باثريو لةوةودواش فةالمورزو طؤران و بَيكةس
ديى، مانى كورن بةزشاهؤو شَيخ سةالم و أ.ب.هةورى و ِرةمزى مةال مارف هةوَلى طرنطيان داوة بؤ برةودا
كةمال ريم و د.ال كةلةسااَلنى ثةجناكانيش بةدواوة تا حةفتاكان و لةوةودواش كةسانى وةك كاكة حةمةى مة

سؤز ةوانى دَلك باخوِرةمحانى حاجى مارف بةردةوام وةفوئادو د.عزالدين مستةفاو د.مارف خةزنةدارو د.ئة
يالن و ددى و خةريكى ئاودانى طوَلةباخةكانى ئينجانةى زمانى كوردى بوون، شيعرةكانى ع.ح.ب و هةر

وو ال ثةشَيةبدولعكامةران و كاكةى فةلالح و شَيركؤ بَيكةس و د.ئةنوةر جاف و جةالىل مريزا كةريم و 
ى كورد مرؤظ ةشتى و سةعدولال ثةرؤش و شاعريانى تر زمانى كوردييان الىلةتيف هةَلمةت و كةريم د

 خؤشةويسترت دةكرد.

* وا ئَيستا كاك تايةر عةبدولال ئةندازيارى عاشقى ثيشةكةى بة ئامادةكردن و ِرَيكخستنى ئةم فةرهةنطة 
ديى، هةر جارةو خشتَيكى ترى خستة سةر ديواربةندى زمانثارَيزميان بؤ دةوَلةمةند كردنى زمانى كور

زةنطَيك و هةر جارةى هةواَلَيك يان نامةيةك يان ناميلكةيةك يان كتَيبَيك. ئةم جارةيان لة فِرؤكةخانةى 
نَيودةوَلةتى سلَيمانيةوة كاك تايةرى بةِرَيوةبةرى طشتى ئةو فِرؤكةخانةية زةنطى لَيدا كة ئَيمةومانان 
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نيمان دياريةكى بةنرخ لةسةر مَيزةكان ِريزكراون و بةدةم زةنطةكةوة بةرةو ثؤىل خوَيندن ئةضووين بي
 فةرموومان ىَل ئةكةن بؤ خوَيندنةوةيان كة نزيك بووينةوة ِروانيمان )فةرهةنطة طرنطةكانى كاك تايةرة(.

رة دَلسؤزة، ةم نووسةئ كة * ئةم كارةى كاك تايةر داهَينةرانةية، هةر لةم بوارةدا نابَى ئةوةمشان لةبري بضَى
ر هةر بةبةرام يستدات، بةاَلم لةكاتى ثَيوة نةرم ونيانة كة بة سروشت كؤتر ئاسا مامةَلة دةكائةم ثياو

ة، ىَل داو ةزايىدةست درَيذيةك كرابَيتة سةر شةرعيةتى فِرؤكةخانةكةمان، هاتؤتة دةنط و زةنطى ناِر
 ردوة.كةالنةدا ة مةسجؤردةستةوسان نةوةستاوة، بةثَيى ياسا و ثةيِرةوى كارثَيكراو مامةَلةى لةطةَل ئةم 

و غةدرى وا مَيذوَى ئة* دَلنيام ئةطةر ئةمِرؤش بةرهةمةكانى فةرامؤش بكرَين و بايةخى تةواويان ثَى نةدر
 وا قبوَل ناكات و لةالثةِرةكانى خؤيدا تؤماريان دةكات.

رهةمى انيدا بةاى ذيلةكؤتاييدا دةستخؤشى لة كاكة تايةرى ئةندازيار دةكةم، بةهيوام لة قؤناغى لةمةودو
 زياترمان ثَيشكةش بكات، خوازيارم تةمةن درَيذ بَيت و هةردةم سةركةوتوو بَيت.

يةت لةطةَلدا م طفتوطؤام ئةتؤش ئةى خوَينةرى بةِرَيز.. ساَلوَيكى دَلسؤزانةم ىَل قبوَل بكة كة ِرَيطات ثَيد
 بكةم.

يارى بؤ ةمة دكاكة تايةرى دَلسؤز  سوثاس بؤ تؤش كة ئةو متمانةيةت ثَيكردم ئةم ضةند ثةيفةم بك 
 فةرهةنطة بةنرخةكةت.. بةهيواى بةرهةمى زياتر.

 

 2/8/2018سلَيمانى: 
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 بەناوی خودای گەورەو میهرەبانەوە
 

ستان و بەتایبەتیی شاری دۆستانەیەوە خواروی کورد وا تیشکێکی بە ئەوینی مرۆڤ خۆری زەردیاوا دەدرەوشێتەوەو
انە.  هاواڵتی وتمان سلێمانیی و فرۆکەخانەکەی ئاوەدان و ڕۆشندەکاتەوە. خۆشەویستیی و گەرمیەکەی بۆ نیش

 ەن. لە کاتێکداجەستبەر انیداتیشکەکە لە ژیاننامەی ئەندازیارێکی شارستانیی و ئەوینەکەی لە چاالکیی و بەرهەمەک
یی بۆ ێودەوڵەتنێتیی بەشدارێکی سەرەکیی و کارایە لە داڕشتنی بناغەی فڕۆکەخانەو کردنی بە ئەندامی 'یەک

مانی یان بە زێویستگواستنەوەی ئاسمانیی'، وەک مامۆستایەکیش خەمی ڕاژەکارانێتی وسەرچاوەی زانستیی  پ
کتێبەکانی  ن، بەاڵمەردەییەکانی ماندوبونەکەی بەگشتیی  پەروبۆ ئامادەدەکات. بەرهەم -زمانی کوردیی–دایکیان 

تە بۆ ئەوەن ندنن، واێگەیا'کورتکراەی زاراوەکانی ئایکاو' و 'فرۆکەخانەو گەشت' بە تایبەتیی، بۆ پەروەردەو پ
ەر دن لەسگفتوگۆکر'ە بۆ بکرێنە بابەتی بەرنامەی خوێندن لە قۆناغی بنەڕەتییدا. با لەم بابەتەوە بپەڕێینەو

 'فەرهەنگ'. 
کی چڕو ا پێڕەوێ. واتمرۆڤ گیاندارێکی قسەکەرەو ڕاستیشە، کە بە زمانەوە مرۆڤە. زمان مۆدولێکی مێشکیەتی

گ و بە پییت. ن بە دەنیرەکائاڵۆزە، کە لە فەرهەنگ و ڕێزمانەکەی پێکهاتووە. فەرهەنگ تێکردەیە بۆ دەربڕینی بی
گ گرنگیی فەرهەن دا بەهاوخاڵە و ژیربێژیی باووباپیرانیانن. لەم دوو خۆ وشەکانیش هەڵگری بییروبۆچوون، دنیابینیی

 ئاشکرادەبێت.
واتاکانیان  و نتەنها وشەکا 'وشەنامە' شازاراوەیە، هەم 'قامووس'  وهەم 'فەرهەنگ' یش دەگرێتەوە. لەوشەنامەدا،

کۆکراوەی  ەبۆ نمونە، ل دیی،کور-هەن، بەاڵم لە فەرهەنگدا دەروازەی زانیارییان بۆ تۆمارکراوە: فەرهەنگی کوردیی
ڕەگەزی لە پۆلە یتیینگشت وشە کوردیەکانی سەرتاسەری کوردستان و دەروازەی زانیاریەکانیان پێکدێت، کە بر

یی، الوەکیی ای سەرەک)وات )کاتەگۆریی( هەر وشەیەکی تۆمارکراو، جۆری دەربڕینی بە نوسیین و بە دەم، واتاکانی
 شەی هەڵگوێزاوووێکدراو، شەی لەکارهێنانی لە ڕستەداو هاتنی لە وشەی مۆڕفۆلۆژییدا )وو خراوەپاڵ یان بارکراو(، ب

 یی'. وشەی داڕێژراو(. ئەم فەرهەنگە ناونراوە 'فەرهەنگی ئاوەزیی' یان 'فەرهەنگی نەتەوە
ا یشدەو لەگەڵیانیییەکێک لە ڕێگاکانی زۆربوونی یان زۆرکردنی دانەکانی گەنجی وشەکان وەرگرتنی وشەی ب

کات لەگەڵ وازاراوەکان ه هێنانەناوەوەی زاراوە زانستیی، ئابوریی، ڕامیاریی و ... هتد. بەشێکی پێکدەهێنێت.
 ' و 'خواستراو'قەرزکراوشەی 'گەشەکردنی ئەو الیەنانەداو بەگەیشتنیان بە کوردستان دێنەناوانەوە. وشەی بیانیی و

تر دەکەن. نی فراوناخێوەرائمەودای بیرکردنەوەو بییرەکانی یان هەیە. وەرگرتنی وشەی بیانیی لە هەر زمانێکدا  
 ، کە  قەرزکراودادەنێن نەیانبە مەبەستی پاراستنی زمانەکانیان، نەتەوەکان فەرهەنگی تایبەتیی و جیا بۆ ئەو وشا

ە  لەم اتایەور، بەو وتایە یان  خواستراون. ئەمیان بە 'فەرهەنگی وشە بیانیەکان' ناسراوە. فەرهەنگەکانی کاکە
ە شێوەی لەیشی چەشنەن، کە بۆ وشەو زاراوە بیانیەکان وشەو زاراوەی کوردیی هێناوەتەوە؛ هێنانەوەک

 وشەدروستکردن )مۆڕفۆلۆژیی( یان داهێناندایە.



 

20 
 

یبەتیی و و بە تا ەکانیهییچ زمانێک لە زمانێکی دییکە چاکتر یان زەنگیینتر نییەو هەر زمانێک بە گەنجی وش
ۆرەکانی. لە ە جۆراوجبوار ە باریدایەو دەتوانێت ببێتە زمانی زانست و خاوەنی زاراوەی ڕشتەوئەدگارەکانیەوە ل

 ئەنجامدا، زمانی  ڕاگەیاندندن و وێژەوانیشیاک پێدەڕازێنرێنەوە.
 

دوو  ەسەر هەرێڕە بوەرگێڕان لە زمانێکەوە بۆ زمانێکی تر پێویستی بە دەستەاڵتشکاندنەوەی تەواوی وەرگ
ەزابوون لە یدا. شارشەکانزمانەکەدا، بەتایبەتیی بەسەر فەرهەنگ و تایبەتمەندییە واتایی و ئاوەزمەدیەکانی و

ێدەکەوێتەوە. وەکانی لشارا ستنەوەی وێنە وردوڕستەسازیی و پێکهاتوەکانیدا، پەیوەست بە واتاو ناوەرۆکەوە، گوا
ا لە خوێنەر ەیشە وەهەر ئەمههەڵبژاردنی وشەو دەربڕدراوی گونجاو بۆ پێدانی چێژ بە خوێنەر مەرجێکی بنەماییە.  

 راوە. کیان نوسی دایدەکات هەست بەوە نەکات، کە دەقەکان وەرگێڕدراو نیین و هەر لە بنەڕەتیشدا بە زمان
 

سپۆڕی کە، کە پەسانێکاراوە هەم وەرگێڕانەو هەمێش دانانی زاراوەیە. دانانی زاراوەیش پیشەی وەرگێڕانی ز
ان دێمیای زمان' یەک 'ئەکاەکی وزاراوەدانانن. لەم ڕاستیانەوە ئاشکرادەبێت، کە ئەم پڕۆژەیە ئاڵۆزو گرانە. دەزگای

اریدایەو بکوردییەوە لە-ردیینی فەرهەنگی کو'مەنامە' بە پسپۆڕانی زانستی زمانی کوردیی و ئامادەکاران و نوسەرا
وە ەوەکە ئەنکردندەتوانێت بەسەر ئەم چەشنە بەرهەمە وەرگێڕدراوانەدا بچێتەوەو هەڵیانبسەنگێنێت. ڕو

گرافییدا  او ئۆرسۆە واتئاشکرادەکات، کە بەرهەمێکی وەک ئەم بەرهەمە بەنرخەی بەردەستتان بەبێ کەموکوڕیی ل
 نابێت.

 
ەنانەت تزێک یان و فرێکرمانجیی ناوەڕاست داڕێژەرییە. واتا، هەمیشە بۆ چشتێک هێمایەکی سادەی نییە، بەڵک

یەر'، لە ناخ 'کاک تا گەکانڕستەیەکی بۆدادەنێت. زمانی وەک ئەمەیش لە جیهاندا باوو باڵوە. ئامادەکاری فەرهەن
ەوە اناوە. لەم ڕێیپەسەند دێزی بەبۆ زۆربەی زاراوەکان فرو نەستیدا  بەم تایبەتمەندییەی زمانەکەمانی زانیوە، بۆیە 

یدا، ئەم نی کوردیی زمادانەر خۆی لە داتاشینی نادروستی وشە بەدوورگرتووە. بەندە، وەک پسپۆڕێک  لە زانست
اوەکەن، کە وەرگێڕدربمانە کارەی بەرزدەنرخێنێت. کەرەستەکانی وەرگێڕانی 'زاراوە' وشەو پێکهاتوی سینتاکسیی ز

لەتەک  رەوە.ۆشبەختانە الیەنێکی زەنگینی وەرگێڕن بە پێشخانی گەنجێکی زمانیی شارو دەرەوەی شاخ
ەرن لە کاک تای ەوتنیخۆشەویستییدا بۆ نیشتمانەکەی و دڵسۆزیی بۆ پیشەکەی، ئەم الیەنەیشی هۆکارێکی سەرک

یی و بواری وی زانستڕدرای وەرگێوەرگێڕان و دانانەکانیدا. ئاسان نییە بۆ هەمو بەڕێزێک لە ناوەرۆک و مەبەست
ە خودی ەمەکیی لهەکەی تایبەت بگات. ئەگەر خوێنەرێک گران لە دەقەکان بگات یان هەر تێیاننەگات، ئەوا ماک
شتنەکەدا، تی تێگەیە گرفلزانست و بوارەکەدان، نەک لە وەرگێڕانەکەدا. دەقە عارەبیی و ئینگلیزیەکان، بەاڵم 

 یارمەتیدەرێکی تەواون.  
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 ێشەکیی وپکانی، و بەرگ، شێوەی تەواوی، پێڕست و دابەشکردنە ونیشانی سەرچاوەکان، کوالیتیی کاقەزنا
          . ردەمیینت، سەناوەرۆکی، هێڵکاریی و وێنە ڕونکەرەوەکان تا بە دیوی دەرەوەی بەرگی کۆتاییان دەگا

 .بە کوردیی و بە کورتیی وەرگێڕی دانەر خەمی درشت و وردی هەبوەو هەیە
 

 بەم ڕاژەیەتان لەم بوارانەدا ئێمەتان قەرزبارکرد،
 دەستتانخۆشبێت و سەرکەوتوو بن

 
 

 حويیدی مهمهپڕۆفیسۆر د. محه
 پسپۆڕی زانستی زمانی کورديی

 شی کورديیبه -مامۆستای زانکۆی سلێمانيی
١٤/٨/٢٠١٨ 
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 ة ـمــلــك

 
هلل قادر اهر عبداطهندس اجمللد االول من )قاموس تعاريف الطريان املدني الدولي( الذي اعده االستاذ املصدر 

 مدير عام مطار السليمانية الدولي .وهذا هو اجمللد الثاني للقاموس.
توي على وحي العربية,وردية وقد اعد االستاذ طاهر اجمللد االول والثاني بثالث لغات هي اللغة االنطليزية والك

 التعاريف و املصطلحات املستخدمة يف الطريان املدني.
داده , اذ هر يف اعاذ طاوعند مراجعيت للمجلد االول ادركت حجم اجلهد الكبري و االستثنائي الذي بذله االست

حاب لى اصعليس من السهل اعداد مثل هذا الكتاب ملا حيتويه من مفردات متنوعة يصعب فهمها اال 
ت بشكل املفردا  شرحيفو ما يدل على سعة معلوماته وقابليته الفنية يف هذا اجملال . وقد جنح االختصاص وه

 مبسط وخمتصر حبيث يسهل على اي قارئ فهمها .
هو وملدني و اريان ومن وجهة نظري فان هذا الكتاب يعترب قفزة نوعية يف جمال اعداد الكتب اخلاصة بالط

اللغات  تب بتعددن الكمابعني لشؤون الطريان املدني فهو ميتاز عن غريه يعترب مصدرا مثينا للدارسني واملت
 )اللغة االنكليزية والكردية والعربية (اضافة اىل الصور التوضيحية التى حيتويها.

ها مل لصلة لكناذات  ومن خالل عملي الطويل يف الطريان املدني فقد اطلعت على الكثري من املصادر والكتب
 هذا الكتاب.ترقى اىل مستوى 

اح يف اصدار له النج تمنياويف اخلتام احيي االستاذ طاهر على اجلهد الكبري الذي بذله يف اعداد هذا اجمللد م
 بقية االجزاء.

 
 

 2018 -الدولي السليمانية مطار – اجلوية الرقابة شؤون مستشار –كاظم على مبارك 
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-  D  - 

 
1. D 

The largest overall dimension of the helicopter when rotor(s) are turning measured from 

the most forward position of the main rotor tip path plane to the most rearward position 

of the tail rotor tip path plane or helicopter structure. 

Note.— “D” is sometimes referred to in the text using the 

terminology “D-value”. 

D 

 

 ؤ دورترينةى سةرةكى بثةروان ثَيشةوةىثَيشى  خاَلى  نَيوان  ىدةخولَيتةوة  ماوة َيكهةىل كؤثتةر كاتَيك ثةروانةى  
 .ى ناوزةد دةكرَيت ذى بة طةورةترين درَيثةروانةكة دواوةىخاَلى سةرى 

 (.D) ى( لةو تَيكستةدا ئاماذةية بؤ بةكارهَينانى نرخDجار )تآبينى : زؤر 
D 

ن رأس قع األكثر خلفية ميسي اىل املوقع األمامي للدوار الرئوتدور مراوحها مقاسة من املعندما  هليكوبرت لُبعَد العامَّ األكرَب للا 
 الدوار .

 (.  Dأحيانا يف النص بإستخدام عبارة قيمة ) " D"تشري  –الحظة. م
 

( References: Annex 14 Volume II )  

 
2. Damp Lease 

A wet-leased aircraft that includes a cockpit crew but not cabin attendants. Damp lease. 

A wet-leased aircraft that includes a cockpit crew but not cabin attendants. 

 ن بَى خزمةتضىرآ طرتك
 اران.نةى طةشتيدةستةى ناو كابيةكان( واتة بَى ي) خزمةت ضيبةدةستةى فِرؤكةوانةوة بآ كة فِرؤكةطرتنى بةكرَي

  

 الرطب التأجري
 الركاب. مقصورة طاقم دون ولكن القيادة قمرة طاقم مع الطائرة تأجري هو  
 

 

( References: Doc 8335 ) 
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3. Danger Area 

An airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flig    ht of 

aircraft may exist at specified time. 

  

 ناوضةى مةترسى
 .ية طةى مةترسجَييدا تَيفِرين لة هةندآ كاتدا  بؤ فِرؤكةكان كراو يووبةرَيكى ديارية بة ِريكايةيةكى ئامسان

 

 ِةمنطقة خطر

 ذو أبعاد حمددة تكون الفعاليات بداخله خطرة على الطائرات يف أوقات معينة.  جمال جوي
 

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Annex 15 )  

 
 

4. Dangerous Goods 

Articles or substances which are capable of posing a risk to health, safety, property or 

the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the Technical 

Instructions or which are classified according to those Instructions. 

Note.— Dangerous goods are classified in Annex 18, Chapter 3. 

 كاآلى ترسناك
ة لة و كاآليانطة. ئةيان ذين سامانةكانة مةترسى لةسةر تةندروستى يان سةالمةتى يان ندةب كةرةستة و كااَلية هةندآ 

 . يانةيَينماِر َيى ئةوةثن كراون بَيلثؤ  َينماية هونةريةكان يان ى ِرَيبةث ن ديياريكراودا دارةكانرسيةتم ليستى كاآل
 راون .ثؤلين بة شى سَيهةم دا   18ارة  لة ثاشكؤي زم ترسناكةكانكااَل .:تَيبينى 

 
 السلع اخلطرة

اخلطـرة يف   ائمـة السـلع  مواد ميكن أن تعرض اىل اخلطر الصحة أو السالمة أو املمتلكات أو البيئـة والـيت يـتم دديـدها ضـمن ق     
 التعليمات التقنية أو اليت مت تصنيفها وفقا اىل تلك التعليمات.

 الفصل الثالث. 18مصنفة يف امللحق  طرة اخلسلع ال -. الحظةم
 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 18 ) 



 

27 
 

 
5. Dangerous Goods Accident 

An occurrence associated with and related to the transport of dangerous goods by air 

which results in fatal or serious injury to a person or major property or environmental 

damage. 

 ةكانكاآل مةترسى دار قةومانى
ركردن تـا  ة هـؤى برينـدا  كاآليةكى مةترسى دار بة فِرؤكـة كـة ببَيتـ    ئامسانى  بة طواستنةوةى هة بَيت  وَيك ثةيوةندىوودار ًِ

طةيانـدن بـة    يـان زيـان   سـامانى كةسـةكان   كةسـةكان يـان ببَيتـة مةترسـى لةسـةر      بؤ كوشنت يان برينداركردنَيكى مةترسى 
 . ذينطة

 
 حادث السلِع اخلطِر

 

يسـية  تلكـات الرئ ترتبط وتتعلق بنقل سلع خطرة جوا قد تؤدي اىل جروح قاتلة أو جدية لإلشخاص أو قد تعـرض املم  حادثة
 اىل اخلطر أو تؤدي اىل أضرار بيئية. 

 
( References: Annex 18 ) 
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6. Dangerous Goods Incident 

An occurrence, other than a dangerous goods accident, associated with and related to 

the transport of dangerous goods by air, not necessarily occurring on board an aircraft, 

which results in injury to a person, property or environmental damage, fire, breakage, 

spillage, leakage of fluid or radiation or other evidence that the integrity of the 

packaging has not been maintained. Any occurrence relating to the transport of 

dangerous goods which seriously jeopardizes the aircraft or its occupants is also 

deemed to constitute a dangerous goods incident. 

 ترسناكةكانكاآل  ىووداوِر
 ة ني  ةرجيشم اكةكان ,ترسنكاآل نى ابة طواستنةوةى ئامس تهةبَي ثةيوةندى (ترسناككاآليةكى  نةك قةومانى )َيك ِروداو

ة يان ذينط سامانةكانةبطةياندن برينداركردنى كةسَيك يان زيان هؤى بَيت بة ب  ووبدات وِر لةسةر فِرؤكةكةِرووداوةكة 
ة ةيوةندى بث وةكةووداِرشكاندن يان هةر زيانَيكى تر.  تي ذانى شلةمةنى يانيان ئاطركةوتنةوة يان شكاندن يان ِر

 اتة مةترسيةوة.خبينةكانى شسةالمةتى فِرؤكةكة يان سةرن كة ئةوةية ترسناككاآلى  يطواستنةوة
 

 السلِع اخلطرِة واقعة

ائرة لـى مـا الطـ   واقعة غري حادثة السلع اخلطرة تتعلق بنقل السلع اخلطرة باجلو ليس من الضـروري أن تكـون قـد وقعـت ع    
اع أو أي ائل أو إشـع واليت تؤدي اىل جرح شخص أو إحلـا  ضـرر باملمتلكـات أو البيئـة أو إحـداث حريـق أو كسـور أو إنسـكاب سـو         

 كل جدي .  طرة اليت قد تعرض للخطر سالمة الطائرة أو شاغليها بشضرر آخر. هي أي واقعة تتعلق بنقل السلع اخل
 

( References: Annex 18 ) 

7. Database 

One or more files of data so structured that appropriate applications may draw from the 

files and update them. 

Note.— This primarily refers to data stored electronically and accessed  by computer 

rather than in files of physical records. 

 ةكانيزانياري بنكةى
هَينرَيت و انة دةربيو دؤسيانة لةيَيطةيةك دةتوانرَيت ئةو زانياريَيكخراوة بةِرِر,   كانةةييى زانيارةك يان زياتريدؤسي

 يان تيا بكرَيت بةثآى ثَيويست.يانكارطؤِر
  دايرى ئاسايى لة تؤمائةوة انة كة بة ئةلةكرتؤنى هةَلطرياون بة كؤمثيوتةر لة جياتىيئاماذةية بؤ ئةو زانياري بينى :َيت

 . نبطرياهةلََ
 

 قاعدة البيانات

لالزمـة  اء التعـديالت  بطريقة متكن من سحب التطبيقات املخصصة من امللفات وإجراالبيانات منظم  ملفات أكثر من  واحد َأو
 عليها.  

 ادية. سجالت إعتييشري هذا اىل البيانات اليت مت خزنها ألكرتونيا بإستخدام الكومبيوتر بدال من خزنها يف –الحظة. م
 

( References: Annex 15 ) 
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8. Data Conventio 

An agreed set of rules governing the manner or sequence in which a set of data may be 

combined into a meaningful communication. 

 

 ةكانيزانياريةى ذوا
امَيكى امدا ثةيلة ئةجن كة ةكيكؤمةَلة زانياريبؤ دروستكردنى  رَيكخسنتيان َيكار ة ِردةبن ثةسةندكراوة  ذمارةيةك بنةماي

 . َيتدىَل ئةجنام  ثِرواتاى 
  

 إصطالح البيانات
عـن رسـالة    ت مبـا يسـفر  جمموعة متفق عليها من القواعد اليت دكم األسلوب أو الرتتيب املتبع يف توليف جمموعة مـن البيانـا  

 ذات معنى. 

 
( References: Doc 4444 ) 

 

9. Data Link Application 

A data link application is the implementation of data link technology to achieve specific 

air traffic management (ATM) operational functionalities. For example, in this context 

the current functionalities are DLIC, ADS, CPDLC, DFIS, AIDC, and ADS-B. 

 

 ةكانيزانياري لكينى بةكارهَينا
ى كـــردةبــؤ بةدةســـتهَينانى فةرمانـــة تايبةتـــةكان بـــة   ةةكانـــيزانياري لكـــيدنى تةكنـــةلؤجياى كرَيبـــةجَيمةبةســت لـــة ج 

 ADS, CPDLL, DFIS , AIDC, APS    وةك منونة لة نَيو ئةو دةستةواذانة  , هاتوضؤى ئامسانىبةِرَيوةبردنى 

- B   
 تطبيقات وصلة البيانات

لـك يقـع   مثـال علـى ذ  يقصد بها تطبيق تكنولوجية وصلة البيانات لتحقيق الوظائف اخلاصة بعمليات إدارة احلركة اجلويـة وك 
 .ADS, CPDLC, DFIS, AIDC,  ADS-B.ضمن هذا املضمون املصطلحات 

 
( References: Doc 9694 ) 

 

10. Data Link Capability Report 
        

Information in a Comm-B reply identifying the complete Comm-A, Comm-B, ELM 

and ACAS capabilities of the aircraft installation. 

 

 ةكانيزانياري لكياثؤرتى تواناكانى ِر
و  COMM –A , COMM – B , ELMتــةواوكارى تواناكــانى ,   Bانــةن كــة بــةوةآلمى ئاســايى يئـةو زانياري 

ACAS سيستمةكانى فِرؤكة دةرئةخات.ى تايبةت بة 
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  تقرير قدرات وصلة البيانات

اخلاصـة مبنظومـات    ACASو  Comm-A, Comm-B, ELMتبني إكتمال قـدرات    Comm Bمعلومات يف  إجابة 
 . الطائرة

 

( References: Doc 9684, Doc 9688 ) 

 

11. Data Link Communications 

A form of communication intended for the exchange of messages via a data link. 

 

 زانياري لكيةكانى يثةيوةندي
 .وة بكرَيتةكانةييزانيار لكيَيطةى لة ِركة  ينةوةى نامةكان هةر جؤرَيك لة جؤرةكانى ثةيوةندى  بة ئاماجنى طؤِر

  

 وصلة البيانات تصاالتإ
  وصلة البيانات. من أشكال اإلتصاالت يهدف اىل تبادل الرسائل عن طريقأي شكل 

 

( References: Annex 2, Annex 11 ) 

 

 

 

12. Data Link Flight Information Services (D-FIS) 

The provision of FIS via data link. 

 

 ى زانياريةكانلكفِرؤكةوانى تايبةت بة  زانيارى خزمةت طوزاري
 ةكان.يزانياري لكي( بة بةكارهَينانى FISةكانى فِرين )يثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى زانياري

  

  خدمات معلومات الطريان اخلاصة بوصلة البيانات

 ( بإستخدام وصلة البيانات.  FISتقديم خدمة معلومات الطريان ) 
 

( References: Annex 10 Volume III ) 

 

13. Data Link Initiation Capability (DLIC) 

A data link application that provides the ability to exchange addresses, names and 

version numbers necessary to initiate data link applications. 

 

 ةكانيزانياري نةوةى لكيدكرتواناى 
بكات  دابني نَيويستةكاثكستة و ناو و ذمارةى تَي ناونيشانَيطةيةك تواناى ئاَلوطؤرى ةكان بةِريبةكارهَينانى خانةى زانياري

 ةكان.يزانياري لكيبؤ كردنةوةى 
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 قدرة فتح وصلة البيانات
ياناتح وصلة البإستخدام وصلة البيانات بطريقة توفر إمكانية تبادل العناوين واألمساء وأرقام الصيغ الضرورية لفت

( References: Doc 4444 ) 

 

14. Data Processing 

A systematic sequence of operations performed on data. 

 

Note.— Examples of operations are the merging, sorting, computing or any 

other transformation or rearrangement with the object of extracting or revising  

information, or of altering the representation of information. 

 

 زانياريةكان سازىضارةسةر
 . َيطةيةكى بةرنامةيىةكاندا دَيت بة ِريكة بةسةر زانياريةيةكردضةند 

 ؤ طؤِرينىبيةكى تر ردةكذماركردن يان هةر ئة , َيك خسنتِر ,، جياكردنةوة  خسنتيةك انة كردمنونةى ئةو  بينى : لةَيت
ن طؤِرينى يا دنياناتةكريان ثوخ ةوةدةرهَينانى زانيارى لَييان ىَيكخستنةوة بة مةبةستةكان يان بؤ دووبارة ِربزانياري

 .ثرؤسةكة  نيشان دانىازى شَيو
    

 معاجلة البيانات
 عمليات جترى على البيانات بطريقة منهجية.

 تيل البيانامالحظة: من أمثلة هذه العمليات الدمج ، أو الفرز والرتتيب ، أو احلساب , أو أي عملية أخرى لتحو
 أو إلعادة ترتيبها بغرض إستخالص معلومات منها أو تنقيحها أو تغيري طريقة عرضها.  

 
( References: Doc 4444 ) 

 

15. Data Product 

Data set or data set series that conforms to a data product specification (ISO 19131*). 

 

 ةكانيبةرهةم هَينى زانياري
اريــةكان يمهَينى زانيبةرهــة ةكانىِرةوشــَيكدةكــةوَيت لةطــةَل ة كــة ِريــةكان يــان كؤمــةَلَيك زانيارييــزانيارييزَيــك لــة كــؤى ِر

 (.ISO 19131ى)
 

 
 بياناتالنَتج م

 .(ISO 19131)  بياناتال جمواصفات منتمع   ِقتوافت يتعلومات َأو جمموعَة املعلومات السلسلة جمموعَة امل
 

( References: Annex 15 ) 
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16. Data Product Specification 

Detailed description of a data set or data set series together with additional information 

that will enable it to be created, supplied to and used by another party (ISO 19131*).  

 

 ةكانيزانياري ى بةرهم هَينىِرةوش
تر ةكى يد زانياريَل ضةنلةطةبةيةكةوة ةيةك زانيارى ةكان يان كؤمةَلييزَيك كؤمةَلةى زانياريورد بؤ ِر وويةكىخستنة ِر

 وة.يةنَيكى ترةال  ىيان البؤ مةبةستى بةكارهَينان ندابني بكرَيانة يئةو زانياريدةتوانرَيت  بة هؤيةوة  كة 
 

 بياناتالِج مواصفات منت

أو   نجـز مـن أن ت نها يت سـتمك الـ  ملعلومـات اإلضـافية  مـع ا سلسلة جمموعَة املعلومات َأو جمموعَة املعلومـات سـوية   لل وصف مفص
 جتهز لغرض اإلستخدام من قبل طرف آخر.

 
( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

17. Data Quality 

A degree or level of confidence that the data provided meet the requirements of the data 

user in terms of accuracy, resolution and integrity. 

 
 
 

 ةكانيجؤرى زانياري
 ى ) يانانةكيكاريداواخواست و ى َيدةكات بةث فةراهةمىيةكان يئاستَيكى بِروابونة كة زانيار هةر هةر ثلةيةك يان

 .دروستيةوة  وردى و ِروويلة  انةيزانياريئةو بةكارهَينةرانى  ( ةكانىيثَيويستي
 بياناتالنوعية 

 الكمال .خدمي البيانات من حيث الدقة وتمس يت وفرتها البيانات وفقا ملتطلبات أي درجة َأو مستوى الثقة ال
 

( References: Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I and Volume II, Annex 15 ) 

 

18. Date Of Manufacture 

The date of issue of the document attesting that the individual aircraft or engine as 

appropriate conforms to the requirements of the type or the date of an analogous 

document. 

 مَيذووى دروستكردن
 ةطوجنَيـت د  كراويكى ديارَيةريان بزوَين كراويكة فِرؤكةيةكى ديار دةرى ئةخاتو   ةوتيا دةرضو انىكقةواَلة  كة  ِرؤذةىئةو 

 .(ربزوَينةلة )فِرؤكة يان  يةكانى ئةو جؤرةيلةطةَل ثَيداويست
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  التصنيعتأريخ 

 النوع . الذي به مت إصدار مستندات تبني أن طائرة معينة أو ماكنة معينة تنسجم متطلباتها مع  ذلكالتأريخ 
 

( References: Annex 16 Volume II ) 

 

19. Dead Reckoning (DR) Navigation 

The estimating or determining of position by advancing an earlier known position by 

the application of direction, time and speed data.  

 

 ئامَيرَيوانى بيكةشتي
تةى سالة ئاِر راونندةرهَي كة ئةو زانياريانةى  )ثاَلفتةي( ثوختةىلة  ككردنى شوَينى فِرؤكةيةيييان ديار خةمآلندن

 . كةىبةسةرضوة ى و ماوةيةكةيفِرؤكةكة وخَيراي
 

 املالحة غري املعتمدة على أجهزة 

 ملستغر .  االطائرة من خالل  البيانات املستخلصة من إجتاه الطائرة و سرعتها والزمن موقِع  ديدختمني َأو د
( References: Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 
 

20. Decision Altitude (DA) or Decision Height (DH) 

A specified altitude or height in the precision approach or approach with vertical 

guidance at which a missed approach must be initiated if the required visual reference 

to continue the approach has not been established. 

Note 1.— Decision altitude (DA) is referenced to mean sea level and decision height 

(DH) is referenced to the threshold elevation. 

Note 2.— The required visual reference means that section of the visual aids or of the 

approach area which should have been in view for sufficient time for the pilot to have 

made an assessment of the aircraft position and rate of change of position, in relation to 

the desired flight path. In Category III operations with a decision height the required 

visual reference is that specified for the particular procedure and operation. 

Note 3.— For convenience where both expressions are used they may be written in the 

form “decision altitude/height” and abbreviated “DA/H”. 
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 بِرياردراوبةرزى بِرياردراو يان بَلندى 
 شكست نزيكبونةوةى  ةىكردكة لَيوةى 3D  ييالَيةى نزيك بونةوةى ئامَيرى سكردكراو لة يبةرزيةك يان بَلنديةكى ديار

 ةوة.ة نزيكبونلبوون بؤ بةردةوام ديار نابَيت )نابينرآ()فاشل( دةست ثآ دةكات لةو كاتةى كة بةضاو سةرضاوةى بينني 

 

، بةآلم ئةثَيورَيت  ؤخى فِرؤكةخانةوةِر  (threshold ) لة ئاستى Desicion Hieght  بةرزى بِرياردراو : 1بينى َيت
 .ةثَيورَيتئووى دةرياوة لةسةر ِر Descion Altitude ياردراوبَلندى بِر

 

 يك بونةوةاوضةى نزنسةرضاوةى بينينى ثَيويست بةواتة بةشَيك لة ياريدةرة بينراوةكان يان بةشَيك لة  : 2بينى َيت
 ردبة بةراو  يارى بكاتةكةى دبتوانَيت شوَينى فِرؤك تاالؤكةوانةوة ببينرَيت بة درَيذايى ماوةيةك انرَيت لةاليةن فِردةتو

ةم َييسة جؤرى ى وردا  ليكبونةوةكانى نزكردةلة بَلندى بِرياردراو  ،و تَيكِراى طؤِرينى شوَينةكة  ينةكةفِر استةىئاِرلةطةَل 
 ة.اوةكركيارة ديكردو  كراوةكانيَيكارة ديارئةو سةرضاوة ديارى كراوةية بؤ ِر , سةرضاوةى بينني دةبَيت بة

 

 . بةرزى / بَلندى بِرياردراو   ئةنوسرَيت دةستةواذةكة بة يةكةوة وا  بة كورتى  : 3بينى َيت
 

 التقرير علو أو التقرير ارتفاع
 عـدم  يف حالـة  الفاشـل  رتاباالقـ  عنده إجـراءات  تبدأ أن الذي جيب  اآللي ثالثي األبعاد االقرتاب عملية يف حمدد علو أو ارتفاع

 .االقرتاب يف لالستمرار املقرر البصري املرجع رؤية

 .املطار تبةع   منسوب من التقرير فيقاس أما علو البحر ،  سطح مستوى متوسط من يقاس التقرير : ارتفاع   1مالحظة 

 يسـتطيع    قـرتاب اال  منطقـة  مـن  قسـما  أو البصـرية  املسـاعدات  من قسما يعين أن  املطلوب البصري املرجع   :  2مالحظة 

 هـذا  تغـري  معـدل و املستصـوب  الطـريان   مسـار   إىل بالنسـبة  الطـائرة  موضـع  لتقـدير  تؤهلـه  كافيـة  طوال مدة يراه أن الطيار

 احملـدد  املرجـع  هـو  ريالبصـ  املرجـع  يصـبح  التقريـر  علـو  هلـا  املقـرر   الثالثـة  من الفئـة  الدقيق االقرتاب عمليات ويف .املوضع

 .املعنية والعملية                   املعنية لإلجراءات
 التقرير.  ارتفاع / علو النحو هذا على معا املصطلحان يكتب لالختصار  :  3 مالحظة

 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I and 

Volume II, Doc 9365 ) 
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21. Declared Capacity 

A measure of the ability of the ATC system or any of its subsystems or operating 

positions to provide service to aircraft during normal activities. It is expressed as the 

number of aircraft entering a specified portion of airspace in a given period of time, 

taking due account of weather, ATC unit configuration, staff and equipment available, 

and any other factors that may affect the workload of the controller responsible for the 

airspace. 

 

 وكراكرائاش ييتوانا
ايبةت ت ىخستنةِرمى بةطيان هةر سيستمَيكى الوةكى يان سيست ئامسانىثَيوةرَيكة بؤ تواناى سيستمى ضاودَيرى مجوجؤَلى 
مةزةندة  رةى ئةو فِرؤكانةبة ذمائةو تواناية   , داةكانية ئاسايكرد كاتىبة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى بؤ فِرؤكةكان لة 

ةشناسى كى َيكدؤخلة بارو و يكراولة ماوةيةكى ديار لة كايةى ئامسان  يكراوبةشَيكى دياركة ضونةتة ناو ئةكرَيت 
يان  يكراوارارمةندى ديكو   يكراوبؤ ضاودَيرى مجوجؤَلى هةوايى و ئامَيرى ديار يكراوَيكارَيكى دياردا و ضةند ِريكراوديار

 امسان.ئكايةى  ىةو بةشى ئامسانى بةرثرس لةيضاودَير ازَيكى تر كة كاريطةرى هةبَيت لةسةر تواناى كاركردنىهةر ئامِر
 

 عَلنةالقدرة امل

ات خـالل  دمات للطـائر خمراقبة احلركة اجلوية أو أي من أنظمتها الفرعية أو التشغيلية اخلاصة بتقديم نظاِم  مقياس لقدرة
أحـوال   معينـة ويف  عملياتها اإلعتيادية ويعرب عنه بعدد الطائرات الـيت دخلـت يف جـزء معـني مـن الفضـاء اجلـوي خـالل فـرتة         

ى قـدرة  أن تؤثر علـ  معينة وكادر معني وأي عوامل أخرى ميكنجوية معينة وترتيبات معينة ملراقبة احلركة اجلوية وأجهزة 
 أداء املراقب اجلوي املسؤول  عن ذلك الفضاء اجلوي.    

( References: Annex 11 ) 

 

22. Declared Distances 

     Take-off run available (TORA). The length of runway declared available and uitable 

for the ground run of an aeroplane taking off. 

a) Take-off distance available (TODA). The length of the take-off run available plus 

the length of the clearway, if provided. 

b) Accelerate-stop distance available (ASDA). The length of the take-off run 

available plus the length of the stopway, if provided. 

c) Landing distance available (LDA). The length of runway which is declared 

available and suitable for the ground run of an aeroplane landing. 

 
 ماوة بآلوكراوةكان

 ةىييَيذدِر و: مةبةست لةTORA ( هةَلطةِران يان ) بؤ هة َلسانى فِرؤكةكان ماوةى بةردةست بة ئاماجنى جوَلة -أ
 - Take) انسًِبؤ هةَلطةِرانى فِرؤكةيةك و مجوجؤَلى لةسةر زةوى بؤ هةَلو ئةشَيت فِرطةية كة لةبةردةستداية 

off). 

بة  ِرؤكةكةفى ى ئةو ماوةيةى كة لةبةردةستداية بؤ جوَلةي: درَيذ TODAماوةى بةردةست بؤ هةَلطةِران  -ب
 . ةدايئةو ماوة بآ خةوشةى )خاَلى( كة بآ بةربةستة و لةبةردةستة )+(ئاماجنى هةَلطةِران كؤ
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 ى فِرؤكةكةوَلةج: درَيذى ئةو ماوةيةى كة لةبةردةستداية بؤ  ASDAماوةى بةردةست بؤ خَيراكردنى وةستان  -ت
 . تدرَيذى ماوةى وةستان ئةطةر لةبةردةستدا بَي)+( بةمةبةستى هةَلطةِران كؤ 

ةوى َلةى لةسةر زى فِرطةى بةردةست بؤ نيشتنةوةى فِرؤكةكة و جوي: درَيذ LDAماوةى بةردةست بؤ نيشتنةوة  -ث
 .  دواى نيشتنةوة

 

 عَلنةالمسافات الم

ـــ       إلقــــالع :  للحركــــة بهــــدف ا  ملســــافة املتــــوفرة   أ.                                                        ا ويقصــــد بهــــا طــــول املــــدرط املتــــوفر إلقــــالع الطــــائرة وحركتهــ
 األرض لغرض اإلقالع.  على
ــوفرة  ب .  ــافة املتـ ــة اخل       لمسـ ــول املنطقـ ــدا طـ ــالع زائـ ــدف اإلقـ ــة بهـ ــوفرة للحركـ ــافة املتـ ــول املسـ ــالع :  طـ ــن إلقـ ــة مـ                                           اليـ

 العوائق إذا كانت متوفرة.

                                                         املتــــوفرة لغــــرض تعجيــــل التوقــــف: طــــول املســــافة املتــــوفرة للحركــــة بهــــدف اإلقــــالع زائــــدا طــــول              ط. املســــافة 
 مسافة التوقف إذا كانت متوفرة.

   ا.طول املدرط املتوفر لنزول الطائرة وحركتها على األرض بعد نزوهل د. املسافة املتوفرة للنزول :

    

( References: Annex 14 Volume I ) 

 

 
 

23. Dedicated Flight Check Aircraft 

An aircraft used occasionally in operational evaluations of radar systems. This aircraft 

will fly routes , etc., not normally covered by regular traffic and allow a complete 

operational evaluation through the specified coverage of the radar under test.  

 

 

 فِرؤكةيةكى تايبةت بؤ تَيستى فِرؤكةوانى
َيرةوَيـك  ِر لةسـةر ِرؤكةية ادار، زؤر جار ئةو فبؤ ثشكنينى سيستمةكانى ِر بةكار ئةهَينرَيت (جارجارةناوبةناو)   فِرؤكةيةكة

نَيـت ثشـكنينى   دةتواؤكةكـة  فِر  بةكارنـةهَينرابَيت و   ةوثَيش لةاليةن فِرؤكةوانى ئاساييةوت بؤ فِرين كة لةوةبةكارئةهَينرَي
 .ةكة بةتةواوى بكات ادارِر
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  خمصصة لفحص الطريان طائرة

بـل  سـتخدم مـن ق  طائرة تستخدم من حني آلخر لفحص منظومات الرادار . عادة ما دلق هذه الطـائرة يف رـرات جويـة ال ت   
 حركة الطريان العادية ومتكن من دقيق فحص كامل للكشف الرادري املقرر.

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

 

24. Defruiter 

Equipment used to eliminate unsynchronized replies ( fruit ) in an SSR ground system. 

 

 

 / ساف كردن البردنى ذاوةذاو
 دارىامةكانى ِرسيســت نــاوةخنت لةطــةَلو البردنــى ئــةو وةآلمانــةى كــة   بةكارئــةهَينرَيت بــؤ كةمكردنــةوة هةنــدَيك ئــامَيرة

 . SSRطةِرانى الوةكى  زةمينى
 

 إزالة التشويش

  .اإلجابات غري املتزامنة يف املنظومة األرضية للردار الباحث الثانويأجهزة تستخدم لتقليل وإزالة 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 
25. Degree Celsius (°C) 

The special name for the unit kelvin for use in stating values of Celsius temperature. 

 

 سةدىثلةى طةرماى 
 سةدى. يىكردنى نرخي ثلةى طةرميبةكارئةهَينرَيت بؤ دياركة كاَلفن  ناوَيكى تايبةتة بة يةكةي

 
  ةئوياملاحلرارة درجة 

 إسم خاص بوحدة كالفن يستخدم لتحديد قيمة درجة احلرارة املئوية .
 

( References: Annex 5 ) 
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26. De-Icing 

The process which removes ice, snow, slush or frost from aeroplane surfaces. This may 

be accomplished by mechanical methods, or by pneumatic methods or through the use 

of heated fluids. Mechanical methods may be preferred under extremely cold 

conditions or when it has been determined that the frozen contaminant is not adhering 

to the aeroplane surfaces. When using heated fluids and optimum heat transfer is 

desired, fluids should be applied at a distance from the aeroplane surfaces in accordance 

with the approved operator procedure and fluid manufacturer recommendations. 
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 البردنى سةهؤَل / شةختة
وانرَيت ةية دةتكردةئةم , ووكةشى فِرؤكةكان ةى البردنى سةهؤَل و بةفر و بةفرى تواوة و شةختةية لةسةر ِركردة

انيكى بة َيطةى ميكانى ِر، بةكارهَينئةجنام بدرَيت شلةمةنى طةرم  يان بة بةكارهَينانى َيطةى ميكانيكى يان هةوايىبةِر
نانى ة بةكارهَيل,  وةووكةشى فِرؤكةكةباشرت دةزانرَي لة بارودؤخة ساردةكان يان لةوكاتةى شةختةكان نةنوساوة بة ِر

كةدا لةاليةن ةر فِرؤكةت بةسةكان بِرذَينرَييتةكنيكيَيكارة ى ِرَيثَيويستة ثلةى طةرماكةى بةرزبَيت و بةث داشلةمةنى طةرم
 . ى ِرَينمايى اليةنى دروستكةرى شلةمةنيةكةَيى فِرؤكةكة و بةثخةربةطةِر

 
 اجلليدتذويب 

م طـر   الل إسـتخدا عملية إزالة اجلليد والثلج والثلوط الذائبة والصقيع من سطوح الطائرات حيـث ميكـن أن يـتم هـذا مـن خـ      
أو يف حالـة   لبـاردة جـدا  وف ارإستخدام الطـر  امليكانيكيـة يف الظـ    فضلهوائية أو بإستخدام السوائل الساخنة . يميكانيكية أو 

ية وأن يتم حرارة عال كون املواد املتجمدة غري ملتصقة بسطح الطائرة . عند إستخدام السوائل الساخنة جيب أن تكون بدرجة
  للسوائل. من قبل مشغل الطائرة ووفقا لتوصيات اجلهة املنتجة سكبها على سطح الطائرة وفقا للسياقات احملددة

( References: Doc 9640 ) 

 

 
 

27. Delay Time 

The time allowed for an air traffic controller to react, coordinate and communicate the 

appropriate command to the pilot, for the pilot to understand and react, and for the 

aircraft to respond. 

 

 كاتى دواكةوتن
ؤ بــمانى طوجنــاو و طةيانــدنى فــةر ىهةماهــةنطوةآلم و  كاردانــةوة و ؤب ى ئامســانى ِرةخســاوةيكاتةيــة كــة بــؤ ضــاودَير  ئــةو

 . وةآلم بداتةوةبتوانَيت فِرؤكةوان تا فِرؤكةوان تآ بطات و كاردانةوةى هةبَيت و تا فِرؤكةكة 
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 التأخري وقت
 فهـم الطيـار   يـة بغ الطيـار،  اىل املناسـب  األمـر  ونقـل  وتنسـيق  اجلويـة باالسـتجابة   احلركـة  ملراقـب  فيـه  يسـمح  الـذي  الوقـت 

 .االستجابة من الطائرة متكني وبغية واستجابته،

 
( References: Doc 9643 ) 

 

28. Dependent Parallel Approaches 

Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument runways where radar 

separation minima between aircraft on adjacent extended runway centre lines are 

prescribed. 

 

 ةكانى نزيكبونةوةى تةريبكردة
و ت جنام ئةدرَيئةريب تةشَيوةنزيك بونةوانةية كة لةيةك كاتدا و لةسةر ضةند فِرطةيةكى ئامَيرى تةريب يان  كردةئةو 

 ِرطةف  ةنتةرى س ةكانىَلهَيدريزايى  ادارى نَيوان فِرؤكةكان ديارى ئةكرَيت لةسةر ِرجياكردنةوةى  دا سنورى كةمى يتَي
 .ةكان و شَيوة تةريب تةريب

 

 التابعة املتوازية االقرتاب عمليات
 بـني  فيمـا  الـراداري  للفصـل  نياالد احلدود وفيها تقرر املتوازية شبة أو املتوازية اآللية للمدارط االقرتاب املتزامنة عمليات هي

  .للمدارط املمتدة املتامخة املركزية على اخلطوط الطائرات

 
 

(References: Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 

964) 

 نزيكبونةوةى ثَيكةوة تةريبة ةكانى كرد
  لة َىزؤرةملارى بِريدا يتةريب تَي شَيوة يانتةريب  ىيئامَيرةى نزيك بونةوةى هاوكاتة بؤسةر فِرطةكانى نيشتنةوةى كرد

 .يةكانراوسَيد فِرطة ةورو بةرى لةسةر درَيذايى د دراوة ى نَيوان فِرؤكةكانيادارِر جياكردنةوةى سنورى كةمى
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 املرتابطة املتوازية االقرتاب عمليات
 الـراداري  للفصل نياد  حدود تقررت هلا إلزاميا  متوازية شبة أو متوازية هبوط آلي اىل مدارط  إقرتاب متزامنة عمليات هي

 .املوجودة على إمتداد حماور املدارط املتجاورة الطائرات بني
 

( References:  Doc 4444 ) 

 

29. Deportation Order 

A written order, issued by the competent authorities of a State and served upon a 

deportee, directing him to leave that State. 

 

 فةرمانى دورخستنةوة
ــراو  ــةرمانَيكى نوس ــة وآلتــ  ىف ــوة دال ــتةاَلتى تايبةمت و دةرض ــةن دةس ــدلةالي ــراوةةوة دةرةن ــؤ  ك ــةجَي ب ــةرمانىكجَيب  ردنى ف

 .كة واَلتةكة بة جَى بهَيألَيت  دورخستنةوةى كةسَيك
 

 أمر اإلبعاد

 ر عن السلطات املختصة يف الدولة لشخص ما يأمره مبغادرة الدولة.خطي صادإبعاد أمر 
 

( References: Annex 9 ) 

 

30. Depreciation of Assets 

The decrease in the value of an asset due to wear and tear through use, action of the 

elements, inadequacy or obsolescence, normally over a predetermined period of time 

(depreciation period/book life of the asset). 

 ةسةنةكانردنى ِركبةكار
كانى ى فاكتـةرة يـان كاريطـةر   لـة ئـةجنامى بـةكارهَينان    ردنكةكارنةكان بـةهؤى بـ  ةةسـ بونةوة يان دابةزينى نرخى شتةِركةم

ى )كـات  ووئـةدات دا ِركراويديـار  ماوةيـةكى   ردنـة لـة  كئـةو بةكار   بارودؤخى كةشناسى يان نة طوجنانـدن يـان بةسةرضـوون ،    
 ةسةن(.ردن / تةمةنى تؤمارى ِركبةكار

 
 إستهالك األصول

م ، وعـادة  أو التقـاد  إخنفاض قيمة أصل بسبب اإلستهالك الناجم عن اإلستعمال أو عن تأثري عوامـل  الطقـس أو عـدم املالءمـة    
 يكون ذلك على مدى فرتة حمددة من الزمن ) فرتة اإلستهالك/العمر الدفرتي لألصل(. 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

31. Descent Fix 

A fix established in a precision approach at the FAP to eliminate certain obstacles 

before the FAP, which would otherwise have to be considered for obstacle clearance 

purposes. 



 

42 
 

 خاَلى دابةزين
ونـةوةى كؤتـايى ،   كانى نزيكبةييـ كاراييدةكةوَيتة ناو ِر كة  ةكانى نزيك بونةوةى ورديَيكاريايكراوة لة ميانى ِريخاَلَيكى ديار

و هـةر  نةش بـو  َلةئةو خا ى و ئةطةرلة بةربةستةكانى زةمينى لة ناوضةى نزيكبونةوةى كؤتاي الدانةؤخمةبةست لةم خاَلة 
 . الدانبؤ خَو ةضاوبكرَيتربةستةكان ِرنةبَيت بة

 
 نقطة النزول

نطقـة  مألرضـية يف  نقطة حمددة ضمن سياقات التقرب الدقيق تقع ضمن سياقات التقرب النهائي الغرض منها جتنب العوائق ا
 التقرب النهائي ويف حالة عدم وجودها جيب األخذ بنظر اإلعتبار جتنب العوائق. 

 
( References:  Doc 8168 Volume I and Volume II )   

 
 

32. Design Landing Mass 

The maximum mass of the aircraft at which, for structural design purposes, it is 

assumed that it will be planned to land. 

 

    ةكَيشى ديزاين بؤ نيشتنةو
 . بتوانَيت بنيشَيتةوةثَيوةى ى ديزاينةكةى كة َيقورسرتين كَيشى فِرؤكةكة بةث

 
 التصميمية للنزول كتلة ال

 الكتلة القصوى للطائرة وفقا لتصميمها اليت بها ميكن للطائرة النزول.  
 

( References: Annex ) 

 

33. Design Take-Off Mass 

The maximum mass at which the aircraft, for structural design purposes, is assumed to 

be planned to be at the start of the take-off run. 
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 Off-Takeكَيشى ديزاين بؤ هةَلطةِران 

 (.Take-Off)هةَلطةِرَيت   بتوانَيت بفِريتثَيوةى ينةكةى كة ى ديزاَيقورسرتين كَيشى فِرؤكةكة بةث
 
 التصميمية لإلقالع كتلة ال

 الكتلة القصوى للطائرة وفقا لتصميمها اليت بها ميكن للطائرة اإلقالع . 
 

( References: Annex 8 ) 

 
34. Design Taxiing Mass 

The maximum mass of the aircraft at which structural provision is made for load liable 

to occur during use of the aircraft on the ground prior to the start of take-off. 

 

 كَيشى ديزاينى فِرؤكة بؤ مجوجؤَل لةسةر زةوى
 . Take-Offان     ةَلطةِرهثَيش  َيت جبوَلَيت لةسةر فِرطة بتوان ثَيوةىى ديزاينةكةى كة َيفِرؤكةكة بةث ىقورسرتين كَيش

 

التصميمية للحركة على أرض املطاركتلة ال
 . الكتلة القصوى للطائرة وفقا لتصميمها اليت بها ميكن للطائرة التحرك على أرض املطار قبل اإلقالع

( References: Annex 8 ) 

 

35. Detect and Avoid 

The capability to see, sense or detect conflicting traffic or other hazards and take the 

appropriate action. 

 

 الدةخؤينة و بب
ت رى ثَيويسَيكاِر ةكى تر و وةرطرتنىييان هةرمةترسي ئامسانىمجوجؤَلى  بة ثَيكدادانىتواناى بينني و هةست كردن 

  . يةيمةترس ئةو بةرانبةر
 

 نبوجت إكتشف
 .  اسب بصددهاالقابلية على الرؤية واإلحساس وكشف تعارض احلركة اجلوية أو أية خماطر أخرى وإختاذ اإلجراء املن

 
( References: Annex 2 ) 

 

36. DETRESFA 

The code word used to designate a distress phase. 

 

 ديرتيسفا
 زطاركردن.زطاركردن يان هاوارى ِربةكار ئةهَينرَيت وةك بةَلطة بؤ قؤناغى ِردةستةواذةيةكة 
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 ديرتيسفا
  مصطلح يستعمل للداللة على مرحلة اإلستغاثة.

 
( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

 

37. Deviation Alert 

     An aural and visual alarm indicating situations where an aircraft deviates into the no 

transgression zone (NTZ) established between parallel runway approaches. 

 

 ئاطادارى بةالدان
ــئاطاداري ــة  ي ــان بينين ــى ي ــتانة  ةكى زارةك ــةو هةَلويس ــا   ىئ ــة  ِرتي ــة فِرؤكةك ــةوة ك ــةدات  وون ئةكرَيت ــاو  الئ ــؤ ن ــةى ب  ناوض

 ةى تةريب.ؤسةكانى نزيك بونةوةى فِرطثِر ناو كردنى لة يديار ئينجا NTZ) قةدةغةية تيا شنتيؤِر )نةبةزاندن 

 
 االحنراف التنبيه عن

 دديـدها  مثـ NTZ  )  عدم  التخطي )  منطقة داخل الطائرة فيها تنحرف اليت يوضح املواقف بصري أو شفهي تنبيه هو

 املتوازي. من املدرط االقرتاب عمليات بني فيما
 

( References:  Doc 9643 ) 

 

38. Differential Charges 

Any preferential charges, rebates, discounts or other reductions in the charges normally 

payable for the use of air navigation facilities and services. 

 

 باجة ويسرتاوةكان
ات َيويسـت بكـ  ث ةكانلـةو جـؤرة  كةمكردنـةوةى باجـ     يان داشكاندن يـان كةمكردنـةوة و هـةر بابـةتَيك     سرتاويهةرباجَيكى و

 وانى ئامسانى.يةكانى كةشتييبدرَيت بةرانبةر بةكارهَينانى ئامَيرةكان و خزمةتطوزاري
  

 الرسوم التفاضلية
تخدام ع مقابـل إسـ  أي رسوم تفضيلية أو خصومات أو تنزيالت أو غري ذلك من ختفيضات الرسوم اليت تكون عادة واجبـة الـدف  

  جتهيزات وخدمات املالحة اجلوية. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

39.Digitized Video 

A binary encoded signal, the value of which is equivalent to the value of the originating 

analogue signal.  
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 ظيديؤي ذمارةيى
 جوت نيشانةية نرخةكةى يةكسانة بة نرخى نيشانةى اليةنى دروست كةر )دانةر(.كؤدَيكى 

   

 الفيديو الرقمي
 لقيمة إشارة املنشأ.إشارة ثنائية مشفرة قيمتها مساوية 

 
                               ( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
40. Director 

The senior official who is the head of a State’s aviation administration and Licensing 

Authority. 

 

 بةِرَيوةبةر
 وآلتدا. لة ى هةيةكانمؤَلةتة ىثَيدانو دةستةآلتى  بةِرَيوةدةبات ىفِرؤكةوان( كة  دةستةى ية)طةورة ااَليةبةرثرسَيكى ب

 

 املدير
املسؤول الكبري الذي يتوىل إدارة هيئة الطريان وسلطة إصدار اإلجازات لدى الدولة .

( References: Doc 9379 ) 

 
 

41. Direct Transit Area 

A special area established in an international airport, approved by the public authorities 

concerned and under their direct supervision or control, where passengers can stay 

during transit or transfer without applying for entry to the State. 
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 استةوخؤينةوةى ِرناوضةى ثةِر
  َيوةبةرايـةتى  متةنـدى بةرِ يـةنى تايبة ى مؤَلـةتى ال َيبةث  دائةمةزرَيت يةكاندايلة فِرؤكةخانة نَيودةوَلةت ةناوضةيةكى تايبةت

واى ئـةوةى دا َينننـةوة بيَ ةشـتيار دةتـوانن تيـا مب   َيـوا و ط يـدا رِ تَي وى ئةو اليةنةداية يلةذَير سةرثةرشتى و ضاودَيرناوضةكة 
 لةو وآلتةدا . ثَيدان بكةن بؤ مانةوةيانَيطةِر

 
 منطقة العبور املباشرة

مراقبتها وإشرافها  كون دتمتت املوافقة عليها من قبل اإلدارة العامة املختصة وتيف املطارات الدولية  خاصة تؤسسمنطقة 
 حيث ميكن للمسافرين البقاء فيها دون احلاجة لتقديم طلب بالدخول اىل الدولة. 

 
( References: Annex 9 ) 

 
42. Direct Transit Passengers 

Passengers arriving at an airport of a State and continuing their journey on the same 

through flight (differs from “transfer/connecting passengers” defined later). 

 

 َيواى ثةِرينةوةى راستةوخؤِر
ر هـةمان  ام ئـةبن لةسـة  و لةسـةر سـةفةرةكةيان بـةردةو   يان وآلتَيـك   َيواو طةشتيارانةية كة طةيشتونةتة وآلتى ئةندام ئةو ِر

ثَيناسـة  دا يـ وايلـة د  (كـة ن َيوا و طةشتيارانة جياوازن كة لةطةَليان سوار ئةكرَين كةلة طةشـتَيكى تـرةوة هـاتوو   فِرؤكة )لةو ِر
 ئةكرَين.

  

 ركاب العبور املياشر
احملولون  الركاب " ون عنوخيتلفسفرهم على رحلة  الطائرة نفسها )الركاب الذين وصلوا اىل مطار دولة ما والذين يواصلون 

 (." الذين سريد تعريفهم الحقا أو املواصلون على رحلة  أخرى 
 

( References : Doc 9562 ) 
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43. Discrete Code 

A four-digit SSR code with the last two digits not being “00”. 

 

 نيشانةيةكى ثةرش و باَلو/ثةرشة نيشان
 .تنايةبة دوو سفر  ىشكؤتاييةكةة ثَيك هاتووة رة ضوار ذمال , ادارى طةِرانى الوةكىنيشانةيةكة بؤ ِر

 الرمز املتفر 
 رمز للرادار الباحث الثانوي يتكون من أربعة أرقام وال ينتهي بصفرين.

 
( References: Doc 4444 ) 

 

44. Discrete Source Damage 

Structural damage of the aeroplane that is likely to result from: impact with a bird, 

uncontained fan blade failure, uncontained engine failure, uncontained high-energy 

rotating machinery failure or similar causes. 

 

 زيانى سةرضاوة جياوازةكان 
انى وزةوة ةسةرضاوةكيان ل كانىرةلة ئةجنامى ثياكَيشانى باَلندة يان ثةك كةوتنى بزوَينةفِرؤكةكة ئةكةوَيت  لة زيانَيكة

 يان هةر هؤكارَيكى تر.
 

 تفر الضرر املصدري امل
 خرى.مصادر الطاقة أو أسباب أأو فشل يف حمركاتها أو يف  إصدامها بالطيور  تتعرض له الطائرة بسببضرر 

 
( References: Annex 8 ) 
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45. Disembarkation 

The leaving of an aircraft after a landing, except by crew or passengers continuing on 

the next stage of the same through-flight. 

 ثيادة
ــتنى فِرؤكة ــةبةجآهَيش ــةوان     ك ــتةى فِرؤك ــة دةس ــة ل ــتنةوةى جط ــتيارانةى  دواى نيش ــةو طةش ــةردةوام ئــ  و ئ ــة ب ــة ك ةبن ل

 طةشتةكةيان.
 

 الرتجل

 ترك الطائرة بعد هبوطها بإستثناء الطاقم واملسافرين الذين سيستمرون بالرحلة للمرحلة القادمة.
( References: Annex 9 ) 

 
 

46. Displaced Threshold 

A threshold not located at the extremity of a runway.  

 ؤخى خزاو/ جوآلوِر
 ة. يؤخةى كة لة كؤتايى فِرطةدا نيئةو ِر

 زاحةالعتبة امل
*************** 

 العتبة اليت ليست يف بداية املدرط.
 

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9157 Part 1 ) 

 



 

49 
 

47. Disruptive Passenger 

A passenger who fails to respect the rules of conduct at an airport or on board an 

aircraft or to follow the instructions of the airport staff or crew members and thereby 

disturbs the good order and discipline at an airport or on board the aircraft. 

 

 هةراسانكةر بَيزاركةر/ طةشتيارى  َيواىِر
ان لـة نـاو   يـ  دا فِرؤكةخانـة  لـة   هـةَلس و كـةوت     ِرةفتـارو  كة ثابةند نابَيت بة ِرَينمايةكان طةشتيارةية( )ئةو يةيةَيوائةو ِر

ر دروسـت  بَيـزار كـة   فِرؤكةكةدا يان ثابةنـد نابَيـت بـةِرَينمايى فةرمانبـةران يـان دةسـتةى فِرؤكـةوان و دؤخَيكـى نـاخؤش و         
 دةكات لة فِرؤكةخانة و لة ناو فِرؤكةكةدا.

 
 املسافر املعرقل

 قم الطائرة وبـذلك وظفني أو طايلتزم بتعليمات املاملسافر الذي ال يلتزم بقواعد التصرف يف املطار أو داخل الطائرة أو الذي ال 
.يشكل حالة إزعاط يف املطار أو على ما الطائرة

( References: Annex 17 ) 

 
48. Distress Phase 

A situation wherein there is reasonable certainty that an aircraft and its occupants are 

threatened by grave and imminent danger or require immediate assistance. 

 
 ةوة ضوون / بةدةنط قؤناغى هاواركردن

 نزيـك  ىةكيمةترسـي  وةشـةدان  كـة فِرؤكةكـة و سةرنشـينةكانى لـة ذَيـر هةرِ     لـةوةى   دا طومان نامَينَيـت  يهةَلوَيستَيك كة تَي
 خَيرا هةية.ةكى يثَيويستيان بةيارمةتيسةرنشينةكان  ووبدات يان كة ِر هةية
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 مرحلة اإلستغاثة
اعدة اجـة اىل مسـ  موقف يعتقد فيه مبـا يقـرب الـيقني أن الطـائرة بشـاغليها مهـددة يطـر جسـيم وشـيك الوقـوع ، أو أنهـا حب           

 عاجلة. 
 

( References: Annex 11, Annex 12, Doc 4444 ) 

 

 

49. Ditching 

The forced landing of an aircraft on water. 

 نيشتنةوةى فِرؤكة لةسةر ئاو
 .(ووبارِر –دةريا  )لةسةر ئاو  كةنيشتنةوةيةكى ناضارى فِرؤكة

 
 هبوط الطائرة على املاء

 على املاِء طائرةلاإلجباري ل هلبوطا
( References: Annex 12 ) 

 
 

50. Dividends 

Distribution of earnings in cash or in stock. 

 قازانج / سودةكان
 بةش. بةش  دابةشكردنى داهاتةكان بةشَيوةى نةختينة يان

 األرباح
 توزيع اإليرادات يف صورة نقد أو أسهم. 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 )   

 

51. DME Distance 

The line of sight distance (slant range) from the source of a DME signal to the receiving 

antenna. 
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 ثَيويى ئامَيرى دوريدور
ة سـةر  ثَيـو ) لـ  يووردى ئـةنتَيناى وةرطـر   بـؤ ) فِرؤكةكـة(   ةوةثَيـو يى هَيَلى بينني )بةخوارى( لةسةرضاوةى ئـامَيرى دور يدور

 زةوى(  
 

  جهاز قياس املسافةمسافة .

.مسافة خط البصر ) مدى مائل ( من مصدر جهاز قياس املسافة اىل هوائي اإلستقبال

( References:  Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 

 
 

52. Domain 

A set of elements of a discipline that are studied in the qualification training. 

 بوار
 .اهَينانى  لَيهاتن ِر ىبؤ مةبةست ةثةسةندكراوو او لَيكؤَلر هَيمانةىكؤمةَلَيك 

 
 اجملال

 . ألغراض التدريب املؤهلجمموعة عناصر مت دراستها وإعتمادها 
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

53. Double Channel Simplex 

Simplex using two frequency channels, one in each direction. 

Note.— This method was sometimes referred to as cross-band. 

 جوت كةناَلى سادة
 استةيةك.بة ئاِر يشهةركةناَلَيك و دوو كةناَل بؤ بةكارهَينانى سادة

 ى يةكرتبِر.ى ئةوترا ضةثكَيَيطةية كاتى خؤى ثئةم ِر بينى :َيت
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 البسيطة املضاعفة القناة 

 لإلستعمال البسيط كل واحدة بإجتاه.   قناتا تردد

 .حزمة تقاطعتدعى أحيانًا  هذه الطريقة كانت -حظة. الم

 

( References: Annex 10 Volume V ) 

 

54. Downlink 

Associated with signals transmitted on the 1 090 MHz reply frequency channel. 

 
 لكى دابةزيو

 مدةر.تايبةت بة كةناَلى شةثؤىل وةآل,   ئةنَيردرَين MHz 1090بةو نيشانانةى لةسةر لةرةلةرى  ثةيوةستة

 
 الوصلة النازلة

 اخلاص بقناة املوجة اجمليبة. MHz 1090ترتبط باإلشارات املرسلة على الرتدد 

 
( References: Doc 9684 ) 

 

55. Downstream Clearance 
A clearance issued to an aircraft by an air traffic control unit that is not the current 

controlling authority of that aircraft. 

 
 مسانىاضاودَيرى ئ بةرثرسيارَيتىدةرةوةى مؤَلةتَيك بؤ فِرؤكةيةك لة

 كات.ئةودا كارنا لة ناوضةى بةرثرسيارَيتىكة  ةوة بؤ فِرؤكةيةك يى ئامسانييمؤَلةتَيكة  لةاليةن يةكةيةكى ضاودَير
 

 صادر عن الرقابة اجلوية اليت ال تقع الطائرة ضمن مسؤوليتهاالرتخيص ال
 منطقة مسؤوليتها . ترخيص صادر عن وحدة رقابة جوية ال تعمل الطائرة ضمن

 
( References: Annex 11 ) 

56. Drizzle 
Fairly uniform precipitation composed exclusively of fine drops (diameter less than 0.5 

mm (0.02 in)) very close together. Drizzle appears to float while following air currents 

although, unlike fog droplets, drizzle falls to the ground. 

 وشةثِر
ة سـروةى بـاوة   ارَيت لـ ملـم كـةمرتة( و بـةخوِرى ئـةب     0.5ورد ثَيـك هـاتوة )تـريةى دَلؤثـةكان لـة      زؤر  بارانَيك كة لة دَلؤثى 

 لة تةم جياوازة كة ئةبارَيتة سةرزةوى.، ثرذة  ثرذةكة ئةبينرَيت
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 الرذاذ
ات اهلوائيـة  بشـكل كثيـف ويظهـر الـرذاذ يف التيـار     ملـيمرت ( تتسـاقط    0.5مطر مكون من قطـرات رفيعـة ) قطرهـا أقـل مـن      

 وخيتلف عن الضباب يف أنه ينزل اىل األرض.

 
( References: Doc 9640 ) 

57. Dry Lease 

A lease where the aircraft is provided without crew. 
 بة خاَلى رآ/ ك الشة كرآ

 بةكرآ طرتنى فِرؤكةيةك بآ دةستةى فِرؤكةوان.
 

 اجلاف التأجري
.طاقم بدون الطائرة تأجري هو 

( References: Doc 8335 ) 

 

58. Dual Instruction Time 

Flight time during which a person is receiving flight instruction from a properly 

authorized pilot on board the aircraft.  

 كاتى جووت فةرمان
 . طرَيتباسثَيردراوى ناو فِرؤكةكةوة وةرفِرؤكةوانى لة كابتنى ِركةسَيك ِرَينمايى  دا كاتى فِرينلة 

 
 وقت األمر الثنائي

وقت طريان  يستلم الشخص خالله  تعليمات طريان من قائد الطائرة املخول على ما الطائرة.

( References: Annex 1 ) 

 

59. Duplex 

A method in which telecommunication between two stations can take place in both 

directions simultaneously. 

 النيدوو /جووت 
 بكرَيت.َيبةجَياستة جثةيوةندى لة نَيوان دوو وَيستطة و بةدوو ئاِركاتدا  يةكلة ية كة دةتوانرَيت يَيطةيةكى ثةيوةندِر
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 مزدوط

 طريقة ميكن أن يؤمن فيها اإلتصال بني حمطتني وباإلجتاهني يف نفس الوقت. 
 

 
 

( References: Annex 10 Volume II and Volume V ) 

 

 

60. Duty Period 

A period which starts when a flight or cabin crew member is required by an operator to 

report for or to commence a duty and ends when that person is free from all duties. 

 

  / فةرمان كاتى ئةرك
ةسـت  دبكـات   ؤكةوانيان داوا لة دةستةى فِر رَيتطةشتةكة دةست ثآ بك دةكاتداوا  ى فرؤكةكة خةرئةو ماوةيةى كة بةطةِر

 . تدَيكة كؤتايى ماوة كة كةسةكةى ثآ راسثَيردراوة , بة كؤتاييي هاتنى ئةركةكة بكات بة ئةركةكةىبةكار ئةهَينرَيت 
 

 واجبالفرتة 

بهـا  مـة املكلـف   نتهـاء امله إالفرتة اليت تبدأ عندما يطلب املشغل من الرحلة أو طاقم الطـائرة  املباشـرة بالواجـب  وتنتهـي عنـد      
 الشخص.

 

 
( References: Annex 6 Part I ) 
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- -E  - 
  

1. Economic Life (of an asset) 

The period during which an asset is expected to yield a rate of return. 

 

 ِرةضةَلكَيك , شتَيك(تةمةنى ئابورى)بؤ 
 . رَيت )كؤتايى ثآ بَيت(هَينبةكاربوان ئةكرَيت كة شتَيك ئةو ماوةيةى ضاوةِر

  

 العمر اإلقتصادي ) ألصل ما (
  الفرتة اليت يتوقع أن يدر فيها األصل عائدا. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

2. Economic Oversight 

The function by which a State supervises the commercial and operational practices of 

an air navigation services provider. 

 

 كردنى ئابورىيضاودَير
ةيـةك  نى فِرؤكةخانةكايكيالضـا ةكان و يـ ة بازرطانييلةسـةر ضـاالكي   كردن يبؤ ضـاودَير  ئةكاتَيبةجَيئةركةية كة وآلت جئةو 
   يةكان.يية كةشتيوانيت طوزارثَيشكةشكارى خزمة كردنىيضاودَير يان 

 
 املراقبة اإلقتصادية

 ة الحة اجلويالوظيفة اليت تشرف مبوجبها الدولة على املمارسات التجارية والتشغيلية ملطار أو ملقدم خدمات امل
( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

3. Effective Acceptance Bandwidth 

The range of frequencies with respect to the assigned frequency for which reception is 

assured when all receiver tolerances have been taken into account. 

 

 كةكارا وثةسةندكراو ةشةثؤل
ى يامـادة ئلـة   هـةبَيت  يىكراو كة دَلنيـا تةرخانكراو بة شةثؤلَيكى دياريى َيكبة لةرةلةر ثةيوةسنت انةىلةرةلةرئةو  مةوداى 

 .ئةطةرةكانهةموو  ةضاوكردنى ِر بةبؤ وةرطرتن 
 

 موجة القبوِل الفعالة

 احلسـبان  عـد األخـذ يف  مدى الرتددات فيما يتعلق بالرتدد املخصص ملوجة معينـة الـيت مت التأكـد مـن أنهـا جـاهزة لإلسـتقبال ب       
 . مجيع اإلحتماالت

( References: Annex 10 Volume I ) 
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4. Effective Intensity 

The effective intensity of a flashing light is equal to the intensity of a fixed light of the 

same colour which will produce the same visual range under identical conditions of 

observation. 

 

 كاريطةرِرووناكى  ضِرى
دروسـت   ةوداى بيـنني مةنط كة هةمان جَيطري بة هةمان ِر ةكىيووناكيى ِريارةية كة يةكسانة بة ضِرة ثرشنطديوناكيوِر وئة

 هاوشَيوةدا. َيكىبارودؤخ وولة هةم دةكات
 

 الةلكثافة الفعا

ظـروف  دـت   بصـري الـذي سـينتج نفـس املـدى ال     ننفس اللـو ب ثابت  ضوء ةضوء المع مساوي إىل كثافة هي الكثافة الفعال إن
 راثلة.

 
 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 
5. Electronic Aeronautical Chart Display 

An electronic device by which flight crews are enabled to execute, in a convenient and 

timely manner, route planning, route monitoring and navigation by displaying required 

information.  

 

 منايشى نةخشةى فِرينى ئةلكرتؤنى
ة كـاتَيكى  ةكى ئاسـايى لـ  دةستةى فِرؤكةوان دةتوانَيت طةشتةكةى ئةجنام بـدات بـة ِرَيطةيـ   بةهؤيةوة ية يازَيكى ئةلكرتؤنئامِر

 . وةةيةكانيارية ثَيويستيزاني ايشكردنىمن ِرَيطةىَيرةوةكان و كةشتيوانى لة ى ِرراكطوجناودا بة هَيَل
 

 عرض خمطط الطريان اإللكرتوني

ة طريـق ومتابعـ  من خالهلا لطاقم الرحلة من أن ينفـذ بطريقـة مالئمـة ويف وقـت مناسـب ختطـيط ال      وسيلة ألكرتونية ميكن 
 الطريق واملالحة من خالل عرض املعلومات املطلوبة.

 
( References: Annex 4 ) 
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6. Elevated Heliport 

A heliport located on a raised structure on land. 

 

   ةكانهةليكؤثتةر يةكى بةرزىفِرؤكةخانة
 لة شوَينَيكى بةرزدا. دروست كرابَيت  فِرؤكةخانةيةكى تايبةت بة هةليكؤثتةرةكان

 

 مطار طائرات اهلليكوبرت املرتفع
 مطار خمصص لطائرات اهلليكوبرت منشأ على أرض مرتفعة.

 
( References: Annex 6 Part III, Annex 14 Volume II )  

 
7. Elevation 
The vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, 

measured from Mean Sea Level ( MSL ).  

 

 بةرزى /ئاست
 ا.ن ئاستى دةريةوة و نَيوايوى زةويوو بةِرسانو َيك لةسةر زةوى يان ِرووتةختماوةى ستونى لة نَيوان خاَلَيك يان 
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 املنسوب
 حر. املسافة الرأسية بني نقطة أو مستوى على سطح األرض أو على إلتصا  بسطح األرض وبني متوسط سطح الب

 
( References: Annex 3, Annex 4, Annex 10 Volume I, Doc 4444, Doc 8168 Volume I 

and Volume II ) 

 

8. Embarkation 

The boarding of an aircraft for the purpose of commencing a flight, except by such 

crew or passengers as have embarked on a previous stage of the same through-flight. 

 

 سةركةوتن بؤ فِرؤكة / باركردن
ثـَيش  وتنى لـة سـةركة   يان جطـة  بةدةرفِرؤكةكة  سةر  بؤ ىبةمةبةستى دةست ثآكردن بة طةشتةكة  ى طةشتيارسةركةوتن
ن َيشـوى هـةما  ثلـة قؤنـاغى    ون بـؤ فِرؤكةكـة  َيـوا و طةشـتياران كـة لـةوةوثَيش سـةركةوت     دةستةى فِرؤكـةوان يـان رِ  وةختةى 

 طةشت.
 

 اىل الطائرة الصعود

 املرحلـة  يفود الطـائرة  أو املسافرين الذين سـبق هلـم صـع   تثناء صعود طاقم الطائرة سالصعود اىل الطائرة لغرض بدء الرحلة بإ
 لنفس الرحلة. السابقة

( References: Annex 9 ) 

 
 

9. Emergency Phase 

A generic term meaning, as the case may be, uncertainty phase, alert phase or distress 

phase. 

 

 قؤناغى كتوثِر)ناكاو(
واكردنـى  واركردن و دايـان قؤنـاغي هـا    )وريابونةوة(ضـَلةكان اقؤناغى طومان يان قؤناغى ِر  ية بةواتاى يدةستةواذةيةكى طشت

 .بوون زطاركرِربؤ  يارمةتى 
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مرحلة الطواريء
 تعبري عام يعين أما مرحلة الشك وأما مرحلة التنبية وأما مرحلة اإلستغاثة.

( References: Annex 11, Annex 12, Doc 4444 ) 

 

 

10. End-User 

An ultimate source and/or consumer of information. 

 دوا بةكارهَين 
 ةكان.يبةكارهَينى زانياريدوا  كؤتا سةرضاوة يان 

 تخدم النهائياملس
 .املعلومات خدمر نهائي و/ َأو مستمصد
 

( References: Annex 10 Volume III ) 

11. Engine 
A unit used or intended to be used for aircraft propulsion. It consists of at least those 

components and equipment necessary for functioning and control, but excludes the 

propeller/rotors (if applicable). 

  ةربزوَين
ــَيكة ــة     بةشـ ــانى فِرؤكةكـ ــؤ ثاَلثَيوةنـ ــةكاربهَينرَيت بـ ــرتَيت بـ ــان دةويسـ ــةهَينرَيت يـ ــةنى بة,  بةكارئـ ــكاليـ ــامِر ةوةةمـ ازة ئـ
 . (هةبَيتطةر كان )ئةئاشةجطة لة ثةروانة و ئةطرَيتةوة  ) كؤنرتؤَلكردن(كردنِركَيفبةطةرخسنت و ةكانى يثَيويستي

 
 كاحملر

سـيطرة وال  لتشـغيل وال لتعملت أو ينوى إستعماهلا لدفع الطائرة ويشمل على األقل تلك املكونـات واألجهـزة الضـرورية    سوحدة إ
 يشمل املراوح / الدوارات ) إذا كان ذلك ركنا (.    

 
( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 8 ) 
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12. Enhanced Vision System (EVS) 

A system to display electronic real-time images of the external scene achieved through 

the use of image sensors. 

 

 سيستمى باش كردنى بينني
ة كـاتى  لـ    ى دةرةوةكَيووكـار ِر ى هـةر َيطـةى ئـةلكرتؤنى وَينـةكان   ازةكانى دةرخسـنت بةكارئـةهَينَيت و بـة رِ   شسيستمَيكة ئامر

 . خؤيدا منايش ئةكات
 

 ةيالرؤ نيدس نظام

 .حينه يف خارجي مشهد أي صور إلكرتونيا يعرض استشعار أجهزة يستخدم نظام 
 

 
 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9365 )   

 

13. En-Route Phase 

That part of the flight from the end of the take-off and initial climb phase to the 

commencement of the approach and landing phase. 

Note.— Where adequate obstacle clearance cannot be guaranteed visually, flights must 

be planned to ensure that obstacles can be cleared by an appropriate margin. In the 

event of failure of the critical engine, operators may need to adopt alternative 

procedures. 

 
 سةر ِرَي  /َيطةِر قؤناغى 
ةرةتايى سةركةوتنى س ا ت take-offطةِران لةسةرةتاى قؤناغى هةلََ َيدةكات دةست ث  يدا لة طةشتَيكى ئامسان يةئةو بةشة

 قؤناغى نزيك بونةوة و نيشتنةوة كؤتايى دَيت بةسةرةتاي و
 

 مرحلة أثناء الطريق
 اهليوط..  إلقرتاب وارحلة جزء الرحلة اجلوية الذي يبدأ من نهاية مرحلة اإلقالع والصعود اإلبتدائي وينتهي عند بداية م

 
( References: Annex 6  Part III, Doc 9161 ) 
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14. En-Route Radar 

A surveillance radar for the traffic passing through the area of control. Typically, the 

range of such a radar is between 240 km ( 150 NM ) and 370 km ( 200 NM ) and the 

information renewal rate for a mechanically rotating antenna is 8 to 12 seconds. 

 

 و(َيرة)سةر ِر َيِر ةادارى سةرِر
وداى ئـةم  ة ئاسـايى مـة  بـ كارئـةكات و   ي ئامسانيـدا لة ناوضةى ضاودَير ئامسانىرى بؤ مجوجؤَلى طَييادارَيكى تايبةت بة بينِر

ةكانى بؤ خوالنـةوةى  ييكردنةوةى زانيارَي( و ماوةى نوميلى دةريايى 200تا  150كلم ) 370تا  240نَيوان   ةادارجؤرة  ِر
 ضركةداية. 12بؤ  8لة نَيوان  ةكانىيةيكةوان ووةِر

 
 رادار أثناء الطريق

لنوع من الرادارات بني يرتاوح مدى هذا ا  رادار إستطالع خمصص للحركة اجلوية اليت تعمل يف منطقة املراقبة وعادة ما
يكون بني هلوائي ا( ومعدل جتديد معلوماته بدوران ميل حبري 200ومرت ) كيل 370ميل حبري ( و  150ومرت ) كيل 240

 ثانية. 12اىل  8

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 
 

15. Equipment 

Portion of a system that performs a function that contributes to a systems output(s). 

  ئامَيرةكان
 .كة ئةركى ئيشة ثةيوةنديدارةكانى خودى سيستمةكة جَيبةجَي دةكات  بةشَيكة لة سيستم 
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 األجهزة
 جزء من النظام يتوىل عملية إجناز الوظائف اليت تتعلق بالنظام

 
( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

16. Equity Capital 

Money furnished by the owner(s) of the entity. 

 سةرمايةى هاوبةش 
 قةوارةكة ثَيشكةشى ئةكةن.( يان خاوةنةكانى  )كة خاوةن سامانةى  ئةوى  بِر

 رأس املال املساهم
 أموال يقدمها صاحب ) أو أصحاب (  الكيان. 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

17. Error 

An action or inaction by an operational person that leads to deviations from 

organizational or the operational person’s intentions or expectations.  

Note.— See Chapter 1 of Annex 19 — Safety Management for a definition of 

operational personnel. 

 

 هةَلة
خستنى ةطةِرى بكردةة لالدان  بَيتة هؤىب  اسثَيردرابَيت بؤ كارَيك كة ِر ةوةك لةاليةن كةسَيكةيان كةم تةرخةمي ةفتارَيكِر

 ةكانى كارةكة.ييثَيويستسةر  كةسةكان يان  ِرةفتارى دةزطاكة يان كاربكاتة سةر 
 
 . كارمةندان بدةبةِرَيوةبردنى سةالمةتى  19ثاشكؤى  ىيةكةم بةشى: سةرجنى بينى َيت

 
 اخلطأ

امات على إهتم يؤثر يف عمليات التشغيل للمنظمة أو إجراء أو تكاسل من قبل شخص مكلف بعمل يؤدي اىل حصول إحنرافات
 األشخاص أو على متطلبات العمل.

 إدارة السالمة املتعلقة بالعاملني. – 19أنظر الفصل األول من امللحق  –الحظة. م
 

( References: Annex 4 ) 

 

18. Error Management 
         

The process of detecting and responding to errors with countermeasures that reduce or 

eliminate the consequences of errors and mitigate the probability of further errors or 

undesired states. 
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Note.— See Attachment C to Chapter 3 of the Procedures for Air Navigation 

Services — Training (PANS-TRG, Doc 9868) and Circular 314 — Threat and Error 

Management (TEM) in Air Traffic Control for a description of undesired states 

 

 بةرَيوةبِردنى هةَلة / بةرهةَلستى هةَلة
 بؤ يةوانةثَيضة ىستوةرطرتنى هةنطاوى ثَيوي بة ئاِراستةى ،  كانةهةَلةِروودانى  ى دةرخستنى ةكةةيةكة ئاماجنكرد

خة بارودؤان اتر يسنورداركردنى ماكةكان يان البردنى ئاماجنةكان و كةم كردنةوة لة ئةطةرى كةوتنةوةى هةَلةى زي
 . دالة ئايندة ِرةضاونةكراوةكان

 
 أطإدارة اخل

التقليل من وواقبها ، عزالة عملية تهدف اىل كشف ما يقع من أخطاء ، وموجهتها بإختاذ تدابري مضادة للحد من  تبعاتها أو إ
 إحتمال وقوع املزيد من األخطاء أو احلاالت غري املستصوبة يف املستقبل. 

 
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

 

19. Estimated Elapsed Time 

The estimated time required to proceed from one significant point to another. 

 

 كاتى بةسةرضووى خةمَلَينراو/ مةزةندةكراو
 تر. ىن لة خاَلَيكى طرنطةوة بؤ خاَلَيكى طرنطوكاتى مةزةندةكراو بؤ ضو

 
الوقت املنقضي التقديري

 أخرى. الوقت التقديري لإلنتقال من نقطة مهمة اىل نقطة مهمة
 

( References: Doc 4444 ) 

 

20. Estimated Off-Block Time 

The estimated time at which the aircraft will commence movement associated with 

departure.  

 

 كاتى ثَيويست بؤ البردنى بةربةستةكان لةبةردةم تايةى فِرؤكةكة
 هَيشنت.جآفِرين(  )ستى دا ضاوةِروان ئةكرَيت فِرؤكةيةك دةست بكات بة جوَلة بةمةبةيئةو كاتة مةزةندةكراوةية كة تَي

 
 الوقت التقرييب لرفع احلواجز من أمام عجالت الطائرة

الوقت التقرييب الذي يتوقع به أن تبدأ الطائرة بالتحرك لغرض املغادرة

( References: Annex 2, Doc 4444 ) 
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21. Estimated Time of Arrival 

For IFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over that 

designated point, defined by reference to navigation aids, from which it is intended that 

an instrument approach procedure will be commenced, or, if no navigation aid is 

associated with the aerodrome, the time at which the aircraft will arrive over the 

aerodrome. For VFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive 

over the aerodrome.  

 
 كاتى مةزةندةكراو بؤ طةيشنت

 بة ة  كةى كراويرديا ةَلخائةو  ، ئةو كاتة مةزةندةكراوةية كة فِرؤكةكة دةطاتة سةبارةت بة طةشتةكانى فِرينى ئامَيرى 
امَيرى ، ئزيكبونةوةى دةست دةكات بة قؤناغى ن وَيوةلةو فِرؤكةكة ةوانيةكان ديارى ئةكرَيت يكةشتي سةرضاوة   ثَيى 

ةية كة و ئةو كاتندةكراا دانةنرابوو كاتى طةيشتنى مةزةيةكى تيةرة كةشتيةوانيهيض ياريد كة بةآلم ئةطةر  فِرؤكةخانة
ةزةندةكراو كاتى مكاتى  VFRسةبارةت بة طةشتةكانى فِرين بة بينني هةروةها  , كةفِرؤكةكة دةطاتة سةر فِرؤكةخانة

 .كةطةيشتنة بؤ سةر فِرؤكةخانة
 

موعد الوصول التقديري
سـاعدات  قـة اىل امل اآللـي ، هـو الوقـت املقـدر أن تصـل فيـه الطـائرة فـو  نقطـة معينـة دـدد بالعال           بالنسبة لرحالت الطـريان  

وعــد الوصــول حيــة فـإن م املالحيـة وتبــدأ مـن عنــدها إجـراءات اإلقــرتاب اآللــي ، أمـا إذا كــان املطـار خاليــا مــن املسـاعدات املال      
رة فـو   وصـول الطـائ  الت الطريان البصري الوقت املقـدر ل التقديري يصبح وقت وصول الطائرة فو  املطار. وهو بالنسبة لرح

 املطار.
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

 
 

22. Exception 

A provision in this Annex which excludes a specific item of dangerous goods from the 

requirements normally applicable to that item. 

 
 بواردن /بةدةركردنلَي

 )جياكراوةتـةوة( اودا هةندَيك بِرطةى ديارىكراو سةبارةت بة كـاآلى قةدةغةكر يكة تَي ((Annex 18م ثاشكؤيةبةندَيكة لة
 كة دةضَيتة ذَير كاريطةرى ئةو بِرطانة. مةرجانةىلةو  ن، بةدةركراوكراوةبةدةر

 

 اإلستثناء

لك الفقراتمن املتطلبات اليت عادة ما ختضع هلا تبند يف هذا امللحق يستثين فقرات معينة من السلع اخلطرة ، 

( References: Annex 18 ) 
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23. Expected Approach Time 

The time at which ATC expects that an arriving aircraft, following a delay, will leave 

the holding fix to complete its approach for a landing.  

Note.— The actual time of leaving the holding fix will depend upon the approach  

clearance. 

 

 كاتى طةيشتنى ضاوةِروانكراو
بؤ  كراواَلى جَيطريخكة( ةدواكةوتو ةهاتوو) كةؤكة فِر اتئةك ىثَيش بين ئامسانىمجوجؤَلى  يدَيرئةو كاتةية كة ضاو

 نيشتنةوة . و نزيك بونةوة بة بكاتدةست  تا تَيبةجآ بهَيَللة ئامساندا ى وانضاوةِر

 
َيدانى ثسةر كاتى دا لةلة ئامسانوانى خاَلى جَيطريى ضاوةِر ؤكةكة لةهَيشتنى فِرَيبؤ بةج استةقينة: كاتى ِر بينىَيت
 .دةوةستَيت َيطةثَيدان بؤ نزيك بونةوةِر

 
   موعد اإلقرتاب املتوقع

اجلـو متهيـدا    إلنتظـار يف الوقت الذي تتوقع فيه مراقبة احلركة اجلويـة أن تـرتك الطـائرة القادمـة املتـأخرة النقطـة الثابتـة ل       
 لإلقرتاب واهلبوط. 

 رتاب.اإلق صريح مالحظة: الوقت الفعلي لرتك الطائرة النقطة الثابتة لإلنتظار يف اجلو يتوقف على توقيت إعطائها ت
 
 

( References: Annex 2, Doc 4444, Doc 9432 )  
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-  F  - 
  

1. Factor of Safety 

A design factor used to provide for the possibility of loads greater than those assumed, 

and for uncertainties in design and fabrication. 

 

 ازى دَلنيايىئامِر
ــة ِر ــة( ةطةزَيك ــةر ) هَيمانةيةك ــةنَيت يدا ديزايين ــةكارهَينان   ئ ــؤ ب ــةبَيت  ب ــتة ئ ــةو  و وابةس ــاي ب ــةوة ي  و بارقورس ــ  ان ة ك

و اندن () نةخشـ ديـزاين   ةكانىكردبؤ طوماَنكردن لة بةكائةهَينرَيت   لةبنةِرةتدا و  دانراون كة نةىو قورساييالة نطةورةتر
 دروست كردن.

 األمان نصرع

م والصناعةألغراض تتعلق باحلموالت اليت هي أكرب من تلك املفرتضة وللشك يف عمليات التصميعنصر مصمم يستخدم 
 

2. Fail-Operational Automatic Landing System 

An automatic landing system is fail-operational if, in the event of a failure, the 

approach, flare and landing can be completed by the remaining part of the automatic 

system. 

 

 جَيطرةوةى بةشة ثةك كةوتوةكان لة خؤوةسيستمى نيشتنةوةى 
و  كـةم   وودانـى ِر يـان    لة ئـيش كـردن   ى بةشَيكثةك كةوتنَيك لة دواى هةر كارئةكات  خؤبةخؤلة فِرؤكةكةدا   ةسيستمَيك

شــتنةوة بــة نزيــك بونــةوة و بةرزكردنــةوةى ثَيشــى فِرؤكةكــة وني ةىكــرد بــةردةوامى ئــةدات بــة  ةك ئــةو سيســتمةيــكوِري
 ى ئةو بةشانةى كة ثةكيان نةكةوتوة.نستتوانا

 
 التشغيلية األعطال لتعويض التلقائي اهلبوط نظام
 مل الـيت  األجزاءبـ  واهلبـوط  مقدمـة الطـائرة   ورفـع  االقـرتاب  يف االسـتمرار  ويتـيح  تشـغيلي   عطـل  أي بعد يعمل تلقائي نظام

 .تتعطل

 
( References: Doc 9365 )  
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3. Fail-Operational Hybrid Landing System 

A system which consists of two or more independent landing systems and in the event 

of failure of one system, guidance or control is provided by the remaining system(s) to 

permit completion of the landing. 

Note.— A fail-operational hybrid landing system may consist of a fail-passive 

automatic landing system with a monitored head-up display which provides guidance to 

enable the pilot to complete the landing manually after failure of the automatic landing 

system. 

 

 اركردن/ ك كارخستنة جَيطرةوةى بةشة ثةك كةوتوةكانى دوانة( بؤ نيشتنةوةط )دووِرة وةىخؤلةسيستمى 
ةوَيت ن ثةكى بكَيكيائةطةر ئامَير جؤرَيكسيستمَيكة لة دوو ئامَيرى سةربةخؤ يان زياتر ثَيك هاتوة بؤ نيشتنةوة بة

 ى نيشتنةوة.ئامَيرَيكى تريان جَيطاى ئةطرَيتةوة بؤ جآبةجآ كردنى ثرؤسة
ارمةتى و يبينني  بؤبَيت سكرينَيكى هةلةسةر ئاستى ضاو ( بؤ نيشتنةوة دوانةيىةطة )بينى : دةكرَيت ئةم سيستمة دوِرتَي

يشتنةوةى نسيستمى  ثةككةوتنى لة كاتىبدات ةوةكة ئةجنامنيشتن سيستمةكةبة بةكارهَينانى دةستى بؤ فِرؤكةوان بدات 
 . ئامَيرى

  

 التشغيلية األعطال لتعويض للهبوط املهجن التلقائي نظام
 .اهلبوط عملية إجناز إىل آخر بادر جهاز جهاز تعطل إذا حبيث للهبوط أكثر أو مستقلني جهازين من يتكون نظام

 مسـتوى  لـى ع   عـرض  بشاشـة  مزود بأمان للفشل تلقائي جهاز من املهجن التلقائي النظام هذا يتكون أن جيوز — مالحظة

 التلقائي اهلبوط نظام تعطل بعد يدويا اهلبوط إجناز يتيح للطيار النظر

 

 
( References: Doc 9365 )   

 

4. Fail-Passive Automatic Landing System 

An automatic landing system is fail-passive if, in the event of a failure, there is no 

significant deviation of aeroplane trim, flight path or attitude but the landing will not be 

completed automatically. 
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 دَلنياييئارامى/  شكستة بة نيشتنةوةى  لةخؤوة سيستمى 
 

ووبــدات ِر  شكســتَيكةك يــان يــبــة جؤرَيكــة ئةطــةر هــةر كــةم و كوِري  لــة فِرؤكةكــةدا  نيشــتنةوةيةسيســتمَيكى خؤبــةخؤى 
 ئةجنام نادرَيت. وةخؤلة ، بةآلم نيشتنةوةكةى النادات  ةكةى ياستة و بةرزيلة ئاِرفِرؤكةكة 

  

 بأمان للفشل التلقائي اهلبوط نظام
 اهلبوط ينجز ال لكنهارتفاعها، و أو مسارها عن ملحوظ بقدر  الطائرة ديد ال فشل أي حدث إذا حبيث للهبوط تلقائي نظام 

  .تلقائيا

 
( References: Doc 9365 ) 

5. False Plot 

A radar plot report ( PSR, SSR or combined plot ) which does not correspond to the 

actual position of a real aircraft ( target ), within certain  limits. 

 ترثةى هةَلة
َل شــوَينى تــةى كةلةطــةاثؤرئــةو ِر (ةيــان هــةر دووكيانــ يــةادارى الوةكيــان ِر يةادارى ســةرةتايِر)ى كاناثــؤرتى ترثــةى هةَلــةِر
 . جووت نابَيتدا ) ناضَيتة سةريةك( كراويسنورَيكى ديار لةاستةقينةى فِرؤكةكة ِر

 
 اخلاطئة نبضةال

 ة.طائرة حبدود معيناحلقيقي لل الرادار األولي أو الرادار الثانوي أو كليهما ( اليت ال تتطابق مع املوقعتقرير نبضة الرادار ) 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

6. Fan Marker Beacon 

A type of radio beacon, the emissions of which radiate in a vertical fan-shaped pattern. 

 

  لتةَيبثةروانةيى ِرَيبةرى 
 سـطنالَ  ى( )مزراحـ دا يـ يثةروانة شـَيوةى بـوارَيكى  لـة  استةى ستونى و ي بة ئاِرياديؤجؤرَيكة لة جؤرةكانى ِرَيبةرى بآتةىل ِر

 . ثةخش ئةكات
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 املرشد الالسلكي املروحي
هيئة جمال مروحينوع من أنواع املرشدات الالسكية الراديوية يبث باإلجتاه العمودي على 

( References: Annex 10 Volume I ) 

 

 
7. Fatigue 

A physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting 

from sleep loss or extended wakefulness, circadian phase, or workload (mental and/or 

physical activity) that can impair a crew member’s alertness and ability to safely 

operate an aircraft or perform safety-related duties. 

 ثسان / هةراسان
هؤى كــةمى بــة دةبَيتــة هــؤى كــةم بونــةوةى توانــاى كــاركردنى هــؤش و جةســتة بـارودؤخَيكى فةســلةجيية)كاراندامزانيية( 

ار كـ  كـة  و شـَيوةيةى الوازبونى تواناى دةسـتةى فِرؤكـةوان بـة   بَيئاطايي و  كة دةبَيتة هؤى  بوونشةكةت خةوتن يان بةهؤى 
 سةالمةتى فِرؤكةكة. سةربكاتة 

 
 اإلعياء

د تؤدي اىل ل واليت قالعم حالة فسلجية تؤدي اىل تقليل قابلية األداء العقلية أو البدنية  بسبب قلة النوم أو بسبب جهد
 الطائرة بالشكل الذي قد يؤثر على سالمتها .إضعاف قدرات طاقم 

 
( References: Annex 6 Part I ) 

 

8. Filed Flight Plan 

The flight plan as filed with an ATS unit by the pilot or a designated representative, 

without any subsequent changes.  

Note.— When the word “message” is used as a suffix to this term, it denotes the 

content and format of the filed flight plan data as transmitted. 
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 وابةستة /ثالنى فِرينى دانراو
  يى بآائامسجؤَلى ى مجوةكانييةكةى خزمةت طوزاري سثاردوَيتى بةة  فِرؤكةوان يان نوَينةرةكةى ينَيكفِر )نةخشةى(ثالنى

 . ى تيا بكرَيت لة ئايندةدا ةكييطؤِرانكار هيضئةوةى 
 
ازى ؤك و شَيومةبةست لةو بِرطةية  ناوةر ، هات وةلة ثَيش ئةم دةستةواذةية ووشةى )نامة(  : ئةطةربينى َيت

 . ةكانى ثالنى فِرينةكة بةو جؤرةية كة نَيردراوةيزانياري
 خطة الطريان املودعة

 حق. لدى وحدة خدمات احلركة اجلوية دون أي تغيري ال –أو رثله  –خطة الطريان اليت أودعها الطيار 
 املودعة نلطرياامالحظة: إذا سبقت هذا املصطلح كلمة " رسالة " كان القصد من العبارة حمتوى وشكل بيانات خطة 

 بالصورة اليت أرسلت بها. 

 
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

 

9. Final Approach 

That part of an instrument approach procedure which commences at the specified final 

approach fix or point, or where such a fix or point is not specified, 

a) at the end of the last procedure turn, base turn or inbound turn of a racetrack 

procedure, if specified; or 

b) at the point of interception of the last track specified in the approach procedure; and 

ends at a point in the vicinity of an aerodrome from which: 

1) a landing can be made; or 

2) a missed approach procedure is initiated. 

 نزيك بونةوةى كؤتايى 
ايى خاَلى كؤتةل ان كراو بؤ نزيكبونةوة يى ئامَيرى لة شوَينى كؤتايى دياريَيكارةكانى نزيك بونةوةبةشَيكة لة ِر

ةشَيكة لة ب ةئةو ،ةو خاَلبؤ نزيكبونةوة دةست ثآ دةكات، بةآلم لة كاتى ديارى نةكردنى ئةو شوَينة يان ئة ةوةكراويديار
 ةى خوارةوة:نزيك بونةوةى كؤتايى ئامَيرى لة يةكَيك لةم دوو شوَين

ش ِروانى ثَيركى ضاوةضونة ناو ثا بؤ يان خوالنةوة ى يخوالنةوةى كؤتايى يان خوالنةوةى ذَيرةوة دوا كاتىلة  -أ
 دراوة. لَيئةو كاتةى كة بِريارى بؤ  هةَلطةِران 

ديارى دا  زيكبونةوةانى نَيكارةكاستةى كؤتايى كة لة ِركردنى ئاِرَيئةطاتة خاَلى دةست ث كةلةو خاَلةى كة فِرؤكة -ب
 . دةكرَيت

َيك لةم وة يةكشةةةو خاَلل ,فِرؤكةخانة بة  ت لة خاَلَيكى نزيك َبييى تةواو دةئةم بةشةش لة نزيكبونةوةى كؤتايى ئامَير
 بكرَيت: َيبةجَيجدةتوانرَيت َيكارانة ِر

 دةست كردن بةنيشتنةوة. .1

 كردنةوةى دووبارة و جارَيكى تر فرؤكةكة بةرز بَيتةوة بؤ )سةرنةكةوتو(  شكستدةست كردن بة نزيك بونةوةى  .2
 .ةى نزيك بوونةوة كرد
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النهائي االقرتاب 
حالة  يف أما ، ة احملددة لإلقرتابالنهائي النقطة احملدد لإلقرتاب أو النهائي املوقع  عند يبدأ اآللي االقرتاب إجراءات من جزء
   اليني: يف أحد املوقعني الت  يبدأ اآللي االقرتاب من جزء فهو ذلك املوقع أو هذه النقطة  دديد عدم
ر قبل اإلقالع حيثما يكون ذلك إىل ساحة اإلنتظا الدخول دوران أو القاعدة دوران أو األخري اإلجرائي الدوران نهاية يف . أ 

 مقررا.
 االقرتاب، إجراءات يف الذي يتم دديده  األخري للمسار إىل الطائرة دخول نقطة ب . عند 

 اليني:ئني التهذا اجلزء من اإلقرتاب اآللي عند نقطة جماورة للمطار ميكن منها القيام بأحد اإلجرا  وينتهي
 اهلبوط .  بدء  . ١

 الفاشل االقرتاب إجراءات بدء .  ٢
( References: Annex 4, Annex 11, Doc 4444, Doc 9365 )   

 

 
 

10. Final Approach and Take-Off Area (FATO) 

A defined area over which the final phase of the approach manoeuvre to hover or 

landing is completed and from which the take-off manoeuvre is commenced. Where the 

FATO is to be used by performance Class 1 helicopters, the defined area includes the 

rejected take-off area available. 

 
  FATOهةَلطةِران)هةَلسان(ناوضةى نزيك بونةوةى كؤتايى و 

ت واو ئــةكرَيكراوة كــة لةســةرويةوة قؤنــاغي  كؤتــايى نزيــك بونــةوة تةواوئــةبَيت يــان نيشــتنةوةكة تــة  يناوضــةيةكى ديــار
هـةىل كؤثتـةرى    لةاليـةن فِرؤكـةى   FATOئةطـةر ئـةم ناوضـةية       هةروةها لةوَيوة قؤناغى هةَلطةِران دةست ثآ دةكـات .  

يــدا ةَلطــةِران تَيناوضــةكة قــؤرخ ئــةكرَيت وة ه ئــةوا  بةرزبوونــةوة( بــةكاربهَينرَيت بــؤ نزيكبونــةوةى كؤتــايى و 1جــؤرى )
 ئةجنام نادرَيت.
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 منطقة التقرب النهائي واإلقالع 

 قالع.مرحلة اإل تبدأ ملناورة التقرب أو إكمال اهلبوط واليت منها ةمنطقة حمددة اليت فوقها تكتمل املرحلة النهائي
قة متضمنة منطقة تكون املنط 1عند إستخدام منطقة التقرب النهائي واإلقالع من قبل طائرات اهلليكوبرت من الصنف 

 إللغاء اإلقالع.
 

( References: Annex 4 , Annex 6 Part III, Annex 8, Annex 14 Volume II, Doc 8168 

Volume I and Volume II )  

 
11. Final Approach Fix or Point 

That fix or point of an instrument approach procedure where the final approach segment 

commences. 

 

 خاَلى نزيك بونةوةى كؤتايى
 .ست ثآ دةكات دةتَيدا بةشَيك لة نزيك بونةوةى كؤتايى  ى نزيك بونةوةى ئامَيرى كة ةكانييكارايَيخاَلَيكة لة ِر

 
 التقرب النهائي نقطة 

 نقطة ضمن سياقات التقرب اآللي اليت  يبدأ بها جزء التقرب النهائي. 
 

( References: Annex 4 ) 

 
 

12. Final Approach Segment ( FAS ) 

That segment of an instrument approach procedure in which alignment and descent for 

landing are accomplished. 

 

 نزيك بونةوةى كؤتايى ناوضةى
 ووئةدات.ِر َيداى تنزيكبونةوةى كؤتايى ئامَيرى كة  نزم بونةوة بؤ نيشتنةوة ةكانى يييكاراياِر لة بةشةيةئةو 
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  النهائي االقرتاب  قطاع
 .للهبوط والنزول احملاذاة فيه تتم الذي اآللي االقرتاب إجراء من القطاع هو
 

( References: Annex 4, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 8168 Volume I and 

Volume II, Doc 9365 )   

  

13. Final Approach Track 

The flight track in the final approach segment that is normally aligned with the runway 

centre line. 

 استةى نزيك بونةوةى كؤتايىئاِر
 .كة ستى فِرطةاى ناوةِرهَيَل ى كراوةدرَيذ لةسةردةبَيت ِرَيككة  داييكبونةوةى كؤتاينز ناوضةىاستةى فِرينى فِرؤكةكة لة ئاِر

 

 النهائي تقربمسار ال
  .طاخلط املنصف للمدرمسار طريان يف قطاع التقرب النهائي الذي عادة ما يكون منطبقا على إمتداد 

 
(References: Doc 8168 Volume II ) 

 

 
 

14. Financial or Capital Lease 

A lease used by air operators to avoid the otherwise substantial capital outlays/debt 

required in purchasing aircraft directly from the manufacturer, or to reduce taxation or 

other costs. 

Note.— For example, an air operator may sell all or part of its fleet to a bank or other 

financial institution and then lease the aircraft back. 

Financial leases are long-term arrangements that give the outward appearance of 

ownership, e.g. the aircraft bear the air operator’s name/logo and are frequently 

registered in the air operator’s State. 
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 ىكرآ طرتةى دارايى يان سةرمايةدار
ئةو  اني ى زؤرسةرمايةى يثةناي بؤ ئةبةن بؤ خؤثاراسنت لة خةرج ةكانيئامساني ةرةخبةطةِر كة  بةكرآ طرتنَيكة

 ةكى تر.ةر تَيضويهج يان استةوخؤ لة كارطةكان يان بؤ كةم كردنةوةى باِر ىكِرينى فِرؤكة ئةبن لةقةرزانةى كة كةَلةكة 
 
ةكان ك لة بانكبة يةكَي  هةموو فِرؤكةكانى بفرؤشَيت يان  بةشَيكئامسانى دةتوانَيت  ىبةطةِرخةر –بؤ منونة  بينى :َيت

خايانة كى درَيذتنة كارَيي بة كرآ طركردةئةم  ةوة ,فِرؤكةكة بةكرآ بطرَيت و هةر خؤشى ن دارايةكايان يةكَيك لة دةزطا 
ت و لة رخةرةكةبَيبةطة يان نيشانةى فِرؤكةكة وةكو ئةوةى فِرؤكةكة هةَلطرى ناوشَيوازَيكى تر ئةدات بة خاوةندارَيتى 

 تؤماركراوة. يشزؤرجاردا فِرؤكةكة لة وآلتَيكى تر
  

الرأمسالي أو املالي التأجري
 من مباشرة شراء طائرة عن تبترت اليت الديون /الكبرية  الرأمسالية النفقات لتجنُّب اجلويون املشغِّلون يستخدمه تأجري هو

 .األخرى التكاليف أو الضرائب لتخفيض أو املصنِّع،
 

 إحدى   أو صارفامل أحد اىل منه جزءا أو أسطوله مجيع يبيع أن اجلوي للمشغِّل ميكن املثال، سبيل على — مالحظة

 املظهر تعطي األمد طويلة باتترتي  املالي التأجري عمليات وتشكل .ثانية الطائرة ليستأجر يعود ثم األخرى املؤسسات املالية

 اجلوي لاملشغِّ دولة يف مسجلة الغالب   يف وتكون املشغل رمز /إسم الطائرة كأن دمل للملكية، اخلارجي
 

( References: Doc 8335 ) 

 

15. Financial Statements 

These include the income statement and the balance sheet. The income statement 

summarizes all revenues and expenses, with the difference between the two totals being 

either a profit or a loss. The balance sheet summarizes assets and liabilities, with the 

difference between the two representing an increase or decrease in net worth. 

 

 زانيارية دارايى يةكان
 ةكانى داهــات وييـ يثوختـةي زانيار واتـة   طشــتى ،  بودجـةى بـة داهـات و    نتايبـةت كــة  ئةطرَيتـةوة   انـة ة دارايييـ زانياريئـةو  

، شـتى  ط بودجـةى  ،يان ز بة  قازانج يان نيشان ئةدات بةجياوازى نَيوان هةردوو كؤمةَلةكة انة يئةو زانياري  ،خةرجيةكانة 
 .ةكةكةم لة سامانبة  يان   بةزياد دةرئةخات جياوزى نَيوانيان ،و داشكاندةكان  ضةَلةكةثوختةى ِر

 

 البيانات املالية
ل الفر  بني ات ، وميثالنفقو تشمل البيانات املالية بيان الدخل وامليزانية العمومية . ويلخص بيان الدخل مجيع اإليرادات 

يادة أو نقصان هما إما ز  بينجمموعي الفئتني إما رحبا أو خسارة. ويلخص امليزانية  العمومية األصول واخلصوم ، وميثل الفر
 يف الثروة الصافية.  

 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 
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16. Fireproof 

     The capability to withstand the application of heat by a flame for a period of 15 

minutes. 

Note.— The characteristics of an acceptable flame can be found in ISO 2685. 

 

 سوتان بةرطرتن لةيان  سوتان دذة
 . بَيت خولةك 15 ىكةماوةكة   َيككات  طرتن بؤ طِر ىنةهَيشنت يان بةرهةَلست ستىتوانا

 
 دا ببينرَيت. ISO 2685كانى طِر لة ةِرةوش َيتردةتوان بينى :َيت

 
  احلريقمنع أو مقاومة 

 دقيقة. 15املقدرة على منع أو مقاومة نشوب احلريق لفرتة  زمنية قدرها 
 . ISO 2685إجيادها يف   قبول مْيكنامللهب الخصائص  -مالحظة. 

 
( References: Annex 8 )  

17. Fireproof Material 

A material capable of withstanding heat as well as or better than steel when the 

dimensions in both cases are appropriate for the specific purpose. 

 

 دذة طِرطرتن تان يانوسو دذة كانىتةنة
و بارةكـةدا  ى لة هـةردو هةرتةنَيك تواناى بةرطة طرتنى طةرمى هةبَيت وةكو ئاسن يان لةو بةهَيزتر كة الكانى يان قةبارةكة

 . يان زانراو كراومةبةستَيكى دياريو ثاش طِرطرتن( طوجناو بَيت بؤ  تن)ثَيشطِر
 

 مواد منع أو مقاومة احلريق

ئمة لغرض التني مالال احلأي مادة قادرة على مقاومة احلرارة  كما هو حال احلديد أو أفضل منه عندما تكون أبعادها يف ك
 معني. 

( References: Annex 7 ) 
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18. Fixed Assets 

Tangible assets that are permanent in nature and generally held for a period of more 

than one year (normally buildings and equipment). 

 

 ةكانريجَيط ِرةضةَلةكة
ىَل ان يـ ريَيـت ثارَيزطا بطريَيـن و سروشـتَيكى دياريـان هةيـة و دةتوانر    بـة دةسـت   كـة دةتوانرَيـت    ) شـتانةية( ئةو ثَيكهاتانةيـة 

 (هتد( ساَل ) وةك بينا و تةالر و ئامَير ..............1كة زياتر بَيت  لة ) بكرَيت بؤ ماوةيةك
  

األصول الثابتة
 (.املعداتاني وأصول ملموسة ذات طابع مستديم وحيتفظ بها عموما لفرتة تزيد على سنة واحدة ) وتشمل عادة املب

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

19. Fixed Costs 

Costs which, in the short-term, remain unchanged regardless of whether or not the 

volume of services provided increases or decreases. 

 

 ةكانريتَيضوةجَيط
ةو خزمـةت  ئـ لـة قـةبارةى    ةضـاوكردنى زيـاد كـردن يـان كـةم كـردن      بـآ رِ نـةطؤِرن   لةسـةر مـةوداى كـورت    ئةو تَيضوانةن كة

 دةكرَين. ثَيش كةشانةى كةيطوزاري
  

 التكاليف الثابتة
دمةاملق التكاليف اليت ال تتغري على املدى القصري بغض النظر عن الزيادة أو النقصان يف حجم  اخلدمات

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

20. Fixed Light 

     A light having constant luminous intensity when observed from a fixed point. 

 ووناكى جَيطريِر
 َيطريى هةية.)ثرشنطَيكى( ج بةهَيزى يةكىشنايؤِر   ئةكرَيتكراوةوة سةيرى يلة خاَلَيكى ديار يةكة كة يووناكِر

 

 الضوء الثابت
 ضوء له كثافة مضيئة ثابتة عند النظر اليه من نقطة معينة.

 
( References: Annex 14 Volume I ) 

 
21. Flight Crew Member 

     A licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft 

during a flight duty period. 
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 ئةندامى دةستةى فِرؤكةوانى
فِرؤكةكة بة  ارىةكخستن لة اسثَيردراوة بة ئةركَيكى ثَيويستَيطةثَيدراوة لة ئةندامةكانى دةستةى فِرؤكةوان ِرئةندامَيكى ِر

 كاركردنى لةسةر فِرؤكةكة.ماوةى  َيذايى رد
 

 عضو طاقم الطائرة
 عضو جماز من أعضاء الطاقم مكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرة طوال مدة عمله على الطائرة. 

 
( References: Annex 1, Annex 2, Annex 3 , Annex 6 Part I, Part II and Part III ,Annex 

9, Annex 11, Annex 18, Doc 4444 )  

 

  
 

22. Flight Data Analysis 

     A process of analysing recorded flight data in order to improve the safety of flight 

operations. 

 

 ةكانى طةشتةكةيكردنةوةى زانيارييش
ةكانى كردى بةمةبةستى باشرتكردنى سةالمةت يةةكةى فِرؤكة تؤماركراوةكانى طةشتيكردنةوةى زانيارييةى شكرد

 . فِرؤكةكة ئيشثَيكردنى 
 

 رحلةال دليل بيانات

 املسجلة عن الرحلة بهدف دسني سالمة عمليات التشغيل . بياناتالعملية دليل 
 

( References: Annex 6 Part I ) 

 
23. Flight Documentation 

      Written or printed documents, including charts or forms, containing meteorological 

information for a flight. 
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 طةشتةكة اندنىبةَلط
ي ةكـةش و هـةوا  ب ثةيوةسـت ةكانى يـ شَيوازانةى كـة زانياري  بةو يان وةضةند بةَلطةيةكى نوسراون يان ضاثكراون بة نةخشة

 تؤماركرابَيت.تيا كاتى طةشتةكةى 
 

 الرحلةتوثيق 
 لة.وثائق مكتوبة أو مطبوعة بضمنها املخططات أو األشكال تتضمن معلومات عن األحوال اجلوية خالل الرح

 
( References: Annex 3 ) 

 
24. Flight Duty Period 

A period which commences when a flight or cabin crew member is required to report 

for duty that includes a flight or a series of flights and which finishes when the 

aeroplane finally comes to rest and the engines are shut down at the end of the last 

flight on which he/she is a crew member. 

 

  فِرينكاتى ئةركى 
 و ةشـتَيك ططةشـت بَيـت  يـان ضـةند     يـةك  طةشـت جـا   ئةو كاتةى كة داوا لة دةستةى فِرؤكـةوان ئـةكرَيت دةسـت بكـات بـة      

  نةشــتةكةدابووطكــة دةسـتةى فِرؤكــةوان لـة   لــة دواطةشـتدا  , َيـت  بـة طةشــتةكان ب  كؤتــايى بةوةسـتانى فِرؤكةكـة لــة فـِرين    
 .بزوَينةكان دةكوذَينرَيتةوة

 
 طريانالفرتة واجب 

نتهـي  ت والـيت ت الفرتة اليت تبدأ عندما يطلب من طاقم الطـائرة البـدء بالرحلـة والـيت قـد تتضـمن رحلـة أو جمموعـة رحـال         
اقم طـ / هـي ضـمن    عندما تتوقف الطـائرة عـن الطـريان ويـتم إطفـاء احملركـات يف نهايـة الرحلـة األخـرية الـيت كـان فيهـا هـو             

 الطائرة.

 
( References: Annex 6 Part I ) 

 

25.  Information Centre 

      A unit established to provide flight information service and alerting service. 

 كانمةَلبةندى زانيارية
 . دنةوةيةكان و خزمةتطوزارى ئاطاداركرية فِرؤكةوانياسثَيردراوة بة ثَيشكةشكردنى زانياريكة ِربةشَي

 
مركز معلومات الطريان  

وحدة مكلفة بتقديم خدمة معلومات الطريان وخدمة التنبيه.

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 
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26. Flight Information Region (FIR) 

      An airspace of defined dimensions within which flight information service and 

alerting service are provided. 

 كانى فِرينةيهةرَيمى زانياري
زمـةتطوزارى  خةكان و يـ ية فِرؤكةوانيـ ووبـةرةدا خزمـةتطوزارى زانياري  وبةرَيكى زانراو لة ناو ئـةو رِ ية بةِريكايةيةكى ئامسان

 . ثَيشكةش ئةكرَين بؤ فِرؤكةكةكان  ئاطاداركردنةوة
 

إقليم معلومات الطريان
 تقدم اىل الطائرات يف داخله خدمة معلومات  الطريان وخدمة التنبيه. جمال جوي معرف األبعاد

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161 ) 
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27. Flight Information Service (FIS)  

A service provided for the purpose of giving advice and information useful for the safe 

and efficient conduct of flights.   

 

 ةكانية فِرؤكةوانييخزمةتطوزارى زانياري
مةتى كان بةسـةال ةيـ طةشـتة ئامساني  خستنةكارىةكان ثَيشكةشئةكات كة سودبةخشن بؤ ياوَيذ و زانياريةكة ِريخزمةتطوزاري

 و لَيهاتويى.

 

خدمة معلومات الطريان
 خدمة تقدم املشورة واملعلومات اليت تفيد يف تشغيل الرحالت اجلوية بسالمة وكفاءة. 

 
( References: Annex 2, Annex 10 Volume III, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161 ) 

 

28. Flight Level 

A surface of constant atmospheric pressure which is related to a specific pressure 

datum, 1 013.2 hectopascals (hPa), and is separated from other such surfaces by 

specific pressure intervals. 

Note 1.— A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard  

Atmosphere: 

a) when set to a QNH altimeter setting, will indicate altitude; 

b) when set to a QFE altimeter setting, will indicate height above the QFE reference 

datum; 

c) when set to a pressure of 1 013.2 hPa, may be used to indicate flight  levels. 

Note 2.— The terms “height” and “altitude”, used in Note 1 above, indicate altimetric 

rather than geometric heights and altitudes. 

 ئاستى فِرين 
لة ئةو ضينة ة و هيكتؤباسكاَل 1013.2كراو كة دياري ةضةَلةكىِرفشارى  بؤ ضينَيك  هةوا بة فشارَيكى جَيطريةوة 

 فشارى هةوايى: بةثلة بةثلةىووةكانى ترى هاوشَيوة جياكراوةتةوة ِر
 ى فشارى هةوايى ثَيوانةيى:َيبَلندى ثَيوانةكراو بةث  فشارى : ذمَيردةرى 1 بينىَيت

 بَلندى دةرئةضَيت.QNH  سةر نرخى  ضيتةكة ب -أ

 دةرئةخات. QFEاوةى ةكةى لةسةر ئاستى طةِريبةرزي QFEسةر نرخى  بضَيتةكة  -ب

 هيكتوباسكاَل جَيطريبكرَيت ئاستةكانى فِرين دةرئةخات.1013.2 لةسةر فشارى  ئةطةر -ت

 ازيارى.( بةَلطةى ثَيوانةين نةك نرخى ئةند1بينى )َيدةستةواذةى )بةرزى( و )بَلندى( لة ت :2بينى َيت
 

 مستوى الطريان
األخرى  هيكتوباسكال ، ومنفصل عن األسطح 1013.2سطح ضغطه اجلوي ثابت بالنسبة اىل ضغط مرجعي حمدد هو 

 املماثلة مبسافات حمددة الضغط اجلوي.
 : عداد اإلرتفاع الضغطي املعاير طبقا للضغط اجلوي القياسي :  1مالحظة 
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 يبني اإلرتفاع.  QNHعندما يضغط على القيمة 
  .QFEيبني العلو فو  املنسوب املرجعي  QFEعندما يضغط على القيمة 

 هيكتوباسكال يبني مستويات الطريان .   1013.2ط. ميكن ضبطه على الضغط 
على قيم هندسية ( أعاله يدالن على قيم قياسية ال 1ري " علو " و " إرتفاع " يف املالحظة ) : التعب 2مالحظة 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444, 

Doc 8168 Volume I and Volume II )   

 

 
 

 29. Flight Manual 

         A manual, associated with the certificate of airworthiness, containing limitations 

within which the aircraft is to be considered airworthy, and instructions and information 

necessary to the flight crew members for the safe operation of the aircraft. 

 

 

 ةوانى / فِرينبةرى فِرؤكَيِر
ؤكةكـة  فِرةتوانرَيـت  دمةرجانـةى تَيدايـة كـة     كؤت و ئةو هةية ,  ةوةيى تؤكمةيى هةوايةبة بِروانامثةيوةندى  بةَلطةيةكة 

تةى ةنــدامانى دةســهةيــة بــؤ ئ ىَينمــايى ثَيويســتزانيــارى و ِر بةرةكــةَيِرهــةروةها  , تؤكمــةيى هــةوايى هةيــة  كــة دابنرَيــت
 فِرؤكةكةوة . خستنةكارىكانى كردةفِرؤكةوانى كة ثةيوةندى هةية بةسةالمةتى 

 

 طريانالدليل 
ما يتضمن وية كجدليل مصحوب بشهادة جدارة جوية يتضمن القيود اليت مبوجبها ميكن إعتبار الطائرة متتلك جدارة 

تتعلق بسالمة عمليات تشغيل الطائرة. تعليمات ومعلومات ضرورية ألعضاء طاقم الطائرة
 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III ) 
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30. Flight Operations Officer/Flight Dispatcher 

A person designated by the operator to engage in the control and supervision of flight 

operations, whether licensed or not, suitably qualified in accordance with Annex 1, who 

supports, briefs and/orassists the pilot-in-command in the safe conduct of the flight. 
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 بةِرَيكةرى طةشت / ئةفسةرى ثرؤسةكانى فِرؤكةوانى
ة لـ  شـتى فِرؤكةكـة  كردنى طةى كؤنرتؤَل كـردن و سةرثةرشـتي  كاروباردائةمةزرَيت  وة فرؤكةكة ئيشثَيكةرىلةاليةن كةسَيكة 

ــتؤئةطرَيت ــةآلم ثيَ      , ئةس ــت ب ــةى بَي ــا ن ــةبَيت ي ــةتى ه ــةكة مؤَل ــادة   كةس ــان ئام ــت ي ــاتو بَي ــتة لَيه ــةيويس ــةثآى ى ه بَيت ب
ى يى سـةالمةت كردنـ ( و تواناى ثشـتطريى و ثشـتيوانى كـابتنى فِركةكـةى هـةبَيت بـؤ دابين      1)ذمارة ةكانى ثاشكؤى يثَيويستي

 طةشتةكة.  
 

 الرحلة رحلضابط عمليات طريان / م

م ال ألى إجازة اصل عحيطرة واإلشراف على تشغيل الرحلة سواء كان سينه من قبل املشغل للقيام بعمليات اليشخص يتم تع
 سالمة الرحلة.أمني قائد الطائرة لتوله القدرة على دعم ومساندة  1إال أنه مؤهل بشكل جيد وفقا ملتطلبات امللحق 

 
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 

31. Flight Path Monitoring 

The use of ATS surveillance systems for the purpose of providing aircraft with 

information and advice relative to significant deviations from nominal flight path, 

including deviations from the terms of their air traffic control clearances. 

Note.— Some applications may require a specific technology, e.g. radar, to support the 

function of flight path monitoring. 

 

 استةكانى فِرين ى ئاِريضاودَير
 بة  ةكانيِرَينماي يارى وى بؤ ثَيدانى زانمجوجؤَلى هةواي ىةكانيرى بؤ خزمةت طوزاريطَيينبين سيستمةكانىبةكارهَينانى 

 وة كةدةطرَيتة دانانةشئةو الاستةى ديارى كراوى طةشتةكة ، لةسةر ئاِر ترستاكبةالدانى ثةيوةندى هةبَيت  كة فِرؤكةكة
 . ةوةيمسانيلةاليةن ضاودَيرى ئا دراوة لة مةرجةكانى مؤَلةتة دةرضووةكان

 
 استةى فِرين.دَيرى ئاِرى ضاوبؤ بةهَيزكردن اداروةك ِر : هةندآ لةو كارانة ثَيويستى بة جؤرَيك لتةكنةلؤجيا هةية بينىَيت
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رصد مسارات الطريان
الكبرية عن  حنرافاتهالق بإإستعمال نظم اإلستطالع التابعة خلدمات احلركة اجلوية لتزويد الطائرة مبعلومات وتوجيهات تتع

 جلوية. ركة ااملسار اإلمسي للرحلة ، مبا يف ذلك اإلحنرافات عن شروط التصاريح الصادرة هلا من مراقبة احل
 ددة ، مثل الرادار ، لدعم رصد مسار الطريان. مالحظة: قد تقتضي بعض التطبيقات تكنولوجيا حم

 

 
 

( References: Doc 4444 ) 

 

32. Flight Plan 

        Specified information provided to air traffic services units, relative to an intended 

flight or portion of a flight of an aircraft. 

Note.— Specifications for flight plans are contained in Annex 2. When the expression 

“flight plan form” is used it denotes the model flight plan form at Appendix 2 to the 

PANS-ATM. 

 فِرين نةخشةى
ن بة تةكةوة ياةطةشبدار يكراوة ئةدرَيت بة يةكةكانى خزمةتطوزاري مجوجؤَلى هةوايى ثةيوةنديكى ديارةيضةند زانياري

 كة بةنيازة بكرَيت. ىطةشتة وبةشَيك لة
ؤى لة ثاشك فِرين و ى نةخشةىةوبكرَيت لة دانانانة هاتوة  ثَيويستة ثةيِريئةو وردةكاري دا(2: لة ثاشكؤى ذمارة ) بينىَيت

 هاتووة. نةخشةكة( منونةيةكى 2ذمارة )
 

 خطة الطريان 
 قيام بها. لطائرة النوي اتمعلومات معينة تقدم اىل وحدات خدمات احلركة اجلوية وتتعلق بالرحلة أو جبزء من الرحلة اليت 

الوثيقة  (   بهذه2)لحق مالحظة: ترد يف امللحق الثاني املواصفات اليت جيب إتباعها يف وضع خطط الطريان ، ويرد يف امل
منوذط خلطة الطريان

( References: Annex 1, Annex 2, Annex 6 Part 1, Part II and Part III, Annex 11, Doc 

4444, Doc 9432 ) 
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33. Flight Procedure Designer 

A person responsible for flight procedure design who meets the competency 

requirements as laid down by the State. 

 

 كارةكانى فِريناييِردانةرى 
ــانى رِ    ــة دان ــة ل ــَيكة بةرثرس ــِرين )فِرؤكــةوان  كةس ــانى ف ــة ( ىَيكارةك ــت   ىخاوةنك ــاتويى بَي ــا و لَيه ــت  و  توان ــة ئاس ةو ى ئــل

 . ديارى ئةكاتة وآلت كدا بَيت انةيداواكاري
 

 طريانال اتمصمم إجراء

 دولة.دديدها من قبل الشخص مسؤول عن تصميم إجراءات الطريان ويتمتع بالكفاءة واملتطلبات اليت مت 
 

( References: Doc 8168 Volume II ) 

 

34. Flight Recorder 

     Any type of recorder installed in the aircraft for the purpose of complementing 

accident/incident investigation. 

 

Note.— See Annex 6, Parts I, II and III, for specifications relating to flight recorders. 

 
 ى طةشتيتؤمارى زانيار

دةر  يارمةتى ىانةياريئةو زانيبةمةبةستى تؤماركردنى لة ناو فِرؤكةكةدا  نرَيتبدا لة ئامَيرى تؤماركردن هةر جؤرَيك
 ووداوةكان كة توشى فِرؤكةكان ئةبن.ٍر وقةومان بؤ ثِرؤسةى لَيكؤَلينةوة لة  ئةبن

 

 ةكان.ارى طةشتيةرى زانيةم سةبارةت بة شَيوازى تؤماركَييى يةك و دوو و سبةش( بدة 6سةرجنى ثاشكؤى ذمارة ) بينى :َيت
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 رحلةالبيانات  مسجل
يت قد حلوادث الاع أو نوع من املسجالت يتم نصبه يف الطائرة لغرض تسجيل بيانات تساعد يف عمليات التحقيق عن الوقائ

 الطائرة.تتعرض هلا 

 

 الرحلة. الثاني والفصل الثالث حول مواصفات مسجل بياناتالفصل الفصل األول و 6أنظر امللحق  –الحظة. م
 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 13 ) 

  
35. Flight Safety Documents System 

     A set of interrelated documentation established by the operator, compiling and 

organizing information necessary for flight and ground operations, and comprising, as a 

minimum, the operations manual and the operator’s maintenance control manual. 

 

 دنى سةالمةتى طةشتانسيستمى بةَلط
ية سةبارةت طرنطى تَيدا وةكى ثَيويست يضةند زانياري و وة دائةنرَيتئيشثَيكةرةلةاليةن  ى ثَيكةوة بةندة طةبةَل كؤمةَلَيك 

ن دنى كـؤنرتؤَل كـر  ةكان وبةَلطةكاكرداليةنى كةمى بةَلطةكانى  سيستمةكة، كانى بةطةرخستنى زةمينى كردةبة طةشتةكة و 
 . ئيشثَيكةرةكةداية بؤ يو ضاكسازى تَي

 
 توثيق سالمة الرحلةنظام 

رضي تشغيل األات الجمموعة وثائق مرتابطة يتم وضعها من قبل املشغل تتضمن معلومات ضرورية ومهمة عن الرحلة وعملي
 كما تتضمن كحد أدنى دليل العمليات ودليل السيطرة والصيانة للمشغل.

 
( References: Annex 6 Part I and Part III )  

 

36. Flight Simulation Training Device (FSTD) 

     A synthetic training device that is in compliance with the minimum requirements for 

FSTD qualification as described in this manual. 

 

 ئامرازى ِراهَينانى شَيوة فِرين
م ةوان وةكو لةفِرؤكبؤ  يةيدتَي ىاهَينانى فِرينِر ازةكانىمِرةوشى ئاِرازَيكى ِراهَينانى دروست كراوة  اليةنى كةمى ئامِر

 وون كراوةتةوة.بةَلطةيةدا ِر
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طريانالريب حماكاة أداة تد
 لدليل. هذا ا مواصفات أداة تدريب حماكاة الطريان كما هو مبني يفأداة تدريب صناعية تتصف باحلد األدنى من 

 
( References: Doc 9625 Volume I )  

  

37. Flight Technical Error (FTE) 

The difference between the altitude indicated by the altimeter display being used to 

control the aircraft and the assigned altitude/flight level. 

 
 يةكانيفِرؤكةوانة يهونةريهةَلة 

ضـاودَيرى   بؤَيت رئةهَين بةكاركة  ذمَيردةرى بَلندى  ديارى ئةكرَيت لة كةةى ينَيوان ئةو بةرزي ة ئةطرَيتةوة ييجياوازئةو 
 . ى فِرؤكةكةكراويبةرزى ئاستى فِرينى ديار /بَلندى لةطةَلفِرؤكةكة 

  

 الفنية الطريان أخطاء
 .املعني الطريان وىمست  /واالرتفاع الطائرة ملراقبة املستخدم االرتفاع عداد حيدده الذي االرتفاع بني  االختالف

 
( References: Doc 9574 ) 

 

38. Flight Test Data 

Actual aeroplane data obtained by the aeroplane manufacturer (or other approved 

supplier of data) during an aeroplane flight test programme. 

 ثشكنينةكانى فِرينى يزانيار
كى تـرى  ةر اليـةنيَ َيت يان )لةهبلة دروست كةرى فِرؤكةكةوة بةدةست  كة استةقينةن لةسةر فِرؤكةكةةكى ِريضةند زانياري

 ثَيكراوةوة( لة ميانى بةرنامةى تايبةت بة ثشكنينى فِرينى فِرؤكةكة.باوةِر
 

طريانال فحصبيانات 
امج خـالل الربنـ   (عليها من اجلهـة املصـنعة للطـائرة ) أو مـن جهـة أخـرى معتمـدة        بيانات حقيقية عن الطائرة يتم احلصول 

 اخلاص بفحص طريان الطائرة.
( References: Doc 9625 Volume I )  
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39. Flight Visibility 

        The visibility forward from the cockpit of an aircraft in flight. 

 

 بينني لة ئامساندا ) قةمضى(مةوداى
 كة لة ئامساندا بَيت. كاتَيك بينني لة ثَيشةوةى كابينةى فِرؤكةكة) قةمضى(مةوداى 
 اجلو يف الرؤية مدى

  .اجلو يف وهي الطائرة قيادة مقصورة من األمام إىل الرؤية مدى 

 

 
( References: Annex 2, Doc 4444, Doc 9365 ) 

  

40. Flow Control 

      Measures designed to adjust the flow of traffic into a given airspace, along a given 

route, or bound for a given aerodrome, so as to ensure the most effective utilization of 

the airspace. 

 

 ةوتى مجوجؤَلَيكخستنى ِرِر
َيـرةوى  ى ِريادرَيـذ  رةسـة كراودا يـان ل يى ئامسـانى ديـار  يـةك ى لـة كاية ئامسانةوتى مجوجؤَلى َيكخستنى ِركة بؤ ِرَيكارَيضةند ِر

ــار  ــةوايى دي ــة ئارِ يه ــان ل ــار كراو ي ــةكى دي ــتةى فِرؤكةخانةي ــتةبةركردنى  ، كراو ياس ــؤ دةس ــةكار ب ــرتين ب ــؤباش ــ هَينان ب ة كاي
 .ةكة ييئامسان

 تنظيم إنسياب احلركة
ل الضـمان إسـتعم   تدابري لضبط إنسياب احلركة يف جمال جوي معني أو على طول طريق جوي معني أو يف إجتـاه مطـار معـني ،   

 اجملال اجلوي على اكفأ حنو.  
 

( References:  Doc 4444 ) 

 

41. Fog and Ground Fog 

A visible aggregate of minute water particles (droplets) in the air reducing the 

horizontal visibility at the Earth’s surface to less than 1 kilometre. 
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 تةم و تةمى زةمينى
سـؤيى  ى ئانـ بينيى( )قةمضـ دةبَيتة هـؤى كةمبونـةوةى مـةوداى    كة  ( لة هةوادا ة ئاو)دَلؤث ةطةردى ئاو ىقةبارةيةكى بينراو

 مةتر .( كيلؤ 1كةمرت لة )ماوةى  ووى زةوى بؤ لةسةر ِر
 

الضباب والضباب األرضي
 أقـل مـن   ح األرض اىلجمموعة مرئية من جزيئات املاء الدقيقة ) قطرات ( يف اهلواء تؤدي اىل خفض الرؤية األفقيـة علـى سـط   

 كيلومرت. 1
( References: Doc 9640 ) 

 

 
42. Forecast 

        A statement of expected meteorological conditions for a specified time or period, 

and for a specified area or portion of airspace.  

 

 و هةوا ثَيشبينى  كةش
نَيكى بــؤ شــوَي و كرايى ديــاركراودا يــان لــة كــاتَيكيوان كــراو لــة كــاتَيكى ديــارديــاركردنى بــارودؤخى كــةش و هــةواي ضــاوةرِ 

 كايةى ئامسانى. ىكراويكراو يان بةشَيكى دياريديار
 

التنبؤ اجلوي
جلوين اجملال امبيان عن األحوال اجلوية املتوقعة خالل وقت معني أو فرتة زمنية معينة ملنطقة معينة أو جزء معني 

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

 

43. Foreign Operator 

     Any operator that holds an AOC issued by one State and that operates, or seeks to 

operate, into the airspace above the territory of another State. 

 بيانى ئيشثَيكةرى
كـاركردن   ئـةدات بـؤ   () كؤشـش رى ئامسانى بةدةست هَيناوة لة يةكَيك لة وآلتـةكان هـةولَ  ئيشثَيكةرَيكة بِروانامةى ئيشثَيكة

 آلتَيكى تر.ويان كارئةكات لة كايةى ئامسانى سةر زةوى 
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 املشغل األجنيب
 دولـة  فـو  أراضـي   جلـوي ا اجملـال  يف للعمل، يسعى أو يعمل، والذي الدول إحدى من جوي مشغِّل شهادة على احلائز املشغِّل هو

 .أخرى

 

( References: Doc 8335 ) 

 

44. Franchising 
      Franchising is the granting by an air operator of a franchise or right to use various 

of its corporate identity elements (such as its flight designator code, livery and 

marketing symbols) to a franchisee, i.e. the entity granted the franchise to market or 

deliver its air service product, typically subject to standards and controls intended to 

maintain the quality desired by the franchiser, i.e. the entity granting the franchise. 

 ئيمتيازى بازرطانى )مافى(بةخشينى
مارةيـةك لـة   ذةكارهَينانى بة مايف ئيمتياز يان مايف ب يةرَيكى ئامسانئيشثَيكة ىبةخشين,  بةخشينى مايف ئيمتيازى بازرطانى 

، كةواتـة   نى ئيمتيـاز كردن ( بـؤ خـاوة  ِراثَيناسةى دةزطاكة وةك )ثَيدانى كؤدى طةشت ، جل و بةرط و كؤدى باز ِرةطةزةكانى
 و  ى ثَيــوةرَيةثبـ ةكان  يــة هةواييـ خزمةتطوزاري كردن و ثَيشكةشــكردنىئـةو اليةنــةى كـة ئيمتيازةكــة ئةبةخشـَيت بــؤ بـازارِ    

 .ات ةكئ ىةى كة ئارةزوويلةسةر ئةو جؤرايةتي ةكردنثارَيزطاري ئاماجنىئةكرَين   كاريان ثآ ةكان يِرَينماي
  

  التجاري اإلمتياز منح

 )مثل اهلوية  املؤسسية صرعنا من العديد باستخدام احلق أو االمتياز حق اجلوي املشغِّل منح هو التجاري االمتياز حق منح

تقديم  أو لتسويق ازاالمتي متنح اليت اجلهة أن أي االمتياز، لصاحب )  التسويق ورموز والكسوة الرحالت، تسمية رمز
.فيها ترغب اليت النوعية على احملافظة اىل تهدف وضوابط معايري وفق عادة ذلك تفعل اجلوية خدماتها منتجات

 

( References: Doc 8335 ) 

 

45. Free Text Message Element 

      A message element used to convey information not conforming to any standardized 

message element in the CPDLC message set. 

 

 ى دةقي نامةى ئاسايىًِةطةزر
نامـة   ةزةكانىةطـ ِرلـة   زَيكةطـة ِرهـيض   زى كة لة ِريـ انةى يئةو زانياري ةكان،يزانياري بةكارئةهَينرَيت بؤ طةياندنى ِرةطةزَيكة

ى ةهؤى لكـ بـ ِرؤكـةوان  ى و فيرى ئامسـان ى  نَيـوان ضـاوديَ  يهاتوة لة كؤمةَلةى نامةكانى ثةيوةنـد  يةكخراوةكان نني ,  نامةكة
 (CPDLCةكان )يزانياري

  

عنصر الرسالة النصية العادية
سائل ر جمموعة يفاردة عنصر يستخدم يف إيصال املعلومات اليت ال تندرط ضمن أي عنصر من عناصر الرسالة املوحدة ، الو

(. CPDLCاإلتصال بني املراقب والطيار عرب وصلة البيانات ) 
( References: Doc 4444 ) 
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46. Freezing Fog 
     A fog formed of supercooled water droplets which freeze upon contact with exposed 

objects and form a coating of rime/clear ice. 

 

 تةمى بةستو
 يان بةفر. َيت بة شةختةةستَيت و دةببئةي دانةثؤشراوووى هةر تةنَيكى بة طةيشتنى بة ِر,  تةمَيكة لة شَيوةى دَلؤثة ئاو 

 
املتجمدالضباب 

  يتجمد عند مالمسته األجسام املكشوفة ويشكل صقيع أو ثلج.ضباب مشكل من قطرات من املاء 

 

( References: Doc 9640 ) 

 
47. Freezing Rain and Freezing Drizzle 

      Rain or drizzle in the form of supercooled water drops which freeze upon impact 

with any surface. 

 وشةبارانى بةستو و ثِر
 ركةوتوو.وويةكى دةِرةيةكة لةسةر شَيوةى دَلؤثةى ئاو دةبَيت بةشةختة يان بةفر كة ئةكةوَيتة سةر شؤبارانَيكة يان ثِر

 
 املتجمد والرذاذ املتجمد املطر 

 مطر أو رذاذ على شكل قطرات من املاء يتجمد عند مالمسته أي سطح. 

 
( References: Doc 9640 ) 
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48. Free Zone 

        A part of the territory of a Contracting State where any goods introduced are 

generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside 

the customs territory. 

 

 ناوضةى سةربةست / دةظةرك 
رةوةى لـةدة  نَيريرئـةط رةسـم و باجـةكان وة  )مزة(ئـةكرَيت  تَيـدا  بةشَيكة لة خاكى وآلت كة مامةَلةى تةواوى كاآلطشتيةكانى  

 ناوضةى طومرط.
 
 

 ةاملنطقة احلر

طلما كانت وستحصاهلا إد مت جزء من أرض الدولة املتعاقدة تعامل فيه مجيع السلع معاملة عامة طاملا أن الرسوم والضرائب ق
 خارط منطقة الكمارك.  

 
( References: Annex 9 ) 

 

 
 

49. Fuel “Throughput” Charges 

      A concession fee levied by an airport on aviation fuel sold at the airport. 
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 ثَيدانى سوتةمةنى مزةى
انـة  ة لـة فِرؤكةخ يةى كـ يبةرانبةر مايف ئيمتياز لةسـةر ئـةو سـوتةمةن   فِرؤكةخانةيةك داى ئةنَيت  (رةمسةيةمزةيةية) ئةو 

 ئةفرؤشرَيت.
  

 رسوم التموين بالوقود
 املطار.رسم مقابل حق اإلمتياز يفرضه املطار على وقود الطائرات الذي يباع يف  

 
( Reference : Doc 9562 ) 

 

50. Fully Automatic Relay Installation 

     A teletypewriter installation where interpretation of the relaying responsibility in 

respect of an incoming message and the resultant setting-up of the connections required 

to effect the appropriate retransmissions is carried out automatically, as well as all other 

normal operations of relay, thus obviating the need for operator intervention, except for 

supervisory purposes. 

 

 كةى خؤبةخؤدةزطاى ئاَلوطؤِر
وائـةكات    ةوةى ئاسايىؤسةى طؤاستنهةروةها  بة ثِردةطوَيزَيتةوة استةوخؤ هاتوةكان بةشَيوةيةكى ِردةزطايةكى ضاثة  نامة 

 .لةسةر كاركردنى دةزطاكة نةكات تةنها بؤ مةبةستى سةرثةرشتى نةبَيت كارمةند ثَيويست بة بوونى كة 
 

  للتحويل الطوعي الكامل تركيب
ىل عدم ا يؤدي ارادية طابعة مربقة يتم من خالهلا  نقل الرسائل القادمة  بشكل طوعي كما تقوم بعمليات النقل اإلعتي

 احلاجة لوجود مشغل بإستثناء وجوده لغرض اإلشراف على عملها.  
 
 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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-  G  - 
  

1. Garbling 

    A term applied to the overlapping in range and/or azimuth for two or more SSR 

replies so that the pulse positions of one reply fall close to overlap the pulse positions of 

another reply, thereby making the decoding of reply data prone to error.  

 ب/ ذاوةذاوغةَلبةغةَل
ــؤ   ــةهَينرَيت بـ ــتةواذةيةكة بةكارئـ ــتنىدةربِرينـــى دةسـ ــةكانطري دةرخسـ ــةودا و  بوونيـ ــة مـ ــةى لـ ــى طؤشـ ــة  ان دووبينينـ لـ

 نادروسـتى   و هةَلـة  كان ووونى وةآلمةة هؤى تَيكةَلبندةب كةيان زياتر  ؤكى الوةكىادارى طةِروةآلمدانةوةكانى سيستمةكانى ِر
 .  يانى شى كردنةوةكردةلة 

 
 تشويشال

نوي را يؤدي باحث الثاار التعبري يستخدم لبيان التداخل يف املدى وزاوية السمت إلثنني أو أكثر من إجابات منظومات الراد
اىل تداخل اإلجابات ويتسبب بأخطاء يف عملية دليلها.

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

2. GBAS Landing System (GLS) 

    A system for approach and landing operations utilizing GNSS, augmented by a 

groundbased augmentation system (GBAS), as the primary navigational reference. 

 

 مينى ئاوَيتةكراوةبةسيستمى ز ثشتطرييكراوسيستمى نيشتنةوةى 
ةكارهَينانى بـ كراو بـة  ثَيى بـاوةرِ يوانى نَيودةوَلـةت يى بؤ كةشتييمى جيهانيدا سيستسيستمَيكى نزيكبونةوة و نيشتنةوةية تَي

ر سيسـتمى  سيسـتمى نيشـتنةوة كـة لةسـة     بـة ثشـتطريى  بةكارئـةهَينَيت و ئاوَيتـة ئـةكرَيت     GNSSكـان  ةمانطة دةست كرد
 ةتى.وانى بنةِريَيطةيةك بؤ كةشتيبةكارئةهَينرَيت وةك ِر سيستمةكة ,  زةمينى ئاوَيتةكراو

 
 اهلبوط املستند اىل نظام ارضي مدمجنظام 

( يتم دجمه مـن قبـل    GNSSنظام لإلقرتاب واهلبوط يستخدم النظام العاملي للمالحة اجلوية املعتمد على األقمار الصناعي )
نظام اهلبوط املستند اىل نظام أرضي مدمج ويستخدم كوسيلة مالحية أساسية

( References: Doc 8168 Volume II ) 
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3. General Aviation 

    All civil aviation operations other than scheduled air services and non-scheduled air 

transport operations for remuneration or hire. 

 

 فِرؤكةوانى طشتى / فِرينى طشتى

ى و ثرؤسـةكان ان ةكيـ هَيَلـة ئامساني ( منـتظم  –َيكخـراو  ِر) ىكانى فِرينى شارستانى بةدةر لة طةشتى بةخشـتة كردةسةرجةم 
 اداشتَيك.كرآيةك يان ثبةئةكرَيت بةرانبةر َيبةجَي( كة جمنتظمَيك )غري ناِر ) بَي خشتة(طواستنةوةى ئامسانى

 

 الطريان العام
كافأة أو م مقابل مملنتظامجيع عمليات الطريان املدني يالف رحالت اخلطوط اجلوية املنتظمة وعمليات النقل  اجلوي غري 

 بأجر. 

 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

4. General Aviation Operation 

    An aircraft operation other than a commercial air transport operation or an aerial 

work operation. 
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 ثرؤسةكانى فِرينى طشتى
 كة بازرطانى نةبَيت. َيكفِرؤكةيةك بؤ مةبةست خستنةكارىى كردة

 
   ات الطريان العامعملي

عملية تشغيل طائرة ألغراض غري جتارية

( References:Annex 6 Part I, Part II and Part III , Annex 9, Annex 17 ) 

5. Geodesic Distance 

    The shortest distance between any two points on a mathematically defined ellipsoidal 

surface. 

 

 جيودي/سةر ضةماوة  ماوةى
 َيطةى بريكارى )مامتاتيكى(.زانراو بةِر ضةماوةييوويةكى نَيوان دوو خاَل لةسةر ِر  كةمرتين ماوة

 
 املسافة اجليوديسية

أقصر مسافة بني نقطتني على سطح معرف بأسلوب  الرياضيات .
 

( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

6. Geodetic Datum 

    A minimum set of parameters required to define location and orientation of the local 

reference system with respect to the global reference system/frame. 

 

 دانسقة ثَيوةرةكانى  زةمينى
َلى ثشـت  اخؤمـ  ىاندةرن يان ثَيطة بـة بـةكارهَينانى سيسـتمى نيشـ    كردنى شوَييو ديار ين ذمارةى ثَيوانةية بؤ ناساندنكةمرت

 بةسنت بةسيستمى نيشاندةرى جيهانى / ضوارضَيوة.  
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 احلقيقة اخلاصة بقياسات األرض
 ار.  ارة العاملي / إطنظام اإلش أقل جمموعة من املعايري مطلوبة لتعريف ودديد املوقع بإستخدام نظام اإلشارة احمللي إستنادا اىل

( References: Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I and  Volume II, Annex 15 ) 

 
 

7. Glide Path 

    A descent profile determined for vertical guidance during a final approach. 

 

 ئاراستةى خوارى/ الرى
 ؤتايى.كونةوةى نزيكب ىَينمايى ستونى لة قؤناغمةبةستى ِر بة ديارى ئةكرَيت خوارة سةرةواستةيةكى هةوايى ئاِر

 مسار اإلحندار
 مسار جوي هابط حيدد لغرض اإلرشاد الرأسي يف مرحلة اإلقرتاب النهائي.  

 
( References: Annex 4, Doc 4444 ) 

 
8. Glider 

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

aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight. 
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 فِرؤكةى ضارؤكةدار
ةرى ةتى بـآ كاريطـ  ِربـؤ فـِرين بةشـَيوةيةكى بنـة    بةدةسـت دةهَينَيـت   تواناكـانى   ةربـةبآ بزوَينـ  فِرؤكةيةكة لة هةوا قورسرت 

ــةر رِ  ــةوا لةس ــاميكى ه ــةكانى دين ــةجَيطر    ووكةش ــة ب ــاردا فِرؤكةك ــى دي ــارودؤخَيكى فِرين ــَيوةى ب ــة ضوارض ــةوادا و ل ــة ه  ى ل
 دةمَينَيتةوةو.

 
طائرة الشراعيةال

يـة علـى   كيـة اهلوائ طائرة أثقل مـن اهلـواء دون حمركـات تكتسـب قـدرتها يف الطـريان بشـكل أساسـي مـن ردود األفعـال الدينامي          
 األسطح واليت تبقى ثابتة ضمن ظروف طريان معينة. 

 
( References: Annex 1 , Annex 7) 

 
 

9. Glider Flight Time 

    The total time occupied in flight, whether being towed or not, from the moment the 

glider first moves for the purpose of taking off until the moment it comes to rest at the 

end of the flight. 

 ماوةى فِرينى فِرؤكةى ضارؤكةدار
ِرؤكةكـة  فة سـاتةى كـة   انةكَيشـرَيت لـةو ضـرك   ِرابكَيشرَيت يـان  ئةوةى ِر ةئةو ماوةيةى كة فِرؤكةي ضارؤكةدار ئةخيايةنَي ض

 دةوةستَيت.   ةبَيت وئئةو ضركة ساتةى لة طةشتةكةى تةواو  تا ( take – offدةست ئةكات بة جوَلة بؤ هةَلطةِران )
 

 الطائرة الشراعية وقت طرياِن 

رض اإلقـالع  لشـراعية لغـ  الوقت الكلي املستغر  يف الطريان سواء مت سحب الطائرة أم ال والذي يبدأ من حلظة دـرك الطـائرة ا  
 اىل حلظة توقفها بعد إنتهاء الرحلة. 

 
( References: Annex 1 ) 
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10. Global Navigation Satellite System (GNSS) 

      A worldwide position and time determination system that includes one or more 

satellite constellations, aircraft receivers and system integrity monitoring, augmented as 

necessary to support the required navigation performance for the intended operation. 

 

Note.—GNSS performance standards are found in Annex 10, 

Volume I, Chapter 3. 

 

 سيستمى كةشتيةوانى جيهانى بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةكان
ست كرد يان نطَيكى دةما لة ثَيك هاتووة , لة كاتَيكى ديارى كراودا ى فِرؤكة كة كردنى شوَينية بؤ دياريسيستمَيكى جيهاني

 ت .كردنى كةشتيةوانى ثَيويسِراييزياتر كةلةاليةن سيستمةكانى ناو فِرؤكةكانةوة وةرئةطريَيت بؤ 
 

مارة ذة ثاشكؤى كان لوانى جيهانى بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةيبينى : ثَيوةرةكانى كاركردنى سيستمى كةشتيَيت
 ةمدا هاتووة. َييى سبةشَى( بةشى يةكةم 10)
 

 
ةالصناعيالعاملي بإستخدام األقمار نظام املالحِة 

 بـل منظومـات  قنظـام عـاملي لتحديـد املوقـع يف وقـت معـني يتضـمن واحـد أو أكثـر مـن األقمـار الصـناعية يـتم إسـتالمه مـن                
 الطائرات لتأمني األداء  املالحي املطلوب.  

 

 األول الفصل  الثالث.  اجلزء 10املالحة العاملي بإستخدام األقمار الصناعية مبني يف امللحق  مالحظة. معايري أداِء نظاِم
 

( References: Doc 8168 Volume II ) 

 
 

11. GLS 
     An instrument approach operation that is based on GBAS. 
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 بةهَيزكراوةكان يةسيستمى نيشتنةوة بة سطناَلة زةمين
 ة بةهَيزكراوةكان.ييسطناَلة زةمين بة ثشتطرييى  ى فِرؤكةكاننيشتنةوةةى كرد

 
 األرضية رات اإلشا بتعزيز اهلبوط نظام
 .األرضية تعزيز اإلشارات على تعتمد هبوط عملية

 
( References:  Doc 9365 ) 

  

12. Great Circle 

      A circle on the surface of the earth, the plane of which passes through the centre of 

the earth. 

 طةورةكة بازنة
 وات.ووتةختةكةى بة ناو ضةقي زةويدا بِرووى زةوى ِربازنةيةكة لةسةر ِر

  

 الدائرة الكربى
 دائرة على سطح األرض مير مسطحها من خالل مركز األرض. 

 
( References: Doc 9161 ) 

 
 

13. Great Circle Distance 

      The length of the shorter arc of the great circle joining two points. 

 

 ماوةيةك لة بازنة طةورةكةدا

 لة بازنة طةورةكةدا كة دوو خاَل بةيةك ئةطةيةنَيت. ةى كورترين كةوانيدرَيذ
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 املسافة من الدائرة الكربى
 طول القوس األقصر من الدائرة الكربى الذي يربط بني نقطتني. 

 
 

( References: Doc 9161 ) 

 

14. Ground-Based Augmentation System (GBAS) 

An augmentation system in which the user receives augmentation information directly 

from a ground-based transmitter. 

 

 نةكانيبةهَيز كردنى سطناَلة زةميسيستمى 

 .  َيتةرى بطرو ةوة يمينيلة دةزطاى نَيردةى زة استةوخؤسيستمَيكة سطناَلةكان بةهَيزدةكات و ئةياننَيرَيت تا بةكارهَين ِر
 

 األرضية اإلشارات تعزيز نظام

 . مباشرة األرضي اإلرسال جهاز من املعين يستلمها حبيث ويرسلها اإلشارات يعزز نظام 
  

( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9365 ) 

  

15. Ground Effect 

      A condition of improved performance (lift) due to the interference of the surface 

with the airflow pattern of the rotor system when a helicopter or other VTOL aircraft is 

operating near the ground. 

Note.— Rotor efficiency is increased by ground effect to a height of about one rotor 

diameter for most helicopters. 
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 زةوى بوونى سةر بؤش
 ىتنيةك كةوةر ببة هؤى  تَيكؤثتةر ئةفِريكاتَيك فِرؤكةيةكى هةلدروستدةبَيت (  بؤ سةرةوة ) ستونى   ىباش ِرةفتارَيكى

 ت يانَيِرى ئةفئةو هةوايةى كة لة ئةجنامى ثةروانةيةكى خوالوة دةيدات لة زةوى يان هةر فِرؤكةيةك كة بةستون
 .ئةنيشَيتةوة نزيك لة زةوى

 
ةى تري بةنزيكةى كسانةات بة بِريك يةبؤ شايى كردنى هةوا لةسةر زةوى تواناى ئةو بةشة خوالوةية زياد دةك بينى :َيت

 فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكان. زؤربةىوةكة لة بةشة خوال
  

 

 اخللخلة على األرض
برت ، أو أي ة اهليليكـو حالة أداء حمسن ) صعود ( بسبب إصطدام اهلواء الذي يـثريه العضـو الـدوار بـاألرض عنـدما تطـري الطـائر       

 طائرة أخرى تقلع وتهبط عموديا ، بالقرب من األرض.  
عظـم  م    دوار يفتزيـد مـن كفـاءة العضـو الـدوار مبقـدار يسـاوي تقريبـا قطـر العضـو الـ           مالحظة : خلخلة اهلواء على األرض 

 الطائرات اهلليكوبرت.
  

( References: Doc 4444 ) 

 

16. Ground Equipment 

      Articles of a specialized nature for use in the maintenance, repair and servicing of 

an aircraft on the ground, including testing equipment and cargo- and passenger-

handling equipment. 

 

 ئامَيرة زةمينيةكان
طوزارى بــؤ ، ضــاككردن و ثَيشــكةش كردنــى خزمــةت ضــةند ئــامَيرَيكى تايبــةتن بــة كارئــةهَينرَين بــؤ مةبةســتى ضاكســازى   

 َيتةوة.َيواش ئةطري طةشتياران و ِريطوزارئامَيرةكانى ثشكنني و باركردن و خزمةت , فِرؤكةكان لةسةر زةوى 
 

األجهزة األرضية
زة الـيت  معدات ذات طبيعة خاصة تسـخدم ألغـراض صـيانة وتصـليح وتقـديم خـدمات للطـائرات علـى األرض بضـمنها األجهـ          

 تستخدم ألغراض الفحص والشحن وخدمات املسافرين.  
 

( References: Annex 9 ) 
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17. Ground Handling 

        Services necessary for an aircraft’s arrival at, and departure from, an airport, other 

than air traffic services. 

 زةمينى  (كارطوزارىخزمةت طوزارى )
 ة لـة َلن، بَيجطـ انةكـة بـةجآ ئـةهيَ   بـؤ فِرؤكـة هاتوةكـان و ئـةو فِرؤكانـةى كـة فِرؤكةخ       ةثَيويست ةكىييخزمةت طوزارضةند 
 ى.ئامسانى هاتوضؤطوزاري بةِرَيوةبردنى خزمةت

 
 املعاجلة األرضية

 خدمات ضرورية للطائرات القادمة للمطار واملغادرة منه عدا خدمات إدارة احلركة اجلوية.
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 

18. Ground-To-Air Communication 

      One-way communication from stations or locations on the surface of the earth to 

aircraft. 

 

 بؤ ئامسان )هةوا( منيي زةيثةيوةند
 استةن لة وَيستطة و شوَينةكانى سةر زةوى بؤ فِرؤكةكان .كة يةك ئاِر نانةيئةو ثةيوةندي

 

 ت من األرض اىل اجلواإلتصاال

 إتصاالت بإجتاه واحد من حمطات أو مواقع على سطح األرض اىل الطائرات.
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( References: Annex 10 Volume II ) 

9. Ground Visibility 

    The visibility at an aerodrome as reported by an accredited observer or by automatic 

systems. 

 

 ى زةمينى نمةوداى بيني
سيسـتم و  ة لـ يان راودا ثَيكبينةرى كةشناسى باوةِرَيلة فِرؤكةخانةيةك وةكو لة ِراثؤرتى تيان قةمضى بينني  مةوداى بينني 

 .كراوةيديار داةكانيئةلةكرتؤني امَيرةئ
 

 مدى الرؤية األرضية
 املعتمد أو النظم اآللية.مدى الرؤية يف املطار كما هي حمددة يف تقرير الراصد اجلوي 

  
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 
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- H  - 

-  
1. Hazard Beacon 

An aeronautical beacon used to designate a danger to air navigation. 

 ضراغي مةترسى
 وانىيكةشـتي  شـى تووكـة   دارانةيدؤخـة مةترسـ  ئـةو  يـان نيشـاندانى   كردن يكارئةهَينرَيت بؤ ديـار ة بةيضرايةكى فِرؤكةواني

 .دةبَيت ئامساني
 

 منارة اخلطورة

 منارة طريان تستخدم لبيان حاالت اخلطر اليت ميكن أن تتعرض هلا املالحة اجلوية.
 

( References: Annex 10 Volume I ) 

 
 

2. Heading  

    The direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually 

expressed in degrees from North (true, magnetic, compass or grid). 

 فِرؤكة ِرووي
 تديـارى ئـةكريَ   بـة ثلـة  بـاكورةوة  لـة  فِرؤكةكـة نيشـان ئـةدات ، بةطشـتى     الشـةى   ة كـة ميلـى بـارى درَيـذى     ةياستةيئةو ئاِر

 تؤِرى(. باكورى يان ىاستةقينة يان موطناتيسباكورى ِر)
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 الطائرةإجتاه 

و أو املغناطيسـي أ  ) احلقيقـي  هو اإلجتاه الذي يؤشر إليه احملور الطولي للطائرة ، ويعرب عنه عادة بالدرجات إبتداءا من الشمال
 البوصلي أو الشبكي(. 

 
( References: Annex 2, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9432 ) 

 

 
 

3. Head-Up Display (HUD) 

    A display system that presents flight information into the pilot’s forward external 

field of view. 

 لةسةر ئاستى بينني منايشثةردةى 
ى دةرةوة لـة  وانةكـة  فِرؤكة ىثَيشـةوة سيستمَيكة لة بةردةم فِرؤكةواندا زانيارى طةشتةكة ثيشان ئةدات لة مةوداى بينينـى  

 . فِرؤكةكة

 النظر مستوى على العرض شاشة
  .أمامه اخلارجي الرؤية  نطا  يف الرحلة معلومات الطيار أمام يعرض نظام

 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9365 )  
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4. Head-up Display (HUD) Approach and Landing Guidance System (HUDLS) 

An airborne instrument system which presents sufficient information and guidance in a 

specific area of the aircraft windshield, superimposed for a conformal view with the 

external visual scene, which permits the pilot to manoeuvre the aircraft manually by 

reference to that information and guidance alone to a level of performance and 

reliability that is acceptable for the category of operation concerned. 

 

 دالة ئاستى بينينشةوة يمنايسيستمى نيشتنةوة بة ثةردةى 
َيشـةوةى  ثشوشةى سةر  ةل كراويشوَينَيكى ديارلةسةر منايش ئةكات  َينمايى سيستمَيكة لةسةر فِرؤكةكة دانراوة زانيارى و ِر

بنـةماى   َيـت لةسـةر  ِرت بةدةست جوَلـةى فِرؤكةكـةى بطؤ  ة دةرةوة ببينرَيت و فِرؤكةوانةكة دةتوانَيئةوةى لفِرؤكةكة  وةك 
 . ثةسةندبَيت ى نيشتنةوةكراويةكى دياركردةي جؤرى كة بؤ شَيوةيةىانة بةو يَينمايزانياري و ِر وئة

  

النظر مستوى على عرض بشاشة املزود اهلبوط نظام
 الطائرة قيادة رةملقصو األمامي الزجاط من مكان حمدد على وارشادات كافية معلومات يعرض الطائرة ما على حممول نظام

 أداء مبستوى وحدها اداتواإلرش هذه املعلومات على بناء اليدوية املناورة للطيار ويتيح اخلارجي البصري املشهد على مرتاكب

 .املعنية العملية لفئة مقبول ليةموع

 

 
( References: Doc 9365 ) 

 

5. Heavier-Than-Air Aircraft 

    Any aircraft deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic forces.  

 

 (كؤقورسرت لة طاليسكةيةكى هةوايى )فِر
  . ةربطرَيتوةوايةوة بةرزبونةوةى لة هَيزَيكى ديناميكى ه سةرةكى  هةوايى( هَيزىطاليسكةيةكى يان  ك )َيكؤهةر فِر
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ركبة اهلوائيةأثقل من امل
أي مركبة هوائية تستمد قوة رفعها بشكل أساسي من القوى الديناميكية اهلوائية.

( References: Annex 7 ) 

 

6. Height 

     The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured 

from a specified datum. 

 بةرزى 
 اوةوة.ديارى كر ىوَينَيك وةك خاَل دابنرَيت لةسةر ِرووةيةكماوةى ستونى لة نَيوان ئاستَيك يان خاَلَيك يان هةر ش

 
 العلو

 مرجع حمدد.املسافة الرأسية بني مستوى أو نقطة أوشيء يعترب نقطة وبني 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 10 Volume I and Volume II,  

Annex 11, Annex 15, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II )  

 
 

7. Height-Keeping Capability 

    The aircraft height-keeping performance that can be expected under nominal 

environmental operating conditions with proper aircraft operating practices and 

maintenance. 

 

 ى بةرزى كردنيتواناى ثارَيزطار
َيــر ذو لـة   انـراو َيكى زينطـةي ذى خســتنبـارودؤخى بةطةرِ وان دةكرَيـت لـة   لـة بـةرزى فِرؤكةيـةك كــة ضـاوةرِ     ةكردنـ يثارَيزطار

 . و ضاكسازى فِرؤكةكة   كارثَيكردن   دروست بؤ ىَيككردنِرةفتاَربارودؤخى 
 

( References: Doc 9574 ) 
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 العلو على احملافظة قدرة
 لتشغيل ملمارسات السليمةا ظل ويف االمسية البيئية التشغيل ظروف يف توقعه ميكن الذي للطائرة العلو على احملافظة أداء

 .وصيانتها الطائرة

( References: Doc 9574 ) 

 

 

8. Height-Keeping Performance 

    The observed performance of an aircraft with respect to adherence to cleared flight 

level. 

 

 ثارَيزطارى كردن لة بةرزى 
 بة ئاستى فِرينى ِرَيطةثَيدراويةوة. ىؤكةيةك ثةيوةست بة ثابةندبونبينى كردنى فِرَيت

  

 العلو على احملافظة أداء

.به املصرح الطريان مبستوى بالتقيد يتعلق فيما للطائرة املالحظ األداء

( References: Doc 9574 ) 

9. Helicopter 

    A heavier-than-air aircraft supported in flight chiefly by the reactions of the air on 

one or more power-driven rotors on substantially vertical axes. 

Note.— Some States use the term “rotorcraft” as an alternative to“helicopter”. 

 ثةروانةيي/كؤثتةر يهةل
ى َيت بةهؤةربطريك( قورسرت بَيت لة هةوا  هيزى بةرزبونةوةى لة كاردانةوةى هةواوَيكؤى هةوايى )فِريةكطاليسكة

 ثةروانةيةك يان زياتر.
 نةدار.كؤثتةر يان ثةرواي( لة برى هةلRotercraftبينى : هةندآ وآلت بةم جؤرة فِرؤكانة ئةَلَيت )َيت

 

 ليكوبرت أو املروحيةاهل

 وحها.  كثر من مرامركبة هوائية أثقل من اهلواء تستمد بقاءها يف اجلو بشكل أساسي من ردود فعل اهلواء من واحد أو أ

 ( بدال من هيليكوبرت أو املروحية. Rotercraftبعض الدول تطلق عليها تسمية )  –مالحظة. 

( References: Annex 1, Annex 6 Part III, Annex 7, Annex 8, Annex 16 Volume I, 

Annex 19 )   

 



 

110 
 

 
10. Helicopter Air Taxiway 

      A defined path on the surface established for the air taxiing of helicopters. 

 

 سةر زةوى فِرؤكةخانة ئامسانىهةىل كؤثتةر لة  جوَلةى
 ةوادا لـة رةكان لـة هـ  كؤثتـة يهةلووى زةوى دائةمـةزرَيت بـؤ جوَلـةى فِرؤكـة     َيرةوَيكـى ديـارى كـراو لةسـةر رِ    َيطةيةك يـان رِ ِر

 ووى زةوى.ِر سةر ىةكيبةرزي

 
حركة اهلليكوبرت يف اجلو فو  أرض املطار

طريق حمدد فو  سطح األرض يتم تأسيسه حلركة طائرات اهلليكوبرت يف اجلو فو  أرض املطار

( References: Annex 14 Volume II ) 
 

11. Heliport 

      An aerodrome or a defined area on a structure intended to be used wholly or in part 

for the arrival, departure and surface movement of helicopters. 

Note 1.— Throughout this Part, when the term “heliport” is used, it isintended that the 

term also applies to aerodromes primarily meant for the use of aeroplanes. 

Note 2.— Helicopters may be operated to and from areas other thanheliports. 

 

 كؤثتةريفِرؤكةخانةي هةل
يشتنةوة نوضةكة بؤ ى نايان بةشَيك ناوضةكة كراو بؤ بةكارهَينانى تةواوىيفِرؤكةخانةيةك  يان ناوضةيةكى تايبةتى ديار

 . يان فِرينى هةىل كؤثتةرةكان يان مجوجؤَليان لة هةوادا لةسةر زةوى فِرؤكةخانةكة
 ؤ فِرؤكةكانن.بةتدا فِرؤكةخانة تايبةتانةشن كة لة بنةِر و مةبةست لة heliport: بةكارهَينانى وشةى بينى َيت
 ؤ ئةوان.بةتيش نني تايب يان بؤ ئةو شوَينانةى كة و/ن كاريان ثَيبكرَيت لة: فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكان دةتوان  بينىَيت

 
( References: Annex 4, Annex 6 Part III, Annex 14 Volume I and Volume II,  

Annex 15 ) 
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  مطار خمصص لطائرات اهلليكوبرت
اجلو و حركتهـا بـ  مطار أو منطقة حمددة خمصصة إلستخدامها بشـكل كامـل أو جزئـي هلبـوط أو مغـادرة  طـائرات اهلليكـوبرت أ       

 فو  أرض املطار.      
خصصـة   بشـكل   ( فـإن املقصـود بـذلك أيضـا املطـارات امل      heliportضمن هـذا اجلـزء عنـد إسـتخدام كلمـة )        –. 1 ةالحْظم

 أساسي للطائرات.  
 طائرات اهلليكوبرت ميكن أن تعمل من واىل املناطق غري املناطق املخصصة هلا.  –. 2 ةالحْظم

 

 
 

12. Hertz (Hz) 

      The frequency of a periodic phenomenon of which the period is 1 second. 

   Hz) هَيرتز
 ماوةكةى يةك ضركةية.لةرةلةرَيكة 

  Hzهريتز

 تردد بشكل دوري  تبلغ مدته ثانية واحدة.

 
( References: Annex 5 ) 

 
13. High Humidity 

     An atmospheric condition where the relative humidity is close to saturation. 
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  / زؤر آى بةرز
 دا بِرى شآ نزيك دةبَيتةوة لة دؤخى ثِر يان تَيرى.دؤخَيكى هةواية كة تَي

 

 الرطوبة العالية
تكون فيها الرطوبة قريبة من حالة اإلشباعحالة جوية 

( References: Doc 9640 ) 

 

14. High-Risk Cargo or Mail 

      Cargo or mail presented by an unknown entity or showing signs of tampering shall 

be considered high risk if, in addition, it meets one of the following criteria: 

a) specific intelligence indicates that the cargo or mail poses a threat to  civil aviation; 

or 

b) the cargo or mail shows anomalies that give rise to suspicion; or 

c) the nature of the cargo or mail is such that baseline security measures                         

alone are unlikely to detect prohibited items that could endanger the                         

aircraft. 

Regardless of whether the cargo or mail comes from a known or unknown entity, a 

State’s specific intelligence about a consignment may render it as high risk. 

 
 مةترسى دار /بارَيك يان ثؤستةيةكى زؤر ترسناك

زؤر بـة   رَيت نبدان   ستةبَيت و ثَيويبارَيك يان ثؤستةيةك اليةنَيكى نةزانراو بينَيرَيت و نيشانةى )مةترسى( لةسةر نوسرا
 : يةكَيك لةم ثَيوةرانةثَيي  بة   يدارمةترس

 ن . يا ارستانىكات لةسةر فِرينى شبارةكة يان ثؤستةكة مةترسى دروست ئةكة  وهةبوى هةواَلطرى يئةطةر زانيار -أ

 يان ئةطةر طومان لة سروشتى بارةكة يان ثؤستةكة هةبوو. -ب

 كةكة.لةسةر فِرؤ دروست بكاتمةترسى  وئةطةر ئةستةم بوو ثشكنني بؤ كةرةستة قةدةغةكراوةكان بكرَيت  -ت

ــةوةى ِريب ــاوئ ــاوةى ىةض ــتةكة     سةرض ــان ثؤس ــة ي ــاردنى بارةك ــتن ــةزانراوبَيت   بكرَي ــان ن ــت ي ــة  لةال و زانراوبَي ــةن اليةن ي
 .ترسناك دانرابَيتبار و ثؤستةى  بة بارو دؤخَيكدا  لةهةموو  يةكانةوةيهةواَلطر

 
 الشحن أو الربيد اخلطر جدا

ة خلطـورة خاصـ  اأي شحنة أو بريد قدمتهما جهة جمهولة وتظهر عليهما عالمات خطر جيب إعتبارهما على درجة عالية مـن  
 إذا إتصفتا بأي من املعايري التالية : 

 إذا توفرت معلومات إستخباراتية بأن الشحنة أوالربيد تشكل خطرا على الطريان املدني ، أو 
 إذا كان هناك شك بطبيعة الشحنة أو الربيد ، أو  

 لطائرة. ط. إذا كانت طبيعة الشحنة أو الربيد يصعب إكتشاف املواد املمنوعة فيها اليت قد تشكل خطرا على ا

عتبارهـا  إاالت يـتم  لشحنة أو الربيد قد جاءت من جهة معروفة أو جمهولة حيث يف مجيع هذه احلـ فيما إذا كانت ا النظر بغض
 من قبل اجلهات اإلستخباراتية للدولة بأنها شحنات أو بريد ذات خطورة عالية.
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( References: Annex 17 ) 

 

15. Holding Bay 

      A defined area where aircraft can be held, or bypassed, to facilitate efficient surface 

movement of aircraft. 

 شوَينى هةَلوةستة
ر زةوى نى تــر لةســةوانى تَيدائــةكات بــؤ ئاســانكارى مجوجــؤَلى فِرؤكــةكا شــوَينَيكى ديــارى كــراوة تيايــدا فِرؤكةيــةك ضــاوةرِ 

 فِرؤكةخانة.

 
 موقع أو مكان اإلنتظار

الطائرة بغية تسهيل حركة الطائرات األخرى على أرض املطارمنطقة حمددة ميكن أن تنتظر بها 
. ( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444) 

 
16. Holding Fix 

        A geographical location that serves as a reference for a holding procedure. 

 

 وانى جَيطري لة هةواداخاَلى ضاوةِر
 امساندا(.لة هةوادا )ئ فِرؤكةكة  كارةكانى ضاوةِروانىَية وةك سةرضاوة دائةنرَيت بؤ ِريشوَينَيكى جوطرافي

 

النقطة الثابتة لإلنتظار يف اجلو
مرجعا إلجراءات اإلنتظار يف اجلو موقع جغرايف يشكل  
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( References:  Doc 4444, Doc 8168 Volume II, Doc 9432 )  

 

17. Holding Procedure 

      A predetermined manoeuvre which keeps an aircraft within a specified airspace 

while awaiting further clearance. 

 وانىِرةضاو ِرَيكارةكانى
كةكــة فِرؤ اتَىكــ  كراودايبــؤ مانــةوةى فِرؤكةكــة لــة نــاو كايةيــةكى ئامســانى ديــار   يــةش وةختةكراوى ثــَييديــار ِرةفتــارَيكى

 َيطةثَيدان بؤ جوَلةيةكى تر.ى ِروةرطرتن وانة بؤضاوةِر
 

 إجراءات اإلنتظار

مناورة حمددة سلفا إلبقاء الطائرة داخل جمال جوي حمدد أثناء إنتظارها لتصريح بإجراءات أخرى.

( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9432 ) 

 

18. Hostile Environment 

        An environment in which: 

a) a safe forced landing cannot be accomplished because the surface and  surrounding 

environment are inadequate; or 

b) the helicopter occupants cannot be adequately protected from the    elements; or 

c) search and rescue response/capability is not provided consistent with  anticipated 

exposure; or 

d) there is an unacceptable risk of endangering persons or property on the  ground. 

 

 نائارام / ئاَلؤزذينطةيةكى 
 يدا:ذينطةيةكة كة تَي

 ان ذينطةى دةوروبةر ي ناجَيطريىزةوى و ة بةهؤى نةطوجناندنىينيشتنةوةى ناضارى فةراهةم ني -أ

 ناكرَيت يان تيا ىةكانى طةِران و سؤراغكردنكرد -ب

 .وان كراوبَيتلةسةر زةوى ضاوةِرازةكان بةمةترسى ئامِرسامان و  تووشبوونى كةس و  -ت
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 غري اآلمنةالبيئة 

 بيئة يكون فيها : 
 اهلبوط اإلضطراري للطائرات غري ركن بسبب كون األرض والبيئة احمليطة غري مناسبة ، أو  

 عمليات البحث واإلنقاذ فيها غري ركنة ، أو  

 ط. هناك إحتمال تعرض األشخاص أو املمتلكات على األرض اىل اخلطر.  

 
 

( References: Annex 6 Part III ) 

 

19. Hot Spot 

        A location on an aerodrome movement area with a history or potential risk of 

collision or runway incursion, and where heightened attention by pilots/drivers is 

necessary. 

 خاَلى طةرم 
 ان يـان  ثَياكَيشـ ة بـؤ  ةيةكى مةترسـى دار ناوضـ ( لةوةوثَيش و ئَيسـتاش  )شوَينَيكة لة ناوضةى مجوجؤَلةكان لة فِرؤكةخانةدا 

 . ةئاطابنب لَيى  ى سنورتا ئةو ثةِر يان شؤفَيرةكان ثَيويستة فِرؤكةوانةكان و فِرطةكة لةو شوَينةدا يان داخستنى  طرتنى
 

 النقطة الساخنة
حـام املـدرط ،   دام أو إقتموقع يف منطقة التحركات يف املطار كان يوجد به يف السابق أو يوجد به حاليا يزداد فيه خطـر اإلصـط  

 وحيتاط األمر فيه اىل درجة عناية أكرب من جانب الطيارين / السائقني.  
 

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444 )  

 

20. Human Factors Principles 

        Principles which apply to aeronautical design, certification, training, operations and 

maintenance and which seek safe interface between the human and other system 

components by proper consideration to human performance. 
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 ةكانيئامرازة مرؤيبنةماكانى 
ــلـــة بـــوارى فِرؤكةوان ذمارةيـــةك بنةمايـــة و  اننـــان  , ئةركـــةكَيطةثَيـــدان  , ِراهَيِر ,لةطـــةَل ديـــزاين  ثيـــادة ئـــةكرَيت دايـ

ــازي ــةى ، ةكان يضاكس ــةردةوام ئاماجنةك ــةيئارام ىب ــة تَيــ     ي ــتمةكان ك ــةى سيس ــرؤظ و ثَيكهات ــةنَيوان م ــرؤظ دا كل ــانى م  ارةك
 شَيوة.بة باشرتين ةضاوبكرَيت ِر

 
ميادين العوامل البشرية

مون بـني  تواصـل املـأ  مباديء تنطبق على التصميم والرتخيص والتـدريب والعمليـات والصـيانة يف جمـال الطـريان ، تهـدف اىل ال      
اإلنسان ومكونات النظم من خالل إقامة اإلعتبار السليم لألداء البشري.

( References: Annex 3, Annex 4 , Annex 6 Part I and Part III , Annex 8, Annex 10 

Volume I and Volume IV, Annex 11, Annex 14 Volume I, Annex 15, Annex 17,  

Doc 4444 ) 

 

21. Human Performance 

      Human capabilities and limitations which have an impact on the safety and 

efficiency of aeronautical operations. 

 كردنى مرؤيىَيبةجَيج
 ةكان.يهةواي كردةو لَيهاتويى  سةالمةتى سةر كة كاريطةرى هةبَيت لة كانة مرؤيية توانا و سنور

 
 األداء البشري

 القدرات واحلدود البشرية اليت هلا تأثري على سالمة العمليات اجلوية وكفاءتها

 

( References: Annex 1 , Annex 5 , Annex 6 Part I and Part III, Annex 8 , Annex 10 

Volume II, Annex 11, Annex 14 Volume I, Annex 16 Volume I, Annex 17, Doc 4444 ) 
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- I  - 

 
1. Identification 

     The situation which exists when the position indication of a particular aircraft is seen 

on a situation display and positively identified. 

 ناسينةوة
 .اوى فِرؤكةكةو دَلنيابون لة جؤر ون منايشلةسةر ثةردةى )سكرين(  ى ديارىكراوةشوَينى فِرؤكةيةك هَيماىبينينى 

 

 متييز اهلوية
 رؤية إشارة موقع طائرة معينة على شاشة عرض احلالة وتأكيد هويتها.  

 
( References: Doc 4444 ) 

 

 
 

2. Identification Beacon 

  An aeronautical beacon emitting a coded signal by means of which a particular point 

of reference can be identified. 

 

 تةل بؤ ناسينةوةى شوَينَينماى بَيِر
 زانرَيت.يارى كراو ئةثةخش ئةكات كة بةهؤيةوة شوَينى خاَلَيكى د )كؤد(  سطناَلى  ىتةلة بؤ فِرؤكةوانَيةكى بينمايَيِر

 
 املرشد الالسلكي اخلاص بالتعرف على  املوقع

مرشد السلكي للطريان يبث إشارات مشفرة اليت ميكن من خالهلا معرفة موقع نقطة معينة.
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( References: Annex 14 Volume I ) 

3. IFR 

      The symbol used to designate the instrument flight rules. 

 

 )ئامَيرة فِرين(بنةماكانى فِرينى ئامَيرى
 (كردنى )ثةيِرةوكردنى( بنةماكانى ئامَيرة فِرين )فِرينى ئامَيرىثيادةبةَلطةية بؤ  هَيمايةكة

 
 IFR 

الرمز الذي يدل على تطبيق قواعد الطريان اآللي.

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

 

4. IFR Flight 

    A flight conducted in accordance with the Instrument Flight Rules ( IFR). 

 
 )ئامَيرة فِرين(طةشتى فِرينى ئامَيرى

 طةشتَيك بنةماكانى فِرينى ئامَيرى ثةيِرةوبكات.
 

رحلة طريان آلي
 رحلة تطبق قواعد الطريان اآللي.

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

 

5. ILS Critical Area 

    An area of defined dimensions about the localizer and glide path antennas where 

vehicles, including aircraft, are excluded during all ILS operations. 

Note.— The critical area is protected because the presence of vehiclesand/or aircraft 

inside its boundaries will cause unacceptable disturbance to the ILS signal-in-space. 
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 ) ئامَيرة نيشتنةوة(ناوضةى شلؤقي سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى
 و ئؤتؤمبيل و فِرؤكةكانية دا)لؤكةاليزر و طاليدثاز( ىكانَيناتئةن دةورى ناوضةى لةكراو يوبةرَيكى دياروبة ِر ناوضةيةكة

 . كردندايةة جآبةجآلرؤسةيةكى نيشتنةوةى ئامَيرى لة ئاراداية يان لةو كاتةى ثًِ َيننثةِرَيت يةناوضة ئةوقةدةغةن 
َيكدانى ت ث كردن و خرارسة سنورةدا  كاردةكةنة وبوونى ئؤتؤمبيل و فِرؤكة لةضونكة   بينى : ئةم ناوضةية ثارَيزراوة َيت

 .دا ةو كاتةلسطناَلةكانى سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى 
 

  اآللي اهلبوط لنظام احلرجة املنطقة

 ركباتعلى امل ورنوعة النزول، مسار حمدد وهوائي املدرط موقع حمدد بهوائي ديط األبعاد حمددة منطقة
 .جارية آلي هبوط عملية أي مادامت الطائرات وخصوصا 

 نظام إشارات  على شيشو حدودها داخل يف واجلوية األرضية املركبات وجود ألن باحلماية املنطقة هذه تتمتع  مالحظة:

اآللي ويفسدها اهلبوط
( References: Doc 9365 )  

 

 
 

6. ILS Sensitive Area 

     An area extending beyond the critical area where the parking and/or movement of 

vehicles, including aircraft, is controlled to prevent the possibility of unacceptable 

interference to the ILS signal during ILS operations. 

Note.— The sensitive area is protected to provide protection against interference caused 

by large moving objects outside the critical area but still normally within the airfield 

boundary. 

 

 ئامَيرة نيشتنةوةناوضةى هةستيارى سيستمى 
ؤَلةكانى نى و مجوجزةمي يان مجوجؤَلى ئؤتؤمبيلةكانى كانيدا وةستَينطادواى ناوضةى شلؤقة تَي يةناوضةيةكى درَيذكراوة

اَلةكانى ةطةَل سطنشةكان لبةخهةر بةيةكاضونَيكى سطناَل ونيشانة زيان  بةرطرتن لةةبَيت بؤ ددا يلةذَير ضاودَير ئامسانى
 سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى.

ن لة وة طةورةكاجوآل ةتةن سطناَلى: ئةو ناوضةية ثارَيزراوة بة ثاسةوان بؤ بةرطرتن لة بةيةكاضونى )تداخل( بينى َيت
 . يةلة سنورى فِرؤكةخانةدا كةدةرةوةى ناوضة شلؤقةكةى فِرؤكةخانة 
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اآللي اهلبوط لنظام احلساسة املنطقة
 إلمكانية منعا للرقابة ةاألرضية واجلوي املركبات دركات أو/و فيها مواقف وختضع احلرجة، املنطقة وراء ما إىل متتد منطقة

 .اآللي نظام اهلبوط إشارات مع ضارا تداخال إشاراتها تداخل
 يف احلرجة خارط املنطقة الكبرية املتحركة األشياء تسببه الذي اإلشارات لتداخل منعا باحلماية املنطقة هذه تتمتع : مالحظة

 .املطار حدود يف املطار ولكنها

 
( References: Doc 9365 )   

 
7. IMC 

    The symbol used to designate instrument meteorological conditions. 

 

 كةش و هةواى ئامَيرى
 بةَلطةية بؤ بارودؤخى كةش و هةواى ئامَيرى . هَيمايةكة

 
IMC 

 الرمز الذي يدل على األحوال اجلوية اآللية

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

8. Immigration Control 

      Measures adopted by States to control the entry into, transit through and departure 

from their territories of persons travelling by air. 

 تَيثةِرين /طوزةركردن ِركَيفى
 َيـوا( )ِران بوونى كةسـةك ثـةر َيو ت بؤ بةرطرتن و كؤنرتؤَل كردنـى هاتنـةناوة و طـوزةر    ثيادةى ئةكاتَيكارَيكة دةوَلةت ضةند ِر
 . ةوة يئامسانيطواستنةوةى  َيطةى لة ِر دازةوى وآلتةكة بة سةر

 
 اهلجرة السيطرة على

 إجراءات تتخذ من قبل الدول للسيطرة على دخول ومرور ومغادرة األشخاص عن طريق اجلو عرب أراضيها.  
 

( References: Annex 9 ) 
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9. Import Duties and Taxes 

    Customs duties and all other duties, taxes or charges, which are collected on or in 

connection with the importation of goods. Not included are any charges which are 

limited in amount to the approximate cost of services rendered or collected by the 

customs on behalf of another national authority. 

 

 )هَينان(باج و هاوردةكردن )مزةى(رةمسى
 

َيضـونى  آلكـان ، ت كا َينـانى بـاج و خةراجانـةى كـة كؤئةكرَيتـةوة لـة ه      وتةواوى ئةو كاروبارة طومرطيانـةى كـة ثةيوةسـنت بـة    
 كــؤ يمانى تــرنيشــت هــةر دةســتةآلتَيكى يــةتىبــة نوَينةراطرَيتــةوة كةنا انــةخزمــةت طوزاري ئــةو كــؤكراوةى مةزةنــدةكراوى

 .ئةكرَيتةوة
 

 الضرائب واإلستريادرسوم 

تتضمن الكلفـة   السلع. ال الواجبات الكمركية ومجيع الواجبات األخرى املتعلقة بالضرائب والرسوم اليت يتم مجعها من إسترياد
 التقديرية للخدمات اليت مت مجعها  نيابة عن سلطة وطنية أخرى.  

( References: Annex 9 ) 

 

10. Improperly Documented Person 

     A person who travels, or attempts to travel: (a) with an expired travel document or 

an invalid visa; (b) with a counterfeit, forged or altered travel document or visa; (c) 

with someone else’s travel document or visa; (d) without a travel document; or (e) 

without a visa, if required. 

 

 كةسَيكى ساختة /ةيكةسَيك بةَلطةكانى باوةرثَيكراو ني
 بكات: )سةفةر( كةسَيك ِرآ بكات يان هةوَل بدات ِرآ

 هاتبَيت يان ) ماوةكةى(ةكةىيبة بةَلطةيةكةوة كة كؤتايى بة دروستي -أ

 َيطةى ثآ نادرَيت يان ة يان ِروكة بةسةرضوورةوة وبةفيزةيةكى هاتنة ذ -ب
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 بةَلطةى ِرآ كردن يان فيزةى كةسَيكى تر يان بة   -ت

 بآ بةَلطةكانى ِرآ كردن يان -ث

 بآ فيزة ئةطةر داواكراوبَيت. -ج

 

 

 

  مستمسكاته غري موثو  بهاشخص 

 شخص يسافر أو حياول السفر :
 مبستمسكات منتهية صالحيتها ، أو   .أ
 بتأشرية دخول غري نافذة ، أو   .ب

 ط. بوثيقة سفر أو تأشرية دخول تعود لشخص آخر ، أو  
 د. بدون مستمسكات سفر ، أو  

 هـ. بدون تأشرية دخول إذا كانت مطلوبة .  
 

( References: Annex 9 ) 

 

11. Inadmissible Person 

     A person who is or will be refused admission to a State by its authorities. 

 
 كةسَيكى نةويسرتاو

 هةركةسَيك نةويسرتَيت يان لةاليةن دةستةآلتةكانى وآلتةوة ثةسةند نةكرَيت.
 

الشخص املرفوض
يرفض أو سوف يرفض من قبل سلطات الدولةأي شخص 

( References: Annex 9 ) 

 

12. INCERFA 

      The code word used to designate an uncertainty phase. 

 ئينسريفا 
 يةكة بةَلطةية بؤ قؤناغي طومان.هَيما

 
 (INCERFA) إنسريفا 

 الرمز الذي يدل على مرحلة الشك.
 

( References: Annex 11, Doc 4444 ) 
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13. Incident 
     An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft 

which affects or could affect the safety of operation. 

Note.— The types of incidents which are of main interest to theInternational Civil 

Aviation Organization for accident prevention studies are listed in Annex 13, 

Attachment  

 ِرووداو
ة سةر كار بكات ت يانكان كة ثةيوةندى بة فِرؤكةخانةوة هةبَيت و كاريطةرى هةبَيقةومانة جطة لة ووداوَيك بَيهةر ِر

 خسنت.ى بةطةِريسةالمةت
َيكخراوى كة ِر رَيت دةبين قةومانةكانو  ِرووداو دةكرَيت ليستى جؤرةكانى  (cو هاوثَيضى ) 13: لة ثاشكؤى  بينىَيت

 اوةكان.وودوةى ِرة كةوتنةلى بةرطرتن لَيكؤَلينةوة ولَي وةرطرتن  ثآ ئةدات بؤ سود بايةخىفِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى 
 

 الواقعة
 أي مصادفة غري احلوادث ترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو قد تؤثر على سالمة تشغيلها. 

ائـدتها يف  لف   لـدولي املـدني ا مالحظة: ميكن العثور على قائمة بفئات الوقائع اليت تهتم بهـا بصـفة رئيسـية منظمـة الطـريان      
 . 13من امللحق  "C"دراسات منع وقوع احلوادث يف املرفق 

 
( References: Annex 11, Annex 13, Annex 19, Doc 4444 ) 

 

14. Independent Parallel Approaches 

      Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument runways where 

radar separation minima between aircraft on adjacent extended runway centre lines are 

not prescribed. 

 

 كانى نزيكبونةوة لةسةر فِرطة هاوتةريبةكانكردة

رينب ةسـةر شـَيوة تـة   كةلئةوانةى  تةريبةكان يان ة يئامَيري ةيةكى نزيكبونةوةى هاوكاتة )متزامنة(لةسةر فِرطة كردضةند 
وضـةى  َيـذايى نا دِر لةسـةر كـة  ادارى بؤ فِرؤكـةكان نـةدراوة بـؤ ئـةو فِرؤكانـةى      سنورى كةمى جياكردنةوةى ِربِريار لةسةر و 

 . فِرطة نزيكةكانن

 
 املستقلة املتوازية االقرتاب على املدارط عمليات

 الراداري بـني  للفصل ادني هلا حدود   مل تقرر  متوازية شبه أو متوازية هبوط آلي  اىل مدارط  اقرتاب متزامنة عمليات هي

 حماور املدارط املتجاورة. املوجودة على إمتداد  الطائرات
 

( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II,  

Doc 9643 ) 
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15. Independent Parallel Departures 
      Simultaneous departures from parallel or near-parallel instrument runways. 

 

 كانيةةكانى بةجآهَيشنت لةسةر فِرطة تةريبة سةربةخؤكرد
 ريب.ئامَيرى تةريب يان شَيوة تة ى( لةسةر فِرطةى فِرينى)هاوزةمان نهاوكات كة  ثرؤسةكانى بةجآهَيشنت

  املستقلة املتوازية املغادرة على املدارط عمليات

مغادرة متزامنة من مدارط طريان آلي متوازية أو شبه متوازية عمليات

 ( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 

9643 ) 

 
 

16. In-Flight Security Officer 

       A person who is authorized by the government of the State of the Operator and the 

government of the State of Registration to be deployed on an aircraft with the purpose 

of protecting that aircraft and its occupants against acts of unlawful interference. This 

excludes persons employed to provide exclusive personal protection for one or more 

specific people travelling on the aircraft, such as personal bodyguards. 
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 ئاسايشى طةشت )ئاسايشى ناو فِرؤكة(ئةفسةرى 
ةمةبةسـتى  كةكـة بَيـت ب  َيطـةى ثَيئـةدرَيت كـة لةسـةر فِرؤ    و وآلتى تؤماركةرى فِرؤكـةوة رِ  ئيشثَيكةركةسَيكة لةاليةن وآلتى 
طرَيتــةوة نا ايبةتانــة ت ئــةو ثاســةوانة َيطةثَيــدراو نيــة ، نةى كــة ِريياو كــردةوة ناياســاةبــةرطرتن لــ ءثاراســتنى فِرؤكةكــة و 

 .   لة ناو فِرؤكةكةدان ئةكةن كةَيوا و طةشتياران كةسانى ِر  ثاسةوانىكةبةكةسى 
 

 رحلة الطريان من أضابط 

رة اية الطائشخص خمول من قبل حكومة دولة املشغل ومن قبل حكومة دولة التسجيل للتواجد على ما الطائرة لغرض مح
أكثر مـن   ة لواحد أوومن على متنها من أفعال التدخل غري املشروع وال يشمل ذلك احلراس الشخصني  املكلفني حبماية شخصي

املسافرين على ما الطائرة.

( References: Annex 17 ) 

 

17. Initial Approach Fix (IAF) 

       A fix that marks the beginning of the initial segment and the end of the arrival 

segment, if applicable. In RNAV applications this fix is normally defined by a fly-by 

waypoint. 

 

 نةوةوى نزيكبوسةرةتاخاَلى 
رةكانى ِرَيكا ى كردن ناوضةى نزيكبونةوة و كؤتايى ناوضةى طةيشنت ديارى ئةكات ، لة كاتى ثةيِرةو خاَلَيكة سةرةتاي

 . ئةكرَيتَيطةوة ئةم خاَلة بةهؤى خاَلى ِرثَيناسةى ( RNAVدةظةر ) ىوانيكةشتي
 

 نقطة بداية التقرب

عريـف هـذه   ( يـتم ت  RNAVنقطة ددد بداية منطقة التقرب ونهاية منطقة الوصول ويف حالة تطبيق مالحة املنطقـة )  
 النقطة من خالل نقطة طريق. 
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( References: Doc 8168 Volume I and Volume II and Volume II ) 

 
18. Initial Approach Segment 

      That segment of an instrument approach procedure between the initial approach fix 

and the intermediate approach fix or, where applicable, the final approach fix or point. 

 

 نزيكبونةوةى سةرةتايى ناوضةى
نـةوةى ناوةنـد   ى نزيـك بو ةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرى لة نَيوان خـاَلى دةسـتثَيكردنى سـةرةتايى و خـالَ    ييكارايَيبةشَيكة لة ِر

 كامةيان طوجناو بَيت .ئةكرَيت  َيبةجَيجكة يان خاَلى نزيك بونةوةى كؤتايى 
 جزء اإلقرتاب اإلبتدائي

لنهـائي أيهمـا   اة اإلقـرتاب  اإلقرتاب الوسـيط أو نقطـ  جزء من إجراءات اإلقرتاب اآللي ينفذ بني نقطة اإلقرتاب اإلبتدائي ونقطة 
أنسب.

 
( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 

 
 

19. Instrument Approach Operations 

      An approach and landing using instruments for navigation guidance based on an 

instrument approach procedure. There are two methods for executing instrument 

approach operations: 
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a) a two-dimensional (2D) instrument approach operation, using lateral navigation 

guidance only; and 

b) a three-dimensional (3D) instrument approach operation, using both lateral and 

vertical navigation guidance. 

Note.— Lateral and vertical navigation guidance refers to the guidance provided either 

by: 

a) a ground-based radio navigation aid; or 

b) computer-generated navigation data from ground-based, space-based, self-contained 

navigation aids or a combination of these. 

 

 ئامَيرة نزيكبوونةوة( كانى)كردةؤسةكانى نزيك بونةوةى ئامَيرىثِر
ارى نزيك َيكماى ِرةر بنةَينمايى كةشتيةوانى لةسبة بةكارهَينانى ئامَيرةكانى ِر ى فِرؤكةكان نزيك بونةوة و نيشتنةوة

 ةوكردنى ثرؤسةكانى نزيك بونةوةى ئامَيرى:َيطة هةية بؤ ثةيِر، دوو ِرىبونةوةى ئامَير
    ال بةال ياننى وايَينمايى كةشتيبة بةكارهَينانى ِر تةنها  2D ال  ؤسةى نزيك بونةوةى ئامَيرى دوو ثِر -أ

 و ستونى. ال بةالوانى يبة بةكارهَينانى رَينمايى كةشتي  3D ال ثرؤسةى نزيك بونةوةى ئامَيرى سآ  -ب

 : اليةنة ك لةم دووهةر ية لة كة ئةدرَيت ئةو ِرَينمايةى و ستونى ئاماذةية بؤ ال بة ال تآبينى : ِرَينمايى كةشتيةوانى 
 تةل لةسةر زةوى دانرابَيت يانَيى بيياريدةدةرى كةشتيةوان -أ

نى سةر نةكاتيةواكةشياريدةدةرة  بة يارمةتى  بةدةست هاتبَيتوانيةكان لة كؤمثيوتةرةوة يكةشتي ةيزانياري -ب
 . ى يان تَيكةَلةيةك لةوانةودكايةى ئامسانى يان خلة  زةوى يان 

 
 عمليات اإلقرتاب اآللي

 ت اإلقرتاب اآللـي نفيذ عملياإقرتاب وهبوط بإستخدام اآلالت لإلرشاد املالحي على أساس إجراء اإلقرتاب اآللي ، مثة طريقتان لت
 : 

 عملية إقرتاب آلي ذات بعدين بإستخدام اإلرشاد املالحي اجلانيب فقط ، و   .أ
 عملية إقرتاب آلي ثالثية األبعاد  بإستخدام اإلرشاد املالحي اجلانيب والرأسي .ب

 مالحظة : يشري اإلرشاد املالحي اجلانيب والرأسي اىل اإلرشاد املقدم من أي من هذه اجلهتني:
 ى األرض ، أو  مساعد مالحي السلكي قائم عل .أ
يط اتية أو خلـ ذبيانات مالحية يولدها احلاسوب بواسطة مساعدات مالحية قائمة على األرض أو بالفضاء أو  .ب

 من هذه األشكال الثالثة.  

 
( References: Doc 4444 ) 

 

20. Instrument Approach Procedure ( IAP ) 

     A series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with 

specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, 

from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be 

completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding 
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or en-route obstacle clearance criteria apply. Instrument approach procedures are 

classified as follows: 

Non-Precision Approach (NPA) Procedure: An instrument approach procedure which 

utilizes lateral guidance but does not utilize vertical guidance. 

Note.— Non-precision approach procedures may be flown using a continuous descent 

final approach (CDFA) technique. 

CDFAs  with advisory VNAV guidance calculated by on- board equipment (see PANS-

OPS (Doc 8168), Volume I, Part I, Section 4, Chapter 1, paragraph 1.8.1) are 

considered 3D instrument approach operations. CDFAswith manual calculation of the 

required rate of descent are considered 2D instrument approach operations. For more 

information on CDFAs, refer to PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Part I, Section 4, 

Chapter 1, paragraphs 1.7 and 1.8. 

Approach Procedure with Vertical Guidance (APV): An 

instrument approach procedure which utilizes lateral and vertical guidance but does not 

meet the requirements established for precision approach and landing operations. 

Precision Approach (PA) Procedure: An instrument approach 

procedure 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. 

Note.— Refer to Annex 6 for instrument approach operation types. 

 

 َيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرىِر
ةوى ئةكةن تا ةوة ثةيِرينفِر كراوى ثَيش وةختةية فِرؤكةوانةكان بةهؤى ئامَيرةكانىيى ديارِرةفتارَيكار و زجنريةيةك لة ِر

ايى يان وةى سةرةتيكبونةكراو بؤ نزيلةسةرةتاى خاَلى ديارئةم ِرَيكارانة ى توانا ، َيخؤيان لةبةربةستةكان البدةن بةث
َيت لةو كؤتايى د ؤسةكةشكامةيان طوجناو تر بَيت، ثِر دةست ثآ دةكات كراو بؤ طةيشنتدياريَيرةوى ئامسانى لةسةرةتاى ِر

ؤتايى كو خاَلةدا لة سةكة , ثِرؤ ئةطةر نةتوانرا بنيشَيتةوةيان  دةتوانَيت دةست بكات بة نيشتنةوة ، فِرؤكةكة  خاَلةى 
سةر لة ؤناغَيكيان لة ق نيداواة كاتى ضاوةِرةكرَيت لئَيبةجَيكان جةيزةميني زطاربوون لة بةربةستةَيكارةكانى ِردَيت كة ِر

 .ةكة يئامساني ةَيرةوِر
وةى نزيكبونة ة كردةىل بؤ جؤرَيك  ديزاين كراوة  ينزيكبونةوةى ئامَير – )هةِرة مةكى(َيكارةكانى نزيكبونةوةى درشتِر

 )جوت مةودا(. الئامَيرى دوو 

 
َيكارى ةمةكى( بةكاربهَينرَيت بة بةكارهَينانى ِرَيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرى درشت )هةِرِركاتى فِرين بينى : دةكرَيت َيت

( و نزيكبونةوةى كؤتايى بة نزمبونةوةى بةردةوام لةطةَل ِرَينمايى CDFAى بةردةوام )بونةوةى كؤتايى بة دابةزيننزم
طةى بةسرتاو لةسةر فِرؤكةكة ) سةرجنى بةلََدا ىراو بةهؤى ئامَيرةكاندرَيذمى ( VNAV)وانى ستونى يكةشتي

PANS-OPS (Doc 8168);2   بدة، كة  1.8.1فةسَلى يةكةم بِرطةى  4بةشى يةكةم بةشى  -( بةرطى يةكةم
نزمبونةوةى بةردةوام بة ذماردنى دةستى بؤ  كؤتايى بةنزيكبونةوة  ال،  وة دائةنَيت بة سآ  بونةوةثرؤسةكانى نزيك

وةرطرتنى تَيكرايى نزمبونةوةى ثَيويست دائةنرَيت لة ميانى ثرؤسةكانى نزيك بونةوةى ئامَيرى جوت مةودا ، بؤ زياتر 
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ى بةَشلة  1.8و  1.7نةوةى كؤتايى بؤ نزم بونةوةى بةردةوام سةرجنى هةردوو بِرطةى وزانيارى سةبارةت بة نزيك بو
 بدة . Doc 8168بةندى يةكةم بةرطى يةكةم لة بةَلطةى  4ى كةرتةم يةك

 
نةماى ى لةسةر بوانييَيكارى نزيكبونةوةى ئامَيرى بؤ كةشتو ِر نزيكبونةوة بة ِرَينمايى ستوني رَيكارةكانى -

ؤسةى ن بؤ ثرابآ ثابةندبونى مةرجة برياردراوةك ية جؤرى ثرؤسةى نزيكبونةوةى سآ مةوداكردنى ديزاين 
 نةوة و نيشتنةوةى ئامَيرى.وبونزيك

ستمى )سي وانىيلةسةر بنةماى سيستمى كةشتي يةئامَير ى نزيكبونةوةى ورد  نزيكبونةوةيَيكارةكانِر -
ارهَينانى و سيستمى نيشتنةوة بة بةك MLSو سيستمى نيشتنةوةى مايكرؤظي (  ILSنيشتنةوةى ئامَيرى 

ةهَيزكردنى و جؤرى يةكةم لة سيستمى ب GLSى زةمينى سيستمى بةهَيزكردنى سطناَلةكان لة وَيستطةكان
 A, Bؤرى جبؤ  )نةخشَينراو(ى ديزاين كراو SBAS Cat 1سطناَلةكان بة هؤى مانطة دةست كردةكان 

 .ال نةوةى ئامَيرى سآ وكانى نزيكبوكردةى 

 ئامَيرى.نةوةى و( بدة سةبارةت بة جؤرى ثرؤسةكانى نزيكبو6: سةرجنى ثاشكؤى ذمارة ) بينىَيت

 
 إجراءات اإلقرتاب اآللي

 النقطة احملددة  من داءاإبت حمدد، بقدر العوائق مع تفادى الطريان بأجهزة الطيار يؤديها سلفا حمددة مناورات من سلسلة

منها ،  اهلبوط،  بدء ميكن اليت بالنقطة وإنتهاء أنسب، أيهما للوصول، احملدد اجلوي الطريق بداية من أو اإلبتدائي ، لإلقرتاب
نتظار أو يف مرحلة أثناء ء اإلالعوائق أثنا من اخللوص قواعد  عليها تنطبق اليت ، إنتهاء بالنقطة إذا مل يكتمل اهلبوط  أو

 .الطريق
 مصمم لطراز عمليات اإلقرتاب اآللي ذات البعدين. آلي اقرتاب — الدقيق غري االقرتاب إجراءات 

)  نزول املستمرنهائي بالاب الاآللي غري الدقيق أثناء الطريان بإستخدام طريقة اإلقرتمالحظة : قد تستخدم إجراءات اإلقرتاب 
CDFA  ( واإلقرتاب النهائي بالنزول املستمر مع إرشاد للمالحة الرأسية )VNAV سطة معدات حممولة ( احملتسبة بوا

الفصل األول ،  4ء األول ، القسم اجمللد األول ، اجلز  PANS-OPS (Doc 8168)على ما الطائرة ) أنظر الوثيقة 
ي للمعدل حتساب يدوستمر مع إ( تعترب عمليات إقرتاب آلي ثالثية  األبعاد ، واإلقرتاب النهائي بالنزول امل 1.8.1  الفقرة

ب ن اإلقرتالومات بشأاملع املطلوب للنزول يعترب من ضمن  عمليات اإلقرتاب اآللي ثنائية األبعاد. ولإلطالع على مزيد من
زء األول باجمللد  األول من باجل 4بالفصل األول من القسم  1.8و  1.7املستمر يرجى اإلطالع على الفقرتني    النهائي للنزول

 . Doc 8168  الوثيقة
اإلقرتاب  مصمم لطراز عمليات إن إجراء اإلقرتاب اآللي للمالحة القائمة على األداء  — الرأسي باإلرشاد االقرتاب إجراءات 

 اآللي ثالثية  األبعاد دون إستيفاء الشروط املقررة لعملية اإلقرتاب واهلبوط اآللي. 
بوط امليكرويفي ) نظام اهل ( وILSإقرتاب آلي على أساس نظم املالحة ) نظام اهلبوط اآللي )  —  الدقيق االقرتاب إجراءات 

MLS ( و نظام  اهلبوط بإستخدام نظام تقوية اإلشارات باحملطات األرضية )GLS ن نظام تقوية اإلشارات م( والفئة األوىل
 بعاد. ( مصممة للطراز ألف وباء من عمليات اإلقرتاب اآللي ثالثي األ SBAS Cat 1الصناعية ) باألقمار
 أن أنواع عمليات اإلقرتاب اآللي.السادس بش يرجى اإلطالع على امللحق   :مالحظة

 

( References: Annex 2, Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 

9365 )   
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21. Instrument Flight Rules (IFR) 

        A set of rules governing the conduct of flight under instrument meteorological 

conditions. 

Note.— IFR specifications are found in Chapter 5 of Annex 2. Instrument flight rules 

may be followed in both IMC and VMC. 

 بنةماكانى فِرينى ئامَيرى 
 . IMCبؤ بارودؤخى كةش و هةواى ئامَيرى  ةةكانيى طةشتة ئامسانيكؤمةَلَيك بنةماى خستنةكار

وى ةِردةكرَيت ثةي ،وون كراوةتةوة ثاشكؤى دووةم وردةكارى بنةماكانى فِرينى ئامَيرى ِر ىى ضواربةشبينى : لة َيت
 دااى بينراوو هةو لة بارودؤخى كةش فِرين بنةماكانى فِرينى ئامَيرى لة هةردوو بارودؤخى كةش و هةواى ئامَيرى و

 بكرَيت.
  

اآللي الطريان قواعد
 .اآللية اجلوية األحوال يف اجلوية الرحالت تشغيل قواعد من جمموعة

 يف اآللي الطريان واعد ق اتباع وجيوز .الثاني امللحق من الرابع الفصل يف اآللي الطريان قواعد مواصفات وردت — مالحظة
  البصرية اجلوية األحوال وقي اآللية األحوال اجلوية

 
( References:  Doc 9365 )  

 

22. Instrument Flight Time 

        Time during which a pilot is piloting an aircraft solely by reference to instruments 

and without external reference points. 

 ماوةى فِرينى ئامَيرى 
 ِرةضـةَلةك ى ة خاَلةكانن بآ ئةوةى ثشت ببةستَيت بيدا فِرؤكةوان بة تةواوى ثشت دةبةستَيت بة ئامَيرةكائةو ماوةيةى  تَي

 .ى فًِِرؤكةكة دةرةوة لة
 

 وقت الطريان اآللي
ة اخلارجيةالوقت الذي خالله يقود الطيار الطائرة معتمدا إعتمادا كليا على اآلالت وليس على النقاط املرجعي

 

( References: Annex 1 ) 

23. Instrument Meteorological Conditions (IMC) 

      Meteorological conditions expressed in terms of visibility, distance from cloud, and 

ceiling less than the minimum specified     for Visual Meteorological Conditions    

( VMC). 

Note 1.— The specified minima for visual meteorological conditions are contained in 

Chapter 3 of Annex 2. 

Note 2.— In a control zone, a VFR flight may proceed under instrument meteorological 

conditions if and as authorized by air traffic control. 
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 بارى كةش و هةوا بؤ فِرينى ئامَيرى
نورى درَيت ، سى ثآ ئةهةورةكان و سةرى هةورةكان ئاماذة لة  مةوداى بينني و دورى كانىبابةتةئةو بارودؤخةية كة بة 

 ياردراوى كةش و هةواى فِرين بة بينني.ئةم بارودؤخة كةمرتة لة كةمرتين سنورى بِر
بينني ين بة ؤ فِربكةمرتين سنورى بِرياردراو لةسةر بارودؤخى كةش ناسى  3لة بةشى  –ثاشكؤى دووةم  : 1بينى  َيت

 هاتوة.
فِرينى  ش و هةواىدا بؤ بارودؤخى كةي جآبةجآ بكرَيت لة سنورى ضاودَيرنيدةكرَيت طةشتةكان بة بين : 2بينى  تَي

 ئامَيرى ئةطةر ضاودَيرى ئامسانى ِرَيطةبدات بةثةيِرةوكردنى مةرجةكانى رَيطةثَيدان. 
 

 للطريان اآللي  اجلوية األحوال
 لألحوال اجلوية املقررة ياالدن احلدود عن حدودها وتقل والسقف، السحاب وُبعد الرؤية مدى بداللة عنها يعرب جوية أحوال  

 .للطريان البصري

  لبصري.طريان ا: ترد يف الفصل الثالث من امللحق الثاني احلدود الدنيا املقررة للحوال اجلوية لل 1  مالحظة
ذا صرحت إ    آلليطريان اداخل نطا  املراقبة يف األحوال اجلوية لل : ميكن إجراء رحالت بالطريان البصري يف 2  مالحظة

 بذلك مراقبة احلركة اجلوية وطبقا لشروط التصريح. 
 

( References: Annex 2, Annex 6 Part I, Part II and Part III , Annex 11, Doc 4444, Doc 

9365,  Doc 9432 ) 

 

  

24. Instrument Runway 

         One of the following types of runways intended for the operation of aircraft using 

instrument approach procedures: 

a) Non-precision approach runway. An instrument runway served by visual 

aids and a non-visual aid providing at least directional guidance adequate 

for a straight-in approach. 

b) Precision approach runway, category I. An instrument runway served by 

ILS and/or MLS and visual aids intended for operations with a decision 

height not lower than 60 m (200 ft) and either a visibility not less than 

800 m or a runway visual range not less than 550 m. 

c) Precision approach runway, category II. An instrument runway served by 

ILS and/or MLS and visual aids intended for operations with a decision 

height lower than 60 m (200 ft) but not lower than 30 m (100 ft) and a 

runway visual range not less than 300 m. 

d) Precision approach runway, category III. An instrument runway served by 

ILS and/or MLS to and along the surface of the runway and: 

A — intended for operations with a decision height lower than 30 m  (100 ft), or no 

decision height and a runway visual range not less   than 175 m. 

B — intended for operations with a decision height lower than 15 m (50                              

ft), or no decision height and a runway visual range less than 175 m but not less than 50 

m. 
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C — intended for operations with no decision height and no runway                              

visual range limitations. 

Note 1.— See Annex 10, Volume I, for related ILS and/or MLS   specifications. 

Note 2.— Visual aids need not necessarily be matched to the scale of   non-visual aids 

provided. The criterion for the selection of visual aids is the conditions in which 

operations are intended to  be conducted. 

 
 فِرطةى ئامَيرى )ئامَيرة فِرطة(

 نةوةى فِرينى ئامَيرى:ويةكَيك لةم فِرطانةى خوارةوةية بةكارئةهَينرَيت بؤ ثرؤسةى نزيكبو
 بة َيت وةئةبربةِرَيونةوةى ئامَيرى وفِرطةيةكة بؤ ثرؤسةكانى نزيكب : نةوةى درشتوفِرطةيةك بؤ نزيكبو -أ

 َيكردنىةجبَين بؤ جةكاياليةنى كةمى زانياري  ( كة كان)نابيناازةكانىئامِر وازةكانى بينني ئامِر يارمةتى 
 دةكات.  دابنياستةوخؤ ونةوةى ِروبثرؤسةى نزيك

 و ILSوةى ئامَيرى  : فِرطةيةكى فِرينى ئامَيرية بة سيستمى نيشتنة  Iفِرطةيةك بؤ نزيك بونةوةى ورد جؤرى  -ب
 يان 

 ديزاين كراوةة فِرطةك ،ازةكانى بينني خزمةت ئةكرَيت لةطةَل ئامِرMLS يف ؤيسيستمى نيشتنةوةى مايكربة  -ت
 نةبَيت و مةوداى بيننيثآ( بةرزتر200م )60بِريار لَي دراو كة لة بةرزيةكى بينينيى  لة  بؤ   بةكارئةهَينرَيت

 (كةمرت نةبَيت. م550مةوداى بينني لةسةر درَيذايى فِرطة لة )بةتايبةت م كةمرت نةبَيت و 800لة  بةطشتى 

و  MLS ان /ي  ILS: فِرطةيةكى فرًٍِينى ئامَيرى بة سيستمى  IIنةوةى ورد جؤرى  وفِرطةيةك بؤ نزيكبو -ث
مرت نةبَيت ثآ كة 100م( 30ثآ و لة ) 200م( 60ئامرازةكانى بينني ديزاين كراوة بؤ بةرزى كةمرت لة )

 م( زياتر بَيت.300مةوداى بينني لةسةر درَيذى فِرطةكة )

ى يةسةر درَيذال MLSو  ILSيدا سيستمى : فِرطةيةكى فِرينة تَي IIIونةوةى ورد جؤرى وفِرطةيةك بؤ نزيكب -ج
 ارئةهَينرَيت و :فِرطةكة بةك

مةوداى  ،دراو  لَيِريار بةرزى ب بوونىثآ( بآ  100م )30دراو كةمرت لة لَي ةكاربهَينرَيت بةبةرزى بِريار بدةكرَيت . 1
 م.175ى فِرطة كةمرت نةبَيت لة ايدرَيذبينني لةسةر 

مةوداى  ،يار لَي دراو بةرزى بِربوونى ثآ( بآ  50م )15دةكرَيت بةكاربهَينرَيت بةبةرزى بِريار لَي دراو كةمرت لة . 2
 م.50م  و كةمرت نةبَيت لة 175ى فِرطة كةمرت لة ايبينني لةسةر درَيذ

 ةكة.ى فِرطيبةرزى بِريار لَي دراو يان مةوداى بينني لةسةر درَيذا بوونىدةكرَيت بةكاربهَينرَيت  بآ . 3

 
 . MLSيان  ILSةوشى سيستمى بؤ زانينى ِر 1( بةرطى 10: سةرجنى ثاشكؤى ) 1بينى  َيت

 
كان بؤ ا ثَيوةرةةوة هةروةهيةك بطرَيت كانازى نابينائامرازةكانى بينني لةطةَل ثَيوةرةكانى ئامِرمةرج نية :  2بينى  َيت

 ة.ويستثَي خستنةكارؤسةكانى ازةكانى بينني ثشت دةبةستَيت بةو بارودؤخانةى كة بؤ ثِركردنى ئامِردياري
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 اآلليالطريان مدرط 
 أحد أنواع املدارط املبينة يف األدنى والذي يستخدم يف عمليات التقرب للطريان اآللي : 

قل ر على األة توفمدرط للتقرب غري الدقيق : مدرط لعمليات التقرب اآللي خمدوم بوسائل بصرية ووسائل غري   بصري
 التقرب املباشر,  معلومات عن اإلجتاه متكن من إجناز عملية

 ( ILS: مدرط للطريان اآللي خمدوم مبنظومة اهلبوط اآللي ) Iللتقرب الدقيق الصنف  ب. مدرط
 مرت  60س أعلى من  ( ووسائل  بصرية مصممة لإلستخدام بإرتفاع قرار لي MLSو / أو منظومة اهلبوط املايكروويفي ) 

 رت. م 550ليس أقل من أو مدى رؤية على إمتداد املدرط   مرت 800قدم ( ومدى رؤية ليس أقل من  200) 
 : مدرط للطريان اآللي خمدوم مبنظومة اهلبوط اآللي IIط. مدرط للتقرب الدقيق الصنف 

 (ILS )   و / أو منظومة اهلبوط املايكروويفي (MLS )    تفاع قرار أقل منووسائل  بصرية مصممة لإلستخدام بإر 
 مرت.  300ن مقدم ( ومدى رؤية على إمتداد املدرط ليس أقل  100مرت )  30قدم( ولكن ليس أقل من  200مرت) 60

و / أو منظومة اهلبوط   ( ILS)   : مدرط للطريان اآللي خمدوم مبنظومة اهلبوط اآللي IIIد. مدرط للتقرب الدقيق الصنف 
 وعلى إمتداد املدرط  و : ( MLS) املايكروويفي 

يس لعلى إمتداد املدرط  قدم ( أو دون وجود إرتفاع قرار وملدى رؤية 100مرت )  30ينوى إستخدامه بإرتفاع قرار أقل من 
 مرت.   175أقل من 

قل لى إمتداد املدرط  أعقدم ( أو دون وجود إرتفاع قرار وملدى رؤية  50مرت )  15ينوى إستخدامه بإرتفاع قرار أقل من 
 مرت.  50س أقل من مرت ولكن لي 175من 

 ط. ينوى إستخدامه  دون وجود إرتفاع قرار ودون حمدوديات ملدى الرؤية على إمتداد املدرط . 
منظومة اهلبوط    وأو /   ( ILS) للتعرف على مواصفات منظومة اهلبوط اآللي   Iاجمللد  10: أنظر امللحق  1مالحظة 

 ( MLS) املايكروويفي 
يري املعا  ن أرية كما : الوسائل البصرية ليس من الضروري أن تكون متطابقة مع مقاييس الوسائل غري البص 2مالحظة    

 ها.  بقيام اخلاصة بإختيار الوسائل البصرية تعتمد على الظروف اليت تتطلبها عمليات التشغيل   املنوي ال
 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 
 

25. Instrument Time 

      Instrument flight time or instrument ground time. 
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 ماوةى ئامَيرى  /ئامَيرةكات/كاتى ئامَيرى
 ينة فِرامَيرئاكانى بنةم يان لة كاتى جوَلةى فِرؤكةكة لةسةر زةوىفِرؤكةكة لة ئامساندا  يدا ئةو ماوةيةية كة تَي

 . تَاثةيِرةودةك
 
  اآللي وقتال
 تتبع به قواعد الطريان اآللي أثناء الطريان أو أثناء حركة الطائرة على األرض.الذي وقت ال

( References: Annex 1 ) 

26. Interchange 

        An aircraft interchange or interchange flight is a regularly scheduled, single-plane 

through service linking a route of one air operator at the interchange point to a route of 

a second air operator, with the same aircraft being crewed by and under the operational 

control of the respective authorized operator on each route. An interchange provides 

passengers with the benefit of a single-plane service on what is essentially an interline 

operation and may provide additional benefits to the operators involved in terms of 

better aircraft utilization. 

 

 / طؤركآ / طؤِرين كردنئاَلوطؤر
  ،يةك فِرؤكةوة كاركردنى اليةنكرَيت لةبَيبةجَيَيكخراو جخشتةيةكى ِرى َيِرى طةشتةكان بةثؤئاَلوطؤِرى فِرؤكةكان يان ئاَلؤط

بة  وةترة ىكى ئامسانَيكةرَيئيشثلة خاَلى طؤِريندا دةبةستَيتةوة بة ئاراستةى  ئيشثَيكةرَيكى ئامسانىاستةى ئاِرفِرؤكةكة 
،  استانةاِرئكَيك لةو ةريةهلةسةر  ةكةراوَيطةثَيدِر ةرستةى فِرؤكةوان لةذَير ضاودَيرى ئيشثَيكةؤكة و هةمان دةهةمان فِر

طةى باشرتين َيت لة ِربةخشَيئة نئيشثَيكةرةكا بة   ئةم ئاَلؤطؤرة بة سود دةطةرَيتةوة بؤ ِرَيوا و طةشتيارةكان و سودى باشرت
 .فِرؤكةكانبةكارهَينانى 

  

 التبادل
******* 

 يف مشغل جوي سارم بني تربط واحدة طائرة خدمة خالل من منتظمة مواعيد وفق يتم الرحالت تبادل أو الطائرات تبادل
 كل على املعين املخول شغِّلللم التشغيلية املراقبة ودت الطاقم وذات الطائرة ذات مع ثان، جوي مشغل  مبسار نقطة التبادل

 أن وميكن مشرتكة، وطخط عملية األساس يف يشكل فيما واحدة طائرة خدمة منافع للركاب يوفر أن التبادل ومن شأن .مسار

 .للطائرة األفضل االستخدام لناحية املعنيني إضافية للمشغلني منافع يقدم

 
( References: Doc 8335 ) 

 

27. Intermediate Approach Segment 

      That segment of an instrument approach procedure between either the intermediate 

approach fix and the final approach fix or point, or between the end of a reversal, 

racetrack or dead reckoning track procedure and the final approach fix or point, as 

appropriate. 
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 بةشى ناوةندى لة قؤناغي نزيك بونةوة
ةوةى ونــواَلى نزيكبخـ ونـةوةى ناوةنــد و  ونَيـوان خــاَلى نزيكب دةكةوَيتــة كـة  نــةوة وةكانى نزيكبوييـ كارايَيئـةو بةشـةية لــة رِ  

و   ار نةيـةت رى تَيـدا بـةك  اسـتةيةك كـة ئـاميَ   ئاِرثَيضـةوانة يـان   ) بةرانبـةر(  اسـتةى  كؤتايى يان دةكةوَيتة نَيوان كؤتـايى ئارِ 
 ةكاندا ديارى كراوة.ييكارايَينةوةى كؤتايى وةكو لة ِرونزيكبوخاَلى  نَيوان

 
 مرحلة التقرب املتوسطةالتقرب يف  جزء

كس اإلجتـاه  ني نهاية عذلك اجلزء من سياقات التقرب الذي يقع بني نقطة التقرب املتوسطة و نقطة التقرب النهائي أو يقع ب
 أو اإلجتاه غري املعتمد على وسائل آلية و نقطة التقرب النهائي حسب ما هو حمدد بالسياقات.   

 
( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 
 

 

28. Intermediate Fix (IF) 

        A fix that marks the end of an initial segment and the beginning of the intermediate 

segment. In RNAV applications this fix is normally defined by a fly-by waypoint. 

 

 خاَلى نزيك بونةوةى ناوةند
شـتيةوانى  رهَينانى كةونـةوةى ناوةنـد ، لـة كـاتى بـةكا     وقؤنـاغى نزيكب  سـةرةتاى  خاَلَيكة لة نَيوان كؤتايى ناوضةى سةرةتا و

 ديارى ئةكرَيت . (وةَيطةِر)خاَلى هؤى ئةم خاَلة بة RNAVدةظةر 

 
 نقطة التقرب املتوسطة

( عـادة مـا    RNAVنقطة تبني نهاية منطقة البداية وبداية مرحلة التقرب املتوسط ويف حالة إستخدام مالحـة املنطقـة )   
 يتم دديد هذه النقطة بنقطة طريق. 

 
( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 

29. Intermediate Holding Position 

        A designated position intended for traffic control at which taxiing aircraft and 

vehicles shall stop and hold until further cleared to proceed, when so instructed by the 

aerodrome control tower. 
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 شوَينى هةَلوةستةى نَيوةند
ــوَينَيكة    ــة ش ــت ل ــة  مةبةس ــوةى ك ــىلَي ــؤَل ب ِركَيف ــت مجوج ــةكان  بوةســ   تَي كرَي ــة و ئؤتؤمبيل ــدا فِرؤكةك ــاوةِر نتي وانى ض

 .بؤ جوَلة  بكةن فِرؤكةخانة كة  َيطةثَيدانى قولةى ضاودَيرىِر
 

التوقف الوسطيموقع 
بـرط   سـتمرار مـن  موقع الغرض منه السيطرة على احلركة والذي فيه جيب أن تتوقف الطائرات واملركبات وتنتظر رخصة باإل

 مراقبة املطار.  
 

( References: Annex 4 , Annex 14 Volume I ) 

 
30. International Airport 

        Any airport designated by the Contracting State in whose territory it is situated as an 

airport of entry and departure for international air traffic, where the formalities incident 

to customs, immigration, public health, animal and plant quarantine and similar 

procedures are carried out. 

 وَلةتىفِرؤكةخانةى نَيودة
ى هــاتن و (ديــارى ئــةكات لةســةر زةوى وآلتةكــةى بــؤ بــةكارهَينان بةمةبةســت  ICAOفِرؤكةخانةيــةك وآلتــى ئةنــدام لــة ) 

ى طشـتى  يوسـت ؤض و تةندركـ َيكارَيكى طـومرطى و  دا هةمو جؤرة ثَيداويستيةك و ِريؤكةكان بؤ وآلتانى دةرةوة تيََؤيشتنى فِرِر
 ثةيِرةوبكرَيت   وةكى تَيداوو كةرةنتينةى ئاذةَل و ِر

املطار الدولي
سـائل  وتتـوفر فيـه   ومطار ددده الدولة املتعاقـدة يف أراضـيها إلسـتخدامه ألغـراض دخـول ومغـادرة احلركـة اجلويـة الدوليـة          

 وإجراءات الكمارك واهلجرة والصحة العامة وحمجر للحيوانات والنباتات .
 

( References: Annex 9 , Annex 15 ) 

 

31. International NOTAM Office (NOF) 

      An office designated by a State for the exchange of NOTAM internationally. 
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 / نوسينطةى فِريننامة ةكاني( نَيودةوَلةتي NOTAM) نامةنفِرينوسينطةى 
 ىوكراوةةست بة باَلثةيو ىةكانيزانياري طؤِرىاَل و لةاليةن وآلتةوة دائةمةزرَيت و ناوى لَي ئةنرَيت بؤ ئ يةكةنوسينطة

 لةسةر ئاستى نَيودةوَلةتى. NOTAM )فِريننامة( ةوانةكانفِرؤك
 

الدوليةNOTAMدائرة إعالنات الطيارين
ى الدولي.على املستوNOTAMمكتب يتم تسميته من قبل الدولة لتبادل املعلومات املتعلقة بإعالنات الطيارين

( References: Annex 11, Annex 15 ) 

32. International Telecommunication Service 

     A telecommunication service between offices or stations of different States, or 

between mobile stations which are not in the same State, or are subject to different 

States. 

 

 

 

 ةكان ينَيودةوَلةتي ةية فِرؤكةوانييى ثةيوةندييخزمةتطوزار
ى َلؤكـةكان ووَيسـتطة ج  ى نَيوان نوسيطة يان وَيستطةكانى وآلتانى جيا جيـا يـان نَيـوان   يفِرؤكةوان ىيثةيوةند ىيخزمةتطوزار

 .ن كة لة هةمان وآلتدا نني يان سةر بة وآلتانى تر تر
 الدوليِة ت الطريانتصاالإخدمة 

 تلفة.خمابعة لدول تإتصاالت طريان بني دوائر أو حمطات دول خمتلفة أو بني حمطات متنقلة ليست يف نفس الدولة أو  خدمة
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

33. Interrogator 

 A ground based ( normally ) transmitter element of an SSR system.  

 دةرةوة وةآلم
 ( .SSRادارى طةِرانى الوةكى )بةسيستمى ِر ةزةمينى تايبةت نَيردةىوَيستطةيةكى 

 

 املستجوب
SSRحمطة إرسال أرضية خاصة مبنظومة الرادار الباحث الثانوي

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

34. Investigation 

     A process conducted for the purpose of accident prevention which includes the 

gathering and analysis of information, the drawing of conclusions, including the 

determination of causes and/or contributing factors and, when appropriate, the making 

of safety recommendations. 
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 لَيكَؤلينةوة
 ئـةجنامَ  ةكانيـ انيارييـدا كؤكردنـةوة و شـىكردنةوةى ز   تَي جَيبةجَيئـةكرَيت  كانى فِرؤكةووداوبةرطرتن لة ِرثرؤسةيةكة  بؤ 

 داوةكـةدا لـة ِروو انةى كردنى هؤكارةكـان  يـان ئـةو فاكتـةرة هاوبةشـ     يبؤ ديـار ئةكرَيت   و دةرهَينانى دةرئةجنامةكان ئةدرَيت
 ت بكات.اسثاردةكان ئةطةر ثَيويسِر دانانىبةشدارن لةطةَل 

 التحقيق

بات  و ديـد املسـب  دعملية يتم إجراءها لغرض منع احلوادث وتتضمن مجع ودليل املعلومات ووضع اإلستنتاجات مبا يف ذلـك  
 أو العوامل املساهمة ويف حالة الضرورة وضع توصيات للسالمة.  /

( References: Annex 13 ) 

 

35. Investigator-In-Charge 

     A person charged, on the basis of his or her qualifications, with the responsibility for 

the organization, conduct and control of an investigation. 

Note.— Nothing in the above definition is intended to preclude the functions of an 

investigator-in-charge being assigned to a commission or other body. 

 لَيكؤلةرى بةرثرس
 ى.يامادةهاتوى و ئلةسةر بنةماى ليًَِدةضَيتة ئةستؤ  ىكةى ِرووداوةبةرثرسيارَيتى لَيكَؤلينةوةكةسَيكة 

 كةَيكؤَلينةوةلامدانى  ئةجن اسثردرَيت بؤة كة كةسَيكى تر لة جياتى ئةو ِريبينى : لةو ثَيناسةيةى سةرةوة ئاماذةيةك نيَيت
 سؤولاملقق احمل

 شخص يكلف وفقا ملؤهالته بتحمل مسؤولية إجراء التحقيق. 

 قصد به عدم ختويل شخص آخر للقيام بعملية التحقيق. ال شيء يف التعريِف أعالِه ي -مالحظة. 
 

( References: Annex 13 ) 

36. ITP Aircraft 

      An aircraft approved by the State of the Operator to conduct in-trail procedure 

(ITP). 

 بةدواكةوتنى فِرؤكةكانوة بؤ ةرةجياكفِرؤكةى 
 (.ITP) نى فِرؤكةكانَيطاى بة دواكةوتَيك خستنى جياكردنةوة لة ِرِربؤ ثةسةندى كردوة  ئيشثَيكةري وآلتى ئةو فِرؤكةية

 طائرة إجراء الفصل بتتابع الطائرات
ITPدولة املشغل على قيامها بإجراء الفصل بتتابع الطائراتهي طائرة وافقت 

( References: Doc 4444  ) 
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37. ITP Distance 

        The distance between the ITP aircraft and a reference aircraft as defined by: 

a) aircraft on the same track, the difference in distance to an aircraft 

calculated common point along a projection of  each other’s track; or 

b) aircraft on parallel tracks, the distance measured along the track of one of 

the aircraft using its calculated position and the point abeam the 

calculated position of the other aircraft. 

Note.— Reference aircraft refers to one or two aircraft with ADS-B data that meet the 

ITP criteria described in 5.4.2.7 and are indicated to ATC by the ITP aircraft as part of 

the ITP clearance request. 

 فِرؤكةكانماوةى )مةوداى( جياكارى بةدواكةوتنى 
فِرؤكةى  ؤكةكان ونى فِرِرَيكارةكانى بةدواكةوت ىَيلة نَيوان فِرؤكةى جياكةرةوة و فِرؤكةى مةبةست بةث اوةيةيةئةو م
 :بةم جؤرة ضاوط

وان ةش لة نَيى هاوبةى لة ماوةى طةيشنت بة خاَلَيكياستة بن ، ئةو جياوازيبؤ دوو فِرؤكة لةسةر هةمان ئاِر -أ
 نة يان فِرؤكاوان كراوى هةريةك لةو ضاوةِرئاِراستةى  بةرى َيسهةردوو فِرؤكةكة لة 

شوَينى   َيىان بةثةكَيكيي، ماوةى ثَيوراو لةسةر درَيذايى ئاراستةى  بؤ دوو فِرؤكة لةسةر  دوو ئاراستةى تةرينب -ب
 فِرؤكةكةى تر.كراوى يديار و خاَلى ستون لةسةر شوَينى  ىكراودياري

ة كة ايدؤى تَيؤبةخخ ىدواكةوتن  يةكىؤكةية يان ئةو دوو فِرؤكةيةية كة وَيستطة: فِرؤكةى سةرضاوة ئةو فِر بينىَيت
و  هاتوةدا  5.4.2.7طةى دواكةوتنى فِرؤكةكان كة لة بِر  ةو دةكات يان فةراهةم دةكات بؤثَيوةرةكانى جياكردنةوة ثةيِر

 ؤَلةتى مياواكاردلة ت دةبَيكردنى مجوجؤَلى هةوايى وةك بةشَيك يدةيطاتآ بؤ ضاودَير ةكة فِرؤكةى دواكةوت ىئةو خاَلة
 . بؤ جياكردنةوةى فِرؤكةكان وةرطرتن

 
                                                                         مسافة إجراء الفصل بتتابع الطائرات                                            

                                                                                                                                                 

  :هي املسافة الفاصلة بني طائرة الفصل بإجراءات تتابع الطائرات والطائرة املرجع وذلك وفق ما يلي 
ــو  النقطــة املشــرتك     .أ بــني  ة احملســوبةبالنســبة للطــائرتني املوجــودتني بــنفس املســار ، هــي اإلخــتالف يف املســافة لبل

 الطائرتني ضمن إسقاط متوقع ملسار كل منهما ، أو  
 حـداهما حسـب  بالنسبة للطائرتني املوجودتني على مسـارين متـوازيني ، هـي املسـافة الـيت تقـاس علـى طـول مسـار إ          .ب

 سوب والنقطة املتعامدة على املوقع احملسوب للطائرة األخرى.  موقعها احمل

 إجـراء الفصـل     ريتفـي مبعـاي   مالحظة: الطائرة املرجعية تشري اىل الطائرة أو الطائرتني املزودة بإذاعة التتابع التلقـائي الـيت  
بـة احلركـة اجلويـة كجـزء     ات  اىل مراقواليت تبلغها طائرة الفصـل بتتـابع الطـائر    5.4.2.7بتتابع الطائرات الواردة يف الفقرة 

من طلب التصريح بإجراء الفصل بتتابع الطائرات.

( References: Doc 4444 ) 
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 -  J  - 
    

 

1. Job Performance Objectives 

    The desired level of job performance in terms of tasks to be performed and standards 

to be achieved. 

 

 
 كاركردن ئاماجنةكانى 

ــتئاســتى  ــةجَي ثَيويس ــؤ جَيب ــنتبةطةِركردنى ب ــت    بــةو خس ــؤ دةكرَي ــارى ب ــة ك ــةى ك ــةرةوةها ئاماجن ــه ــة ةو ثَيوةب ــةى ك ران
 .ندةكرَيَيبةجَيج
 

 أهداف أداِء شغل

 سيتم أداءها واملعايري اليت ستنجز.ِل من ناحية املهاِم اليت يشغتاملستوى املطلوب ألداِء ال
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 
2. Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) 

   A rescue coordination centre responsible for both aeronautical and maritime search 

and rescue operations. 

 

 ةكانى فرياكةوتنكردهةماهةنطى  ىمةَلبةندى هاوبةش
كـةوانى  ة بـوارى فِرؤ ةكانى طةِران و سؤراغ و فرياكةوتن لـ كردلة  ةكة بةرثرس ةةكانى فرياكةوتنكردمةَلبةندى هةماهةنطى 

 ةكانى طةِران و فرياكةوتن لة بوارى دةرياوانى.كردلة  ةبةرثرس هةرةوةها ،
 
 املشرتك لتنسيق عمليات اإلنقاذ ركز امل

جملال البحري.اإلنقاذ يف اوواإلنقاذ يف جمال الطريان وعمليات البحث عمليات اإلنقاذ املسؤول عن عمليات البحث مركز تنسيِق  

( References: Annex 12) 

 

3. Joint Service Flight 

    A joint service flight is a flight identified by the designator codes of two airlines that 

typically have agreed with each other to share revenues and/or costs with the 

concurrence of their respective States. 

Note.— Some States consider a joint service flight as a codesharing flight and some do 

not. 
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 طةشتى هاوبةش
دى ة رةزامةنب نَيكةوتووِر كة  ديارى ئةكرَيتدوو دةوَلةت   فِرؤكةوانى دوو كؤمثانياىنيشانةى ناوى بة كة  ئةو طةشتةية

 .بةشدارى كردن بة هاوبةشى لة داهاتدا يان تَيضوةكان ؤب هةر دوو دةوَلةتةكة
 
ةو جؤرة ى تر ب: هةندآ وآلت طةشتى هاوبةش وةك هاوبةشى لة نيشانةى طةشتةكان سةير ئةكات هةندآ وآلتبينى َيت

 سةيرى ناكات.

 
 املشرتكة اخلدمة رحلة
 مع التكاليف أو/ادات واإلير يف التشارك على بعضهما مع العادة يف إتفقتا طريان لشركيت التسمية رموز دددها رحلة هي

 .املعنيتني دولتيهما موافقة

 
 كذلك. رىأخ دول تعتربها وال الرحالت رموز يف تشاركا املشرتكة اخلدمة رحالت الدول بعض تعترب — مالحظة

 
( References: Doc 8335 ) 
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-  K  - 
    

1. Key Performance Areas (KPAs) 

     Key areas of performance corresponding to the expectations of providers, regulators, 

users and other interested parties. 

 

 كايةكانى كاركردنى سةرةكى /بوارةكانى سةرةكى كاركردن
ةروةها هـ َيكدةكةوَيت ةكانى ثَيشكةشكارى خزمةتطوزاريدا ِرنوضبؤثَيشبينى و  كة لةطةَل  ةكاركردن انةىيبوارة سةرةكيئةو 

 َيك دةكةوَيت.دا ِريشو اليةنةكانى تر و سودمةندبوةكان ةكان يطوزاريتى خزمةَيكخةرلةطةَل ِر
  

جماالت األداء الرئيسية
 رى. عنية األخت املاجملاالت الرئيسية لألداء الذي يوافق توقعات مقدم اخلدمات ومنظميها  واملنتفعني بها واجلها

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

2. Key Performance Indicators (KPIs) 

    Current/past performance, expected future performance (estimated as part of 

forecasting and performance modelling), as well as actual progress in achieving 

performance objectives are quantitatively expressed by means of indicators. Since 

indicators support objectives, they should be defined having a specific performance 

objective in mind. 

 نيشانة سةرةكي يةكانى كاركردن

و كـــاركردنى  ئَيســـتا يـــان كـــاركردنى ابـــردوو كـــاركردنى ِرئاســـتى  دةربِرينـــى  ؤنـــةن كـــة بـــةكاردةهَينرَين بـــيااهَيمئـــةو 
بــة  يــة نةاهَيم روةها( ، هــةداكردنـ ِراييو  كراوةكانبينيثَيشــ ةوانكراوى ئاينــدة )مةزةنــدةكراو  لـة ضوارضــَيوةى منونــ ضـاوةرِ 

ةكات دةكان بــةهَيزكردنةكــة ، و لةبــةر ئــةوةى ئــةم نيشــانانة ئاماجنــ ِراييبــؤ بةدةســتهَينانى ئامــاجنى  ىكردةيــ ىثَيشــكةوتن
 مبَينَيتةوة. لة هزردا وكةكرايديار ىلة سؤنطةى ئاماجنَيك نبكرَيثَيويستة ئةم نيشانانة دياري
 مؤشرات األداء الرئيسية

ألداء( ، ذجة التنبؤات وامنر يف إطار املؤشرات اليت تستخدم للتعبري عن األداء املاضي أو احلالي واألداء املتوقع يف املستقبل ) املقد
ؤشــرات ديـد هــذه امل وكـذلك  عــن التقـدم الفعلــي يف دقيــق أهـداف األداء. ونظــرا اىل أن املؤشــرات تـدعم األهــداف فينبغــي د    

 بقى ماثال يف الذهن. إنطالقا من هدف حمدد ي
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

3. Kilogram (kg) 

    The unit of mass equal to the mass of the international prototype of the kilogram. 

 

 كيلؤطرام
 ى نَيودةوَلةتى بؤ كيلؤطرام.يةكمنونة كَيشى بة يةكسانة كَيشانةيةيةكةيةكى 
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 الكيلو غرام 
 الكتلة املساوية لكتلة النموذط الدولي للكيلو غرام.وحدة 

 
( References: Annex 5 ) 

 
4. Knot (kt) 

    The speed equal to 1 nautical mile per hour. 

 طرآ
 .ذمَيرَيكدا لة كاتى بةميلى دةرياي يةى كة هاوتاى بِرينى ماوةيةكةيخَيرائةو 

 
 عقدةال

 مسافة ميل حبري واحد بالساعة .السرعة اليت تعادل قطع 
 

( References: Annex 5 ) 

 

5. Knowledge 

      A person’s range of information; familiarity gained by experience or repetition; 

understanding. Knowledge is understood as information stored in the student’s mind 

that can be retrieved when necessary, and the understanding of concepts and 

performances. Knowledge is a component part of the trainees’ expected performance 

described in the intermediate objectives. 
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 زانايي /زانني

ووبارة دكردنةوة و يتاق( ئةزمون)لةطةَل ئةو شارةزاييةى كة ثةيداى كردوة بة  تىكةسَيك هةية  انةى كةيبِرى ئةو زانياري
انَيت ا كة دةتوندكاردلة بريوهؤشى خوَي كؤكراوةيةيةة يكردنةوة و تَيطةيشنت، هةروةها مةبةست لة زانني ئةو زانياري

سةكانى ؤو ثِرن( ضةمكةكا )سودى لَي وةربطرَيت هةروةها بةواتاى زانينى تَيطةيشتنةكان كاتى ثَيويست يان َيتةوة بيطَيِر
 اهَينراوةكان.وانكراوى ِركاركردن كة بةشَيكى طرنطة لة كاركردنى ضاوةِر

 

املعرفة
هــا أيضــا بعرفــة يقصــد كميــة املعلومــات املتــوفرة لــدى الشــخص واخلــربة الــيت إكتســبها بالتجربــة و التكــرار و الفهــم ، وامل 
معرفة املفـاهيم   أنها تعين املعلومات املخزونة يف ذاكرة الطالب واليت ميكن أن يسرتجعها أو يستفيد منها عند الضرورة كما

 وعمليات األداء وهي جزء مهم من األداء املتوقع للمتدربني.

 
( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

6. Known Consignor 

     A consignor who originates cargo or mail for its own account and whose procedures 

meet common security rules and standards sufficient to allow the carriage of cargo or 

mail on any aircraft. 

 

 

 نَيردةرى زانراو/ ناسراو
ــ ــة مةبةســت ل ــتَيك  بارطةيــةكةو اليةنةيــة ك ــَيتى   بةرذةوةنــدى بــؤئــةنَيرَيت يــان ثؤس ــاركردنى كــارايَيِر وخــؤى كةس ى ك

ةر هـةر  سـ لـة   ؤسـتةكةى َيت بـة طواسـتنةوةى بارةكـةى يـان ث    بدر ىَيطةطوجنَيت لةطةَل ثَيوةرةكانى كاركردن بةشَيوازَيك ِردة
 .بَيت  فِرؤكةيةك

 

 

 املرسل املعروف

مح بنقل مل بشكل يسيقصد به اجلهة  اليت ترسل شحنة أو بريد حلسابها الشخصي واليت تنسجم سياقات عملها مع معايري الع
 الشحنة أو الربيد على أي طائرة.  

 
( References: Annex 17 ) 
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-  L  - 

    
1. Loading 

     The placing of cargo, mail, baggage or stores on board an aircraft to be carried on a 

flight. 

 

 باركردن
ــك يــان ثؤســتةيةك يــان ثيَ  ك بــؤ ئــةوةى ســةر فِرؤكةيــةبؤ )كؤكراوةيــةك(ضــراوةيةك يــان طةجنينــةكراوَيك  بــاركردنى بارَي

 . كَيطةشت سةربطوَيزرَيتةوة لة 
 
 تحميلال

الطائرة كي يتم نقلها خالل الرحلة.دميل الشحنات أوالربيد أواألمتعة أو املخزونات على ما 

( References: Annex 9  ) 

 

 
 

 

2. Landing Area 

    That part of a movement area intended for the landing or take-off of aircraft. 

 ناوضةى نيشتنةوة
 .take-off طةِرانيان هةلََ فِرؤكةكان ىبةشَيك لة ناوضةى مجوجؤَلةكان تايبةت بؤ نيشتنةوة

 بوطمنطقة اهل

 جزء من منطقة التحركات خمصص هلبوط الطائرات أو إقالعها.  
 

( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9157 Part  ) 
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3. Landing Decision Point (LDP) 

    The point used in determining landing performance from which, an engine failure 

occurring at this point, the landing may be safely continued or a balked landing 

initiated. 

Note.— LDP applies only to helicopters operating in performance Class 1. 

 

 ى نيشتنةوةنخاَلى بِرياردا
ةكى يوِريككة كةم و ؤكةى فِرةرنئةطةر بزوَي بةكارئةهَينرَيت   دايةانى نزم بونةوَةثَيويستيةك لة ِراثؤرتى  كةئةو خاَلةية  

 . تآكةوت دةتوانرَيت لَيوةى فِرؤكةكة بةسةالمةتى بنيشَيتةوة
  . 1ى ة ثؤليننيشتنةوة تةنها بؤ فِرؤكةي هةىل كؤثتةر بةكارئةهَينرَيت ل  )ئارامى(ئؤقرةى: خاَلى  بينىَيت

 

نقطة قرار اهلبوط
نـزول  أن يـتم ال  النقطة اليت تستخدم يف تقرير توفر متطلبـات النـزول والـيت منهـا إذا حصـل خلـل مبحركـات الطـائرة ميكـن         

 بشكل أمني.  

 . 1نقطة قرار النزول هذه تستخدم فقط لطائرات اهلليكوبرت من الصنف   –مالحظة. 

 
( References: Annex 6 Part III ) 

4. Landing Direction Indicator 

     A device to indicate visually the direction currently designated for landing and for 

take-off. 

 استةى نيشتنةوةئاِر هَيماى
 .take-offهةَلطةِران )هةَلسان(نيشان ئةدات بؤ نيشتنةوة و )ضاو( بينني  بة كراوى فِرؤكةكةياستةى ديارئاِر ةازَيكئامِر
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 مؤشر إجتاه اهلبوط 

 وسيلة تبني بشكل بصري اإلجتاه احملدد حاليا للهبوط  واإلقالع.
 

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I )  

 

 

5. Landing Distance Available (LDA) 

     The length of runway which is declared available and suitable for the ground run of 

an aeroplane landing. 

 

 ماوةى بةردةست بؤ نيشتنةوة
 . شتنةوةىدواى ني لةسةر زةوى دروستة و دةطوجنَيت لةطةَل جوَلةى فِرؤكةكانكة  يةفِرطةكة ايةىئةو درَيذ

 
 املسافة املتوفرة للهبوط

 طول املدرط الذي يصلح ويتالئم مع حركة الطائرات على األرض بعد هبوطها.  
 

( References: Annex 6 Part I ) 

 
6. Landing Location 

     A landing area that has the same physical characteristics as a non-instrument heliport 

as per Annex 14, Volume II. (Example: the landing location could be a non-instrument 

heliport or could be located on a non-instrument runway.) 
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 وَينى نيشتنةوةش
ازى ئامَيرى ِريدا ئامكة تَي ى هةيةفِرؤكةخانةكانى هةىل كؤثتةر ى فيزيائيِرةوشهةمان  ناوضةيةكى نيشتنةوةية

ة فِرؤكةخانةيةكى هةىل شوَينى نيشتنةودةكرَيت هاتوة )منونة:  14ثاشكؤى ذمارة  ىبةكارناهَينرَيت وةكو لة بةرطى دوو
بؤ  ةيدا نيمَيرى تَياز و ئابة كارنايةت يان دةكةوَيتة سةر ئةو فِرطةيةى كة ئامِرتيا   ىازى ئامَيرِربَيت كة ئامكؤثتةر 

 .(نيشتنةوة 
 

 موقع اهلبوط
ئل اآلليـة كمـا   تخدم الوسـا منطقة اهلبوط اليت هلا نفس املواصفات الفيزيائية املخصصة ملطارات طائرات اهلليكـوبرت الـيت ال تسـ   

ل الـيت ال تسـتخدم الوسـائ    ) مثال : موقع اهلبوط ميكن أن يكون مطار لطائرات اهلليكـوبرت  14مبني  باجمللد الثاني من امللحق 
 مدرط ال تستخدم به الوسائل اآللية (. اآللية أو ميكن أن يقع ضمن 

 
( References: Doc 8168 Volume II )  

 
7. Landing Surface 

    That part of the surface of an aerodrome which the aerodrome authority has declared 

available for the normal ground or water run of aircraft landing in a particular direction. 

 

 نيشتنةوة ىتةختووِر
جـؤَلى  بـؤ مجو  كـة خانةدةسـتةآلتى فِرؤكة لةاليةن  لةسةر زةوىاوة ردبوونى  لةسةر برياِر يةكةووى فِرؤكةخانةبةشَيك لة ِر

 استةيةكى ديارى كراو.لةسةر ئاو دواى نيشتنةوةى بة ئاِر جوَلةى فِرؤكةكة  ؤكةكان يانفِر
 

 اهلبوط سطح

 معني.   طها بإجتاهجزء من سطح املطار قررت سلطة املطار بأنه متوفر حلركة الطائرات على األرض أو فو  املاء بعد هبو
 

( References: Annex 8 ) 
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8. Landing Threshold Point (LTP) 

    The LTP is a point over which the glide path passes at a relative height specified by 

the reference datum height. It is defined by the WGS-84 latitude, longitude and 

ellipsoid height. The LTP is normally located at the intersection of the runway centre 

line and threshold. 

 

 ؤخي فِرطةخاَلى ِر
ى َيبـةث  ,كراو يكى ديـار ةيـ بةسةردا تـآ ئةثـةرَيت بـة بةرزي    فِرؤكةكةى  بونةوةىخوار )الر( هَيَلى استةى ئةو خاَلةية كة ئاِر

 1984 ديسـى سـاَلى  سيسـتمى جيو كراو نيشانةكراوة ، ئةم خاَلة لةسـةر بنـةماى هَيَلـةكانى ثـانى و درَيـذى      يةكى دياريبةرزي
 ؤخى فِرطة.است و ِر. ئةم خاَلة دةكةوَيتة سةر هَيَلى ناوةِرWGS 84كراوة دياري

 
 نقطة عتبة اهلبوط 

عـني ويـتم   مىل إرتفـاع  إن نقطة عتبة اهلبوط هي النقطة اليت مير فوقهـا مسـار اإلحنـدار بإرتفـاع معـني مت دديـده إسـتنادا ا       
عـادة  WGS 84 84دديد هذه النقطة وفقا خلطوط الطول  والعرض املبينة يف النظـام اجليوديسـي العـاملي لعـام     

 ما تكون هذه النقطة واقعة على اخلط املنصف للمدرط وعتبة املدرط.  
 

( References: Doc 8168 Volume II )  

 
9. Large Aeroplane 

     An aeroplane of a maximum certificated take-off mass of over 5 700 kg. 

 

 فِرؤكةى طةورة
 .بَيت  ةورةترط كلطم 5700لة  take-offهةَلطةِران ) بةرزبوونةوة( بؤ  ثةسةندكراوىفِرؤكةيةك قورسرتين كَيشى

 

 الطائرة الكبرية
 كيلوغرام.  5700طائرة يبلغ احلد األقصى لكتلة إقالعها املصاد  عليها أكثر من 

 

 
( References: Annex 6 Part I and Part II ) 
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10. Lease 

A lease can be understood to be a contractual arrangement whereby a properly licensed 

air operator gains commercial control of an entire aircraft without transfer of 

ownership. 

 كرآ طرتنبة 
 ةكات ئـــ بازرطــانى ى اليـــةن سةرثةرشــتى    َيطةثَيــدراو ِر ئامســـانى (ئيشــثَيكةرَيكى  خـــةرَيكى)طةِربة ةيــ ِرَيكــةوتنَيكى بابةتي 

 .بةشَيوةيةكى دروست لةسةر بةكارهَينانى تةواوى فِرؤكةيةك بآ طؤَيزانةوةى خاوةندارَيتى
  

 التأجري
 على التجاري شرافاإل صحيح بشكل مرخَّص جوي مشغِّل مبوجبه يتوىل تعاقدي ترتيب أنه على أن يفهم للتأجري ميكن  

 .للملكية إنتقال دون طائرة بكاملها
 

( References: Doc 8335 ) 

11. Lease 

        The right to occupy certain defined premises or possess some equipment for a fixed 

period, which may be used for business purposes. The premises or equipment is 

returned to the owner on expiry of the lease, generally without paying any 

compensation. 

 

 كرآ طرتنبة
ستى بؤ مةبة  كراويكراو يان وةرطرتنى  هةندَيك ئامَير بؤ ماوةيةكى دياريمايف بةكارهَينانى ضةند بينايةكى ديار

رتنةكة بآ ى بةكرآ طونى ماوةَينرَيتةوة بؤ خاوةنةكةى دواى تةواو بوطةِرئة ةكانئامَيرو كارثَيكردن بةكاربهَيرين ، بينا 
 . قةرةبويةكثَيدانى هيض 

 التأجري
ي أو نوتعاد املبا عمال .ميكن أن تستخدم ألغراض األتالك بعض املعدات لفرتة حمددة ،  حق شغل مباني حمددة ومعينة أو إم

 فع أي تعويض يف العادة. املعدات اىل مالكها عند إنقضاء فرتة التأجري دون د

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 
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12. Lessee 

        The term lessee means the party to which the aircraft is leased. 

 كرآ طرتة
 . بةكرآ ى ثآ ئةدرَيتكةئةو اليةنةية كة فِرؤكة

 

 املستأجر
.الطائرة إليها ُتؤجر اليت اجلهة هو

( References: Doc 8335 ) 
 

13. Lessor 

     The term lessor means the party from which the aircraft is leased. 

 

 ضىَيكر
 ئةو اليةنةية كة فِرؤكةكة بةكرآ ئةطرَيت.

 املؤجر
 .الطائرة تؤجر اليت اجلهة هو

( References: Doc 8335 ) 

 

14. Level 

     A generic term relating to the vertical position of an aircraft in flight and meaning 

variously, height, altitude or flight level. 

 ئاست 
ن بَلنـدى  بـؤ بـةرزى يـا    بةستونى لةسةر زةوى لة كاتى فِريندا ، بةَلطةية يةفِرؤكةكة بارى ية بةواتاى يدةستةواذةيةكى طشت

 يان ئاستى فِرين.
 

 املستوى
 لطريان. اأو مستوى  تعبري عام يعين وضع الطائرة املتعامد على األرض يف أثناء الطريان ، ويدل على العلو أو اإلرتفاع

 
( References: Annex 2 , Annex 3 , Annex 4, Annex 11, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I 

and Volume II, Doc 9432 ) 
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15. Level of Complexity 

      Refers to the taxonomy of verbs used to describe the trainees’ expected 

performance in a training objective. 

 

 ئاَلؤزى ثلةى
كراوى واندنى ضاوةِربؤ وةسفي  كاركر نةى  بةكاردَيتراا1ِرةفتئةو  )ثؤالندنى(ني كردنىبؤ بارودؤخى ثؤَل يةذةئاما

 دا.اهَينانقؤناغةكانى ِر ماوةىاهَينراوةكان لة ِر
 

 مستوى التعقيد

 يشري اىل حالة تصنيف األفعال املستخدمة لوصف األداء املتوقع للمتدربني خالل مراحل التدريب.
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

16. Liabilities 

        Debt of the entity in the form of financial claims on an entity’s assets. 

 كانثابةندة
 .   كةثَيكهاتةقةواَلةكانى  يةكان لةسةر يشايستة دارا ازىشَيو لةبارمتة لةسةر ثَيكاهاتةيةك 

 

 اإللتزامات
 الكيان.الدين على الكيان يف شكل إستحقاقات مالية على أصول 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

17. Licensing Authority 

      The Authority designated by a Contracting State as responsible for the licensing of 

personnel. 

 

 دةستةآلتى دةركردنى مَؤَلةتةكان
مؤَلـةتى    كاروبـارى  ىةِرَيوةبردنبةرثرسـيارَيتى بـ   ئةسـتؤ طرتنـى  لـة  اى ئةسـثَيرَيت بة ئةنـدام رِ  وآلتـى  ية كـة تةئةو دةستةاَل

 ./ فِرين لة بوارى فِرؤكةوانى كارمةندان 
 

 سلطة إصدار اإلجازات
.السلطة اليت تكلفها الدولة املتعاقدة مبسؤولية إدارة شؤون إجازات العاملني يف جمال الطريان

( References:  Doc 9379 ) 
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18. Lighting System Reliability 

      The probability that the complete installation operates within the specified 

tolerances and that the system is operationally usable. 

 

 ووناك كردنةوةسيستمى ِر )ئارامى(ئؤقرةيى
ــ ــةوةىطرميانةيةك ــارى   ة ب ــة ك ــةكانىك ــتمى ِر ثَيكهات ــةوةسيس ــةكات ووناكردن ــةوةى كارئ ــار وةك ئ ــةبكراوة و يدي ــة  ةكةَلك ل

 .ئيشثَيكردنداؤسةكانى ثِر

 

 ستقرارية نظم اإلنارة إ

 إحتمالية أن عمل تركيبات نظم اإلنارة  تعمل ضمن ما هوحمدد وأنها مفيدة يف عمليات التشغيل. 

 
( References: Annex 14 Volume I ) 

 

19. Limit Loads 

      The maximum loads assumed to occur in the anticipated operating conditions. 

 كردنى بارطةيديار
  (شثَيكردنَيكىئي)ًِ بةطةِرخستنَيكىلة بارودؤخى  لة فِرؤكةكة وان دةكرَيت باربكرَيتضاوةِركة بةرزترين كَيش 

 وانكراودا.ضاوةِرثَيشبينيكراو  يان 
 دديد احلمولة

 أقصى محولة يتوقع محلها يف ظروف تشغيل متوقعة. 
 

( References: Annex 8 ) 

20. Liquidity 

        A state or situation determined by the extent or degree of possession of assets which 

are immediately available for discharge of financial obligations. 

 نةختينة
يسـتة  ابةنـدبون بـة شا  بـؤ ث (  قةواَلـةكان لـة بـةر دةسـتدا      بوونى هـة بة طـوَيرةى  كة خَيرا بِريار بدرَيت ) ئةو بارودؤخةية 

 ةكانةوة.يداراي
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 السيولة
 الية.  ت املاحلالة أو الوضع الذي يتقرر بدرجة إمتالك األصول اليت تكون متوافرة فورا للوفاء باإللتزاما

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

21. Litre (L) 

      A unit of volume restricted to the measurement of liquids and gases which is equal 

to 1 cubic decimetre.  

 رتيل
 ( دةسيمةتر سآجا.3)دسميةكسانة بة يةك  , بؤ ثَيوانى شلةمةنى و طازى  ةيةكةيةكى قةبارةى تايبةت

 
 لرتال

 خمصصة لقياس حجم السوائل والغازات وتساوي واحد ديسيمرت مكعب. وحدة حجم
 

( References: Annex 5 ) 

 
 

22. Local Air Quality (LAQ) Emissions-Related Charge 

        Charges levied on aircraft with respect to aircraft engine emissions that have effects 

on local air quality. 

 
 شؤَينةكة هةواي)دةرثةِرينى( هةاَليسانى باجى

ر جـؤرى  ردةكاتـة سـة  هةيـة و كا ةوة يبزوَينةرةكان طازى دائةنرَيت كة ثةيوةندى بة هةآليسانى كانلةسةر فِرؤكة ئةو باجةي
 شوَينةكة. هةواي

 
رسوم نوعية اهلواء احمللي املتعلقة باإلنبعاثات

 لي. رسوم تفرض على الطائرات فيما يتعلق بإنبعاثات حمركاتها اليت هلا آثار على نوعية اهلواء احمل
 

( Reference : Doc 9562 ) 
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23. Location Indicator 

      A four-letter code group formulated in accordance with rules prescribed by ICAO 

and assigned to the location of an aeronautical fixed station. 

 
 ()شوَين نيشاندةرشوَين ىنيشان

تايبةت بة  دايناوةى ودةوَلةتينى شارستانى نَيَيكخراوى فِرِربنةمايانةى كة  ئةويةكة لة ضوار ثيت ثَيك هاتوة لةسةر هَيما
 يةكانى فِرينى جَيطري.يشوَينى وَيستطةى ثةيوةند

 
 رمز املوقع

وقـع حمطـة   ملرمز يتكون من أربعـة أحـرف حمـددة طبقـا للقواعـد الـيت وضـعتها منظمـة الطـريان املـدني الـدولي ، وخيصـص             
 إتصاالت الطريان الثابتة. 

 
 ( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 

 

24. Logon Address 

     A specified code used for data link logon to an ATS unit. 

 

 
 كردن ناونيشانى ثةيوةندى

َلى ارى مجوجؤت طوزبةيةكةكانى خزمة ةكانة تايبةتينيشانةيةكى ديارى كراوة بةكارئةهَينرَيت بؤ ثةيوةندي زانياري
 ( (ATS Unitهةوايى 

  

 
اإلتصالعنوان 

 (.ATSUnit)رمز حمدد يستخدم لإلتصاالت البيانية اخلاصة بوحدات خدمات احلركة اجلوية 

 

( References: Annex 4, Annex 15 ) 
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25. Low Visibility Procedures ( LVP ) 

      Specific procedures applied at an aerodrome for the purpose of ensuring safe 

operations during Category II and III approaches and/or low visibility take-offs. 

 

 بينيى كةم )الواز(َيكارةكانى مةوداى ِر
 تىردنى ســةالمةةوئــةكرَيت لــة فِرؤكةخانةكــةدا بــؤ دةســتةبةرك ثةيِر كــاتى نــزم بونــةوةى مــةوداى بيــنني  َيكارَيكةضــةندِر

 .  take-offةِران ةكانى هةَلطكرديان  /ةم وَييكانى نزيكبونةوة لة هةردوو جؤرى دووةم و سكردةبة درَيذايى  فِرؤكةكة
 

 الضعيفة الرؤية سياقات مدى

 اإلقالع أو عمليات /و لثةوالثا الثانية الفئتني من االقرتاب عمليات طوال العمليات سالمة لضمان املطار يف تطبق إجراءات هي

.الرؤية مدى اخنفاض عند

( References: Doc 9365 ) 

 

26. Low Visibility Take-Off (LVTO) 

        A term used by the European authorities in relation to flight operations referring to a 

take-off on a runway where the RVR is less than 400 m. 

 

 نزمبونةوةى مةوداى بينني كاتى  off-takeهةَلطةِران 
َيك كة ةَلطةِرانهى بؤ بؤ وةسفى ثرؤسةكانى فِرؤكةوان ى ئةوروثى بةكارى ئةهَينندةستةواذةيةكة دةستةاَلتةكانى فِرين

 م كةمرت بَيت.400داى بينني لة ومة
                                             

الرؤية مدى اخنفاض عند اإلقالع                                                   
 عن املدرط الرؤية على مدى يقل عندما تقلع اليت الطريان عمليات لوصف األوروبية الطريان سلطات تستخدمه مصطلح

  .مرت 400

 
( References: Doc 9365) 
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 فةرهةنطؤك
 ئينطليزى عةرةبى كوردي
 Height أرتفاع بةرزى

 Altitude علو ى / بلَندىايبلَند

 Air space فضاء جوي بؤشايي ئامسانى

 Air space جمال جوي كايةى ئامسانى

 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 رِووداو 

 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 خؤطيَرِ/ خؤكرد/ خؤبةخؤ

 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 
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  Azimuth السمت  سيَرة , ضاو برِكردن

  Code رمز  نيشانة / كؤد

 Obstacle عائق  بةربةست 

  Level منسوب  ئاست

 Emission انبعاث  دةرهاويشنت / هةالَيسان

  Runway مدرج  فرِطة

  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

 Application 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 بةطةرِخةر / ئيشثيَكةر

 Air transportation الناقل اجلوى طويَزةرةوةى ئامسانى

 Process عملية / ثرؤسة كردة

 Minimum احلد االدنى اليةنى كةمئايةخ/ 

 Airman رجل الطريان فرِينزان

 

 ؤتايىـك                                       
****************** 

********* 

**** 


