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

 .َيمانى لقى فِرؤكةخانةى سل –* دامةزرَينةرى ثةميانطاى فِرؤكةوانى شارستانى عَيراقى 
 فِرؤكةخانةى سلَيمانى  –* دامةزرَينةرى سةنتةرى ِراهَينانى كةشناسى فِرؤكةوانى 

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

. 
ثكني   و  ومسرتدام يد و او ثَيشانطا نَيودةوَلةتيةكانى بوارى فِرؤكةوانى لة ) مةدر* بةشداربوو لة كؤنفرانس 

 ( .ثينادبى و ا
 شانى ر ناونيلةذَي * ئامادةكار و نوسةرى ئةم ثةرتووكانةية كة تايبةمتةندة بة فِرؤكةخانة و فِرؤكةوانى

 (.ICAOكورتكراوةى زاراوةكانى ايكاو ) -1
 ستانى نَيودةوَلةتى ) ِرَيكةوتنامةى شيكاغؤ ( .ِرَيكخراوى فِرينى شار -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
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 .وةم و دوةكانى ِرَيكخراوى فِرينى نَيودةوَلةتى شارستانى بةرطى يةكةم ثَيناسفةرهةنطى  -8
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 ) ثَيشةكى و ضةند ووشةيةك  (

 
هَينان بة طوجناندن بة زانست و دا ِرؤذطار تَي ئةثةِرَيت و ميللةتان بة جياوازى كلتور و مَيذوويان

ياندا ِرةوةى ذ ِرةوئةضةرخَينن لةطةَلبة خوَيندنةوة و توَيذينةوة  لةطةَل ثَيشكةوتنى سةردةمدا بة نوسني
 زياد لة ازةيةتئَيمةى ميللةتى كورد لة هةموو كةس زياتر ثَيويستيمان بة كتَيب و فةرهةنط و زانستى 

مةى ة لةم دةوراوة ميللةتانى تر ضونكة خاكمان ثارضةثارضةكراوة و هةم مافمان خوراوة هةم مَيذوومشان دز
 , ئةدرَيت نةوةمشانسِري َيستا دا ميللةتةكةمان  ِرووبةِرووى ضةندين ثيالن و كَيشةى  قورس بؤتةوة و هةوَلىئ

ئَيمة  ارى تاكىهؤشي ئةطةرلةم بارودؤخةى ئَيستادا ئاستى خوَيندةوارى باشرت بَيت لة ِرابردوو دةبينني خؤ
 و)عيلم  ىةخشينبَي بةهرةين لة سوود و ب هاوشان ناِروات لةطةَل ثَيشكةوتن و ثَيويستيةكانى زانست و

 -زَيوةرى شاعري ئةَلَيت : ,  معريفة(
 
 هةر كوردة لة بةينى كوللى ميللةت  -
 بَي بةهرة لة خوَيندن و كتابةت . -

 
َيبخانة و َيذ و كتؤ كؤلبزياتر لة ساَلَيكة بةرطى يةكةمى ئةم فةرهةنطة ضاث كراوة باَلوكرايةوة و نَيردراوة 

روةها ِرانن هةةرطَيوتيةكى بةِرَيز كة شارةزان لة فةرهةنط و خاوةنى ضةندين نوسني و كتَيب و ضةند كةساية
وو بم طرنط ؤر الز ذمارةيةكيان مامؤستاى زانكؤن يان لة ناوةندة زمانةواني و مَيذوويةكاندا كار دةكةن

 طاندنهةَلسةن نَيتةَلسةنطَينوسةر ناتوانَيت نوسينى خؤى ههةَلسةنطاندنَيك  بؤ بةرهةمةكة بكراية  ضونكة 
راو بة َيكى نوسةرهةمئةركى خوَينةر و ِرةخنةطر و شارةزايانة تا ِرؤشنايي خبةنة سةرطرنطى و دروستى هةر ب

زى ية ة ئينطليكةكةى يتايبةت وةرطَيِردراو , ئةم فةرهةنطة وةرطَيِراوى دوو زمانة جطة لة زمانة بنةِرةتى 
ةطةر ئايبةتيش ى بة تئةدةبى تةِر و بِر ترة لة وةرطَيِرانى بابةتى زانستئةطةر ضى وةرطَيِرانى بوارَيكى 

وشة و وةواذة و دةست زانستةكة نوَي بَيت لة ذيانى سةردةمى ميللةتةكةماندا وةك ئةم بوارى فِرؤكةوانية كة
بَيـت يان ا هةرديدنى كوزاراوةى فرة تايبةتى تيا بةكارهاتووة كة ئةستةمة بؤ زؤربةيان  بةرانبةرةكةى لة زما

وشك و وياييةوة دَلن بدؤزرَيتةوة تةنانةت  كة زاراوةيةك يان دةستةواذةيةك خراوةتةوة سةر زمانى كوردي بة
رخى نة بؤ برنطى ثَيوة ديار ئةبَيت ئةمة سروشتى وةرطَيِرانى بابةتى زانستى ية هيض لةنطيةك ني

 فةرهةنطةكة.
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ة برخاندوة ةيان نشارةزا و ضةند اليةنًيك طرنطى فةرهةنطةكبة شانازييةوة ضةند مامؤستايةكى بةِرَيز و 
وردي و كى زمانى بوار سوثاسةوة بةاَلم  بةثةرؤشةوة ضاوةِروان بووم خوَينةرانى شارةزا و خاوةن ئةزموون لة
ةجياتى اذةيةك لةستةووةرطَيِراندا لوتفيان بكرداية بة ِراستكردنةوة يان زيادكردنى ضةند زاراوةيةك يان د

ة ئةم ستى بةندتة دةوانةى كة بةندة بة زادةى بريى خؤم دامناوة و هيض تَيبينيةك تا ئةم ساتة نةطةيشتؤئة
 -بابةتة لةناخى خؤمدا طَيِراومةتةوة بؤ دوو بةَلطة :

 
 جناو يانكى طويا ئةوةتا وةرطَيِرانةكةى من تةواو دروست و لة جَيطةى خؤيداية و لة ئاستَي // يةكةم

  . ةنطةشةوةم فةرهكة دَلنيام هيض وةرطَيِرانَيك لةم جؤرانة بَي كةم و كوِرى نابَيت بةزمانةوانيداية 
 

ؤرة ةى ئةم جة قةرل// لةبةرئةوةى زانستةكة نوَي ية لة ذيانى ئَيمةدا تا ئَيستا كةس خؤى نةداوة  دووةم
ةرانبةر اذةكان بستةوو دة فةرهةنطانة بةاَلم ئةمةشيان ناطوجنَيت ضونكة خؤ هةر نةبَيـت بةشَيكى زؤرى ووشة

 و )مرادفيان( الى شارةزايان هةية .
 

تى دةستةاَل)ةويش ئبةآلم بؤ خؤشبةختى لة عَيراقدا دةزطايةك هةية بؤ هةَلسةنطاندنى ئةم جؤرة بابةتانة 
لة َيستا ئبَيت تا رى نةفِرؤكةوانى شارستانى عَيراقة( كة بتوانَي لة طرنطى ئةم بابةتة بزانَيت خؤ بة ناشكو

 هةرَيمى كوردستان لةم جؤرة دةزطايانة دانةمةزراوة .
 

بة سروشتى ثةيوةندى يةكامنان لة فِرؤكةخانة لةطةَل دةزطاى فِرؤكةوانى شارستانى عَيراق ضةند دانةيةك لةم 
فةرهةنطة )بةرطى يةكةم و بةرطى دووةمان بؤ ناردوون( بة دَلنياييةوة ئةم بةرطةشيان دةنَيرين لةطةَل 

كى ترى ثِر بايةخ بة ناوى )كورتكراوةى زاراوةكانى فِرينى شارستانى ( كة هةردوو بابةتةكة بؤ يةكةمني كتَيبَي
جارة لة مَيذووى  فِرؤكةواني عَيراقدا ضاث و باَلو بكرَيتةوة بةتايبةت لةاليةن ئةندازيارَيكى كوردةوة )بةندة( 

اندن هةردوو بةرهةمةكةيان ثةسةندكرد وةك بةسَي  زمانى )كوردى , عةرةبى , ئينطليزى( دواى هةَلسةنط
سةرضاوة و ثرؤطرام بؤ ثةميانطاى فِرؤكةوانى شارستانى عَيراق و بؤ ئةو كارمةندانةى كة لة خولةكانى 
ِراهَينانياندا ثَيويستيان بةم جؤرة سةرضاوانةية بؤية من وةك وةرطَيِرى ئةم بابةتة شانازى دةكةم يةكةم  بةو 

مةى ئَيستادا و لة فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى سلَيمانى سازبوو بؤ منى ئةندازيارَيكى كورد زةمينةيةى كة لةم دة
كة ببم بة ثَيشةنط لة ئاستى عَيراقدا دووةم  بؤ شارى سلَيمانى و هةرَيمى كوردستان كة تةمةنى فِرؤكةوانى 

( ساَل دروست بووة ٨٠( بؤ )٧٠ة )( ساَل زياتر نية لة كوردستاندا و مَيذووى فِرؤكةوانى عَيراق زياد ل١٤لة )
كةسَيك لةم جؤرة نوسينانةى نةخستؤتة سةر كاغةز نةك تةنها لة ئاستى عَيراقدا بةَلكو  لةئاستى ناوةندَيكى 
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زانستى وةك )كؤلَيذى ملكة نورى ئةردةنى/ بؤ ِراهَينان لة بوارى فِرؤكةوانيدا ( بة بايةخةوة ئةم 
 . ةى ِرَيزلَينانيان ثَي بةخشنيبةرهةمانةيان هةَلسةنطاندووة و نام

 

َيت و ؤ بِرةخسارى بدةيان و سةدان كةسانى دَلسؤز  و شارةزا هةية لةم ميللةتةى ئَيمةدا طةر بو بَيطومان
وةكانى َيشكةوتوثلةتة زةمينةى بؤ ساز بكرَيت ضةندين داهَينان بةرهةم دةهَينَيت كة لة ئاست داهَينانى ميل

 جيهاندا دةبَيت .
 

كردووم   شتطرييانثوم و َل من سوثاس طوزارى ئةو بةِرَيزانةم كة دةستخؤشيان لَي كردووم , هانيان دابةهةر حا
ةبةردةم َي يةم لسةرطى بؤ بةردةوام بوون و بة هيمةتى ئةوان توانيومة هةر سَي بةرطةكة تةواو بكةم ئةوةتا ب

   ةت .مان بةرةكرتةوة و خةبةِرَيزتانة بة هيوام كةلَينَيكم لة كتَيبخانةى كوردى ثِركردبَي
 

 كوردستان سةالمةت و نيشتيمان ئاوةدان بَيت
 

                                                                      
                                                                                                                                            

 ئةندازيار                                                                                                  
 قادر عةبدواَل اهريت                                                   

                      2019ةهارى ب                                                                                             
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Preface 
 
 
Before 2003 this region was deprived from most of the basic services especially aviation 

and air transportation sector with all  ,  development  tools 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 on 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 
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( ثَيشةكى )  

 

 
رسوَل . مصطفى نوسينى : ث. د / عيزةدين   

 
سم كاتى ى ية دةنوَيشةكلةطةَل ثَيشةكى نوسيندا ضريؤكَيكم هةية كة بةشَيكة لة ضريؤكى نوسينى خؤم , ئَيستا ئةم ث

كة كاكى  ا بَيباسكردنى ئةو ضريؤكة ني ية هةر دةبَي باس لة بارة و لة دةورى ئةم دوو كتَيبة بة نرخانةد
 ةكة .ردوو بةرطةى هة( شةرةفى نوسينى ثَيشةكى ثَي سثاردووم ثاش دووجار ضاثكردنةوطاهر عبداهلل قادرئةندازيار)

 
ويست َيكى خؤشةرادةرببَيطومان مةسةلةى )فِرؤكة( و باسى ئةم دوو بةرطة بة نرخة ثسثؤِرى خؤى دةوَيت بةاَلم كة 

ن نا ,يا بة نةرانة ياخوَي ضةند الثةِرةيةك بنوسم , ئيرت بة دَلى حةز بكات شةرةفى ثَيشةكى نوسينم بداتَي دةبَي هةر
 ئازادن . وانيشخؤتَيهةًلقورتاندنى دةزانَي لة كارَيكدا كة كارى من ني ية ئةوة لةم كةشى ئازادى يةدا ئة

 
و شت منَيك كة َيش هةموثوا دةنووسم  -و كَي كردى)فِرؤكة(جاران هةرتةيارةمان ثَي دةووت نازامن لة كةيةوة بوو بة 

وو بةرطة ددا , ئةم امنانكطرَي ى رؤذانة و نوسينم بووة بة باسى ئةم كوردى ية سةقةتةى كةناَلة )زؤربَي و بؤر بَي( 
كى ؤِرى كارَية ثسثبة نرخةى كاكة تايةر شادى يان كردم كة بة كوردى يةكى جوان و ِرةوان نوسراوون و كةسَيك ك

بؤضوون و  َيِرةنطة هةند ةوة بَيـة مةيدانةوة دةبَي هةموو دةستخؤشيي لَي بكةين ,دوور لة زمان بَيت بةم كارة جوان
َي ي شةكى ية جم ثَيموناقةشةم لةسةر فةرهةنطةكةى ثاشكؤى كتَيبةكة يا هةندَي ووشةى هةبَي , بةاَلم  ديسان ئة

 ئةوةنية با مبَييَن بؤ يةكَيك لةو )كوجنة( ى هةفتانة دةينوسم .
 

و بةِرَيوةبةرى  ةمان هةيةكةخانشانازى بةوةوة دةكةم  ئَيستا لة سلَيمانى و هةندَي شارى كوردستاندا فِرؤ بةاَلم لَيرةدا
 شارةزا لةم شارة فِرؤكةخانة دةبا بةِرَيوة .

 
لة شوَينى  خانة( كة ةيارةتبريمة كة منداَل بووم لةثِر فِرؤكة دةهاتة سلَيمانى و لةو شوَينةى ثَي ى دةوترا )دةشتى 

هةموو  نةكانى كةر نشيِرةكى )عةقار(ى ئَيستا دةنيشتةوة هةموو ِرامان دةكرد بؤ سةيرى )تةيارة( و دابةزينى سةطة
 وون .بفِرؤكةكانيش هةر )سةربازى(  هةر ئينطليز بوون كةسانى ناو سوثاى ئينطليزى داطريكةربوون و

 

 هةندَي يادطارى تر لة بارةى فِرؤكةوة :
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م بةيانى طى كردبووى بانانطكرابووم بؤ بينينى كؤمارى ضينى ميللى , نوَينةرى ئةو دةستطايةلةم سااَلنةى دواييدا ب
ةمة ةى طةشتةكةرنامهاتة بةر دةرطاى ماَلى خؤمان و سوارى ئؤتؤمبَيلةكةى بووم زؤر بة شةرمةوة ووتى : )ئةمة ب

ةدةست ئَيوةية , ببةرنامة  يوامنن كردووم و من مبةاَلم داواى لَيبوردن دةكةم , طؤِرانَيكى تَيداية( وومت : ئَيوة بانطتا
ؤكة ر( بة فِرةولَيه -بةاَلم حةز ئةكةم بزامن ئةو طؤِرينة ضي ية ؟ ووتى : لة بةرنامةكةدا نوسراوة )سلَيمانى 

ل ة ئؤتؤمبَيرئةوة بي ية لةبةنؤكة )هةولَير......هتد( بةفِرؤكة بةاَلم دوَييَن زانيومة لة نَيوان )سلَيمانى و هةولَير( فِر
 دةضني .

كةخانة ر لة فِرؤاتذمَيضونكة ثَيش فِرين لة هةموو فِرؤكةخانةيةكدا دةبَيت ثَيش دوو ك -وومت : جا ئةوة نزيكرتة 
 . ةطةينبيت لة ئَيران لة زةمانى ئةم مةاليانةدا بووة بة سَي سةعات كةواتة بة ئؤتؤمبَيل زووتر د

 
تم لة ؤشةويسثَيشوودا لة )مؤسكؤ( بووم خزمَيكى نزيك و خ ى با بَلَييني سةدةىلة سااَلنى )شةست(  -

ة مؤسكؤ اتة لك)لةندةن(ةوة دةهات بؤ مؤسكؤ ئاطادارى كردبووم ضووم بؤ فِرؤكةخانة بؤ ثَيشوازى ئةو 
ة(يةكى ن )ناسنامة , منةياندةهَيشت كةس لة هؤَلى ثَيشوازى زياتر بِروات واتة بضيتة بةر ثَيثلكةى فِرؤكةك

زى دميى م كة دابةزمةكةخووسيم ثَيبوو ثيشامن دا , ِرَيطةيان ثَيدام ضوومة بةر ثَيثلكةى فِرؤكةكة ِرؤذنامةن
ِروانى ؤَلى ضاوةلة ه ووتى : ضؤن طةيشتويتة ئَيرة ؟ لة شوَينى تر )بؤ منونة( :  لة )لةندةن( نايةَلن كةس

مة نابَيت( ئة –ةيرة ةمة سار هةر دةيووت )ئتَيثةِربَيت  )ناسنامة(كةم ثيشاندا . بةاَلم ئةو تا طةيشتينة ناوش
 منيش هةر دةمووت : )ئةوا بوو بِرايةوة( 

 

نة وة دةضوويتى يةجا بؤ ئةم نابَي ية : با باسَيكى فِرؤكةخانةى خؤمان بكةم جاران كة لةسةر شةقامى طش
ةبوو بة ةستابوو دوثاس  سةر ِرَيطاى بةرةو فِرؤكةخانة لة شوَينَيكدا )قةمةرة( يا تةكسى يةكةيان ِرادةطرت و

ريى و ثةبةر لخؤت و )جانتا و مانتاوة( بضيتة ناو ثاسةكةوة بةوة بضيتة بةر دةرطاى فِرؤكةخانة من 
ةو لوةبةرةكة ةِرَيبنةخؤشى ئةو ئةركةم زؤر ال طران بوو يان هةر ثَيم نةئةكرا لةبةرئةوة دةضوومة ذوورى 

 –كةخانة ؤَلى فِرؤطاى هبدةن هةر بة تةكسى يةكة بضمة بةر دةر ئاأل و طؤرةدا بووم تكام لَيدةكرد كة ِرَيطةم
ؤر كةم بووة يان زَلوطؤِرة ةو ئاماَليان ئاوا بَيت ِرَيطةيان دةدام , بةاَلم ئَيستا كاكة تايةر ئاطادارى كردم كة ئ

من بؤ كى دةزاَيةنطاوهنةماوة يةكسةر دةضيتة بةر هؤَلةكة , ئةمةش هةر بة شتَيكى خؤشى دانانَيم بةَلكو بة 
ستى يةشى ارى و زانزاني ثَيشةوة كة كارى ئةم بةِرَيوةبةرة بة ئاطا و شارةزايةية كة ئةم كتَيبة بة نرخة ثِر

 بةخشى بة كتَيبخانةى كوردى و بة خةَلكى كوردستان.
 

ك سَيم بؤ كةةهَيندهةر سةرفراز بَيت و ئةم ضةند دَيِرةش بة سوثاسى خؤم و خةَلكى كوردستان كؤتايي ثَي  -
 وةربةخؤيي سةرةو بكة بةِرَيوةبةرى دةزطايةكى منوونةيي شارستانى كوردستان و ثَيشكةوتبَيت لة هةنطاوى 

 ثَيشكةوتندا . 
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 ) كار و فةرهةنط و كارى فةرهةنط   (        
 

 ة ئـةم وييانةى كـ جَي ي داخة كة بوارى فِرؤكةوانى لة هةرَيمى كوردستان بة درَيذايي ئةو قؤناغة مَيذو
َيتة ئةو ثـردة  اوة كة ببنيشتيمانة ثَييدا تَيثةِريوة , بة تايبةت لة ِرووى سياسيةوة هةلَيكى ئةوتؤى بؤ نةِرةخس

ثـةِرين  دواى ِرا كارايةى تَيكةَلمان بكـات بـة جيهـان وةلـَي جـَي ي خؤشـ اَلية كـة لـة مَيـذووى يـةكى زؤر كـورتى           
ــا    ــرد بــة طرنطــى ئ ــتيمانة زوو دركيــان ك ــارى و تةنادَلســؤزانى ئــةم نيش ــتبوورى و كــةلتورى و ِرامي ى نــةت زانس

 فِرؤكةخانــــــــــــــــة و بووينــــــــــــــــة خــــــــــــــــاوةن ئــــــــــــــــةو دامــــــــــــــــةزراوة مةزنــــــــــــــــةى كــــــــــــــــة  
 لة نةخشةى جيهانى سياسي و ئابوورى دا ببَيتة بةشَيك لة ثَيناسى نةتةوةييمان .

 
هَيشتنةوةى   و ضاالكن كارةكة لَيرةدا كؤتايي نايةت باسكردنى بوارى بةِرَيوةبردن و هةوَلى بةردةوامى و برةودا

ةيـة كـة   هؤكـةوانيش  فِرؤكةخانة بة تةنها بةس نيية ئَيمة لةثاَل فِرؤكةخانـةدا ثَيويسـتيمان بـة ِرؤشـنبريى فرِ    
ــتى  ــةوَلَيكى زانس ــتانداية )     ه ــةر دةس ــة لةب ــةى ك ــةم بةرهةم ــَيوةى ئ ــنم هاوش ــةنطي دةبي ــ و فةره ةنطى فةره

( نـاتوامن  قـادر  عبـداهلل  طـاهر تانى ( لة ئامادةكردنى ئةندازيار )ثَيناسةكانى ِرَيكخراوى فِرينى نَيودةوَلةتى شارس
ااَلنَيك لة سؤذانةدا شادومانى دةرنةبِرم بةرامبةر هةبوونى كةسانَيك كة لة ثاَل ثيشة و ئةرك و ماندووبوونى ِر

 تةمةنى تةرخان دةكةن بؤ خزمةتكردنى زمان .
 

ةيةكى اتا ثَيناسوكة دانةرةكةى جطة لة دةستةبةركردنى يةكَيك لة خةسَلةتة ديارةكانى ئةم فةرهةنطة ئةوةية 
ة كـ دةطرَيـت   وورد و زانستى بؤ هةر زاراوةيةك ثَيشكةش دةكات خـاَلى بـةهَيزى ئـةم كـارةش لـةوةوة سةرضـاوة      

دةيية لـة  ونَيكى كردانةر لة ِرووى تيؤري يةوة خاوةن زانستَيكى ئةكادميى و لة ِرووى ثيشةييةوة خاوةن ئةزمو
ةطةَل لاشنايةتى ئ)ئةندازيارى و فِرؤكةوانى(دا جطة لةوةش وةك خةخمؤرَيكى دَلسؤزى زمانى كوردى  بوارةكانى

 ى .مانى كوردزئةودا دةرفةتَيكة بؤ ئةوةى ئاشنات بكات بة ضةندين ووشةى ِرةسةن و شريينى فةرامؤشكراوى 
 

نـامؤ نـي يـة لـة نةخشـةى زمانـةوانى       ئةم فةرهةنطة ثَيم دةَلَيت كة زمـانى شـريينى كـوردى زمـانَيكى دابـِراو و      
جيهانيدا ئةم فةرهةنطـة و هةوَلـة هاوشـَيوةكانى بـة تايبـةت فةرهةنطـةكانى بوارةكـانى )تـةكنيكى و زانسـتى و          
ثسثؤِرى ية ووردةكان( بة ِروونى دةيسةملَينَيت كة ئَيمةى كـورد خـاوةنى زاراوةى هةمةضةشـنةين و ناضـار نـني      

طانة بةكاربهَينني ديارة لةو ثَيناوةشـدا ئةوةنـدةى مـن تَيبيـنم كردبَيـت دانـةرى       كة لةبةر نةبوونيى زاراوةى بَي
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ــخانى و       ــة وةك ثاش ــةلَيك ك ــةوةى زاراوة ط ــةِران و زيندووكردن ــة ط ــومارى داوة ل ــةوَلَيكى بَيش ــة ه ــةم فةرهةنط ئ
 كةلتورى ئاماذةى شارستانيةت ئةذماردةكرَيت .

 
ودمةندى طَيـِران سـو  خوَيندكاران و ثيشةوةرانى بوارى هونـةرى وةر هةَلبةت بةشةكانى وةرطَيِران لة زانكؤكان و 

ك ركـارى وة يةكةمن لةم فةرهةنطة كـة دةكرَيــ هـةم بـؤ مةبةسـتى كردةيـي )وةرطَيـِران( هـةم بـؤ مةبةسـتى فيَ          
و  كى زانســتىسةرضــاوةيةكى زانســتى بــةكاربهَينرَيت بــة دَلنياييــةوة هــةبوونى ئــةم جــؤرة فةرهةنطــة كــةلَينيَ   

 ِر دةكاتةوة و طةشةى زياتر بة بوارى وةرطَيِران دةدات ...ثيشةيي ث
 
 
 

  عارف عثمان د. كاوان                           
    مامؤستاى زانكؤى سلَيمانى / كؤلَيذى زمان            

  ى كوردى 2719بةهارى                 
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 (  كلمة  )                                         
 

ــى  ــام     ال خيف ــاب أو ق ــ ن أي كت ــن ب ــاري العني ــة الق ــى نطن ــة و  ملا  عل ــداد و دراي ــج ده ــاوس يتطل ــعا م  واس
 و سنوات من اجلهد املضين . 

لـ   تـج علـى     ن معظم القواميس املتونرة يف مكاتج كوردستان هي ترمجة لقواميس متونرة بلغات أخرى و يرت
ــاة عنـــد ترمجـــة املصـــطل ات  ــا ل  ودـــود بعـــا اعخطـ ــار  لـــ  ت ليفـ ــاموساىل اللغـــة املـــرادة وال تكـــن  عتبـ  قـ

 بل ترمجة حبتة . 
كتـوب  لقـاموس م  ما قام به اعستا  املهندس )طاهر عبداهلل قادر( هو ت ليف قاموس و لـيس رـرد  عـادة ترمجـة    
ن معظـم  ي  املـدن  بلغة أخرى مما يدل على دراية املؤلف مبصطل ات القاموس و خربته الواسـعة يف رـال الطـريان   

تيـن هـ ا    عربيـة ومـا  القواميس و املعادم الـ    ترمجتهـا أو ت ليفهـا خصـل اللغـة اعةلينيـة و الكورديـة أو ال       
و  ث ث لغـات لـ القاموس عن غريه من القـواميس هـو  نفـراده مبصـطل ات الطـريان املـدني الـدولي و كونـه  ـام           

 بشكل أدق .حمتويا لصور توضي ية تساعد القاري يف نهم املصطلح 
ات ح املصـطل  و باإلضانة اىل كل ما قيل , ن ن أهم مسـة مميـنة اـ ا القـاموس عـن غـريه مـن القـواميس هـي  ـر          

لح بشـكل وايف و  لة املصـط باللغات الث ث امل كورة أنفا مما يساعد الدارس أو القاري يف نهم و  ستيعاب مفهوم و دال
 ة املصطلح دون تونري  رح للمصطلح .دقيق حيث  ن أكثر القواميس اعخرى تقوم برتمج

خص مــن خــ ل عملــي كمرتدــم نقــد وأدهــل الكــثري مــن الصــعوبات عنــد تــرمج  للمصــطل ات العلميــة و بــاع  
 مصطل ات الطريان و  ل  لعدم تونر قاموس دامع لكل مصطل ات الطريان .

 س مهــداةســ ة مــن القــامولقــد ســعدت كــثرياد عنــدما قــام يــديقي العنيــن )د. كــاوان عثمــان عــارف( باعطــا ي ن 
 . مكتب  من قبل اعستا  العنين املهندس )طاهر عبداهلل قادر( و قمل ب دراج ه ا القاموس القيم يف 

 مكتوبــة   ن هــ ا ادلــد هــو تكملــة للمولــدين اعول و الثــاني و  نــه مــن دواعــي ســروري أن يكــون لــي كلمــة            
 .يف ه ا القاموس ال ي هو و ب  مبالغة نريد من نوعه  

ــداهلل قـــادر( لت ليفـــ          ــدس )طـــاهر عبـ ــتا  الكـــريم املهنـ ــوم بتهن ـــة اعسـ ــا ال يســـعين  ال أن أقـ  ه قاموســـا ختامـ
 خيلد  مسه بني رواد املؤلفني متمنيا له دوام التونيق و النواح .

 
                 د. أري حممد عبدالرمحن  
 مدرس يف دامعة السليمانية         

 اإلةلينية قسم اللغة               
 2019نيسان           
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 (ةــــمـــلــك)                      
 

 .)كاظم على مبارك( مستشار  ؤون الرقابة اجلوية : بقلم 
 

 هندسستا  املةه اعه ا هو اجلنة الثالث و اعخري من قاموس مصطل ات الطريان املدني ال ي أعده بكل أدنا
( و بايدار اجلنة Z( اىل )M)عبداهلل قادر( مدير عام مطار السليمانية الدولي و هو يشمل احلروف )طاهر  

 الثالث يصبح القاموس كام د و داهناد االست دام بكل أدناةه .
مكانية أفردات و ن املمأن أعداد مثل ه ا النوع من املؤلفات حيتاج اىل سعة معلومات و أط ع و أمت ك خنين 

 عنها. ل  يب ثردة اع و تنظيم تل  املفردات و تبويبها بشكل يسهل على القاري و الباحث أجياد املفعلى مج
 املصادر ان حيثالقواميس العامة نكيف ب  بالقواميس املت صصة يف رال معني كالطريأعداد ه ا يف رال 

 يقيقاد معناها احلحمدودة و املفردات و املصطل ات يصعج نهمها على عامة الناس وال تكن أجي
 يف القواميس اللغوية العامة . 

ليف قاموس اولة ت حمن ن  و يف منطقة الشرق اعوسط ن ن ثقانة الفرد يف رال الطريان املدني تعترب نقرية ل ل 
ت و املفردا و مجعه مت صص يف الطريان يعترب حتدياد كبرياد للمؤلف و الت دي هنا ي تي من مصدرين ,اعول 

قاموس و  فردات يفامل  ات املست دمة يف حقل الطريان املدني و الت دي الثانى هو تبويج و تنظيم  تل املصطل 
 ادال .     ة يف ه اانياتةاح املؤلف يف  ل   منا يعطي داللة و أض ة على ثقانتة االعالية و على قدرته و أمك

همة منة أخرى هي مي واملصطل ات لتسهيل نهمها و قد أدخل اعستا  )طاهر( الكثري من الرسوم التوضي ية على 
دراة  قا ق و عا احلو إللقاة الضوة على اجلهد املب ول اليدار مثل ه ا النوع من القواميس أود أن أبني ب

 مقارنة بسيطة و سريعة مع القواميس ال  أيدرتها بعا مؤسسات الطريان يف العامل :
 

   نب ة عن القواميس ال  يدرت يف العام :
 

 ملدنيايدرت عدة قواميس يف رال الطريان املدني من خمتلف املؤسسات املعينة بشؤون الطريان 
 يف العامل و يف مايلي بعا اعمثلة:  

ن مملعتمدة  ات اسبق أن أيدر رلس الطريان املدني للدول العربية قاموس حيتوي على تعاريف املصطل .1
ربية نقط و حيتوي و ه ا الكتاب خمتصر دداد و باللغة الع( ICAOقبل منظمة الطريان املدني الدولي )
 على املصطل ات الر يسية نقط .
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 ( قاموس بعنوان MAHAN AIRأيدرت  ركة ماهان للطريان ) .1
(AVIATION ABBREVIATION و هو حيتوي على امل تصرات نقط و باللغة اعنكلينية )

 كما أنه ال يوضح معاني تل  امل تصرات .
 يادر عن مؤسسة  (ALL AVIATION ABBREVIATIONSقاموس ) .1

(FLYING IN EUROPE يف بلويكا وهو حيتوي على امل تصرات نقط و بدون أي  رح لتل ) 
 امل تصرات .

لعامل و من خ ل ( و هي أكرب سلطة الطريان املدني يف اFAAأدارة الطريان اعحتادية اعمريكية )  .4
 يف .لتعارها مل أدد أى مصدر خاص باملصطل ات و امرادع  املستمرة للمنشورات ال  تصدر عن

عدد كبري من  ( موزعة علىICAOاملصطل ات و التعاريف الصادرة عن منظمة الطريان املدني الدولي ) .5
اىل  ة للويولملنظممنشورات املنظمة و حيتاج الباحث يف رال الطريان اىل مرادعة عدد كبري من كتج ا

 هدنه .
ل لى القليتوي ع  يدرت عن بعا مؤسسات الطريان املدني يف العامل ال  حتهناك بعا املنشورات ال .6

 من املصطل ات و التعاريف و هي ال تتواوز عدة يف ات .
 

 عتربيابقة من كل ما تقدم أستطيع أقول أن القاموس ال ي بني أيدينا جبنةه احلالي و اعدناة الس
 ويف ه ا ادال  معلومات  ث عنرب مردعاد نادراد و مهماد لكل من يبأيداراد متمينا و قد ال أبالغ ا ا قلل أنة يعت 

 ه ا ادال علومات يفعن م هو يغنيه عن الكثري من اجلهد و الب ث أنه يعترب مردعاد نادراد و مهماد لكل من يب ث
ضي ية م التوسون الرمو هو يغنيه عن الكثري من اجلهد و الب ث خاية و أنه بث ث لغات و حيتوي على الكثري 

 ال  تسهل على الباحث نهم املطصل ات و ما تعنيه .
 

ات ال  تفتقر ن املؤلفملنوع و يف اخلتام أمتنى لألستا  )طاهر( دوام النواح و التونيق يف أيدار املنيد من ه ا ا
 اليها ليس املكتبة الكردية نقط بل و حتى املكتبة العربية. 
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- M  - 
    

1. Magnetic Variation 

     

The angular difference between True North and Magnetic North. 

Note.— The value given indicates whether the angular difference is East or 

West of True North. 

 ى موطناتيسىيازجياو
 

 .استةقينة و باكورى موطناتيسىنَيوان باكورى ِر ييى طؤشةيجياواز
يية بؤ ة طؤشةئةو جياوازي  نيشان بدرَيت  دةرئةكةوَيت ئاماذةية بؤ ئةوةى ى : ئةو جياوازيةىبينَيت

 .ية ينةاستةقؤذئاواى باكورى ِرِربؤ  يان  ةهةآلتخؤر
 اإلخت ف املغناطيسي

 

 املغناطيسِي . ل احلقيقي والشمالاإلخت ف الناوي بني  الشما
 حلقيقي.اكان اإلخت ف الناوي اىل  رق أو غرب الشمال  نيما   اتشرَي  ال  تظهرالقيمة  -م حظة 

 
 

 
( References: Annex 4 ) 
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2. Maintenance 

    

The performance of tasks required to ensure the continuing airworthiness of an 

aircraft, including any one or combination of overhaul, inspection, 

replacement, defect rectification, and the embodiment of a modification or 

repair. 

 ضاكسازى

 
و ؤ فــِرين   بــ كـة فِرؤكة وامىبــةردةتؤكمـةيى    كردنى ئــةو ئةركـة ثَيويســتانةية بـؤ دةســتةبةركردنى   َيبـةج َيج

ان و ةكيـ ةم و كوِريك  ثشكنني   ضاككردنى  نؤذةنكردنةوةبؤ   طةلَيككاريان  هةركارَيك لة كارةكانى ضاكردنةوة
 . َيككردنةوة و ضاكردنةوةو ِر ةكانييطؤِرانكار

 
 الصيانة

 

  أو ترميم أعمال يأ  ل  يف مبا ، للطريان الطا رة ي حية استمرار لضمان ال زمة بالوادبات القيام هي 
 . ي حات أو تتعدي  و دخال اععطال، و ي ح التبديل، وأعمال والف ويات، أعمال الرتميم، من رموعة

 
( References: Annex 1, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 8, Doc 8335) 

 

3. Maintenance Organization’s Procedures Manual 

     

A document endorsed by the head of the maintenance organization which 

details the maintenance organization’s structure and management 

responsibilities, scope of work, description of facilities, maintenance 

procedures and quality assurance or inspection systems. 

 

 َيكارةكانى دةزطاى ضاكسازىبةرى ِرَيِر

 

و  ةةكياكســازيضيــدا ثةيكــةرى دةزطــا تَي كــة  ةوةيياســتَينراوة لةاليــةن ســةرؤكى دةزطــاى ضاكســازبةَلطةيــةكى ِر
ازانــةي كــة   ئــةو ئامرِ  خســتنة ِرووىبــوارى كــاركردن و    لةطــةَل نيشــاندراوة  يــةكان ية كارطَيريبةرثرســيارَيتي

 . ثشكنني دةستةبةرى جؤرايةتى و سيستمىَيكارةكانى ضاكسازى و اندانى ِرنيش هة روةهالةبةردةستداية 
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 صيانِةالدليل  دراةاِت منظمِة 

 

رـال  إلداريـة و وثيقة مصادق عليها من قبل ر يس منظمة الصيانة تبني هيكلية منظمة الصيانة ومسـؤولياتها ا 
 . ن النوعية ونظام التفتيشعملها وويف للوسا ل املتونرة لديها وبيان  دراةات الصيانة وضما

 
( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 

4. Maintenance Programme 

  

A document which describes the specific scheduled maintenance tasks and 

their frequency of completion and related procedures, such as a reliability 

programme, necessary for the safe operation of those aircraft to which it 

applies. 

 

 بةرنامةى ضاكسازى
 

 ةكانىلةطـــةَل قؤناغـــ  نيشـــان دراوة دا يئـــةو بابةتانـــة ديـــارى ئـــةكات كـــة لـــة خشـــتةى ضاكســـاز  ةبةَلطةيةكـــ
مةتى سـةال  كردنـى  ةت بـة دابين بـؤ منونـة بةرنامـةى تايبـ     ,  ان هةيةينديثةيوةَيكارانةى ئةو ِر وتةواوكردنيان 

 . ئةيانطرَيتةوةئةو فِرؤكانةى كة لة خشتةكةدا  بؤ ئيشثَيكردن ةكانىكرد
 

 صيانِةالبرنامج 

 

لــ   مثــال علــى ووثيقــة تصــف اعمــور املبينــة يف دــدول الصــيانة وتكــرارات  متامهــا واإلدــراةات املتعلقــة بــ ل   
 ا رات املشمولة به. الربنامج اخلاص بت مني س مة عمليات التشغيل للط

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

 

5. Manoeuvring Area 

     

That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of 

aircraft, excluding aprons. 
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 مانؤِر /ناوضةى مناورة
 

   انؤكةكشتنى فِرؤيِر ونيشتنةوة  و ) بةرزبوونةوة(كار ئةهَينرَيت بؤ هةَلطةِرانبة كةبةشَيكة لة فِرؤكةخانة
 ( ى فِرؤكةكان ناطرَيتةوة.Apronئةم بةشة ثاركى وةستانى )

 
 منطقة املناورة

 

 دنة من املطار يست دم إلق ع الطا رات وهبوطها وسريها ، وال يشمل ساحات وقوف الطا رات.
 

 

 
 

( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I, Annex 15, 

Doc 4444, Doc 9432, Doc 9157 Part 1 

 

6. Marginal Cost  

   

The cost of producing another unit or output. 



27 

 

  نتَيضو ىسنوردار
 

 هةمَيكى تر.رتر يان بة بةشَيكىهَينانى تَيضوى بةرهةم
  

 التكلفة احلدية
 

 تكلفة  نتاج وحدة أخرى أو منتج آخر. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

7. Marker 

 

An object displayed above ground level in order to indicate an obstacle or 

delineate a boundary. 

 

 هَيما /نيشانة
 

يــة بــة ان ئاماذةيــووى زةوى نيشــان ئــةدرَيت ئاماذةيـة بــؤ بــوونى بةربةسـتَيك   لةسـةر رِ  يــان ئامِرازَيكــة شـتَيكة 
 سنورى ناوضةيةك.

 
 الع مة

  ية يعرض نوق مستوى سطح اعرض كي يشري اىل ودود عا ق أو يشري اىل حدود املنطقة.

 

( References: Annex 14 Volume I )  
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8. Marking 

  

A symbol or group of symbols displayed on the surface of the movement area 

in order to convey aeronautical information. 

 

 نيشانةكردن
 

َلى ةى مجوجـؤ وضـ ناسـةر ِرووى   لـة   يـان كؤمةَلـة هَيمايةكـة(    ة) هَيمايةكـ ةيان كؤمةَلة نيشـانةيةك  ةنيشانةيةك
 ./ فِرين بة فِرؤكةوانى ثةيوةست زانياريدانراون بؤ طةياندنى  فِرؤكةخانةكة 

 
 الَت  ري

 

 ق بالطريان.رمن أو رموعة رموز يف منطقة احلركة  باملطار يتضمن معلومات تتعل
 

 

 
( References: Annex 4, Annex 14 Volume I ) 
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9. Master Minimum Equipment List (MMEL) 

 

A list established for a particular aircraft type by the organization responsible 

for the type design with the approval of the State of Design containing items, 

one or more of which is permitted to be unserviceable at the commencement of 

a flight. The MMEL may be associated with special operating conditions, 

limitations or procedures. 

 

 ةكان يبنةِرةتي ئامَيرة ىكةمرتينليستى 
 

روست د بؤرثرسةوة ئامادةئةكرَيت لةاليةن دةزطايةكى بة   وةفِرؤكةيةكى زانراوةجؤرى  ثةيوةست بة  ةليستَيك
رى ديـا ي تيـا  كةكـة بِرطةيةك يان زياترى  فِرؤ   لةسةرة و   ىةزامةندى وآلتى دروست كةركردنى فِرؤكةكة و ِر

     بكـات  ةكةىةشـت دةتوانَيـت ط  يش بكةوَيتة ئـةو بِرطانـة يـان لةكاربكـةون فِرؤكةكـة     و كوِركةم  كراوة  ئةطةر 
ورةكانى يان سن ردنئيشثَيكبارودؤخى  ثةيوةند بةتيا تؤماركرابَيت  ىدةكرَيت ليستةكة اليةنى كةمى ئامَيرةكان

 كى تايبةت.ييَةكارايَييان ضةند ِر ئيشثَيكردن
 

 ة قا مة احلد اعدنى من اعدهن

 

لتصـنيع  قـة دولـة ا  قا مة تتعلق بطا رة معينة يتم  عدادها من قبل املنظمة املسؤولة عن تصـنيع الطـا رة وموان  
د تـرتبط  طـا رة . قـ  تتضمن نقرة واحدة أو أكثر من أدهنة الطا رة ال  تكن يف حالة عطلها املبا ـرة برحلـة ال  

 أو سياقات خاية . قا مة احلد اعدنى من اعدهنة بظروف تشغيل أو حمدوديات 
 

 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 

10. Maximum Mass 

       

 Maximum certificated take-off mass. 

 

 قورسرتين كَيش
 

 (.take-offهةَلطةِران ) )هةَلسان( بؤ ى فِرؤكةكة كة ثةسةندكراوةقورسرتين كَيش
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 الكتلة القصوى

 

 دق عليها.املصالقصوى  لإلق ع اكتلة ال
 

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

 

11. Medical Assessment 

     

The evidence issued by a Contracting State that the licence holder meets 

specific requirements of medical fitness. 

 

 هةَلسةنطاندنى ثزيشكى )تةندروستى(
 

كـة   تطـةواهى ئـةدا    دةرى ئـةكات   لـة ِرَيكخـراوى فِرينـى شارسـتانى نَيودةوَلـةتى        وآلتـى ئةنـدام   ةيةكةبِروانام
 ةوة.يى جةستةييهاتوهةَلطرةكةى مؤَلةتى وةرطرتوة سةرجةم مةرجةكانى تَيداية لةاليةن لَي

 التقييم الطيب
 

 ية . اقة الطباللي ا حمددة من حيث هادة تصدرها الدولة املتعاقدة ، تفيد ب ن حا ن اإلدازة يستويف  روط

 
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 
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12. Medical Assessor 

  

A physician, appointed by the Licensing Authority, qualified and experienced 

in the practice of aviation medicine and competent in evaluating and assessing 

medical conditions of flight safety significance. 

Note 1.— Medical assessors evaluate medical reports submitted to the 

Licensing 

Authority by medical examiners. 

Note 2.— Medical assessors are expected to maintain the currency of their 

professional knowledge. 

 خةمَلَينةرى ثزيشكى )تةندروستى(

 

 ى ثزيشكىة بوارلو شارةزاية  ثسثؤِر  دةركردنى مؤَلةتةكان  ىدائةمةزرَيت لةاليةن دةستةآلتثزيشكَيكة 
بؤ  انى هةيةةكيتيكردنى ثَيويستة تةندروسييبارى تةندروستى و ديار ىفِرؤكةوانى و تواناى هةَلسةنطاندن

 سةالمةتى فِرؤكةوان. استنىثار
ةرةكانى ةاليةن ثشكنلكة  هةَلئةسةنطَينن ةنااثؤرتة ثزيشكيِرئةو  ةكانيخةمَلَينةرة تةندروستي : 1بينى َيت

 ةوة بؤ دةستةآلتى دةركردنى مؤَلةتةكان.نبةرزئةكرَيتةندروستيةوة 
ة بةيوةست ةكانى ثيريزانيا ئةكرَيت ثارَيزطارى  ثَيويستةكان يخةمَلَينةرة تةندروستي سةرلة وا: 2بينى تَي

 يانةوة بكرَيت.سروشتى كاركردن
 

( References: Annex 1 ) 

 امل من الطيب
 

قييم ادر على تطبيج يتم تعينه من قبل سلطة  يدار اإلدازات مؤهل وله خربة عملية يف رال طج الطريان وق
 احلالة الص ية وحتديد املتطلبات الص ية ال  حتانظ على س مة الطريان. 

   بـل إلدـازات مـن ق  امل منون الطبييون تقييم التقارير الطبيـة الـ  تقـدم اىل سـلطة  يـدار      يتوىل ا –. 1 حْظ م
  الفاحصني الطبيني.

 ملهم.يتوقع من امل منني الطبيني احملانظة على املعلومات املتعلقة بطبيعة ع  –. 2 حْظ م
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13. Medical Examiner 

       

A physician with training in aviation medicine and practical knowledge and 

experience of the aviation environment, who is designated by the Licensing 

Authority to conduct medical examinations of fitness of applicants for licences 

or ratings for which medical requirements are prescribed. 

 

 ى تةندروستى )ثزيشك(كنةرشث
 

 ينداطةى فِرلة ذين  ةهةي ىيةكى كردةيو شارةزاي يارىزان   ى فِرؤكةوانىياهَينراوة لة بوارى ثزيشكثزيشكَيكى ِر
ار بـة  ديـ ثةيوةند بؤ ئةجنامدانى ثشـكنينى ثزيشـكى   دائةمةزرَيتلةاليةن دةستةآلتى دةركردنى مؤَلةتةكانةوة  ,

ةكان  ييـ بةتشـكيية تاي ة ثزييثَيويستي وابةستة بة ىيهَينانى مؤَلةت يان ئامادةهاتويى بةشداربوان بؤ بةدةست لَي
 ئةرك و كارةكانيان. سروشتى  بة

 الفاحص الطيب 
 

بـل سـلطة   قطبيج متدرب يف رال طج الطريان ولديـه معرنـة عمليـة وخـربة يف بي ـة الطـريان يـتم تعينـه مـن          
علــق تاهيــل يت بلياقــة املتقــدمني لل صــول علــى  دــازة أو    يــدار اإلدــازات إلدــراة الف ويــات الطبيــة املتعلقــة  

 باملتطلبات الطبية اخلاية بطبيعة عملهم.  
 

( References: Annex 1 ) 

 
14. Meteorological Authority 

       

The authority providing or arranging for the provision of meteorological 

service for international air navigation on behalf of a Contracting State. 

 

 ناسى دةستةآلتى كةش
 

ت انى دةكـا وانى ئامسـ يى كةشتيةكانى كةش و هةواينى خزمةتطوزاريئةو دةستةآلتةية سةرثةرشتى ثَيشكةشكرد
 لة جياتى وآلتى ئةندام.
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  اعنواة اجلويةسلطة 
 

 تعاقدة.لدولة املللم حة اجلوية الدولية نيابة عن ا السلطة ال  تتوىل مهمة تقديم خدمات اعنواة اجلوية
 

( References: Annex 3 ) 

 

15. Meteorological Bulletin 

   

A text comprising meteorological information preceded by an appropriate 

heading. 

 

 بآلوكراوةى كةش و هةوا
 

 .ةوة طوجناو مانشَيتَيكى بةداية ةكانى كةش و هةواى تَييبآلوكراوةيةكة زانياري
  عنواة اجلويةنشرة ا

 

 نشرة تتضمن معلومات اعنواة اجلوية حتمل عنوان م  م. 
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( References: Annex 3 ) 

 
16. Meteorological Information 

    

Meteorological report, analysis, forecast, and any other statement relating to 

existing or expected meteorological conditions. 

 

 ةكانى كةش و هةوايزانياري
 

بَيت بة هة ىيوةندى تر كة ثةييةكييان هةر زانيار هةواكةش و بينىَيةكانى تييكردنةوة و ثَيشبيناثؤرت و شيِر
 وان كراو.ضاوةِر كاتى يان ئةم كاتةى دؤخي بارودؤخى كةش و هةوا

 

  اجلوية معلومات اعنواة
 

 قعة. أو املتو تقارير وحتاليل وتنبؤات اعرياد اجلوية وأي بيانات أخرى تتعلق باعحوال اجلوية السا دة

 

( References: Annex 3, Annex 6 Part II, Doc 4444 ) 
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17. Meteorological Office 

      

An office designated to provide meteorological service for international air 

navigation. 

 ناسى نوسينطةى كةش
 

 ىيى ئامسـان وانيكةش و هةواى كةشـتي  بينىَيتة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى لكة بةرثرسة  يةئةو نوسينطةية
 نَيودةوَلةتى.

 
 اجلوية مكتج اعنواة

 

  املكتج املكلف بتقديم خدمات اعرياد اجلوية للم حة اجلوية الدولية.

 

 

 
( References: Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 
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18. Meteorological Operational Channel 

      

A channel of the aeronautical fixed service (AFS), for the exchange of 

aeronautical meteorological information. 

 

 بؤ كةش و هةوا ئيشثَيكردنكةناَلى 
 

نى كـةش و  ةكايـ انياريى زئـاَلوطؤرِ كـة   شارسـتانى نَيودةوَلـةتى    ىةكانى فِرينـ يكةناَلَيكة تايبةت بة خزمةتطوزاري
 .ئةكرَيت لَيوةى يهةواي تايبةت بة فِرؤكةوان

 
 التشغيلية لألنواة اجلوية القناة 

 

 الطريان.اية ب اا تبادل معلومات اعنواة اجلوية اخلقناة خمصصة خلدمات الطريان املدني يتم من خ
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
19. Meteorological Report 

       

A statement of observed meteorological conditions related to a specified time 

and location. 

 

 بينى كةش و هةواَياثؤرتى تِر
 

 .داو شوَينَيكى ديارى كراو ارودؤخى كةش و هةواى بينراوة لة كاتب نيشاندانى 
 

 تقرير اعرياد اجلوية
 

 بيان عن اعحوال اجلوية املريودة يف وقل وموقع حمددين. 
 

( References: Annex 3, Doc 4444 ) 
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20. Meteorological Satellite 

        

An artificial Earth satellite making meteorological observations and 

transmitting these observations to Earth. 

 ناسىكةش مانطى دةست كردى
 

 بؤ زةوى. َىكؤدةكاتةوة ئةيانَيرةكانى كةش و هةوا يزانياري ى زةمينيةمانطَيكى دةست كرد
 

  اخلاص باعنواة اجلويةالقمر الصناعي 

 

 اجلوية ويرسلها  اىل اعرض. قمر يناعي أرضي جيمع معلومات تتعلق باعنواة
 

 
 

( References: Annex 3 ) 

 

21. Minimum Descent Altitude (MDA) or Minimum Descent Height 

(MDH) 

 

A specified altitude or height in a non-precision approach or circling approach 

below which descent must not be made without the required visual reference. 
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Note 1.— Minimum descent altitude (MDA) is referenced to mean sea level 

and minimum descent height (MDH) is referenced to the aerodrome elevation 

or to the threshold elevation if that is more than 2 m (7 ft) below the aerodrome 

elevation. A minimum descent height for a circling approach is referenced to 

the 

aerodrome 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 the case of a circling approach 

the required visual reference is the runway environment. 

Note 3.— For convenience when both expressions are used they may be 

written in the form “minimum descent altitude/ height” and abbreviated 

“MDA/H”. 

 

 ى نزم بونةوةيى نزم بونةوة/ كةمرتين بَلنديكةمرتين بةرز
 

ة لِرؤكةكة ف كرَيت نا , ) بازنةيي( خوالوة  يكبونةوةى درشت يان نزيكبونةوةيكراوة بؤ نزيةكى دياريبةرزي
 ت.ةبينرَيندراو بِريار لَي ىسةرضاوةى بينين ئةطةريةوة نزم تر بَيتةوة ايذَير ئةو بةرز

ى دةريا وواستى ِرئ تَيكِراى ى نزم بونةوة بة ثةيوةندى لةطةَليبةرز ) ئايةخى( كةمى: اليةنى  1بينى َيت
ِرؤكةخانة ئاستى ف لةطةَل ى نزم بونةوة يان بة ثةيوةندىيبَلند) ئايةخى( نى كةمى يةبِريارى ىَل ئةدرَيت بة ال

) نى كةمىيةةآلم الب,  ثآ(  7(م يان )2ؤكةخانة بة )ؤخ ئةطةر نزم تر بو لة ئاستى فِريان لةطةَل ئاستى ِر
 . ةدرَيترى ىَل ئبِريا وةئاستى فِرؤكةخانة بةية وابةستةخوالوة  يبَلندى نزم بونةوة بة نزيك بونةوة ئايةخى( 

ن يان ينراوةكاية بيوانلة ياريدةرة كةشتية يةدراوى بينني بةواتاى ئةو بةشة: سةرضاوةى بِريار لَي 2تآبينى 
 ىنبدات شوَيةى ثَيَيطؤكةوان بة ماوةيةكى باش كة ِربؤ ضاوى فِرية ئاشكرا ور ديا وةبونةوةزيكلةناوضةى ن

ة خوالوةى يكبونةوبكات . لة كاتى نزي استةى فِرينةكةى ديارئاِر لةاى دوركةوتنةوةى فِرؤكةكة و تَيكِر
 .يةكةسةر فِرطة ذينطةى   دراوسةرضاوةى بينينى بِريار لَي

/ يان  بةرزى ى( ) ئايةخهةردوو دةستةواذة كة بنوسرَيت )اليةنى كةمى: دةتوانرَيت بة كورتى  3بينى َيت
 بَلندى(.
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 الننول لعلو اعدنى احلد أو الننول الرتفاع اعدنى احلد
 

 يكـن  مل ما الننول عن حتته جيج االمتناع الدوراني االقرتاب أو الدقيق غري ل قرتاب معني علو أو معني ارتفاع  

 .مر يا املقرر البصري املردع
 احلـد  يقـرر  بينمـا  الب ـر،  سـطح  مسـتوى  متوسـط   ىل بالع قـة  يقرر الننول الرتفاع اعدنى احلد — 1م حظة 

 بـ كثر  املطـار  منسـوب    نم أدنى كان   ا العتبة منسوب  ىل واما املطار منسوب  ىل بالع قة  ما الننول لعلو اعدنى

 .املطار منسوب  ىل قةبالع  الدوراني  نيقرر الننول باالقرتاب لعلو اعدنى احلد أما أقدام (.  7مرتين )   من

 االقـرتاب  نطقـة م مـن  أو البصـرية  امل حيـة  املسـاعدات  من اجلنة  ل  يعين املقرر البصري املردع  - 2 م حظة

 مسـار  عـن  تعـاده اب ومعـدل   الطـا رة  موقـع  تقـدير  لـه  تتيح كانية ملدة الطيار لعني يكون ظاهرا أن ينبغي ال ي

 .رجاملد بي ة هو املقرر البصري  املردع الدوراني يصبح االقرتاب حالة ويف .املستصوب الطريان

 .نولكما: " احلد اعدنى إلرتفاع / علو الن معا بكتابتهما التعبريين اختصار جيوز — 3 م حظة
 

 
 

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

Volume II, Doc 9365 ) 

 

22. Minimum En-route Altitude (MEA) 

           

The altitude for an en-route segment that provides adequate reception of 

relevant navigation facilities and ATS communications, complies with the 

airspace structure and provides the required obstacle clearance. 
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 ِرَيرةودا(لة  ) داَيطةى لة ِريكةمرتين بةرز

 

نـى ئـامرازى   وة لة وةرطرتباشرتين شَي   تيا  ةكة دايةلة ِرَيرةو ى دياريكراوبةشَيك ية كة لةية تايبةتةيئةو بةرز
 ATSةكـات  دمسـؤطةر  ةكانى خزمـةتطوزارى هـةوايى   يثةيوةنديهةم و  دابني دةكاتةكان يوانة ئامسانييكةشتي

 . ةر بكاتمسؤطكايةى ئامساندا بطوجنَيت و ثاراستنى فِرؤكةكة لةبةربةستةكان  ى ةكهاتثَي كة لةطةَل 
 

  أقل  رتفاع أثناة الطريق
 

ع مـ  تصـاالت   اإلرتفاع اخلاص جبنة معني مـن الطريـق الـ ي يـؤمن  سـت م ديـد لوسـا ل امل حـة اجلويـة ويـؤمن          
 العوا ق. وي ويونر احلماية  املطلوبة من( تنسوم مع تركيبة الفضاة اجل ATSخدمات احلركة اجلوية ) 

 

 
( References: Annex 4, Annex 15, Doc 8168 Volume I and Volume II )    

 

23. Minimum Fuel 

         

The term used to describe a situation in which an aircraft’s fuel supply has 

reached a state where the flight is committed to land at a specific aerodrome 

and no additional delay can be accepted. 

 



41 

 

 كةمرتين بِرى سوتةمةنى
 

كـة   وةنـدة مـاوة  يـدا بـِرى سـوتةمةنى لـة فِرؤكةكـةدا ئة     كـة تيَ  كاتـةى  ئـةو بةكارئـةهَينرَيت بـؤ    دةستةواذةيةكة
 ةوتنَيك.نادرَيت بة هيض دواكَيطةى ثآ ةيةكى نزيكدا بنيشَيتةوة و ِرفِرؤكةكة ثَيويستة لة وَيستط

   

 أدنى كمية وقود 
 

رحلـة  م نيهـا ال يست دم ه ا املصطلح لويف حالـة تصـل نيهـا كميـة الوقـود املودـودة يف الطـا رة اىل دردـة تلتـن         
 باابوط على مطار حمدد وال يسمح بقبول أي ت خري  ضايف. 

( References: Doc 4444 ) 

 

24. Minimum Obstacle Clearance Altitude (MOCA) 

       

The minimum altitude for a defined segment of flight that provides the required 

obstacle clearance. 

 

 بؤ الدان لة بةربةستةكان يبةرز نزمرتين
 

 ت .خؤى لةبةربةستةكان البدابتوانَيت كة  لة بةشَيكى طةشتةكةيدا  يةفِرؤكةكة ينزمرتين بةرز
 

 لتونج العوا ق رتفاع أوط  

 

  أوط   رتفاع جلنة معني من الرحلة يؤمن جتنج العوا ق.

 
( References: Annex 4, Annex 15, Doc 8168 Volume I and Volume II ) 
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25. Minimum Sector Altitude 

     

The lowest altitude which may be used which will provide a minimum 

clearance of 300 m (1 000 ft) above all objects located in an area contained 

within a sector of a circle of 46 km (25 NM) radius centred on a radio aid to 

navigation. 

 

 كراويديار كىبؤ كةرتَي  ينزمرتين بةرز
 

 وهـةمو  وةسـةر ثـآ( ل 1000م( يـان ) 300) مـاوةى  و  بؤ فِرين  ى كة دةتوانرَيت بةكاربهَينرَيتينزمرتين بةرز
ميلـى   25لـم ) ك 46بازنةيةكـدا كـة نيوةتريةكـةى     نـاو بةربةستةكانةوة دابني بكات كة لة ناوضةكةدا هةية لـة  

 . ية بَيت كة بةكارئةهَينرَيتئامَيرة كةشتيةوان و ئة ىدةرياي( بَيت و ضةقةكةش
 

 معني رتفاع لقطاِع أوط  

 

ملودـودة يف  قـدم ( نـوق مجيـع العوا ـق ا     1000مـرت )   300أوط   رتفاع تكن  سـت دامه والـ ي يـونر مسـانة      
 ميل حبري ( مركنها اجلهاز امل حي.  25كيلومرت )  46املنطقة وضمن دا رة نصف قطرها 

 
( References: Annex 3, Annex 4, Doc 8168 Volume I and Volume II )  

 
26. Miss Distance 

      

The minimum lateral spacing achieved when the tracks of both aircraft are 

parallel after the threatened aircraft has executed the evading manoeuvre in the 

deviation analysis.  

 

  مةودا  يانهةَلةكانى ماوة 
 

ة لة كؤكةيةى ئةو فِر دواى ئةوةىو  استةى دوو فِرؤكة تةريب دةبن ئاِر كة  كاتَيك ةالتةنيشت ىكةمرتين ماوة
 . يداةةككردنةوةى الدانةضاو كردوة لة شيِر ىو مناوةرةكان ِرةفتارةشةداية تةواوى ذَير هةِر
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 املسانة أخطاة
 

ملنـاورات   ملهـددة ا الطـا رة  تنفيـ   بعـد  متـوازيني  مسـارا الطـا رتني   يكـون  عنـدما  انبيـة اجل للمسـانة  اعدنـى  احلـد 
 .االحنراف حتليل يف املراوغة

 

( References: Doc 9643 ) 

 

27. Missed Approach Holding Fix (MAHF) 

       

A fix used in RNAV applications that marks the end of the missed approach 

segment and the centre point for the missed approach holding. 

 

  كة لَيوةى نزيكبونةوة نامَينَيت) ديارنةمان(خاَلى نقومبوون 
 

دةرئـةخات    نى نزيكبونـةوة وونبـو كؤتـايى ناوضـةى    RNAVوانى دةظـةر  يبؤ كةشـتي بة كارئةهَينرَيت خاَلَيكة 
 . نيشان ئةدات كةنزيك بونةوة ون( ىوسةنتةرى ديارنةمان )نقوم ب لةطةَل ضةقى

 
  

  نقطة احلوم ال  منها يتم نقدان التقرب

 

كـن نقـدان   ( تبني نهاية منطقة نقدان التقرب ونقطة مر RNAVنقطة تست دم يف عمليات م حة املنطقة ) 
 التقرب أثناة احلوم.   

References: Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 

28. Missed Approach Point (MAPt) 

      

That point in an instrument approach procedure at or before which the 

prescribed missed approach procedure must be initiated in order to ensure that 

the minimum obstacle clearance is not infringed. 
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 نكردنى نزيكبونةوةووخاَلى سةرةتاي 
 

بـة   رَيتةستبكد خاَلةوة  ى ئةوَيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرى كة ثَيويستة لةوَيوة يان لة ثَيشةوةِرلة َيكة خاَل
 ان.ةبةربةستةكلدراو بؤ بةرطرتن لة كةمرتين سنورى الدان َينةوةى بِريار لوكردنى نزيكبوونَيكارةكانى ِر

 

   بدة نقدان التقرب نقطة
 

عن  ل متناع املقررة بنقدان التقر  دراةات  يف قبلها أو عندها البدة جيج لياآل االقرتاب  دراةات من نقطة 
 العوا ق.  لتونج اعدنى احلد انتهاك

 
 

 
( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9365 )  

 

29. Missed Approach Procedure 

    

The procedure to be followed if the approach cannot be continued. 

 

 نةوةونكردنى نزيكبووَيكارةكانى وِر
 

 َيكارَيكة جآبةجآ ئةكرَيت لةو كاتةى نزيك بونةوة ئةستةم بَيت.ضةند ِر
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  دراةات نقدان التقرب
 

  .االقرتاب موايلة تع ر حالة يف تتبع ال  دراةاتاال 
 

( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, 

Doc9365,  Doc 9432 )  

 

30. Missed Approach Turning Fix (MATF) 

        

A fix different from MAPt that marks a turn in the missed approach segment.  

 

 ونكردنى نزيكبونةوةوكاتى  خاَلى ثَيضكردنةوة
 

ــرة   ــاَلَيكى ت ــة  خ ــة دور ل ــةرةتايى  ب ــاَلى س ــةوة   ووخ ــى نزيكبون ــت دةكر MAPt نكردن ــةوَيوة دةس ــة  و ل ــت ب َي
 .ن دةبَيتوونةوة وبونزيك كاتَيك كةثَيضكردنةوة 

 
  نقطة املبا رة باإلستدارة يف حالة نقدان التقرب

 

 رب.( تبني املبا رة باإلستدارة يف حالة نقدان التق MAPtدان التقرب ) نقطة غري نقطة بدة نق
  

( References:  Doc 8168 Volume II ) 

 
31. Mixed-Fleet Flying (MFF) Operations 

       

Operations in which the operator assigns qualified pilots to operate as flight 

crew members on more than one aircraft type or variant, in accordance with 

procedures and conditions acceptable to the State of the Operator. 
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 سةركردايةتى كردنى فِرؤكة لة جؤرَيك زياتر  
 

ى َيكوانِرؤكـة ف )بـة بـةكارهَينانى(  خـةرى فِرؤكةيـةك ئـةجنامى ئـةدات بـة دامةزراندنى     ئةو ثرؤسانةن كـة بةطةرِ 
   كراوهـةموار كى بؤ كاركردن وةك ئةندامى دةستةى فِرؤكةوان بؤ زياتر لـة جـؤرَيكى فِرؤكـة يـان جـؤريَ      شارةزا

 خةرةوة.ثةسةندن لةاليةن وآلتى بةطةِركة مةرجانةى  ِرَيكار و ى ئةوَيبةث
  

 عمليات قيادة أكثر من طراز من الطا رات
 

مـن طـراز     ادة عكثـر عيني طيارين مؤهلني للعمل ك عضاة يف طاقم القيـ العمليات ال  يقوم نيها مشغل الطا رة بت
 طا رة أو طراز معدل ، و ك ونقا إلدراةات و روط مقبولة لدى دولة مشغل الطا رة .

( References:  Doc 9379 ) 

 

32. Mixed Navigation Environment 

        

An environment where different navigation specifications may be applied 

within the same airspace (e.g. RNP 10 routes and RNP 4 routes in the same 

airspace) or where operations using conventional navigation are allowed in the 

same airspace with RNAV or RNP applications. 

 

 وانى تَيكةَليذينطةيةكى كةشتي
 

ةكان يـ انيئامس ةةوَيـر وانى تيـا ئـةطوزةرَيت )وةكـو رِ   ييدا ضـةند جؤرَيـك كةشـتي   كة لة كايةى ئامسانى كة تَيبةشَي
ان لـة  يـ ( دالة هـةمان كايـةى ئامسانىـ    RNP 4و   RNP 10ئةكرَيت  َيبةجَيوانى جيدوو جؤر كةشتي يداتَي

 انى دةظـةر ويشـتي كة   ايى وانى ئاسـ ويؤسـةى كةشـتي  خستنى ثِربةطةِربة َيطة ئةدرَيت ِركايةى ئامسانى بةشَيكى 
 يوانى ثَيويست.يكةشت ئةو جؤرة لة كردنىَيبةجَييان ج

  

 خمتلطة م حية بي ة
 اعداة ن تا نيها تطبق ال  اجلوية الطرق خمتلفة ) مثل م حية موايفات نيه تطبق اجلوي ادال من دنة 

 بتشغيل نيه محيس اجلوي ادال من دنة أو اجلوي (  ادال نفس يف RNP 4و   RNP 10امل حي املطلوب 

 .املطلوب امل حي باعداة أو  املنطقة  ومب حة التقليدية بامل حة العمليات

( References: Doc 9613 ) 
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33. Mixed Parallel Operations 

       

Simultaneous approaches and departures on parallel or near-parallel instrument 

runways. 

 نتَيكةآلوة كاتةريبةؤسة ثِر

 

ــةوة و  كرد ــانى نزيكبون ــة   بةجَيهَيشــنةك ــة  نهاوكــاتك ــةر فِرط ــةكان يــان   يــةيئامَير لةس ــة فِرتةريب شــَيوة ط
 تةريبةكان.

  

 امل تلطة املتوازية العمليات

 
 .ازيةاملتو أو  به املتوازية اآللية املدارج على املتنامنة االقرتاب واملغادرة عمليات هي

 

( References: Doc 9643  

 

34. MLS Critical Area 

       

An area of defined dimensions about the azimuth and elevation antennas where 

vehicles, including aircraft, are excluded during all MLS operations. 

Note.— The critical area is protected because the presence of vehicles and/or 

aircraft inside its boundaries will cause unacceptable disturbance tothe 

guidance signals. 
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 ىناوضةى شلؤق بؤ سيستمى نيشتنةوةى مايكرويظ
 

بِر( و ضاويان  َيرةس مت( )ةكردنى )سيدراوة بة ئةنتَيناى ديارةكراو دةوريووبةرَيكى ديارناوضةيةكة بة ِر
ةيةكى دكرَيكدا ة كاتل ئةكرَيت   ئةو ناوضةية لة ئؤتؤمبيل و فِرؤكةكان قةدةغة ئاست كردنىئةنتَيناى دياري

 رؤيظى لة ئارادابَيت.نيشتنةوةى مايك
سةر  ارئةكةنةةدا كنى ئؤتؤمبيل و فِرؤكة لةو ناوضةيوبينى : ئةم ناوضةية ثاسةوانى دةكرَيت ضونكة بوَيت

  .دنيانشَيوانسطناَلى ِرَينمايى و تَيكدانى 
  

 يفيامليكرو اابوط لنظام احلردة املنطقة
 

 وخصويا ركباتعلى امل ممنوعة املنسوب، ديدحت وهوا ي السمل حتديد بهوا ي حميطة اعبعاد حمددة منطقة

 .دارية ميكروويفي هبوط عملية أي مادامل الطا رات

  على يشوش ودهاحد داخل يف واجلوية اعرضية املركبات ودود عن باحلماية املنطقة ه ه تتمتع — م حظة
  ويفسدها. اإلر اد   ارات

 
( References:  Doc 9365 )  

 

35. MLS 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 MLS signals during MLS operations. 

Note.— The sensitive area provides protection against interference caused by 

large objects outside the critical area but still normally within the airfield 

boundary. 

 

 فيسيستمى نيشتنةوةى مايكرؤوي بؤ ناوضةى هةستيار
 

  َيرَيكهةر ئام ىجوَلةوةستان يان ضاودَيرى يدا تَي  ناوضةيةكة درَيذ ئةبَيتةوة بؤ دواى ناوضةى شلؤق 
 . MLS ى يفيو يكرؤلةطةَل سطناَلى سيستمى نيشتنةوةى ما ةكانىسطناَل ضوونىيةكابةئةكرَيت بؤ بةرطرتن لة
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نةى ى ئةوشتاسطناَل ضوونى يةكابة هؤكارى بؤ بةرطرتن لة  دةكرَيتباش ةكىياوضةية ثاسةواني: ئةم ن بينىَيت
 .ان هةيةيوة كاريطةريلةدةرةوةى ناوضةى شلؤقي فِرؤكةخانة

 
 امليكروويفي اابوط لنظام احلساسة املنطقة

 

 للرقابة واجلوية رضيةاع اتاملركب و / أو حترك وقوف نيها وخيضع ، احلردة املنطقة وراة ما  ىل متتد منطقة 

 .اابوط  امليكروويفي نظام   ارات مع ضارا تداخ    اراتها تداخل إلمكانية منعا

 يف احلردة املنطقة خارج اع ياة تسببه ال ي اإل ارات لتداخل منعا باحلماية املنطقة ه ه تتمتع — م حظة
 املطار.

 
 ( References:  Doc 9365 )  

 

36. Mobile Surface Station 

      

A station in the aeronautical telecommunication service, other than an aircraft 

station, intended to be used while in motion or during halts at 

unspecified points. 

 

 ووكةشى ِرَلؤكوَيستطةى جو
 

( نِرؤكــةكانســةر ف لــة  )نــةك ئــةو وَيســتطانةى يــةكانينفِرؤكةوا  يــةيخزمــةتطوزارى ثةيوةند ة لــةوَيســتطةيةك
 . ودانةكرايلة وةستانيا لة خاَلَيكى ديارجبوَلَيت يان فِرؤكةكة بةكارئةهَينرَيت لة كاتَيكدا 

 
 تنقلةاحملطة السط ية امل

 

التوقـف   رك أو عنـد حمطة يف خدمات  تصاالت الطريان عدا احملطة املودودة على منت الطا رة تست دم أثناة الت 
 يف نقطة غري حمددة. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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37. Mode  

    

SSR interrogation mode as specified in Annex 10, Volume IV, Chapter 2. 

  از شًيو
 

ى و فةسَل IVةرطة ( ب10وةكو لة ثاشكؤى ذمارة )SSR  ادارى طةِرانى الوةكى ِر ة لةجؤرى سيستمى وةآلمدةر
 دوو دا هاتوة.

 

 النمط
 

ــرادار الباحــث الثــانوي )    ــد )  10( كمــا مــبني يف املل ــق   SSRمنــط منظومــة اإلســتوواب لل ( الفصــل   IVادل
  الثاني.

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

38. Mode A/C Transponder 

    

Airborne equipment that generates specified responses to Mode A, Mode C and 

intermode interrogations but does not reply to Mode S interrogations. 

 

   A/C ى جؤرىةوةسيستمى وةآلمدةر
 

 ىيستمةكانلة س ة كة ئةداتةو ئةو ثرسيارانة ىةآلموكة ضةند ئامَيرَيكى دامةزراو و هةَلطرياوة لةسةر فِرؤكةكة 
 . اداتةوةن S  وةآلمى ثرسيارى جؤرى  A/Cنَيردرَيت بة بةكارهَينانى جؤرى يةوة دةثرسياركةرى زةميني

 
 A/Cمنظومة اديج  ات النمط 

 

  عرضـية الـ  اأدهنة حممولة علـى مـنت الطـا رة تقـوم بـالرد علـى اإلسـتووابات املرسـلة مـن منظومـة املسـتووب            
 .  Sوال ترد على  ستووابات النمط  A/Cتست دم النمط 

 
( References: Doc 9684 ) 
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39. Mode  "S" 

     

An enhanced mode of SSR that permits selective interrogation and reply 

capability. 

 

 " S " جؤرى 

 

ثرسـيارةكان   ت دةتوانريَـ  لَيـوةى   (SSR ) ادارى طـةِرانى الوةكـى يـة   سيسـتمى رِ  ) نايابى( جؤرَيكى ضاك كراوى
 . ان ئةداتةوةيشرَيت و وةآلميدَيربذهةَلب

 

 " S نمط "ال

 

 عمليات اإلدابة. ( تكن من خ له  ختيار اإلستووابات كما يقوم ب SSRمنط حمسن للرادار الباحث الثانوي ) 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 
40. Mode "S"  Broadcast Protocols 

       

Procedures allowing standard length uplink or downlink messages to be 

received by more than one transponder or ground interrogator, respectively. 

 

 

 Sثةخشى  بؤ ةكانَيكةوتنِر
 

دن و ينـى بـة نـار   كـراوى زةم ةك سيسـتمى وةآلمـدةر يـان ثرسـيار ليَ    لةيـ  تربـة زيـا  ئـةدات  َيطة َيكارَيكة ِرضةند ِر
 كان.وةرطرتنى ثةيام و نامة

 
 Sاإلتفاقيات املتعلقة ببث النمط 

 

 سياقات تسمح عكثر من منظومة ريج أو منظومة مستووب أرضية ب رسال و ست م الرسا ل. 
 

( References: Doc 9688 ) 
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41. Mode  "S" Ground Station 

      

Ground equipment that interrogates Mode A/C and Mode S transponders using 

intermode and Mode S interrogations.  

 

 Sوَيستطةى زةمينى جؤرى 
 

 ىؤرةها ثرسيارجبةكارهَينانى  بة ئةكات A/Cثرسيار لة سيستمةكانى وةآلمدةرةوة  يةضةند ئامَيرَيكى زةمين
 .Sكان و جؤرى جياوازةتَيكةَل لة جؤرة

 
 Sاحملطة اعرضية للنمط 

 

ج من اعمناط ب ست دام  ستووابات مني Sوالنمط   A/Cديج للنمط أدهنة أرضية تقوم ب ستوواب منظومات ا
 . Sوالنمط  

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

42. Mode "S"  Interrogations 

           

Interrogations consisting of three pulses (P1, P2 and P6) that convey 

information to and/or elicit replies from Mode S transponders. Mode A/C 

transponders do not respond to Mode S interrogations because they are 

suppressed by the (P1-P2) pulse pair. 

 
 Sكردنةكانى جؤرى لَيرسيارث
 

رن لــة ئةبــذَيَلم هةيــان وةآل /بــؤ زانيــارى هةَلئــةطرن ( P1, P2, P6) ثرســياركردنةكان ســآ جــؤر ترثــةن 
 Sى ثرســيارةكانى جــؤر ىوةآلمــ,  A/C  سيســتمةكانى وةآلمــدةرى جــؤرى  Sى جــؤرى ةوةسيســتمى وةآلمــدةر

 .( P1 – P2) بة هؤى وةستاندنى لةاليةن دوو لة ترثةكان ناداتةوة 
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  Sالنمط   ستووابات

 

نظومة اديـج  تار  دابات من م( حتمل معلومات اىل و / أو خت P1, P2, P6 ستووابات تتضمن ث ث نبضات ) 
انهـا مـن قبـل    إليق Sال تقوم باإلدابـة علـى  سـتووابات الـنمط      A/Cعلما أن منظومات اديج للنمط  Sللنمط 

 ( P1 – P2زوج النبضات ) 
 

( References: Doc 9684 ) 

 

43. Mode "S" Packet 

       

A packet conforming to the Mode S subnetwork standard, designed to 

minimize the bandwidth required from the air-ground link. ISO 8208 packets 

may be transformed into Mode S packets and vice versa. 

 

 Sجؤرى  طورزةى
 

ؤىل شـةث  ثـانى ةوةى ديزاين كراوة بـؤ كـةم كردنـ      رَيك ئةكةوَيت  Sى جؤرى  لةطةَل ثَيوةرةكانى تؤِر ةضةثكَيك
 ( ISO 8208)  8208ى ثَيوةرةكـان ذمـارة   يى دةزطـاى جيهـان  ةكانداواكراو لة وَيستطةى زةمينيـةوة   ضـةثك  

 و بة ثَيضةوانةوة. Sدةكرَيت ببَيت بة ضةند ضةثكَيكى ترثةى 
 

  " S" نمط حنمة ال
 

قبـل ويـلة    مـن   تصميمها لتقليـل عـرض املودـة املطلـوب      Sحنمة تتوانق مع معايري الشبكة الفرعية للنمط 
ن تت ول اىل حنم تكن أ(  ISO 8208 ) 8208املنظمة العاملية للمعايري رقم  بيانات احملطة اعرضية.  ن حنم

 و بالعكس. Sالنبا 
( References: Doc 9688 ) 

44. Mode (SSR) 

     

The conventional identifier related to specific functions of the interrogation 

signals transmitted by an SSR interrogator. There are four modes specified in 

Annex 10: A, C, S and intermode. 
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 ادارى طةِرانى الوةكى(َيطاى بةكارهَينانى ِر)ِر SSRجؤرى 
 

نى ناَلةكائــةو ئةركانــةى ديــارى كــراون بــؤ ســط  بــؤ ســةرةوة ضــن  ئة ناســينةوةة بــؤ يضــةند نيشــانةيةكى ئاســاي
َيكـةوتن  ِر( ى 10رة )َيطـة هةيـة لـة ثاشـكؤى ذمـا     نَيرَيت   ضوار ِريان ادارى طةِرانى الوةكى ئةثرسياركردن كة ِر

 . َيطاى ناوةندو ِر Sو  Cو  Aنامةى شيكاغؤ 
  

 ) طريقة  ست دام الرادار الباحث الثانوي( SSRالنمط 
 

ادار الباحـث  رسلها الريددة إل ارات اإلستوواب ال  الع مات التقليدية لت ديد ااوية ، وهي تنسج اىل وظا ف حم
والطريقـة   S و Cو  Aالثانوي املستفسر ، وهنـاك أربعـة طـرق حمـددة يف املل ـق العا ـر إلتفاقيـة  ـيكاغو هـي          

 . الوسطى
 

( References: Doc 4444 ) 

 

45. Mode  "S"  Subnetwork 

   

A means of performing an interchange of digital data through the use of 

secondary surveillance radar (SSR) Mode S interrogators and transponders in 

accordance with defined protocols. 

 

 Sجؤرى  ىيلكةتؤِر
 

ى  Sرى جــؤ نــةوةىداو وةآلم كردنَيطــةى بــةكارهَينانى ثرســيارلــة ِر يةكــة بــؤ ئــاَلوطؤرى زانيــارى ذمــارةيىَيطاِر
 .ثةيِرةو ئةكرَيت  كراوةكانيَيكةوتنة ديارِر ىَيبةث SSRرادارى طةِرانى الوةكى 

 
 S الشبكة الفرعية للنمط

 

( SSRاحث الثـانوي ) للرادار الب Sوسيلة لتبادل البيانات الرقمية من خ ل  ست دام  ستووابات و دابات النمط 
 ونقا لإلتفاقيات احملددة. 

 
( References: Annex 10 Volume III ) 
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46. Mode "S" Transponder 

        

Airborne equipment that generates specified responses to Mode A, Mode C, 

intermode and Mode S interrogations. 

 

 Sى جؤرى ةوةسيستمى وةآلمدةر
 

ة تايبةتن بة داتةوة ككراو ئةيركراوَيكى دياَيضةند ئامَيرَيكى هةَلطرياوة لةسةر فِرؤكةكة وةآلمى ضةند ثرسيارل
 .Cو جؤرى  Aجؤرى 

 

 
  Sمنظومة اديج للنمط 

 

و النمط  Cمط والن Aأدهنة حممولة على منت الطا رة جتيج ب دابات حمددة على اإلستووابات اخلاية بالنمط 
S. 

( References: Doc 9684 ) 

47. Modulated Charges 

       

Charges that are adjusted according to the time and/or situation of use of the 

facility or service concerned (for example, peak/off-peak hours, air traffic 

congestion, noise and local air quality aspects). 

 اوةكانطؤِر (مزة)ةةمسباجة طؤِراوةكان / ِر
 

مةت يان خز ةرةستةكبةكارهَينانى يةكَيك لة لة كاتى   يان ناردةكرَيى كات هةموَيكة بةث نو باجانة مزةوئةو 
   ئامســانى ىى مجوجــؤَلجــةجناَلتــر و  ئاســايةكانى كاتــة يــانةكان جةجناَلــكاتــة لــة  بــؤ منونــة  ةكان )يــطوزاري

 لؤكاَل(. -ناوضةكة اليةنةكانى ثةيوةست بة غةَلبةغةَلب و ذاوةذاو و جؤرى هةواي
 الرسوم املتغرية

 

الساعات  ل روة أوااعات سوم ال  تعدل ونقا لنمن أو حالة  ست دام أحد التوهينات أو اخلدمات املعنية ) سالر
 .  (احمللي  اواةااخلاردة عن ال روة ، و زدحام احلركة اجلوية ، واجلوانج  املتعلقة بالضوضاة ونوعية 

 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 
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48. Monitor Display 

      

A device for the presentation of radar data, usually working in the plan – 

position indicator ( PPI ) mode of operation. This device is generally found as 

part of the maintenance equipment of a PSR and/or SSR station. Generally, 

radar data at various stages of processing may be observed on the monitor 

display. 

 ضاودَيرى(ى) سكرينثةردةى 
 

 (  PPI)دنى ثَيطـة  كرينيشـاندةرى ديـار   كردنىكـار  بةجؤرى كةيةكان يادارِرية يازَيكة بؤ نيشاندانى زانيارئامِر
 (PSR) ى اداركانى ِرَيطةية بةشَيوةيةكى طشتى بةشَيكة لة ئامَيرةكانى ضاكسازى بؤ وَيستطةئةم ِر,  كارئةكات 

ى ر ســكرين لةســة  داةكان لــة قؤناغــة جياوازةكانــ  يــ ادارييــة رِ يزانيار كــة ( SSR )ادارى يــان وَيســتطةكانى رِ 
 .ثيشان ئةدات ( ضاودَيرىى)ثةردة

 

  ا ة املتابعة

 

وتعتـرب هـ ه    (  PPIوسيلة لعرض البيانات الرادارية تعمل عادة ضـمن الـنمط التشـغيلي ملؤ ـر حتديـد املوقـع  )      
/ أو حملطـات   ( و PSRطـات منظومـة الـرادار الباحـث اعولـي )      الوسيلة بشكل عام دنةا من معـدات الصـيانة حمل  

ف املراحل علـى  ا ـة   ( وتقوم  بعرض البيانات الرادارية يف خمتل SSR)         منظومة الرادار الباحث الثانوي
  املتابعة ه ه.

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 



57 

 

49. Mountainous Area 

     

An area of changing terrain profile where the changes of terrain elevation 

exceed 900 m (3 000 ft) within a distance of 18.5 km (10.0 NM). 

 ناوضةى شاخاوى
 

يــان   (م900) ســةروو  َيــت تــا دةطاتــة   دردةطؤِر تَيــدا ســةرزةوى  ى و نزميــةكانى بــةرز   كــة ية ناوضــةية ئــةو 
 ى بَيت.ي(ميلى دةريا10كلم يان ) 18,5ةكةى يثآ( لة مةودايةكدا كة دوري3000)

 
 املنطقة اجلبلية

 

سانة قدرها  مقدم ( ضمن  3000مرت )  900منطقة تتغري بها  رتفاعات التضاريس اعرضية لتصل اىل أكثر من 
 ميل حبري (.   10)  كيلومرت  18,5

 

 
 

( References: Doc 8168 Volume II ) 

 

50. Movement Area 

      

That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of 

aircraft, consisting of the manoeuvring area and the apron(s). 
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 مانؤر /ناوضةى مجوجؤَل
 

يشتنى فِرؤكةكان  َوِر و و نيشتنةوة take-offهةَلطةِران  ) هةَلسان( بةشَيكة لة فِرؤكةخانة بةكارئةهَينرَيت بؤ
 ى وةستانى فِرؤكةكان ثَيك دَيت .ةكانةثانةثان و طؤِرلة ناوضةى  )مناوةرة( و طؤِر

 
 منطقة الت ركات

 

احات سـاحة أو سـ  دنة من املطار تست دمه الطا رات لإلقـ ع  واابـوط والسـري ، ويتكـون مـن منطقـة املنـاورة و       
 وقوف الطا رات.

 
( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I, Annex 15, 

Doc 4444, Doc 9432, Doc 9157 Part 1 )  

 

51. Moving Target Detector ( MTD ) 

       

A technique for achieving fixed and moving clutter rejection by a cascade of 

digital MTI and pulse Doppler filters. 

  

 كانَلؤكةاماجنة جوثشكنةرى ئ
 

ى نيشـاندةرى  بـةهؤى سيسـتم   َيت(ينَيت)نابنناثشـك ى جـوآلو  ئامـاجن وةسـتاوةكان و هةنـد    ئاماجنـة   تةكنيكَيكة 
ــ ــة      ( MTI)    ةوةئاماجنةجوآلوةكان ــارى ئةوةي ــتمة ك ــةم سيس ــة ئ ــةو ئاماجنان ــةوة   ئ ــى دةكات ــئ  و  ش  ةاماجن

 . نابينَيت  ةكاننةويسرتاو
 

  ةاعهداف املت رككا ف 

 

ومـة مؤ ـر   تقنية يتم من خ اا عدم كشـف  اعهـداف الثابتـة وبعـا اعهـداف املت ركـة و لـ  مـن خـ ل منظ         
 رغوب كشفها.( ال  تقوم بت ليل  تل  اعهداف وعدم كشف اعهداف غري امل MTI)      اعهداف املت ركة 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 
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52. Moving Target Indicator ( MTI ) 

       

Signal processing used in primary radar systems to reject signals from fixed or 

slow moving unwanted targets ( buildings, trees, rain, etc. ) and retain for 

detection or display of signals from moving targets (aircraft).  

 كانَلؤكةة جونيشاندةرى ئاماجن
 

ــةيةكة  ــؤ  ثرؤسـ ــطناَلةكان بـ ــتمةكانى رِ  سـ ــة سيسـ ــةهَينرَيت بة  لـ ــةرةتايى بةكارئـ ــةِرانى سـ ــتى ادارى طـ مةبةسـ
َين)بينـا    ن دةرخبريـان ئـةو ئاماجنانـةى كـة بةهَيواشـي ئـةجوَلَين و ناويسـرتيَ        ةكاننيشاننةدانى ئاماجنة وةستاو

 .(كان)فِرؤكةات كة دةجوَلَينخئةو ئاماجنانة دةرئة باران ........هتد(لة هةمان كاتدا نيشانةىدرةخت  
 

  اعهداف املت ركةمؤ ر 
 

املتعلقـة   اإل ـارات  وسيلة ملعاجلة اإل ارات تست دم يف منظومـات الـرادار الباحـث اعولـي الغـرض منهـا عـدم  ظهـار        
أبنيـة ،   ظهارهـا )  وب باعهداف الثابتة أو اإل ارات املتعلقة باعهـداف الـ  تت ـرك بشـكل بطـية ومـن غـري املرغـ        
 ا رات(. ) الط  ركأ وار ، مطر وغري  ل  ( ويف نفس الوقل تقوم بكشف و ظهار اإل ارات اخلاية باعهداف املت

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

53. Multilateration (MLAT) System 

      * 

A group of equipment configured to provide position derived from the 

secondary surveillance radar (SSR) transponder signals (replies or squitters) 

primarily using time difference of arrival (TDOA) techniques. Additional 

information, including identification, can be extracted from the received 

signals. 

  MALT ىكةشتيةوانى بينينطَيرسيستمى 
 

لـة   نَيريرئةطوةاآلنةى بةو سطن ) شؤَينى فِرؤكةكان (هةية تواناى دؤزينةوةى شوَينيان ثَيكةوة ةكؤمةَلَيك ئامَير
اســتةوخؤ( بــةو دانــةوة  يــان وةآلمــى ِر ثــةر ) SSRادارى وةآلمــدةرى ســةربةِرلــة هــةروةها   ئـامَيرى نَيــردةوة 

زانينـى  ى  بـة هـؤ   ها   هـةروة TDOAلـة كـاتى طةيشـن     بةكارئـةهَينرَين     ةكـان جياواز انةى بؤ كاتـة نيكتةك
 . زانيارى زياتر بةدةست دَيت  ةكانيشةوةهاتوو ةسطناَل
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 ( MALTنظام اإلستط ع امل حي ) 
 

 ت تلقا يـة( أو  دابـا  رموعة أدهنة مرتبة حبيث تونر املوقع املستمد من   ـارات اجلهـاز املرسـل ، اديـج ) ردود    
بشكل ر يسي  ( TDOA( ب ست دام تقنيات اإلخت ف يف زمن الويول )  SSRالتابع للرادار الباحث الثانوي ) 

 ، وتكن  ست  ص معلومات  ضانية ، مبا يف  ل  التعرف من اإل ارات الواردة. 
 

 
 

( References: Doc 4444 ) 

 

 

54. Multinational Facility or Service 

       

A facility or service established for the purpose of servicing international air 

navigation in airspace extending beyond the airspace serviced by a single State. 

It could be operated by one State, a group of States or an international 

operating agency. Guidance on the establishment of such a facility or service is 

included in all regional air navigation plans. 
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 دهةنةدابينكردن يان خزمةتطوزارى فرة ِر
 

لـة   ودةوَلـةتى وانى ئامسـانى نيَ يبـة مةبةسـتى خزمـةتى كةشـتي     ةئامـادةكراو  يةكةيدابني كردن يان خزمةتطوزار
 وآلتَيـك  زمةتـة خئةو  دةكرَيت  خزمةتى كة لةاليةن يةك وآلتةوة يةكايةى ئامسانئةو  دواى   كايةى ئامسانى 

نكردنـة  بـةو دابي ة دةتوانَيت ثَيشكةشـى بكـات   كـ    خستنةكارةستةيةكى نَيودةوَلةتى بؤ يان ضةند وآلتَيك يان د
ةكان ييرى ِرَينمادةستة بةوانى ئامسانى ييةكانى كةشتييمجةم نةخشة هةرَييدا سةِرتَييان بةو خزمةتطوزاريية 

 كات سةبارةت.ب
  

 التوهين أو اخلدمة املتعددة اجلنسيات
 

وي ال ي  ال اجلعد ادمة امل حة اجلوية الدولية يف الفضاة اجلوي املمتد نيما بجتهين/خدمة معدة لغرض خد 
يل.  ية للتشغة دولختدمه دولة واحدة. وتكن أن تقوم خبدمته دولة واحدة ، أو رموعة من الدول ، أو هي 
  ة.دموتضمن مجيع اخلطط اإلقليمية للم حة اجلوية  اإلر ادات بش ن وضع ه ا التوهين أو اخل

( References: Doc 9161 ) 

55. Multiplier Effect 

       

Normally expressed as a factor showing how much the direct economic impact 

of the air navigation facilities and services is increased by the indirect and 

induced economic effects of the air navigation facilities. 

 كاريطةرى ضةند بارة
 

ردن و كـ بـؤ دابين  اسـتةوخؤ ى كاريطـةرى ئـابورى رِ  بوونكة فاكتةرَيكة بـؤ بـِرى زيـاد   بةوةى  ئامازةى ثَي ئةدرَيت 
ابينكردنــى كــة بــةهؤى د كان اســتةوخؤناِر يــةيئابور ةئاســةوار بــة هــؤى ةكان يــوانية ئامسانييخزمةتــة كةشــتي

 ت.ووئةداوانى ئامسانى ِريكةشتي
  

 الت ثري املضاعف
 

من خ ل  ة اجلويةمل حايعرب عنه عادة كعامل يبني مقدار  زدياد اعثر اإلقتصادي املبا ر لتوهينات وخدمات  
   اآلثار اإلقتصادية غري املبا رة ال  حتدثها جتهينات امل حة  اجلوية.

 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 
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56. Multi – Radar Trajectory Reconstitution   ( MURATREC) 

      

 

A technique for the accurate a – posteriori determination of an object trajectory 

using simultaneous measured observation from a number of radars.  

 

 ادارَيكدؤزينةوةى ئامانج بة بةكارهَينانى ضةند ِر

 

ة بنرَيت رئةهَيبةكا يشَلينةوة لة دؤزينةوةى وردى ئاماجنةكان بةشَيوةيةكى باشرتتةكنيكَيكة بؤ لَيكؤ
 .ةوة ادارَيكية وةرطرياوةكان لة ضةند ِريبةكارهَينانى زانيار

 
  كشف اعهداف ب ست دام رادارات متعددة 

 

ن مـ دة تقنية تسـت دم لت قيـق دقـة كشـف  لألهـداف بشـكل أنضـل مـن خـ ل  سـت دام بيانـات مسـتلمة مـن عـ              
 الرادارات.  

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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- N - 
    

1. Narcotics Control 

     

Measures to control the illicit movement of narcotics and psychotropic 

substances by air. 

 بةرةكانهؤش كؤنرتؤَلكردنى
 

انـةى  ئـةو ماد  ن وهؤشـبةرةكا  ياسـاغة  مـادة ثَيكردنى مجوجـؤلَ  ىبـؤ كـؤنرتؤلَ   تثيـادة ئـةكريَ  كـة   يةَيكارانةئةو ِر
 . لةناو فِرؤكةدا ى مرؤف لةسةر هؤش  يان هةيةيكاريطةر

 
  دراِتعلى املسيطرة ال

 

 رة.قِل ِبالطا على احلركِة احملظورِة للم دراِت واملواِد املؤثرة على الع املت  ة للسيطرة اإلدراةات 
 

( References: Annex 9 ) 

 

2. Nautical Mile (NM) 

     

The length equal to 1 852 metres exactly. 

 ميلى دةريايى
 

 م.1852درَيذى ماوةيةك يةكسان بَيت بة 
 

  ميل حبري

  

 مرِت بالضبط. 1 852 املسانة ال  تساويطوَل 
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( References: Annex 5 ) 

 
3. Navigation Aid (NAVAID) Infrastructure 

    

NAVAID infrastructure refers to space-based and or ground-based NAVAIDs  

available to meet the requirements in the navigation specification. 

 

 ةكانيوانييذَيرخانى ياريدةرة كةشتي
 

 ِرةوشــةكانىة لــ تَيــدابَيت كــةى انــةمةرج ئــةو, يــةكان ييــان زةمين /ةكان يــة ئامسانييوانييياريــدةدةرة كةشــتي
 .دا هاتووة يوانيكةشتي

  

 امل حية للمساعدات اعساسية البنية
 

 .ايفات امل حيةاملو يف الواردة بالشروط للوناة املتاحة اعرضية أو/ و الفضا ية امل حية املساعدات
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( References: Doc 9613 ) 

 

4. Navigation Application 

 

The application of a navigation specification and the supporting NAVAID 

infrastructure, to routes, procedures, and/or defined airspace volume, in 

accordance with the intended airspace concept. 

Note.— The navigation application is one element, along with 

communications, ATS surveillance and ATM procedures which meet the 

strategic objectives in a defined airspace concept. 

 كةشتيةوانى كارثَيكردنى
 

ةسةر ل   ةكانييوانية ثشتيييوانيبؤ ياريدةرة كةشت ةرخانذَي كردنى وانى ويكةشتي ىى ِرةوشكردنَيبةجَيج  
 نى.يةى ئامساكا ضةمكى يان قةبارةيةكى ديارى كراو لة كايةى ئامسانى بةثآى / كانى كاركردن ناوضةو  َيرةوِر

 
 تَيبينى:

و  انيةكيوةندثةي ىةزلةطةَل ِرةط ) هَيمانةكان( يةكَيكة لة ِرةطةزةكانشتييوانى جَيبةجَيكردنى ِرةوشى كة
 ئاماجنة شن بةو ِرةطةزى بةِرَيوةبردنى مجو جوَلى ئامسانى بؤ طةي) سوسةكارى(بينينطَيِرى  ىِرةطةز

 تَيطةيشتنى كايةى ئامسانى .) ضةمكى( ةكان لة يسرتاتيجي
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 امل حي التطبيق
 

 أو/ و اإلدراةات ومناطق الطرق على الداعمة، امل حية للمساعدات اعساسية والبنية امل حية املوايفة تطبيق  

 .اجلوي ادال ملفهوم ونقا اجلوي، ادال من حوم حمدد
  ادارة عنصرو االستط ع وعنصر االتصاالت، عنصر دانج  ىل واحد عنصر هو امل حي التطبيق : م حظة
 .اجلوي ادال مفهوم من املنشودة االسرتاتيوية دافلبلوغ اعه اجلوية احلركة

 
( References: Doc 9613 ) 

 

5. Navigation Function 

     

The detailed capability of the navigation system (such as the execution of leg 

transitions, parallel offset capabilities, holding patterns, navigation databases) 

required to meet the airspace concept. 

Note.— Navigational functional requirements are one of the drivers for the 

selection of a particular navigation specification. Navigation functionalities 

(functional requirements) for each navigation specification can be found in 

Volume II, Parts B and C. 

 

 وانىيئةركى كةشتي
 

 و تواناىى )وةكتَيطةيشتنى كايةى ئامسان )ضةمكى( دراو بةَييار لانى بِريسيستمَيكى كةشتي توانست بؤ
رةبوى بؤ قة داريبةكاناستة تةفِرؤكةوانى لة ئاِر َيكخستنى ِر تر   تواناى بةشَيكىبؤ  بةشَيكلة  طوزةركردن

ردنى وكةثةيِرتواناى   وانى ضاوةِرنى اكجؤرة ثةيِرةوكردنىناى   توا واتة لةبرى ئةوةى دوابكةوَيت  دواكةوتن
 .(  يةكانيية كةشتيةوانيبنةماكانى زانيار

دوو بةشى هةر لةو يةكانيوانيكةشتي ِرةوشةى دنثاَلنةرةكانى هةَلبذار لة انى يةكَيكةيوئةركى كةشتي بينى :َيت
لة ) ى تيا هاتووةكةشتيوانيةكان خةسَلةتةة ئةركى هةر يةكَيك ل 9613)ب( و )ج( لة بةرطى دووى بةَلطةى 

 ( ييةكانفةرمانذَير بِرطةى مةرجة 
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 امل حية الوظيفة
 

 آخـر،   ىل قطـاع  مـن  الاالنتقـ  قـدرة  اجلـوي ) مثـل   ادـال  مبفهوم للوناة املقررة امل حي للنظام التفصيلية القدرة

 البيانـات  قواعـد  قدرةو االنتظار، ب مناط الوناة ةوقدر للت خري، تعويضا موازية دوية مسارات يف وقدرات الطريان

 امل حية.

 يف  ج (  () ب (  و   البابان ويتضمن .امل حية املوايفات اختيار دوانع أحد هي امل حية الوظيفة م حظة :
  الوظيفية (. الشروط بند م حية ) حتل موايفة كل الدليل وظا ف ه ا من الثاني ادلد

 

( References: Doc 9613 ) 

 

6. Navigation Specification 

     

A set of aircraft and flight crew requirements needed to support performance-

based navigation operations within a defined airspace. There are two kinds of 

navigation specifications: 

Required Navigation Performance (RNP) specification:  Anavigation 

specification based on area navigation that includes the requirement for 

performance monitoring and alerting, designated by the prefix RNP, e.g. RNP 

4, RNP APCH. 

Area Navigation (RNAV) specification:  A navigation specification based on 

area navigation that does not include the requirement for performance 

monitoring and alerting, designated by the prefix RNAV, e.g. RNAV 5, RNAV 

1. 

Note 1.— The Performance-based Navigation (PBN) Manual (Doc 9613), 

Volume II, contains detailed guidance on navigation specifications. 

Note 2.— The term RNP, previously defined as “a statement of the navigation 

performance necessary for operation within adefined airspace”, has been 

removed from this Annex as the concept of RNP has been overtaken by the 

concept of PBN. The term RNP in this Annex is now solely used inthe context 

of navigation specifications that require performance monitoring and alerting, 

e.g. RNP 4 refers to the aircraft and operating requirements, including a 4 NM 

lateral performance with on-board performance monitoring and alerting that are 

detailed in Doc 9613. 
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 كةشتيةوانيةكانِرةوشة 
 

 ردنى كشتيوانيثبؤ  ثَيويسن وة هةيةكانةيةية فِرؤكةكان و دةستةى سةركردايةتكؤمةَلَيك مةرجة ثةيوةندى ب
وو جؤر د . كراوياريدى ئامسانى يوانى لة كايةيةكيكردنى كةشتَيبةجَيلةسةر ج بةندة وانيةكان كةية كةشتيكرد
 :ن ةكان هةيكةشتيةوانيِرةوشة لة 

 دن كرَيبينيةرجى ت  م دةظةر يوانىيسيستمى كةشت بةوانى تايبةت يكةشتي ِرةوشى: وانى دةظةريكةشتي ةوشىِر
و بةم ئةناسرَين  RANV  بة  انةِرةوشتيا نية   جؤرةكانى ئةم  سةر فِرؤكةكةى  و بة ئاطابونى هةَلةكانى

 . RNAV 1يان  RNAV 5جؤرة ئةنوسرَيت 
مى بةت بة سيستوانيةكانى تاييكةشتي ِرةوشةوانى دةظةر: يم دانى كةشتيئةجنا ِرةوشةكانى:  1 بينىَيت

ن ة هةَلةكالبة ئاطابوون  وفِرؤكةكة  لةسةر كردن َيبةجَيكردنى جيتَيبينانى دةظةر و مةرجى يكةشتي
 RNP APCHيان  RNPكة بةشَيوةى ئةناسرَيت  RNP بة ِرةوشةئةم  ى  جؤرةكان طرَيتةوةئة

 ئةنوسرَيت.
انى يوكةشتي شةكانىِرةو ِرَينمايى وردى سةبارةت بة  9613Doc   ىبةرطى دووةم لة بةَلطةلة  :  2 بينىَيت
 يا هاتووة .ت

 

 امل حية املوايفات
 

 داخل يف اعداة لىع القا مة امل حة عمليات لدعم وضرورية القيادة وطواقم بالطا رات تتعلق  روط رموعة 

 :امل حية ملوايفاتا من نوعان وهناك .حمدد دوي أي رال

 منت على  عداةا ريد  رط تشمل وال املنطقة، م حة نظام ختص م حية موايفات  املنطقة: م حة موايفات

 الف ة هك ا مث  حبيث تكتج RANV   ىل اعخطاة ، ومتين ن ات ه ه املوايفات بالباد ة والتنبيه الطا رة

RNAV 5  أوRNAV 1 
  الطا رة نجتهي  رط وتشمل املنطقة م حة نظام ختص م حية موايفات املنطقة: م حة أداة موايفات
حبيث تكتج  RNPاد ة بالب   ه ه املوايفات ن ات ومتين اعخطاة ،  ىل التنبيهات وايدار اعداة ريد مبعدات

 .  RNP APCHأو  RNPالف ة هك ا مث  
   .امل حية يفاتاملوا بش ن تفصيلية دات ر ا  Doc 9613 الدليل ه ا من الثاني ادلد يتضمن م حظة : 

 

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

Annex 15, Doc 9613 ) 
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7. Near-Parallel Runways 

     

Non-intersecting runways whose extended centre lines have an angle of 

convergence/divergence of 15 degrees or less. 

 

 فِرطة شَيوة تةريبةكان
 

ــةو فِرطانة ــةئ ــةكرتبِرنني   ي ــة ي ــةاَلمك ــتةكانيان    ب ــذكراوةى ئاراس ــةبِرن    درَي ــةكرت ئ ــ,  ي ــةكرتبِريينطؤش  ةى ي
 . يان كةمرتة °15يان  جيابونةوةيان / يان  انِراستةكانيائ

 
 املتوازية  به املدارج

 

   .أقل أو دردة ١٥ ق قدرهاانرتا / ت قي  زاوية املمتدة املركنية يكون خلطوطها ال  طعةاملتقا غري املدارج هي
 

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

II,  

Doc 9643 ) 
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8. Net Asset Value 

    

The value of the total assets of an entity after deduction of all debts (equals 

equity capital). 

 
 شت/ضةَلةكةنرخى  ِر

 

متـةكان(  )بار داشـكاندنى سـةرجةم   دواى ى ديـاريكراو  قةوارةيـةك الى  ان (كضـةَلةكة ة)ِر انشـتةك  تـةواوى نرخى 
 هاوبةشةكان(. قةرزةكان )يةكسانة بة سةرمايةى 

   

 قيمة اعيل الصانية
 

 قيمة اعيول الكلية لدى كيان معني بعد خصم كل الديون ) تساوي رأس مال املساهمني (.
 

  ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

    

9. Network Station 

     

An aeronautical station forming part of a radiotelephony network. 

 

 ةكانييثةيوةند ىوَيستطةى تؤِر
 

 . َيتيةكان ثَيك ئةهَينياديؤِر ةييى ثةيوةندتؤِر لة  بةشَيك ين  بة فِر ةوَيستطةيةكى تايبةت
 

 اإلتصاالت حمطة  بكِة
 

 . حمطة خاية بالطريان تشكل دنةا من  بكة اإلتصاالت الراديوية
 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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10. Newton (N) 

     

The force which when applied to a body having a mass of 1 kilogram gives it 

an acceleration of 1 metre per second squared. 

 

 نيوتن
 

ةداتآ ( ئــَيكىونَيكى )خَيرابــوِربــِرى ئــةو هَيزةيــة كــة خبرَيتــة ســةر تــةنَيك كَيشــةكةى يــةك كيلــؤطرام بَيــت طــو 
 .ئةبَيت مةتر لة دووجاي ضركةيةكدا 1بِرةكةى 

 
 نيوتن 

 

 تربيع.   الثانيةمقدار القوة ال    ا سلطل على دسم كتلته  كيلوغرام واحد تعطيه تعوي  قدره مرت واحد يف
 

 

 
( References: Annex 5 ) 

 

11. Next Data Authority 

      

The ground system so designated by the current data authority through which 

an onward transfer of communications and control can take place. 
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 يةكانى داهاتويدةستةآلتى زانيار
 

ــتمى زةمينية ــتةآلتى زانيار يـــةئـــةو سيسـ ــة دةسـ ــة لـــة رِ ديـــةكان يكـ ــدوة كـ ــتاى مةزرانـ ــةوة طواسـ نةوةى َيطةيـ
 يةكان و ضاودَيرى ئةجنام ئةدرَيت.يثةيوةند

 
 سلطة البيانات التالية

 

ت اإلتصــاال النظــام اعرضــي الــ ي عينتــه ســلطة البيانــات الســارية بهــ ه الصــفة ، والــ ي جيــري مــن خ لــه نقــل   
 .واملراقبة

 
( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 

 

12. Night 

      

The hours between the end of evening civil twilight and the beginning of the 

morning civil twilight or such other period between sunset and sunrise, as may 

be prescribed by the appropriate authority. 

Note 1 . — Civil twilight ends in the evening when the centre of the sun’s disc 

is 6  degrees below the horizon and begins in the morning when the centre of 

the sun’s disc is 6 degrees below the horizon. 

Note 2 . — For   civil   aviation,   night   in Iraq is the hours  between 15 

minutes after sunset and 15 minutes before sunrise. 

 شةو 
 

وةى نَيوان ن يان مايانياو سةرةتاى ئاسؤي بة ى خؤرى ئَيوارانةئةو كات ذمَيرانةي دةكةونة نَيوان نةمانى زةرد
 ديارى ئةكات. ئاوابون و هةَلهاتنى خؤر وةكو دةستةآلتى تايبةت مةند

بَيت و زةردةى خؤرةوة َيَلى ثلة لة خوار ه 6ؤذ بونى  خؤر لة ئَيواراندا بةشَيوازَيك ضةقي ِر ئاوا : 1بينى  َيت
 ثلة لة خوار ئاسؤوة بَيت . 6ؤذ لة بةيانياندا دةست ثآ ئةكات ضةقى ِر

بونى خؤر دةست ثآ خولةك لة ئاوا 15عَيراق شةو دواى  شارستانى لة سةبارةت بة فِرؤكةوانى : 2بينى  َيت
 خولةك لة هةَلهاتنى خؤر لة بةيانياندا كؤتايى دَيت. 15ةكات و ثَيش د
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 الليل

 

ة بـني غـروب   أي نـرتة زمنيـ   َأوالصـباحي  غسـِق  املـدنَي   البني نهاية الغسِق املـدني املسـا ِي وِبدايـة    املمتدة الساعات 
 الشمس و روقها ونقا ملا حتدده  السلطة امل تصة. 

عنـق ويبـدأ يف   دردـات حتـل ا   6 مركـِن قـرِص الشـمس   يكـون  تهـي يف املسـاة عنـدما    دني َيناملغسق ال -. 1 ة حظم
 دردات حتل اعنق.   6الصباح عندما يكون مركن قرص الشمس 

 15نتهـي قبـل   دقيقة مـن غـروب الشـمس وي    15بالنسبة للطريان املدني العراقي يبدأ الليل بعد  –. 2 ة حظم
 دقيقة من  روق الشمس. 

 
 

( References: Annex 1 , Annex 4 , Annex 6 Part I, Part II and Part III ) 

 

13. None (N) 

 

 Feature is not required. 

 هيض
 

 هيض شتَيك داوانةكراوة.
  يةال 

 

 ال  ية مطلوب .
( References: Doc 9625 Volume I )  
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14. Non-Compliant Aircraft 

      

An aircraft configured to comply with the requirements of an RVSM MASPS 

which, through height monitoring, is found to have a total vertical error (TVE) 

or an assigned altitude deviation (AAD) of 90 m (300 ft) or greater or an 

altimetry system error (ASE) of 75 m (245 ft) or more. 

 

 

 ة(يؤَلة)مةرجةكانى تَيدانيفِرؤكةيةكى شِر
 

بؤ  تَيداية ِرؤكةوانىثَيوةرةكانى جآبةجآكردنى ف ىاليةنى كةم  ديزايني كراوة  بة جؤرَيك  يةئةو فِرؤكةية
 ستونى ىَل هةَلةيةكى طةورةى كة ثَيى ئةزانرَيت لة كاتَيكدا ئةوةشنزم ترين جياكردنةوةى ستونى 

يان  /ن زياتر دةكات ثآ يا 300(م يان 90ك لة بةرزاييةكى ديارى كراو بة بِرى  )الدانَييان  /دةكةوَيتةوة 
 زياتر.ن ثآ يا 245(م يان 75بةبِرى )) بةرزبذَيرى( هةَلةيةك لة ذمَيردةرى بةرزى 

 
 للمتطلبات املستونية غري الطا رات

  

 يكتشـف  الرأسـي الـ    فصـل لل امل فـا  اعدنى احلد الطريان يف نظام عداة الدنيا املعايري الستيفاة املصممة الطا رة

 300مـرتا )  90 رمبقـدا  املعـني  عـن االرتفـاع   احنـراف  أو رأسـي،   كلـي  خبط  يتسم أداةها أن اعداة ريد طريق عن
  قدم ( أو أكثر .  245)   مرًتا 75 مبقدار االرتفاع عداد خبط  أو ، أكثر أو  قدم (

 

( References: Doc 9574 ) 

 

15. Non-Congested Hostile Environment 

         

A hostile environment outside a congested area. 

 ى ضؤَلبةخشذينطةيةكى زيان
 

  . بة دانيشتوان  جةجناَل يةكى خراث لةدةرةوةى ناوضة) ثؤخَل( ذينطةيةكى 
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   رة غري مندمحةاض بي ة

 

  .رة خارج املناطق املكتظة بالسكاناضبي ة  ات موايفات 
 

( References: Annex 6  Part III ) 

 

16. Non-Hostile Environment 

  

An environment in which: 

a) a safe forced landing can be accomplished because the surface and  

surrounding environment are adequate; 

b) the helicopter occupants can be adequately protected from the elements; 

c) search and rescue response/capability is provided consistent with  anticipated 

exposure; and 

d) the assessed risk of endangering persons or property on the ground is  

acceptable. 

Note.— Those parts of a congested area satisfying the above requirements are 

considered non-hostile. 

 بَى خةوش /ذينطةيةكى ئاسايى / بآ زيان
 

 :كة ذينطةيةكة 
 .ووكةش و ناوضةكانى دةوروبةرىى ِريدا بكرَيت لةبةر طوجناوَينيشتنةوةى ناضارى تي -أ

 . سىلة مةتر ثارَيزراوبن بةشَيوةيةكى طشتى (ةكةة)هةليكؤثتةرسةرنشينانى ثةروانةدارةك -ب

 .دابَيت كانداواناتسنورى  لة  زطاركردن و ِر) ثةجيور( كاردانةوةى تيمةكانى لَيكؤَلينةوة و سؤراغ  -ت

 وبَيت.بة ئاستَيكى طوجنا مشةكةكانيانكراو لةسةر كةسةكان و وانوودانى مةترسى ضاوةِرِر -ث

 انييزى بَيينطةيةكذبة ةرةوةى تَيدابَيت ئةو مةرجانةى س و بة دانيشتوانضِر بَيت هةرناوضةيةك  بينى :َيت
 .دائةنرَيت

 
 ضارةبي ة غري 

 

 بي ة نيها : 
 تكن  دراة عملية اابوط اإلضطراري كون سط ها واملناطق احمليطة بها م  مة ل ل .  .أ
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  اغلو املروحية تكن محايتهم بشكل كايف من كانة امل اطر. .ب

 ج.  ستوابة و مكانات نرق الب ث واإلنقا  تكن حتقيقها  و 
 حتماالت اخلطر املتوقعة على اع  اص واملمتلكات مبستوى مقبول.  د.  

 غري ضارة. أي منطقة مكتظة بالسكان تتونر نيها املتطلبات امل كورة يف اععلى تعترب بي ة –م حظة. 
 

( References: Annex 6  Part III ) 

 
17. Non-Instrument Runway 

       

A runway intended for the operation of aircraft using visual approach 

procedures. 

 فِرطةيةكى بآ ئامَير
 

يِرةو ثةنةوة ووبى نزيكةكانييَيكاراييِربةضاو ة بةكارهَينان لةاليةن ئةو فِرؤكانةى ببَيت فِرطةيةك تايبةت 
 .ئةكةن 

 آليمدرج غري 
 

 البصري.مدرج خمصص لإلست دام من قبل الطا رات ال  تتبع سياقات التقرب 
 

 
 

( References: Annex 14 Volume I,  Doc 9157 Part 1  
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18. Normal Operating Zone (NOZ) 

       

Airspace of defined dimensions extending to either side of an ILS localizer 

course and/or MLS final approach track. Only the inner half of the normal 

operating zone is taken into account in independent parallel approaches. 

 

 ى ئاسايىخستنبةطةِر ) كةرتى(ناوضةى
 

ةى اســتراوى ئاِركيديـار تـةوةرى   هــةردوو الى  سـةر  بـة بؤتـةوة  وبـةرَيكى زانــراو درَيذ وبةِر ةيـ يكايةيـةكى ئامسان 
 تـةنها  دابةخؤةكانى نزيـك بونـةوةى تـةريبى سـةر    كرد  لة  ىيان نيشتنةوةى مايكرؤويفو/ نيشتنةوةى ئامَيرى 

 . تئةكرَياوةضِر ئاسايي ووبةرى بةكارهاتوو بؤ بةطةرخستنىنيوةى ِر
 

 اإلعتيادي التشغيل قطاع
 

وويفي، كرملأو اابوط ا معرف اعبعاد تتد اىل أي من دانيب ررى حمدد حمور مسار اابوط اآللي و / دوي رال
    لعادية.لتشغيل اانطقة ويف عمليات اإلقرتاب املتوازية املستقلة ال يؤخ  يف اإلعتبار سوى النصف الداخلي مل

      
( References: Doc 4444, Doc 8168 Volume I, Doc 9643 ) 

 

19. NOTAM 

        

A notice distributed by means of telecommunication containing information 

concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, 

service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to 

personnel concerned with flight operations. 

 

 (NOTAM) فِريننامة

 

ةكانى يثةيوةسـت بـة ثَيويسـتي    يـةكانى زانيار  و بآ تـةل دابـةش ئـةكرَيت     داربآلو كراوةيةكة بة ثةيوةندى تةل
ئـةو     لـة بـارةى   بَيـت  مةترسـى   كـة  يـان هـةر سةضـاوةيةك    َيكارةكـان يةكان يان ِريطوزارتفِرؤكةوانى يان خزمة

زؤر ثَيويسن بـؤ   يانةبزانينى ئةو ِرَينماةكان و ييان طؤِرانكاري تةيان بارودؤخى ئةو كا ئةبَيتدروست ِرةوشةى 
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-09-29) بة ثَيى ئةو  فريينامةيةى خوارةوة كة نوسراوة لة .لة كاتى طوجناودا  كارمةندانى بوارى فِرؤكةوانى
 . عَيراق هةردوو فِرؤكةخانةى سليمانى و هةولَيرى بة ِرووى طةشتة نَيو دةوَلةتيةكاندا وةستان( 2017

 
 )  ع ن للطيارين (  النوتام

 

تـه أو  ن أو خدما ع ن يوزع باإلتصال السلكي وال ساكي وحيتوي علـى معلومـات تتعلـق بـ ي مـن جتهيـنات الطـريا       
ملعلومات اعرنة ه ه م دراةاته أو أي مصدر خطورة ، و ل  من حيث النشوة أو احلالة الراهنة أو التغريات وتكون 

  ة للعاملني يف رال العمليات اجلوية.يف الوقل املناسج ضروري
  

Example : ICAA NOTAM  

 

 

 
 

( References: Annex 10 Volume II, Annex 11, Annex 15, Doc 4444, Doc 

9574 ) 
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20. No Transgression Zone (NTZ) 

        

In the context of independent parallel approaches, a corridor of airspace of 

defined 

dimensions located centrally between the two extended runway centre lines, 

where a penetration by an aircraft requires a controller intervention to 

manoeuvre any threatened aircraft on the adjacent approach . 

 

 نوناوضةى قؤرخ/ نةضو
 

هـةردوو   ىسـت اَيَلـى ناوةرِ لـة نَيـوان ه   سـت اِرناوةدةكةوَيتـة   ى زانـراو  ووبـةرَيك بـة رِ كايةى ئامسـانى  لة  ةَيكَيرةوِر
 اكرَيتن ؤكةكانةوة تَيثةِركردنى ئةو  ناوضةية لة اليةن فِر ةى نزيكبونةوةى تةريب   كردبةكارهاتوبؤ  فِرطةى

 ونةوةىضةى نزيكبناو ونزيك نةبَيتةوة  لة ى ترلة ضاودَيرى ئامسانى تا هيض فِرؤكةيةك وةرطرتن بةبآ مؤَلةت
 .ةوة يدراوسَى تا نةضَيتة دَؤخى مةترسي

 
 الت طي عدم منطقة

 

ات اإلقرتاب ني لعمليست دمممر يف ادال اجلوي املعرف اعبعاد ويقع يف الوسط بني  متدادي حموري املدردني امل
 منطقة يفي طا رة صبح أ  ن من املراقج حتى ال تاملتوازية املستقلة ، وال تدخل الطا رة يف ه ا املمر  ال ب

 اإلقرتاب  اداورة مهددة. 
 

( References: Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9643 )  
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- O  - 
 

1. Observation (Meteorological) 

     

The evaluation of one or more meteorological elements. 

 

  كةشتآبينى  ى هةوايى /ةدياردي
 

 كةش و هةوا. )هَيمانةكانى(ةطةزةكانىك يان زياتر لةِرهَيمانةيهةَلسةنطاندنى 
 

 الريدة اجلوية ) اعنواة اجلوية (

 

 .اعنواة اجلويةدعنايِر أكثر من واحد َأو عنصر تقييم 
 

( References: Annex 3 ) 

 

2. Obstacle 

     

All fixed (whether temporary or permanent) and mobile objects, or parts 

thereof, that: 

a) are located on an area intended for the surface movement of aircraft; or 

b) extend above a defined surface intended to protect aircraft in flight; or 

c) stand outside those defined surfaces and that have been assessed as being a   

hazard to air navigation. 

Note.— The term obstacle is used in this Annex solely for the purpose of 

specifying the charting of objects that are considered a potential hazard to the 

safe passage of aircraft in the type of operation for which the individual chart 

series is designed. 

 
 

 ِرَيطر /بةربةست
 

 : تةنَيكى جَيطري يان جوآلو )بةشَيوةيةكى كاتى يان بةردةوام( يان بةشَيكى
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 دةكةوَيتة ناو ناوضةيةك كة مجوجؤَلى فِرؤكةي تَيداية لةسةر زةوى يان -أ

 كةكان لة هةوادا يان ؤةتى فِركراو بؤ سةالميبةرزترة لةبةرزى ديار -ب

 . ىوانى ئامسانيمةترسى لةسةر كةشتيجَيطاى  بةآلم دةبَيتة  يةلةدةرةوةى ئةو ناوضانة -ت

ةر ترسى لةستة مة: بةربةست لةم بةَلطةيةدا تةنها بؤ مةبةستى ديارى كردنى ئةوشتانةن كة دةبَيبينى َيت
 . ؤسةكانى بةطةرخسنؤكةكان لة ثِرفِر
 
 ا قالع
 

 بل أو مت رك ) بشكل وق  أو دا م ( أو دنة منه :دسم ثا
 يقع يف منطقة ضمن حركة الطا رات على اعرض ، أو  .أ
 تتد أعلى من اإلرتفاع احملدد لس مة الطا رات يف اجلو ، أو  .ب

 ج. يقع خارج ه ه املناطق  ال أنه يشكل خطرا على امل حة اجلوية.
               طـا رات ضـمن  لغرض حتديد اعدسام ال  تشـكل خطـرا علـى ال     العا ق يف ه ا املل ق مست دم نقط –م حظة. 

 عمليات التشغيل .
 
 

 
 

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

15 )  
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3. Obstacle Clearance Altitude (OCA) or Obstacle  Clearance  Height 

(OCH) 

   

The lowest altitude or the lowest height above the elevation of the relevant 

runway threshold or the aerodrome elevation as applicable, used in establishing 

compliance with appropriate obstacle clearance criteria. 

Note 1.— Obstacle clearance altitude is referenced to mean sea level and 

obstacle clearance height is referenced to the threshold elevation or in the case 

of non-precision approaches to the aerodrome elevationor the threshold 

elevation if that is more than 2 m (7 ft) below the aerodrome elevation. An 

obstacle clearance height for a circling 

approach is referenced to the aerodrome elevation. 

Note 2.— For convenience when both expressions are used they may be 

written in the form “obstacle clearance altitude/height” and abbreviated 

“OCA/H”. 

Note 3.— See Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations 

(Doc 8168), Volume I, Part I, Section 4, Chapter 1, 1.5, and Volume II, Part I, 

Section 4, Chapter 5, 5.4, for specific applications of this definition. 

 

 لةبةربةستةكان نبةرزايى قوتاربوون لةبةربةستةكان يان بةرزى قوتاربو
 

خةكـة  ى بارودؤَيثبةكة سةر ئاستى فِرطة لةان ؤخى فِرطة ينزمرتين بةرزى يان كةمرتين بَلندى لةسةر ئاستى ِر
 بة ثَيوةرة طوجناوةكان بؤ قوتاربون لة بةربةستةكان.لةوَيوة بؤ ثابةند بوون  بِرةخسَيت

ــآبينى ــةرز 1 ت ــة قوتــاربون  ي: ب ــتى رِ   ل ــتةكان لــة ئاس ــد  بةربةس ــاوة ئــةثَيورَيت   بَلن  نى قوتــاربوووى دةري
ــة رِ  ــتةكان ل ــةوة دةثَيو لةبةربةس ــى فِرط ــة ثرِ ؤخ ــت   ل ــةى نزيكرَي ــت ؤس ــةوةى درش ــدى قو دا بون ــة بَلن ــاربون ل  ت

تة ر ئـةو ئاسـ  ئةطـة  ئـةثَيورَيت   ؤخـى فِرطـةوة  بةربةستةكان يان لةسـةر ئاسـتى فِرؤكةخانـةوة يـان لـة ئاسـتى رِ      
ةتر يـان  مـ  2زيـاتر لـة    فِرؤكةخانـةوة بَيـت بـة بـِرى      خـاَلى    ئاسـتى   ( aerodrome elevation  )لـةذَير 

 ِرؤكةخانــةوةبَلنــدى قوتــاربوون لــة بةربةســتةكان لــة ئاســتى ف   دايــبازنةيلــة كــاتى نزيكبونــةوةى     , (ثــآ 7)
 .ئةثَيورَيت

              ( ئةنوســرَيت : ئــةم دوو دةسـتة واذةيــة بــة كـورتى بــة )بـةرزى/ بَلنــدى قوتــاربون لـة بةربةســتةكان     2 بينـى َيت
Obstical Clearancee Altitude/Height   ة بةكارئةهَينرَيت بةو كة بةيةكةو  (( OCA/H. 
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/ بةشى  طى يةكةمبةر – 8168يوانى ئامسانى بدة )بةَلطة يَيكارة تايبةتةكانى كةشت: سةرجنى ِر 3 بينىتَي
ِرطةى ضوارةم / ب(   و بةرطى دووةم / بةشى يةكةم / 5- 1ى يةكةم بِرطةى )يةكةم / بِرطةى ضوارةم /بةَش

 مةبةستى زانينى ئةم ثَيناسةية( بة4- 5فةسَلى ثَينجةم بِرطةى )
 

 العوا ق من الت لص علو أو العوا ق من الت لص ارتفاع
 

 باملعـايري  عنـده  امل لتـن  احلالـة،  املطـار، حسـج   منسوب نوق أو املدرج عتبة منسوب نوق علو أقل أو ارتفاع أدنى

 .العوا ق من املناسبة للت لص

 ن  العوا قم الت لص وعلو الب ر، سطح مستوى متوسط من يقاس العوا ق من الت لص ارتفاع :  1م حظة 

 من  ما العوا ق  من الت لص   علو نيقاس الدقيق غري االقرتاب حالة يف أما .عتبة املدرج منسوب من يقاس

أقدام  7مرتين )  من ثرب ك املطار حتل منسوب املنسوب  ه ا كان   ا عتبة املدرج منسوب من وأما املطار منسوب
 .املطار منسوب من العوا ق  من الت لص علو  يقاس الدا ري االقرتاب حالة ( ويف

 ."العوا ق من الت لص علو /  ارتفاع " الن و ه ا على املصطل ان ه ان خيتصر : 2 م حظة
 "Obstical Clearancee Altitude/Height  عند  ست دامهما سويا و ختصارهم "  (OCA/H ) . 

( ادلد اعول اجلنة  8168املستند )  –عمليات الطا رات  –اية بامل حة اجلوية : أنظر السياقات اخل3م حظة 
قرة لرابع الفصل اخلامس  الفاوادلد الثاني اجلنة اعول املقطع  1,5اعول املقطع الرابع الفصل اعول   الفقرة 

 لغرض معرنة تطبيقات ه ا التعريف.  5,4
 

 
( References: Annex 4 , Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 4444,  

Doc 8168 Volume I and Volume II,  Doc 9365 )  
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4. Obstacle Free Zone (OFZ) 

     

The airspace above the inner approach surface, inner transitional surfaces, and 

balked landing surface and that portion of the strip bounded by these surfaces, 

which is not penetrated by any fixed obstacle other than a low-mass and 

frangibly mounted one required for air navigation purposes. 

 
 /بةر بةرةاَل خةوشَيب /بةربةستَيناوضةى ب

 

و  inner approach surfaceنـاوةوةى ئامـادةكراو بـؤ نزيـك بونـةوة       ىووكةشسةر ِر ئامسانى لة بةشةئةو 
 قـةراغى و  شكسـت ؤ نيشـتنةوةى  بـ  ئامـادةكراو  ارىووكو ِر transitional surfaces ناوةوة ىةرطوز ووكارىِر

ت جطـة  بِريَـ  و نـاي جـَيطري يـان جـوآل    ىهيض بةربةسـتَيك ئةم ناوضةية ديارى ئةكةن    ووكارانةئةو هَيَلةى ئةم ِر
 بــؤ نكراويديــار  ة وئاســان وردبوونيــان وبــة ئاســانى وردوخــاش ئــةبن  ويةوةلــة ســةرلــةو تةنــة الوازانــةى كــة 

 وانى ئامسانى.  يكةشتي
 

 العوا ق من يةاخلال املنطقة
 

 للهبوط الفا ل املعد والسطح الداخلي االنتقالي والسطح ل قرتاب املعد الداخلي السطح نوق املودود اجلوى اجلنة

 ل نكسـار  والقابلـة  الكتلة ض يلة اع ياة غري ثابتة عوا ق أي خترتقه وال اعسطح، ه ه حتده ال ي الشريط ودنة

 .اجلوية عغراض امل حة املقررة
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( References: Annex 4 , Annex 14 Volume I, Doc 8168 Volume I and Volume 

II,  

Doc 9365 ) 

5. Occupancy 

    

A parameter of the collision risk model which is twice the count of aircraft 

proximate pairs in a single dimension divided by the total number of aircraft 

flying the candidate paths in the same time interval. 

 

 استة / داطريكردنى ئاراستةطرتنى ئاِر
 

ِرؤكــة لةيــةك فدوو نَيــوان يــدا دوو ئةوةنــدةى نزيكــى ثَيكــدادان تَي ة بــؤييمةترســ) ثلةيــةكى(  ضوارضــَيوةيةكى
ةمان انـدا لـة هـ   كراوةكيراسـتة ديار كـة دةفـِرن لةسـةر ئا     ةىفِرؤكانـ  ئـةو   بةسـةر ذمـارةى   بكرَيت دوريدا دابةش

 كاتدا.
  

 املسار  غل
 

 الكلي العدد على ادمقسوم واحد بعد يف طا رتني بني التقارب حساب ضعف يكون التصادم خماطر لنمو ج امرتبار

 .الفايلة النمنية الفرتة نفس يف املر  ة املسارات يف تطري للطا رات ال 

( References: Doc 9574 ) 
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6. Operating Base 

  

The location from which operational control is exercised. 

Note.— An operating base is normally the location where personnel involved 

in the peration of the aeroplane work and the records associated with the 

operation are located. An operating base has a degree of permanency beyond 

that of a regular point of call. 
 

 خسنطةِربةيان بنكةى  شوَين
 

 . دةكرَيت لَيوة خستنىكانى بةطةِركردةكؤنرتؤَلى تَيدا كة  يةئةو شوَينة
 ةيا ئامادت كارخستنةؤسةى ثِر ىبينى : شوَين يان بنكةى كاركردن ئةو شوَينةية كة كةسة بةرثرسةكانَيت

ة كؤى هةية خرنطى ط خسننكةى بةطةِرؤسةكانى بةطةرخستنى تَيداية   بيدا تةواوى تؤمارى ثِرو تَي دةبَيت 
 .لَيوة ئةكرَيتزياترة لة طرنطى ئةو خاآلنةى كة بانطةوازةكانى 

 
 مكان أو قاعدة التشغيل

 

 املوقع ال ي منه تتم السيطرة على عمليات التشغيل.

مليـات  ع  عـن سؤولني مكان أو قاعدة التشغيل عادة ما يكون يف املوقع ال ي يتوادد نيه اع  اص امل  –م حظة. 
ميـة أكثـر   بـات أو أه تشغيل الطا رة وال ي نيه تتوادد السو ت اخلاية بعمليات التشغيل. قاعدة التشـغيل اـا  ث  

 من أهمية النقاط ال  توده منها النداةات.  
 

( References: Annex 6 Part II ) 

 
7. Operating Lease 

     

An operating lease is designed to meet an air operator’s need for additional 

aircraft, often on a seasonal or short-term basis. 

 

 كر  طرتن بؤ كاركردنبة
اى وةرزى سةر بنةماتر لةزي بؤ فِرؤكةى زياتر ,  ئيشثَيكةرى ئامسانىةكانى يتايبةتة بة دابينكردنى ثَيداويستي

 يان كورت ماوة دةبَيت.
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 التشغيلي الت دري
 

 .اعدل أو قصري ومسيم أساس على يكون ما وغالبا  ضانية، طا رات اىل اجلوي املشغِّل  حتيادات لتلبية صخمص
 

 ( References: Doc 8335 ) 

 

8. Operating Life (of an asset) 

      

 Period of time that a fixed asset can be used. 

 

 ()بؤ ِرة ضةَلةكَيكتةمةنى كاركردن
 

 ( جَيطريةكة بةكاربهَينرَيتِرة ضةَلةكةيدا دةتوانرَيت شتة )كة تَي يةئةو ماوةية
   

 العمر التشغيلي ) عيل ما (
 

 الفرتة النمنية ال  تكن  ست دام اعيل الثابل نيها. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

9. Operational Control 

     

The exercise of authority over the initiation, continuation, diversion or 

termination of a flight in the interest of the safety of the aircraft and the 

regularity and efficiency of the flight. 

 

 

 كاركردن ييضاودَير
 

 الدان لة يان ةطةشتةك ةكة يان درَيذة ثَيدانىتطةش دةست ثَيكردنى  بؤ وةدةستةآلتة ة لةاليةنمةشقَيك
 خستنى َيكِر تى بة مةبةسسةالمةتى فِرؤكةكة  بؤ دابينكردنىبةطةشتةكة كؤتايى هَينان يان استةكةى ئاِر

 .كردنى َيبةجَيو باش ج طةشتةكة
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 التشغيلية املراقبة
 

م ظارة وإلنتمة الطا السلطة على بدة الرحلة أو موايلتها أو حتريف مسارها أو  نها ها حتقيقا لس  ممارسة
   الرحلة وكفاةتها.

  
( References: Annex 3, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 4444, Doc 

8335 ) 

 

10. Operational Control Communications 

      

Communications required for the exercise of authority over the initiation, 

continuation, diversion or termination of a flight in the interest of the safety of 

the aircraft and the regularity and efficiency of a flight. 

Note.— Such communications are normally required for the exchange of 

messages between aircraft and aircraft operating agencies. 
 

 خسنبةطةِر ِركَيفى ىةكانيثةيوةندي
 

 كةطةشتة مىان بةردةواكردنى طةشتةكة يدةست ثَي ة بؤ كردنَيبةجَيج ىتدةستةاَل ةكانىيثَيويستيثةيوةندية   
ك و َيكة و ِرِرؤكةلةبةر هؤكارى ثةيوةست بةسةالمةتى ف طةشتةكة استةكةى يان وةستاندنىيان طؤِرينى ئاِر

 طةشتةكة . باشىو  ىثَيك
ى يةنةكانالةكان و ى نامةكانة لة نَيوان فِرؤكبؤ مةبةستى ئاَل و طؤِر ييةثةيوةند جؤرة ئةم  بينى :َيت

 كان.خةرى فِرؤكةبةطةِر
 
 

  املراقبة التشغيلية تصاالت 

 

عمـور تتعلـق    و  يقانهـا أاإلتصاالت ال زمة لتنفي  السلطات املتعلقة ببـدة الرحلـة أو  سـتمرارها أو تغـيري ودهتهـا      
 و نتظام وكفاةة الرحلة. بس مة الطا رة

  شغلة اا.اجلهة امل ن ه ا النوع من اإلتصاالت عادة ما يكون عغراض تبادل الرسا ل بني الطا رة و _م حظة .
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( References: Annex 10 Volume II and Volume V )  

 

11. Operational Error 

       

Any vertical deviation of an aircraft from the correct flight level as a result of 

incorrect action by air traffic control (ATC) or the aircraft crew. 

 

 خسنةكانى بةطةِرهةَل
 

ةن ةَلــة لةاليــهلــة ئــةجنامى كـارَيكى   ووبـدات ِر وةكـةى خــؤى  لــة ئاســتى فِرين يـة هـةرالدانَيكى ســتونى فِرؤكةكة 
 .ةوة ئامسانى يان دةستةى فِرؤكةوان مجوجؤَلىضاودَيرى 

 
 

 التشغيلية اعخطاة
 

 اجلوية احلركة ةمراقب ن دانجم خاطئ إلدراة نتيوة الص يح الطريان مستوى عن للطا رة احنراف رأسي أي  

 .طاقم الطا رة أو

( References: Doc 9574 )  



90 

 

12. Operational Flight Plan 

      

The operator’s plan for the safe conduct of the flight based on considerations of 

aeroplane performance, other operating limitations and relevant expected 

conditions on the route to be followed and at the aerodromes concerned. 

 

 فِرينن / نةخشةى يثالنى فِر
 

كـة   فِرؤكة وشـى ِرة توانـايى و  سةالمةتى طةشـتةكة دابـني بكـات لةسـةر بنـةماى      بتوانَيت كة ةخةرثالنى بةطةِر 
رى لةسـة  ؤكةكـة اسـتةيةى كـة فرِ  ن لةسـةر ئـةو ئارِ  وان كراوةكـا سنور و بارودؤخة ضاوةِر هةمووةضاوكردنى بةِر

 .فِرن ووى ئةئةو فِرؤكةخانانةى كة بةرةو ِر لةطةَل ئةِروات 
 

 لتشغيليةخطة الطريان ا
 

كانـة   اإلعتبـار  خطة املشغل ال  تؤمن س مة الرحلة مستندة على موايفات الطا رة وكفاةتهـا مـع اعخـ  بنظـر    
 ملسار ال ي ستسلكه الطا رة واملطارات املتودهة اا. احملدوديات والظروف املتوقعة ضمن ا

 

 
 

( References: Annex 3, Annex 6 Part I, Part II and Part III ) 
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13. Operational Planning 

      

The planning of flight operations by an operator. 

 خستنةكارثالنى 
 

 .خةرةوة ؤسةكانى ثةيوةست بة طةشتةكة  لةاليةن بةطةِرشنةخشة سازى بؤ ثر
. 

 تشغيليالت طيط ال

 

 ختطيط العمليات التشغيلية املتعلقة بالرحلة من قبل املشغل. 
 

( References: Annex 3 , Annex 6 Part II ) 

 
14. Operational Requirement (OR) 

  

A statement of the operational attributes required of a system for the effective 

and/or efficient provision of air traffic services to users. 

 

 

   بةطةِرخسن ثَيويستيةكانى

كردنى شـــدا بــؤ ثَيشكة َيكلــة سيســتم   ندابــني بكــريَ   ةخســن كــة ثَيويســت   طارةكانى بةطةِردديــارى كردنــى ئــة   
 .بَيت َيك و ثَيكو ِر ضوست كة بؤ بةكارهَينةران بةشَيوةيةك توضؤى ئامسانىاهخزمةتطوزارى 

 
 لتشغيلا اتمتطلب

 

فـوة  ني بشـكل ك حتديد اخلواص التشغيلية املطلوب تونرها يف النظام لتقـديم خـدمات احلركـة اجلويـة للمسـت دم     
  ونعال.

 
( References: Doc 9694 ) 
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15. Operations Manual 

 

A manual containing procedures, instructions and guidance for use by 

operational personnel in the execution of their duties. 

 

 كان كردة ِرَيبةرى
 

 اليـةن كارمةنـدان  لة رَينهَينئةكاربة كة  َيداية ت يانةىَيساَيكار و ِرَينمايى و ِرِر ية كة تةواوى ئةو بةَلطةيةئةو 
 كردنى ئةركةكانيان.َيبةجَيكاتى ج
 عملياِتالدليل 

 

  ادباتهم.وة أداةهم الدليل ال ي يتضمن السياقات والتعليمات والتوديهات لغرض  ست دامه من قبل العاملني أثنا
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 
16. Operations Specifications 

    

The authorizations, conditions and limitations associated with the air operator 

certificate and subject to the conditions in the operations manual. 

 

 ؤسةكانثِر ىِرةوش
 

ن ةرجانـة ئـةو م  ةسـتةى وابامسانيدايـة و  رى ئئيشثَيكةكة لةطةَل بِروانامةى  كؤتانةيةو مةرج و رِ َيطةثَيدانئةو 
 .نوسراون  ؤسةكانداطةى ثِرلة بةلََ كة
 

 العمليات موايفات
 

 يف دليل عليها ملنصوصا للشروط ختضع وال  اجلوي املشغل   هادة ترانق ال  والقيود والشروط، اع ونات، هي

 العمليات.
  

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 8335 )  
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17. Operator 

      

A person, organization or enterprise engaged in or offering to engage in an 

aircraft operation. 

 

 ئيشثَيكةر /خةربةطةِر
 

ى ثيشان يةئامادان كان يخستنى يةكَيك لة فِرؤكةلة بةطةِر ةَيكخراوَيكة بةشداركةسَيكة يان دةزطايةكة يان ِر
 دا.يخستنشداربوون لة بةطةِربؤ بة ئةدات

 

 املشغِّل
 

   .نيها املشاركة يعرض أو الطا رات  حدى تشغيل يف مشارك مؤسسة، أو منظمة، أو   ص، هو
 

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

11, Annex 12, Annex 13, Annex 18, Doc 4444, Doc 8335 ) 

 

 

18. Operator’s Maintenance Control Manual 

      

A document which describes the operator’s procedures necessary to ensure that 

all 

scheduled and unscheduled maintenance is performed on the operator’s aircraft 

on time and in a controlled and satisfactory manner. 

 

 ئيشثَيكةر ِركيفكردنى ضاكسازى بةَلطةى
 

وى تــةوا ون بــة و ثابةنــدبو بــؤ دةســتةبةر كــردن  دابينــدةكاتخــةر ةكانى بةطةِريِرَيكــارة ثَيويســتيبةَلطةيةكــة 
  رئيشـثَيكة ى لـةكاتى ديـارى كـراودا سـةبارةت بـة فِرؤكـةكان       يي و بآ خشـتة  ييةكانى ضاكسازى خشتةييثَيويست

  . كؤنرتؤَلى هةية بةسةريدابة تةواوى   رئيشثَيكةكة  َيطةيةك بةِر
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 املشغل اخلاص بالسيطرة على الصيانة دليل 

 

اإللتـنام   ولة قـد   مستند يبني سياقات املشغل الضرورية لضمان أن مجيع متطلبات الصيانة اددولة وغري ادد
  بها يف الوقل احملدد بالنسبة لطا رات املشغل وبطريقة مسيطر عليها ومقنعة.

 
 

 
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 

19. Overall Risk 

      

The risk of collision due to all causes, which includes the technical risk (see 

definition) and all risk due to operational errors and in-flight contingencies. 
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  طريةكانطشت مةترسيية
 

)ســةيرى  طرَيتــةوةيانئةةكان يــة تةكنيكييئــةو هؤكارانــةى كــة مةترســي  هــةمووؤ ثَيكــدادان بــ ىمةترســييةكان
رودؤخــة خســن و باةكان بــة هــؤى هةَلــةكانى بةطةِريســةرجةم مةترســي لةطــةَلبكــة(  ى مةترســييةكانثَيناســة

 . ية كان لة كاتى فِريندايكتوثِر
  

 العامة امل اطر
 

 اعخطاة بسبج  اطرومجيع امل التعريف (  ) أنظر الفنية امل اطر تشمل ال  اعسباب جلميع التصادم اطرخم

 .الطريان أثناة يف الطواري التشغيلية وحاالت
 

( References: Doc 9574 ) 

 
20. Overlapping Targets 

     

A condition where radar replies overlap each other in range and/or azimuth. 

(See also "Garbling ")  

 ضوونى ئاماجنةكان ثَيكدا
 

 . ن ادةضدكثَييان  دةبنيةكانطري داو ئاسؤ سَيرة )قةمضى بينني(  لة اداروةآلمةكانى ِرتَييدا  كةبارودؤخَيك 
 

 َتَداخل اعهداف

 

 ظروف أو حالة تتداخل بها  دابات الرادار يف املدى واعنق.
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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- P -   
 

1. Pascal (Pa) 

     

The pressure or stress of 1 newton per square metre. 

 باسكال
 

 بة يةك نيوتن بؤ يةك مةتر دووجا. ةيةكسان يئةو ثاَلة ثةستؤيةيان  ةية فشارئةو 
 باسكال 

 

 الضغط أو اإلدهاد ال ي يساوي نيوتن واحد لكل مرت املربع.
 

 
( References: Annex 5 ) 
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2. Passing Frequency 

     

The frequency of events in which two aircraft are in longitudinal overlap when 

travelling in the opposite or same direction on the same route at adjacent flight 

levels and at the planned vertical separation. 

 

 ِرايةك  طوزةرى
 

ر ذى لة سةدرَي ارىب  لة داكاتى فِرينيةكانطري دةبن  لة كة  دوو فِرؤكة ووداوانةى ئةو ِر بوونىثةِرَيت
لةسةر  نفِريانى ستةنزيكةكَيرةوى ئامسانى و لة ئاسةر ِرى استةئاِرهةمان  سةرثَيضةوانة يان لة  استةيةكى ئاِر

 راو.بنةماى جياكردنةوةى ستونى نةخشة بؤ كَيش
  

 العبور تواتر
 

 على االجتاه نفس يف وأ معاكس اجتاه يف طريانهما عند طولياد تداخ د طا رتان نيها تتداخل ال  اعحداث تواتر  

  .امل طط الرأسي للفصل وونقاد متقاربة طريان مستويات وعند اجلوي الطريق نفس
 

( References: Doc 9574 ) 

 

3. Pavement Classification Number (PCN) 

     

A number expressing the bearing strength of a pavement for unrestricted 

operations. 

 

 ووثؤشتؤكمةيى ِر ذمارةى ثؤَلينى
 

 .ت ربهَينرَيبةكا كؤت و بةندكة بتوانرَيت بآ  كراوةكةووثؤشذمارةيةكة ئاماذةية بؤ هَيزى بةرطةطرتنى ِر
 

 أي متانة الرييفف يالرقم اخلاص بصنف الري
 

 رقم يشري اىل قوة حتمل الرييف مبا تكن من  ست دامه دون قيود. 
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( References: Annex 14 Volume I ) 

 

4. PEL Office 

     

The office within the Civil Aviation Authority responsible for personnel 

licensing functions and processes. 

 

 نوسينطةى كاروبارى مؤَلةتى كارمةندانى فِرؤكةوانى
 

ةركردنى د ةكانىبارة ثةيوةستو كارو ثلةطةيةكة لة ناو دةستةآلتى فِرينى شارستانى بةر ثرسة لة نوسين
 بوارى فِرين. ىمؤَلةتى كارمةندان

  

 مكتج  ؤون  دازات العاملني يف الطريان
 

  ال الطريان. رعاملني يفات الاملكتج املسؤول داخل هي ة الطريان املدني عن اخلطوات واملهام املتعلقة ب يدار  داز
 

( References:  Doc 9379 ) 
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5. Performance-Based Navigation (PBN) 

       

Area navigation based on performance requirements for aircraft operating 

along an ATS route, on an instrument approach procedure or in a designated 

airspace. 

Note.— Performance requirements are expressed in navigation specification 

(RNAV specification, RNP specification) interms of accuracy, integrity, 

continuity, availability and functionality needed for the proposed operation in 

thecontext of a particular airspace concept. Availability of GNSS SIS or some 

other NAVAID infrastructure is 

considered  within the airspace concept in order to enable the navigation 

application. 

 كردنَيبةججَي ثَيى ييةكان بة وانيكةشتي ِرةوشة
 

يةى ئيش ِرؤكةف ئةو كةشتيةوانى دةظةر لةسةر بنةماى ئةو مةرجانةى كة بؤ جآبةجآ كردن دانراوة لةسةر
 ناويان لة , ةوايى هَيرةوَيكى ئامسانى سةر بة خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى درَيذايى هةر ِر لة سةر ئةكات

 .كراوييان لةهةر كايةيةكى ئامسانى ديار,  بونةوةى ئامَيرى ى نزيكَيكارةكاندةظةرى ِر
و  انى وردىَيوةرةكبة ثدةرئةبِردرَيت  دا يوانىيكةشت كانىِرةوشةآكردن لة َيبةجَيبينى : مةرجةكانى جَيت

شنيار َيثية كة ايهةو لةو ثرؤسة كاركردنى بةردةست كان ( و بةردةوامى و توانستىدَلنيايى )سةالمةتى سطناَلة
ة مانطة انى بوييمى كةشت  بةآلم ثَيوةرى هةبونى سطناَلةكانى سيست كايةى ئامسانى ى تَيطةيشتنى َيكراوة بة ث

ةكان شتيةوانيرة كةكردنى شوَين يان سطناَلى ياريدةيبؤ ديار يةوةَيطةى سيستمى جيهاندةست كردةكان لة ِر
 .كرَيتبَيبةجَيج كارة كةشتيةوانيةكانَيتوانرَيت ِركايةى ئامسانى ئةدات تا ب ضةمكىيارمةتى 

  

 اعداة على القا مة امل حة موايفات
  

 خلدمات ابعت دوي طريق أي طول على املشغلة الطا رات على مقررة أداة  روط على بناة املنطقة م حة

 .بعينه دوي رال أي يف أو اآللي، االقرتاب  دراةات منطقة يف أو اجلوية، احلركة

    مة اإل ارات (س)  ةيواملوثوق الدقة سييمبقا ةيامل ح املوايفات يف عنها عربي اعداة  روط — م حظة
 أما .اجلوي ادال   فهومم مبودج لهايتشغ املقرتح ةياجلو ةيالعمل يف املتونرة ةيفيالوظ والقدرة ةيواالستمرار

   ارات أو املوقع دي دلت العاملي  ظامالن عرب املرسلة ةيالصناع باعقمار امل حة نظام   ارات توانر اسيمق

 .ةي حامل قاتيالتطب  يتنف تسنىي لكي  اجلوي ادال مفهوم يف راعىي نهو ةيامل ح املساعدات
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( References: Annex 3, Annex 4, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 11, 

Annex 15, Doc 9365, Doc 9613 ) 

 

6. Performance Management 

      

An interactive process through which the performance of providers is expected 

to improve over time. This process consists of several steps, i.e. defining 

performance objectives, selecting performance indicators and setting their 

targets, monitoring performance, and reporting and assessing performance. 

 

 كردنِراييبةرَيوةبردنى 
 

 كردنىَيبةجَيججؤرى اشكردنى بوانى ضاوةِر بة تَيثةِربوونى كات يداتَي كة  يةيةكى كارلَيكيى كردة
ى ديار :ن ةمانةئ  ئةم ثرؤسةية ثَيك دَيت لة ذمارةيةك قؤناغ  دةكرَيت يةكانيثَيشكةشكارى خزمةتطوزار

  كان بةستةمةى كردنيكردن و ديارَيبةجَياماجنةكانى جكردن   هةَلبذاردنى ئَيكردنى ئاماجنةكانى جآبةج
  كردن.َيبةجَيى جاثؤرت و هةَلسةنطاندنكردن   ئامادةكردنى ِرَيبةجكردنى جَيدياري
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  دارة اعداة
 

دة مليـة مـن عـ   عملية تفاعلية يتوقع من خ اا حتسـن أداة مقـدم اخلـدمات مـع مـرور الـنمن. وتتـ لف هـ ه  الع        
د التقـارير  ة ، و عـدا ديـد أهـداف اعداة ، و ختيـار مؤ ـرات اعداة وحتديـد غاياتهـا ، وريـد اعدا       مراحـل ، هـي : حت  

  وتقييم اعداة.
  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

7. Pilot – In – Command 

     

The pilot designated by the operator, or in the case of general aviation, the 

owner, as being in command and charged with the safe conduct of a flight. 

 

 سةركردةى فِرؤكة
 

 )كردوة يكة ديارفِرؤكة ةزراندوة يان ئةو فِرؤكةوانةى خاوةنىميدا ى ئامسانى ةرئيشثَيك ية كةئةو فِرؤكةوانة
 رامى.كة بة ئاى طةشتةخستنبة بةطةِر  ِراسثَيدراوةو  يةسةركردة ئةو  بةو ثَييةى (لة بارودؤخى فِرينى طشتى

 قا د الطا رة
 

سـيري الرحلـة   املكلـف بت والطيار ال ي عينه املشغل ، أو ال ي عينـه املالـ  يف حالـة الطـريان العـام ، بويـفه القا ـد        
  ب مان.
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( References: Annex 1 , Annex 2 , Annex 3, Annex 6 Part I, Part II and Part III 

, Annex  9, Annex 11, Annex 12, Annex 18, Doc 4444 )  

8. Pilot-In-Command Under Supervision (PIC/US) 

      

Co-pilot performing, under the supervision of the pilot-in-command, the duties 

and functions of a pilot-in-command, in accordance with a method of 

supervision acceptable to the Licensing Authority. 

 

 سةركردةى فِرؤكة لةذَير سةرثةرشتيدا
 

ى ر سةرثةرشـت لـة ذيَـ   كـة جَيبةجَيـدةكات  ئةرك و فةرمانى سةركردةى فِرؤكة كة  ةيةفِرؤكةوان ةياريدةدةرو ةئ
دنـى  تى دةركرالى دةسـتةآل  بَيـت  ثةسـةند  كـة  كردنَيكارةكـانى سةرثةرشـتي  ى ِرَيسةركردةى فِرؤكـة)كابن(  بـةث  

 . مؤَلةت
 

 اإل رافقا د الطا رة حتل 
 

دى لف مقبول   را طيار مساعد يؤدي وادبات ومهام قا د الطا رة حتل   راف قا د الطا رة ، وطبقا عسلوب
 سلطة  يدار اإلدازات. 

 
 

( References: Annex 1, Doc 9379 ) 
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9. Plan Position Indicator ( PPI ) 

   

A Monitor display with radar and other related information in plan position (as 

if projected on a horizontal plane ).  

 يشاندةرن شوَين /نيشاندةرى ثَيطة 
 

ى بة ةكو ئةوةاسؤيى )وئى شوَينى ازشَيو  بة هةماناريةكى تر هةر زانييان ادار و نيشان دانى زانياريةكانى ِر
 ئاستى ئاسؤيى نيشان بدرَيت(.

 
 وقِع  املمؤ ر 

 

 .عرض بيانات الرادار وأية معلومات أخرى بشكل موقع أنقي ) كما لو   عرضها مبستوى أنقي (
 

 

 
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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10. Point of No Return 

       

The last possible geographic point at which an aeroplane can proceed to the 

destination aerodrome as well as to an available en-route alternate aerodrome 

for a given flight. 

 

 خاَلى نةطةِرانةوة
 

هَيَلراو بةآلم ةى بةجَيؤكةخانَيتةوة بؤ فِربطةِر لَيوةىناتوانَيت  وكة فِرؤكةكة ئةيطاتَى  دوا خاَلى جوطرافيايية
َيرةوى سةر ِر ىكناغَيقؤ بةدةتوانَيت بةردةوام بَيت بؤ فِرؤكةخانةى مةبةست يان فِرؤكةخانةى يةدةك تايبةت 

 . ئامسانى
 

 ) ال عودة ( عدم الردوعنقطة 
 

نها اإلسـتمرار  لكن ب مكاآخر نقطة دغرانية ال    ا ويلتها الطا رة ال تكن اا العودة للمطار ال ي غادرت منه و
 اىل املطار املقصود أو املطار اإلحتياطي اخلاص مبرحلة أثناة الطريق. 

 
 

 
( References: Annex 6 Part I  ) 
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11. Polarization 

       

Direction of the electrical field vector of radiated radar energy with respect to a 

plane tangential to the earth (horizontal, vertical, lefthand circular, righthand 

circular, elliptical, etc.) 

 / ثورةدان جةمسةرطريى
 

)بة  دايوكةكة بةزةفِرؤ لَيكةوتىى َيادار ثةخشى ئةكات بةثى بوارى كارةبايى بؤ ئةو وزةيةى كة ِربووناستةئاِر
 .... هتد(َيلكةيى ..هاست   لةسةر شَيوةى نةوة بؤ الى ِربادانةوة بؤ الى ضةث   بادا  بة ستونى   ئاسؤيى 

 

 اإلستقطاب
 

،  سـتدارة اىل   ، عموديـا   ي للطاقة ال  يبثها الـرادار ونقـا لتمـاس الطـا رة مـع اعرض ) أنقيـا       جتاه احلقل الكهربا
 اليسار ،  ستدارة اىل اليمني ، بشكل بيضوي ، اخل (

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

12. Pooling Arrangements 

     

Pooling arrangements are commercial agreements which may involve agreed 

capacity, conditions of operation, and the sharing between the parties of one or 

more of the elements of traffic, frequencies, equipment, revenues and costs. 

 

 نةوةطردبو َيكخستنىِر
 

رجةكانى مةارة و ةر قةبَيكةوتن لةسِر سةبارةت بة انة لة خؤ دةطرَيت ة ئةو بابةتيَيكارَيكى بازرطانيضةند ِر
 و ى هةوايىمجوجؤَل ىةطةزةكانةطةزَيك يان زياترى ِرِرلة لة نَيوان اليةنةكان  ىهاوبةشلةطةَل    خستنةكار
 دابينكردةكان   داهاتةكان و تَيضوةكان.و ةكان   نطوزةركرد

  

 التومع ترتيبات
 أو واحد يف اعطراف بني واملشاركة التشغيل، و روط السعة، من عليه قاملتف تشمل أن تكن جتارية ترتيبات هي
 .والتكاليف واإليرادات، والتوهينات، والرتددات، اجلوية، احلركة عناير من أكثر

( References: Doc 8335 ) 
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13. Position (Geographical) 

        

Set of coordinates (latitude and longitude) referenced to the mathematical 

reference ellipsoid which define the position of a point on the surface of the 

Earth. 

 جوطرايف / هةَلكةوتةى ثَيطة 
 

اَلَيكى ديـار  شـوَينى خـ   ناتـةواو كـة   كؤمةَلَيك تان و ثؤية )هَيَلى درَيذى و ثانى( ئاماذةية بؤ بِرطةيـةكى ذمـارةيى  
 ى ئةكات.لةسةر زةوى ديار

 
 غرايف(اجلوقع )امل
 

ع نقطـة  رموعة  حداثيات ) خطوط طول وخطوط عرض ( تشري اىل املقطع احلسـابي النـاقص الـ ي حيـدد موقـ     
 معينة على سطح اعرض. 

 
( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

14. Position Indication 

      

The visual indication, in non-symbolic and/or symbolic form, on a situation 

display, of the position of an aircraft, aerodrome vehicle or other object. 

 دياريكردن شوَين 
 

ؤكةيـةك  نى هـةر فرِ شوَي بؤيان بة نيشانةوة  بَى بآ نيشانة , ةكةلةسةر ثةردةى ثيشاندانى ِرةوشى شوَين بينين
 ان هةرشتَيكى تر .طاليسكةيةك لة فِرؤكةخانة يهةر يان 

  

 بيان املوقع
 

و أي أ املطـار  البيان البصري بشكل غري رمني أو رمني علـى  ا ـة عـرض احلالـة ملوقـع أي طـا رة أو أي عربـة يف       
  ية آخر.

 
( References: Doc 4444 ) 
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15. Position Symbol 

     

The visual indication in symbolic form, on a situation display, of the position 

of an aircraft, aerodrome vehicle or other object, obtained after automatic 

processing of positional data derived from any source. 

 

 ةكةنيشانةى شوَين
 

ن ؤكةيةك ياشوَينى هةر فِر بؤ ِرةوشثيشاندانى  ثةردةى شَيوةى نيشانة لةسةر لةسةر  بينينى شوَين
بة  خؤ ةسةرةة ضارلوةرطريابَيت  كردنةيئؤتؤمبيلَيك لة فِرؤكةخانة يان هةر شتَيكى تر بةمةرجآ ئةو ديار

 .ةوةسةرضاوةيةكى تر لة هةر ةكانى شوَين يانيبؤ زانياري خؤكان
  

 رمن املوقع
 

، علـى    ـية آخـر  ي أالبيان البصري بشكل رمني على  ا ة عرض احلالة ملوقع أي طا رة أو أي عربة يف املطار أو 
 أن يكون ه ا البيان قد أخ  من املعاجلة التلقا ية لبيانات املوقع أو من أي مصدر آخر. 

 
( References: Doc 4444 ) 

 

16. Powered-Lift 

      

A heavier-than-air aircraft capable of vertical take-off, vertical landing, and 

low-speed flight, which depends principally on engine-driven lift devices or 

engine thrust for the lift during these flight regimes and on non-rotating 

aerofoil(s) for lift during horizontal flight 
 فِرؤكةى فِرينى ستونى

 

َيتةوة   بةخَيراييةكى و بنيش(  take-off)  بةرزبَيتةوةبة ستونى فِرؤكةيةك قورسرتبَيت لة هةوا   بتوانَيت 
نانى ن بة ثاَلزياتر يا َيك يانةربةهؤى ئامَيرى بةرزكردنةوة بة بزوَين  ةتىبةشَيوةيةكى بنةِر بفِرَيت  كةم 

خوالوةى نة ياترىان زيووكةشَيك ؤكةكة ِرفِرين و فِر ىةكاننةوة لةو قؤناغبووةرزَيك يان زياتر بؤ بةربزوَين
 بؤ ثارَيزطارى كردن لة فِرينى ئاسؤيى.  هةبَيت  طوجناوى
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 طا رة اإلق ع الرأسي
 

مد بشكل ضة ، تعتمن ف طا رة أثقل من ااواة ، قادرة على اإلق ع الرأسي واابوط الرأسي ، والطريان بسرعة
 رنع لالت قيق  كثر (أساسي على معدات رنع تعمل  مب رك ) واحد أو أكثر ( أو بدنع احملرك ) الواحد أو اع
 .  عنقيلطريان ااعلى  يف ه ه املراحل من الطريان ، واا سطح  نسيابي ) واحد أو أكثر ( غري دوار للم انظة

 
 

 

( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

 

 

17. Precipitation Intensity 

      

Intensity of precipitation is an indication of the amount of precipitation 

collected per 

unit time interval. It is expressed as light, moderate or heavy. Intensity is 

defined with respect to the type of precipitation occurring, based either on rate 

of fall for rain and ice pellets or visibility for snow and drizzle. The rate of fall 

criterion is based on time and does not accurately describe the intensity at a 

particular time of observation. 
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 ضِرى نيشن
 

 بؤتةوة وكراودا كؤيردياى يكاتكى كةية وشةيةك كة لة يان بةفر يان ثِر بِرى باران يان شةختةئاماذةية بة  
 تنةكةبة جؤرى نيش ةكةشيضِري   (زؤركةم   مام ناوةند    )بة دةستةواذةىئاماذةى ثآ ئةدرَيت 

 نيداى بينى مةوَيبةث يةكةي, ضِر كةشةختة ن بارين ياناَيذةى بارى ِرَيوة بةثوَيت كة دروستبدِردةرئةبر
لة  درَيترَيذمب ةكةيك ضِرنة درَيترَيتَيكرايى بارين ئةذم ى كاتَيبةثوشةدا   لة كاتى بةفر و ثِر دةرئةبِرَيت

 .داكراويكاتَيكى ديار
 

 أو اجلليد أو الثلج أو الر ا  طِركثانة ترسبات امل

 

 عنها بعبـارة  تم التعبريو الر ا  ال  مجعل خ ل نرتة زمنية معينة وييقصد بها كمية املطر أو اجلليد أو الثلج أ
طـر أو  ل سـقوط امل خفيف أو معتدل أو كثيف والكثانة يعـرب عنهـا ونقـا لنـوع الرتسـبات احلايـلة  سـتنادا اىل معـد        

نمن وال يصـف  لـ ه ونقـا ل اجلليد أو  ستنادا اىل مدى الرؤية يف حالة الثلج والر ا  .   ن معدل السقوط يتم  حتسـاب 
  الكثانة بشكل دقيق يف وقل معني.

( References: Doc 9640 ) 

  
18. Precision 

     

The smallest difference that can be reliably distinguished by a measurement 

process. 

 

 ووردى
  

 .دن ة كرنى ثَيوانازةكابةكارهَينانى ئامِر تَيبينى بكرَيت لة ىووردبة  كة ةييكةمرتين جياواز
 

 الدقة
 

 .أقل  خت ف تكن متيينه بشكل دقيق من خ ل  ست دام وسا ل القياس
 

( References: Annex 15 ) 
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19. Precision Approach Procedure 

       

An instrument approach procedure utilizing azimuth and glide path information 

provided by ILS or PAR. 

 

 َيكارةكانى نزيكبونةوةى ووردِر
  

 ILSرى ةوةى ئـاميَ انـةى لـة سيسـتمى نيشـتن    يبة بـةكارهَينانى ئـةو زانياري   يةيَيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرِر
ِرؤكةكـة ديـارى   ستونى ف ثَيطةىخؤى و بينراوى  كة شوَينى وةرطرياوة  PARادارى نزيكبونةوةى ورد يان لة ِر

 ئةكات.
  لدقيقا سياقات اإلقرتاب

 
 لتقرب الدقيقا( أو رادار  ILSسياقات تقرب آلي ب ست دام املعلومات  املستلمة من نظام اابوط اآللي ) 

  (PAR .ال  حتدد املوقع السم  واملوقع العمودي للطا رة )  
 

( References: Annex 4 ) 

 

20. Precision Approach Radar (PAR) 

       

Primary radar equipment used to determine the position of an aircraft during 

final approach, in terms of lateral and vertical deviations relative to a nominal 

approach path, and in range relative to touchdown. 

Note.— Precision approach radars are designated to enable pilots of aircraft to 

be given guidance by radiocommunication during the final stages of the 

approach to land. 

 

 ادارى نزيك بونةوةى ووردِر
 

  ةت بة  سةباريى وةى كؤتاكردنى شوَينى فِرؤكةكة لة كاتى نزيكبونةدياري بؤبةكاردةهَينرَيت كة  يةادارةئةو ِر
ى لة خاَل ةِرؤكةكف رىودو لةطةَل  استةى ناونراو بؤ نزيكبونةوة لةسةر ئاِر ةالدانو  ستون ةالدانتةنيشت

 .طة لة سةر فِر بةركةوتنى زةمينى
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نمايية َيبة ِر كةيةةونى فِرؤكةوانوادارى نزيكبونةوةى ورد ثابةند ببينى : مةبةست لة بةكارهَينانى ِرَيت
 . تةلةكان لة قؤناغةكانى كؤتايى نزيك بونةوة بةمةبةستى نيشتنةوةَيب

  

 رادار اإلقرتاب الدقيق
 

انها الرأسي عـن  نيب و حنرمن حيث  حنرانها اجلا الرادار ال ي يستعمل لت ديد موقع الطا رة أثناة اإلقرتاب النها ي
 املسار اإلمسي لإلقرتاب ، وبعدها عن نقطة م مسة اعرض. 

ملراحــل لكية يف ام حظـة : الغـرض مــن  سـتعمال رادار اإلقــرتاب الـدقيق هــو موانـاة قا ــد الطـا رة ب ر ــادات السـ       
 . النها ية من اإلقرتاب بغرض اابوط

 

( References: Doc 4444 ) 

 

21. Precision Runway Monitor (PRM) 

      

A specialized secondary surveillance radar system for monitoring of aircraft 

conducting simultaneous independent instrument approaches to parallel 

runways spaced less than 1 525 m (5 000 ft) but not less than 1 035 m (3 400 

ft) apart. The equipment should have a minimum azimuth accuracy of 0.06 

degrees (one sigma), an update period of 2.5 seconds or less, and a high 

resolution display providing position prediction and deviation alert. 

 

 سةر فِرطة ىردو ئامَيرى ضاودَيرى 
 

نـةوةى  سـةى نزيكبو ؤثِر بـة هاوكـات   ةكادارى تايبةمتةندة بؤ ضاودَيرى ئةو فِرؤكانةى سيستمَيكى بينينطَيرى ِر
 1035ةآلم لـة  ثآ( كـةمرتة بـ   5000م )1525لةسةر فِرطة تةريبةكان كة نَيوانيان لة  ئةجنام ئةدةن ئامَيرى

 2,5هـةر   لـة نـةبَيت و  رتسـيطما( كـةم   1ثلـة )  %6لـة   بيننية   ثَيويستة ثلةى يثآ كةمرت ني 3400مةتر يان 
ش توانَيـت ثـيَ  ب كـة  وونـى هـةبَيت  نيشاندانَيكى ِرسيستمةكة نو  بكرَيتةوة   هةروةها  يشيان كةمرت يةكضركة

 . ئاطادارى بدات شالدانى فِرؤكةكةبة و ى فِرؤكةكةشوَين بكات بؤ بينى
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 املدرج من الدقيق االقرتاب مراقبة دهاز
 

 مـدارج  ن مـ  آليـة  متنامنـة  عمليـات اقـرتاب   جتـرى  الـ   الطـا رات  ملراقبـة  مت صـص  اسـتط ع راداري  نظام هو

 3400 مرت ) 1035قدم( ولكنه ليس أقل من  5000مرت ) 1525 من أقل بعضها مسانة عن تفصلها متوازية
نيـة أو أقـل ،   ثا 2,5واحـدة ( ، وأن جيـدد كـل     دردـة ) سـيوما   0.06قدم ( وينبغي أن ال تقل دقة السمتية عن 

 وعرض يتمتع بوضوح  ديد يونر التنبؤ باملوقع والتنبيه باإلحنراف.
 

( References: Doc 9643 ) 

 

 22. Pre-Flight Information Bulletin (PIB) 

         

A presentation of current NOTAM information of operational significance, 

prepared  prior to flight. 

 

 طةشتثَيش   باَلوكراوةى
 

( و NOTAM) )فِريننامة طرنطةكان( هةية بة يانانةي كة ثةيوةنديئةو زانياري بةدةستهَينانى
  . ئامادةكردنيان ثَيش طةشتةكة

 نشرات معلومات ما قبل الرحلة
 

 .تهي تها قبل بدة الرحلة( املهمة و NOTAMتونري املعلومات املتعلقة ب ع نات الطيارين ) 

 

 
( References: Annex 15 ) 
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23. Preformatted Free Text Message Element 

       

A free text message element that is stored within the aircraft system or ground 

system for selection. 

 ةثَيش وةخت هةَلطرياوى نامةيةكى ئاسايى    
 

بـؤ بـة    بَيـت امادةئ  ؤكةكـة يـان لـة سيسـتمى زةمينـى      نامةيةكة بة دةقَيكى ئاسايى هةَلطرياو  لة ناوسيستمى فِر
 كارهَينان.

  

 الرسالة النصية العادية املنسقة سلفاعنصر 
 

ــة الطــا رة أو يف املنظومــة اعرضــية ودــ         ــة داخــل منظوم ــة خمنون ــارة عــن عنصــر رســالة نصــية عادي اهنة عب
 . لإلستعمال

 

( References: Doc 4444 ) 

 

24. Pre-Funding 

       

Partial or complete financing of an air navigation facility project through 

charges levied on users prior to completion of the facility concerned. 

 

 باربو كردن /ثَيدانى ثَيشينة
 

ى وانى ئامسـان يتيكةشـ ةكانى يثَيداويسـتي   بـؤ  ثَيشةكى   ى بودجةى بِرى تةرخان كراوثَيدانى بةشَيك يان تةواو
 كردنى ئـةو َيبـةج َيراون لةسـةر سـودمةندةكان ثـَيش ج   ئـةو بـاج و خةراجانـةى كـة دانـ     َيطةى كؤكردنةوةى لة ِر

 . انةيثَيداويستي
 

 التمويل املسبق
 

عني قبل ى املنتفة علصالتمويل اجلزئي أو الكامل ملشروع جتهيزات مالحة جوية من خالل جباية الرسوم  املفرو
 إجناز التجهيزات املعنية. 

  ( References: Doc 9161 )  
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25. Pressure-Altitude 

  

An atmospheric pressure expressed in terms of altitude which corresponds to 

that pressure in the Standard Atmosphere. 

 

 بَلندى فشارى/ ىة بَلندفشار 
 

 نةيى.فشارى  ثَيوا كةشة لة ةكةىبة بةرزى بةرانبةر ثَي ئةدرَيت يةك كة ئامازةىفشارى هةوا
 اإلرتفاع الضغطي

 

 دوي معرب عنه باإلرتفاع املقابل له يف الضغط اجلوي القياسي. ضغط 
 

 

 
( References: Annex 2, Annex 6 Part I, Annex 8, Annex 10 Volume I, Doc 

4444 ) 

 

26. Prevailing Visibility 

    

The greatest visibility value, observed in accordance with the definition of 

“visibility”, which is reached within at least half the horizon circle or within at 

least half of the surface of the aerodrome. These areas could comprise 

contiguous or non-contiguous sectors. 
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Note.— This value may be assessed by human observation and/or instrumented 

systems. When instruments are installed, they are used to obtain the best 

estimate of the prevailing 

visibility. 

 

 هةية لة ئَيستادا   ىةبينين )قةمضى(مةوداىئةو  
 

 بطاتة يةنى كةمكة بة ال ديارى كرابَيتبِركردنى ضاو ى ثَيناسةى َيبةثضاو   ىبينين بِركردنى دوورترين
 كدنةضاو بِرةو ئةَليشيا  فَرؤكةخانة لةطئامسانى  يان كةمرت نةبَيت لة نيوة تريةى بازنةيى   ئاسؤ  نيوةتريةي

 يان دورةكانيش بطرَيتةوة. / و نزيك شوَينة كة
 ىئةطةر ئامَير  رَيت بكيديار: مةوداى بينني دةتوانرَيت لةاليةن كةسةكانةوة يان بةهؤى ئامَيرةوة  بينىَيت

 بينني ووردري كردنى ديابؤ  َيطة كة بةكاربهَينرَيتدةبَيت بة  باشرتين ِر بةكاربهَينرَيتثَيوانى مةوداى بينني 
. 

 اليةاحلالسا دة  الرؤية مدى 

 

ق ا رة اعندأعلى مدى رؤية   ريدها حسج تعريف مدى الرؤية وال    م حظتها ضمن ما ال يقل عن نصف 
 تامخة. مة أو غري أو ضمن ما ال يقل عن نصف دا رة املطار علما أن ه ه املسانات تكن أن تتضمن مناطق متامخ

  نصـج أدهـنة   ص أو من خ ل أدهنة آلية علمـا أنـه يف حالـة   تكن حتديد مدى الرؤية من قبل أ  ا –م حظة. 
 .آلية لقياس مدى الرؤية ن نها ستست دم لل صول على أنضل مدى رؤية متونر

 
( References: Annex 3 ) 

 

27. Price Cap 

      

The maximum price set under a prices policy or under specific legislation. 

 

 

 

 ةكةنرخ ئاست بؤكؤتا 
 

 ى ياسايةكى ديارى كراو.َييان بةثكراو بةثآى سياسةتى نرخةكان يبةرزترين نرخى ديار
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 السقف السعري أو احلد اعقصى للسعر
 

 .السعر اعقصى احملدد مبودج سياسة اعسعار أو مبودج تشريع معني
 

  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

28. Primary Frequency 

    

The radiotelephony frequency assigned to an aircraft as a first choice for air-

ground communication in a radiotelephony network. 

 

 ةتىشةثؤىل سةرةكى يان بنةِر
 

امسـان  ى ئيةيوةنـد راوة بةمةبةسـتى ث كيؤكةكان دياربؤ فِر سةرةكىاديؤية وةكو شةثؤىل ى ِريشةثؤلَيكى ثةيوةند
 . ةوةةكانياديؤية ِريى ثةيوةنديةمني لة ميانى تؤِرز بة
 

 ساسية أو الر يسيةاع ودةامل
 

أرض  –صـاالت دـو   مودة اإلتصاالت الراديوية ال    حتديـدها لتكـون املودـة اعساسـية للطـا رات عغـراض اإلت      
   اإلتصاالت الراديوية.شبكة  ضمن

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

29. Primary Means Of Communication 

     

The means of communication to be adopted normally by aircraft and ground 

stations as a first choice where alternative means of communication exist. 

 

   ى ثةيوةندييةكانيازة سةرةكئامِر
 

ةكان ييةمينزوَيستطة  و لة نَيوان فِرؤكةكان  بةكارئةهَينرَين ايىبةشَيوةيةكى ئاس يةيازَيكى ثةيوةندضةند ئامِر
 ازةكانى ثةيوةندى.بؤ ئامِر ةبةردةست يةى باشرتين بذاردةيَيبةو ث



117 

 

 أو الر يسية اعساسية اإلتصاالتوسا ل 
 

ول مـن بـني   ختيار اعوسا ل اإلتصاالت ال  تست دم بشكل  عتيادي بني الطا رات واحملطات اعرضية ب عتبارها اإل
 وسا ل اإلتصاالت املتونرة.  

 
( References: Annex 10 Volume V ) 

30. Primary Radar 

      

A radar system which uses reflected radio signals. 

 ةتى(ادارى سةرةتايى )بنةِرِر
 

 َيت.( بةكارئةهَينكراواوة )ثَيضةوانةدرِرتةىل طَيَيادارييةية كة سطناَلى بئةو سيستمة ِر
  

 الرادار اعولي
 

 نظام راداري يستعمل اإل ارات ال سلكية املنعكسة.

 
( References: Doc 4444 ) 

31. Primary Runway(s) 

      

Runway(s) used in preference to others whenever conditions permit. 
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 )يةكان(يفِرطة سةرةك
 

 فِرطةكانى ةراورد لةطةَلبة ب َيردراوة  ِرةضاو بكرَيت هةَلبذ ىفِرطة  بؤ بةكارهَينان يان  دانسقةيةيةئةو فِرطة 
 . تر

  أو املدارج اعساسية املدرج اعساسي
 

 املدرج املفضل لإلست دام أو املدارج  املفضلة لإلست دام مقارنة مع املدارج اعخرى. 
 

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

32. Primary Surveillance Radar (PSR) 

       

A surveillance radar system which uses reflected radio signals. 

 

 ادارى طةِرانى سةرةكى ِر
 

 (.ئةو سطناآلنة بةكارئةهَينَيت كة ثَيض ئةكةنةوة )ئةدرَينةوة  ؤكةادارى طةِرسيستمَيكى ِر
  

 الرادار الباحث اعولي
 

 نظام راداري باحث يست دم  اإل ارات ال سلكية املنعكسة.

 
( References: Doc 4444 ) 
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33. Principal Place of Business 

       

The notion of the operator’s principal place of business has not been defined so 

far in 

ICAO documents, although it is referred to in Article 83 bis as well as in the 

definition of the “State of the Operator” (see below). It should be a matter of 

appreciating the facts of each case and comparing the importance of the various 

places of business of an operator so that the main one can be selected. 

Domestic jurisprudence or case law may also offer definitions and criteria 

assisting in the determination of an air operator’s principal place of business. 

 

 ى كاركردنيشوَينى سةرةك
 

جطة ة رى نةكراوديا ن خةرةكابؤ شوَينى كاركردنى سةرةكى بةطةِر مكضةلة دؤكؤمَينتةكانى ئايكاودا تا ئَيستا 
 خةر )سةيرى طةِرهةروةها لة ثَيناسةى وآلتى بة   ةتةوةدوبارة كراوثَي (ى 83لةو ئاماذةيةى كة مادة )

. و ت كرَيب خؤيدا ة كاتىل َيكةوتةكانَيكةوتِر ِرَيكةوتَيك لة  ةضاوى هةرخوارةوةبكة(  ثَيويستة ِردؤكؤمَينتى 
رَيت بتوان ة كى َيوةيةش و  بة خةرةكانبةطةِر ىكاركردنطرنطى شوَينة جياوازةكانى  لة نَيوان بكرَيت  بةراورد

 ذيردرَيت.يان تيا هةَلبيةتبنةِر ركردنىشوَينى كا
 بؤ نبةرديارمةتي تا نان دةتوانن ثَيناسة و ثَيوةرةكان دابنَيةكان يان ياساكية ناوخؤييهةروةها  ِرَينماي 

 .  ةكانية هةوايخةربةطةِر سةرةكى كردنى شوَينى كاركردنىيديار
  

 

  الر يسي العمل مكان
 

 ٨٣ املـادة  يف  ليـه  رةاإل ـا  رغـم  االيكـاو،  وثـا ق  يف للمشـغِّل  الر يسـي  العمـل  مكـان  مفهوم حتديد اآلن حتى يتم مل 
 بـني  واملقارنـة  الـة، ح كل يف الوقا ع رتقدي يتم أن وجيج أدناه (   أنظر املشغل ) دولة" تعريف يف وك ل  مكرر،

 لل ـاالت  أو حمللـي ا للفقـه  وتكـن  .بينهـا  الر يسـي  املكـان   ختيـار  يـتم  حبيث املشغلني ، أماكن عمل  خمتلف أهمية

 .جلويا للمشغِّل الر يسي  العمل مكان حتديد تساعد يف ومعايري تعريفات أيضا تقدم أن القانونية
 

( References: Doc 8335 ) 
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34. Printed Communications 

    

ommunications which automatically provide a permanent printed record at 

each terminal of a circuit of all messages which pass over such circuit. 

 

 ية ضاثكراوةكانيثةيوةند
 

كات تايبــةت كان دةســتةبةردةمـة نا ىضـاث كــراو اســتةوخؤ تؤمــارَيكى شـَيوةيةكى رِ  بــةكـة   يــةيانةيئـةو ثةيوةند 
 . دةووروبةر ترى بةهةر وَيستطةيةكى

( References: Annex 11 ) 

 اإلتصاالت املطبوعة
 

 اإلتصاالت ال  تونر بشكل طوعي سول مطبوع لكانة الرسا ل اخلاية بكل حمطة طرنية .
 

35. Private Involvement 

    

Minority participation or involvement of a private entity in the ownership of 

certain facilities and services. Private involvement may also take the forms of 

management contract or lease. 

 

 ى كةرتى تايبةتيبةشدار
 

و  كـراو  ندابييةكى كةرةسـتة  تى ضـةند  كـةرتى تايبـةت لـة خاوةنـداريَ     ىيـان دةسـتةيةك   يةكى كةمينةيبةشدار
طر بةسـتى   يانو/ كردن َيAبةستى كاربةرَيكردنى كةرتى تايبةت شَيوةى طريبةشدار طوزاريةك  ضةند خزمةت

 طرتنيش دةطرَيتةوة.َيبةكر
    

 مشاركة القطاع اخلاص
 

ة كراوقد ت خ  مش مشاركة اعقلية أو   رتاك هي ة من القطاع اخلاص يف ملكية بعا التوهينات واخلدمات .
 القطاع اخلاص أيضا  كل عقد اإلدارة أو عقد الت دري. 

 
  ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 
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36. Privatization 

       

Transfer of full or majority ownership of facilities and services to the private 

sector. 

 

 ثشكَينة /ةندبوونتايبةمت
 

ؤ كةرتى ةكان بيدابينكراوةكان و خزمةتطوزاريكةرةستة  رجةم خاوةندارَيتى يان سة ينةىزؤر طواستنةوةى
 تايبةت.

    

 اخلص صة

 

 . حتويل كل أو أغلبية ملكية التوهينات واخلدمات اىل القطاع اخلاص
 

  ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

37. Probability of Detection ( PD ) 

     

Probability that a correct radar plot message is derived when a target is present.  

 

 هاتنى ناوةختة  /ثشكنينى ناوادة
 

بينينى ة ت بَيت بتايبة وة هةبَيت كةةياداريطةيشتنى نامةيةك ثةيوةندى بة ترثةى ِرِرَيكةوتى يان ِروودانى  
 .كةوةادارةلةاليةن سيستمى ِر ئاماجنَيك

 
 الكشِف  ية حتمال

 

 مالية ويول رسالة تتعلق بنبضة رادارية ختص هدف   كشفه من قبل منظومة الرادار. حت
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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38. Problematic Substance Use Intervention  

      

Consists of actions aimed to nullifying or minimizing the psychological, 

physiological, medical, occupational, operational, and / or social consequences 

of problematic substance use, especially those adversely affecting safety in the 

aviation workplace. 

 

 بةرطرتن لة بةكارهَينانى مادةى ترسناك  
 

ــةو ِر  ــةَيكارانةئ ــة دة ي ــةطَيك ــن   رَيت ــؤ نةهَيش ــةر ب ــان  ب ــةوةىي ــى و ف  كةمكردن ــةوارى دةرون ــيؤلؤجى و ئاس س
ــكردةتةندروســتى و  ــةكارهَينانى مــادة  ي ــةجنامى ب ــة لــة ئ ــناكةكان ى و كؤمةآليــةتى ك ــ ترس ــان  ن دروســت دةب ي

  . ينبوارى فِر كار ئةكةنة سةر سةالمةتى بة تايبةت ئةو مادانةى سنوردانان بؤ بةكارهَينانى  ئةو مادانة
  

 للمواد طراخل التعاطي ملنع التدخل
 

 الناجتة ية واالدتماعيةوالعمل والوظيفية والطبية والفسيولودية النفسية اآلثار  زالة  ىل الرامية اخلطوات ويعين

 .نالطريا قطاع يف الس مة على تؤثر ال  املواد خاية ت ثريها، من احلد أو املواد تعاطي عن
 

( References: Doc 9654 ) 

 

39. Problematic Substance Use Prevention  

      

Consists of the actions necessary to preclude problematic substance users from 

being employed within the safety-sensitive areas of aviation and the actions 

aimed at deterring safety-sensitive aviation personnel from engaging in 

problematic substances use. 

 بةرطرتن لة بةكارهَينانى مادةى ترسناك
 

كــانى بوارة لــة دانةمةزرانــدنى ئــةو كةســانةى مــادةى هؤشــبةر بةكارئــةهَينن بــؤ ئةطرَيتــةوة ِرَيكــارى ثَيويســت 
كارمةنـدانى   كـة بـؤ مةبةسـتى بـةرطرتن لـة       ئةطرَيتـةوة   شهةنطاوانـة  سةالمةتى فِرؤكةوانى   هـةروةها ئـةو   

  سناك بةكارئةهَينن.بوارى سةالمةتى تا مادةى تر
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 للمواد اخلطر التعاطي منع
 

 ت املتعلقـة ادـاال  يف خطـري  بشـكل  املـواد  يتعـاطون  أ ـ اص  توظيـف  عـدم  مـن  للت كـد  ال زمـة  اخلطوات ويشمل 

 تعـاطي  مـن  الطـريان  ةبسـ م  املتعلقـة  اداالت يف املشتغلني منع  ىل تهدف ال  اخلطوات وك ل  الطريان، بس مة

 .طرةاملواد اخل
( References: Doc 9654 ) 

 

40. Problematic Use of Substances 

     

The use of one or more psychoactive substances by aviation personnel in a way 

that: 

a) constitutes a direct hazard to the user or endangers the lives, health or 

welfare of others; and/or 

b) causes or worsens an occupational, social, mental or physical problem or 

disorder. 

 

 

 بةكارهَينانى مادةى ترسناك
 

 لة ئةجنامدا بكات كة ريانةفتايان يان ِرؤكةوانى بؤ مادةيةك كة كارلة هؤشبةماناى بةكارهَينانى كارمةندانى فِر
: 

خباتة  انى ترئةو كةسةى كة وةرى ئةطرَيت يان ذيانى كةس دىخو مةترسى دروست بكات بؤاستةوخؤ ِر -أ
 ةوة.يمةترسي

ةيى يان جةست يان  دةرونى يان كؤمةآليةتى  يانكاركردن  يةكىكَيشة يانكةم و كوِرى  هؤى  بَيتةبيان  -ب
 خراث.ترى هةركَيشةيةكى 

 
 للمواد اخلطر التعاطي

 

 :أن   نها من يكون أكثر أو العقل يف مؤثرة ملادة الطريان موظفي استعمال وتعين

 .لل طر اآلخرين حياة تعرض أو يتناواا ملن مبا را خطرا أ. تشكل         

 .جتسمها أو دسمانية أو نفسية أو ادتماعية أو وظيفية مشكلة أو خل  تسبج أو ب.        

( References: Annex 1 , Annex 2, Doc 9654 ) 
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41. Procedural Control 

       

Term used to indicate that information derived from an ATS surveillance 

system is not required for the provision of air traffic control service. 

 
 يكردنضاودَير ىيكارييا ر
 

 ة خزمـةت ةر بـ بينينطَيـرى سـ  ) سةسةكارى(  لة سيستمى انةى يدةستةواذةيةكة ئاماذةية بؤ ئةوةى ئةو زانياري
 يىوجـؤَلى هـةوا  بؤ خزمةتى ضـاودَيرى مج يان داوا ناكرَيت   ناكاتثَيويست  دةستدةكةون ةكانى هةوايىيطوزاري

 . ثَيشكةش بكرَيت
  

 املراقبة اإلدرا ية
 

تقـديم  ل مطلوبـة  مصطلح يدل على أن املعلومات املشتقة من نظام اإلستط ع التابع خلدمات احلركة اجلويـة غـري  
 .احلركة اجلويةخدمة مراقبة 

  
( References: Doc 4444 ) 

 

42. Procedural Separation 

        

The separation used when providing procedural control. 

 ىيكارايَيجياكردنةوةى ِر
 

 ضاودَيرى.ى يِرَيكارجياكردنةوة لة نَيوان فِرؤكةكان كاتى ثَيشكةشكردنى 
 

( References: Doc 4444 )  

 صل اإلدرا يالف
 

 الفصل بني الطا رات عند تقديم املراقبة اإلدرا ية. 
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( References: Doc 4444 ) 

 

43. Procedure Turn 

      

A manoeuvre in which a turn is made away from a designated track followed 

by a turn in the opposite direction to permit the aircraft to intercept and proceed 

along the reciprocal of the designated track. 

Note 1.— Procedure turns are designated “left” or “right” according to the 

direction of the initial turn. 

Note 2.— Procedure turns may be designated as being made either in level 

flight or while descending, according to the circumstances of each individual 

procedure. 

 

 َيكارىاييثَيض كردنةوةى )خوالنةوةى( ِر
 

وةم وخوالنةوةى د  كراو يارلة ئاستَيكى ديبؤ دوركةوتنةوة  اتئةجنام دةد  يةكةم خوالنةوة كةفِرؤكة َيكةِرةفتار
نةوةى َيش خوالثى كة استةى ثَيضةوانةى ئةو ئاراستةيةخوالنةوةى يةكةم و بة ئاِر ىاستةى ثَيضةوانةبة ئاِر

 ِرين(. يشن )فؤبة ِر كردنيكراوة و دةستاستة ديارئاِرطةِرانةوة بؤ ئةو  ى بؤ مةبةستىيةتطرتويةكةم 
وةى خوالنةى استةى ئاِرَيةبَيت بةثئاست( كارى يا بؤ الى )ضةث( يان بؤ الى )ِرايَي: خوالنةوةى ِر 1بينى َيت

 يةكةم.
ة ( بدا ةوةان )لة كاتى نيشتنيدا(  فِريناستة ِر لة )كاتى رَيت دئةكارى ايَيخوالنةوةى ِر ئامازة بة:    2 بينىَيت
 . ا ئة خولَيتةوةَيدتي كة فِرؤكةكة يةكَيك لةو بارودؤخانةىهةر ى َيث
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 الدوران اإلدرا ي
  

ن اعول يف ملضـاد للـدورا  تعمل دوران أول لإلبتعاد بالطا رة عن مسار معني ، وعمل دوران ثـان يف اإلجتـاه ا   مناورة 
 وع يف السري.عني والشرتسري نيه قبل الدوران اعول للعودة بالطا رة اىل  ل  املسار امل عكس اإلجتاه ال ي كانل

 .اعول  الدوران اهالجت تبعا "  اليمني  أو  ىل  " "  اليسار  ىل  "  ما يكون اإلدرا ي الدوران : 1م حظة 
 من أي   حسج "  بوطاا أثناة أو "  الطريان املستقيم "   نه "  أثناة اإلدرا ي الدوران على يقال : 2م حظة 

 .نيهما  الدوران يتم الظرنني الل ين
 

( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 

9365 ) 

 

 

44. Profile 

      

The orthogonal projection of a flight path or portion thereof on the vertical 

surface containing the nominal track. 

 ال وَينة /شَيوةى التةنيشت
 

يدا ى تَيكةشَيكى ستونولةسةر ِر – ةكةاستةى فِرينبةشَيك لة ئاِربؤ  يان  ةكةاستةى فِرينبؤ ئاِر ستونىسَيبةرى 
 . استة ناوى طةشتةكةى تَيدابَيتئاِر

 

 الشكل اجلانيب
 

 . إلمسي للرحلةعلى سطح رأسي حيوي املسار ا –ر الطريان أو جلنة من مسا –املسقط العمودي ملسار الطريان 
 

( References: Doc 4444 ) 

45. Prohibited Area 

      

An airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of 

a State, within which the flight of aircraft is prohibited. 
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 ةدةغةناوضةى ق
 

 كانيةيبهةرَيم يةيوئالةسةر ناوضة يان  يةكانزةمين  كراو لةسةر ناوضةيوبةرَيكى دياربةِر ييةكايةيةكى ئامسان
 ةكرَيت.ئقةدةغة تَييدان نىناو دةوَلةت كة  فِرينى فِرؤكةكا

 املنطقة املمنوعة
 

   ات ضمنه.ليق الطا رال ي تنع حترال دوي  و أبعاد حمددة نوق مناطق أرضية أو نوق املياه اإلقليمية للدولة 
 

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

 

46. Protected Flight Zones 

      

Airspace specifically designated to mitigate the hazardous effects of laser 

radiation. 

 

 اوةكانرثارَيز (ة)دةظةر ناوضة
 

 ى تيشكاندنى لَيزةر.يبؤ كةمكردنةوةى مةترس ةكراويكايةيةكى ئامسانى ديار
 

 مناطق الطرياِن احملميِة

 

   عاعات اللينر. رال دوي حمدد للتقليل من خطر 
( References: Annex 14 Volume I )  
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47. Providers 

       

In this document, refers to entities providing and operating airports. 

 

  /دابينكاران خزمةتطوزارةكان 
  

 ن.ئةم دةستةواذةية ئاماذةية بؤ ئةو دةستانةى كة فِرؤكةخانة و بةطةرخستنيان دابني دةكة
 

 مقدمو اخلدمات
  

  يشري ه ا املصطلح يف ه ه الوثيقة اىل ااي ات ال  تونر وتشغل املطارات. 
 

( Reference : Doc 9562 ) 

  

48. PSR Blip 

  

The visual indication, in non-symbolic form, on a situation display of the 

position of an aircraft obtained by primary radar.  

 

 ادارى طةِرانى سةرةكىبريسكةى ِر
 

و ئةكــةوَيت دةربارودؤخةكــة  ثيشــاندانى ثــةردةىلةســةر  )كــؤد( ســطناَلَيكى بينــراوة بةشــَيوةيةكى بــآ نيشــانة 
 يةوة ديارى ئةكرَيت.يادارى سةرةكيةن ِركة لةال دةرئةخاتؤكةكة شوَينى فِر

  

 

 ومضة الرادار الباحث اعولي
 

دار  ي حـدده را تظهر يف  كل غري رمني علـى  ا ـة عـرض احلالـة وتـبني موقـع الطـا رة الـ        اإل ارة املر ية ال  
   أولي.

 

( References: Doc 4444 ) 
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49. Psychoactive Substances 

      

Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and hypnotics, cocaine, other 

psychostimulants, hallucinogens, and volatile solvents, whereas coffee and 

tobacco are excluded. 

 

  بةرةكانمادة هؤش
 

اهَينـةكانى   و بةئاطةرةكان و كؤكـايني خةكان و شَيوة ئةفيونةكان و شَيوة قاتةكان و خةولَييخواردنةوة ئةلكهولي
 تر و دةرمانى طةشكة و تَيكةَلةكانى تر ئةطرَيتةوة جطة لة توتن و قاوة.

 
 العقل يف املؤثرة املواد
 

 اعخـرى  واملنبهـات  كوكـايني، واملنومات، وال واملهد ات، القنج، وأ باه اعنيون، وأ باه الك ولية، املشروبات  وتشمل 

 . القهوة و التبغ تشمل وال  .املتطايرة واحملاليل االوسة وعقاقري
 

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

9654  ) 

 

 

50. Public Authorities 

 

The agencies or officials of a Contracting State responsible for the application 

and enforcement of the particular laws and regulations of that State which 

relate to any aspect of these Standards and Recommended Practices. 

 

 دةستةآلتةكان/ مريى
 

ياسـا و   ةوكردنىكردن و ثـةيرِ َيبـةج َيو دةستةكانى سةر بة دةوَلـةت )وآلتـى ئةنـدام( بةرثرسـيار لـة ج      َيكخراوِر
 . ةبَيتهيةك كة دةاسثارو ِر ثَيوةران هةية بةهةر يكراوةكان تايبةت بةوآلتةكة كة ثةيوةنديية دياريِرَينماي
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 العامة سلطاتال

 

ص تلـ   ت معينـة ختـ  ر التابعـة للدولـة املتعاقـدة واملسـؤولة عـن تطبيـق وتنفيـ  قـوانني وتعليمـا         الوكاالت والدوا 
 الدولة وال  تتعلق ب ي يفة كانل باملعايري والتوييات. 

 
( References: Annex 9 ) 

51. Public Health Risk 

       

A likelihood of an event that may affect adversely the health of human 

populations, with an emphasis on one which may spread internationally or may 

present a serious and direct danger.  

 

 مةترسى بؤ سةر تةندروستى طشتى
 

 لةوةىوون  دَلنيابلةطةَل ةرى هةبَيت لةسةر تةندروستى كؤمةَلووداو كة كاريطِر كةوتنةوةىك بؤ َيَيكةوتهةر ِر
تة بَيتةوخؤ بِراسجيهانى يان ترسناك لةسةر ئاستى  ىةكى مسؤطةريمةترسي كةسَيك دةبَيتة هؤى بآلوبونةوةي

 .يةك يى مةترسكارهؤ
 عامِةالص ة ال ي يؤثر على الطر اخل

 

دي على دأي  حتمال لوقوع حدث قد يؤثر على ي ة السكان مع الت كيد على أي   ص قد يتسبج بنشر خطر 
 ي أو قد تثل خطرا حقيقيا ومبا را.  املستوى العامل

 
( References: Annex 9 

 

-  
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- Q  - 
                                                

1. Qualification Training 

     

Job-category-related knowledge, attitude and skills appropriate to the discipline 

to be pursued in the ATS environment. 

 دروستى /ىيئامادة ىِراهَينان
 

تـا    دابَيت كةسـةكةى تيَـ   يشـارةزاي و  ِرةفتـار ثَيويسـتة   كارةكـة كـة   ثيشـةو   ةكى ثةيوةسـت بـة جـؤرى    يزانياري
 .ئامسانى ئامادةبَيت بؤ كاركردن لة بوارى خزمةت طوزارى مجوجؤَلى 

 
 لغرض الت هيل تدريج ال   
 

قـل  لعمـل يف ح تتضمن السلوك واملهارات ال زم تونرهـا بالشـ ص كـي يكـون مـؤه  ل      معرنة متعلقة بصنف العمل
 خدمات احلركة اجلوية. 

 
( References: Doc 7192 Part E-2 )  

2. Quality 

     

The totality of features and characteristics of a product or service that bear on 

its ability to satisfy stated or implied needs. 

 

  جؤر /جؤرايةتى
 

 ربكاتــة ســةريــان بــؤ خزمــةتَيك كــة تواناكــةى كا َيــكةكان بــؤ بةرهــةم هَينيــو تايبــةت مةنديتي ِرةوشتــةواوى 
 .  ى نوسراودةقَيكبة ثَيى  ئةو ِرةوشة هاتبَيت  ةكان يان ييدابينكردنى ثَيويست

 اجلودة 
 

  .نصوص عليهاميؤثر يف قدرتها على تلبية  حتيادات ضمنية أو رمل السمات واخلصا ص ملنتج أو خلدمة مبا 
 

( References: Doc 9379 ) 
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3. Quality Assurance (QA) 

       

All the planned and systematic actions necessary to provide adequate 

confidence that all activities satisfy given standards and requirements, 

including the ones specified by the approved training organization in relevant 

manuals. 

 

 دةستةبةرى جؤرايةتى 
 

ة هــةموو كــتــةواو  بــِرواى دةســتةبةركردنىَيكــارة بةرنامــةيى يــة نةخشــة بؤكراوةكــانى ثَيويســت بــؤ  هــةموو ِر
رثَيكراو َينـانى بـاوة  ئةوانـةش كـة دةزطـاى ِراه   اوةكـان     ة ديـارى كر يييةكان ثابةندن بة ثَيوةر و ثَيويسـت يضاالك

 .كان ثةيوةنديدارة ةنامةبةَلط ثَيىئةكات بة ىديار
  

 ضمان اجلودة
 

تطلبات معينة عايري ومليب ممجيع اإلدراةات املنهوية امل ططة ال زمة لتونري الثقة الكانية ب ن مجيع اعنشطة ت
  لتدريج املعتمدة نيما  يصدر من أدلة  ات يلة.، مبا يف  ل  تل  ال  حتددها مؤسسة ا

 
( References: Doc 9379 ) 

 

4. Quality Audit 

      

A systematic and independent examination to determine whether quality 

activities and related results comply with planned arrangements and whether 

these arrangements are implemented effectively and are suitable to achieve 

objectives. 

 

 وردبينى جؤرايةتى
 

 كانةجنامــةئ  لةطــةَل    ةكانيــجؤرايةتي  ةضــاالكيي كــة ئايــابــؤ زانــني  يةثشــكنينَيكى بةرنامــةيى و ســةربةخؤ
 طوجنـاون  كراونَيبـةجيَ جَيوةيةكى كـارا  ى  بةشـ ِرَيكارانـة  ئـةو  ئايـا  ة يـان  َيكـارة دانراوةكانـةوة و  بة ِر وابةستةن 

 نيشان كراوةكان. كردنى ئاماجنة دةستَيبةجَيلةطةَل ج
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 تدقيق اجلودة
 

وعة ، يبات موضلرتت ن ص منهوي ومستقل لت ديد ما   ا كانل اعنشطة  ات اجلودة والنتا ج  ات الصلة متتثل
 دة. سج حتقيق اعهداف املنشووما   ا كان يتم تنفي  ه ه الرتتيبات على حنو نعال مبا ينا

 
( References: Doc 9379 ) 

 

5. Quality Control (QC) 

    

A system for verifying and maintaining a desired level of quality in a product, 

service or process through the effective implementation of documented 

inspection and testing procedures. 

 

 ضاودَيرى جؤرايةتى
 

يـةك  ةكردك يـان  ةييان خزمةت طوزاري بؤ بةرهةمَيكئاستى جؤرايةتى  ىثاراستنبؤ دَلنيا بوون يان  ةسيستمَيك
 ثَيكراو.وةرَيستى باتثشكنني و  ىَيكارةكانكردنَيكى كارا بؤ ِرَيبةجَيكردنى ئةو ئاستة لة ميانى جثارَيزطاري  

 

 مراقبة اجلودة
املستوى  على ه ا احلفاظوللت قق من تلبية مستوى اجلودة املنشود بالنسبة اىل منتج أو خدمة أو عملية ، نظام  

 من خ ل التنفي  الفعال إلدراةات تفتيش ون ص موثقة.
 

( References: Doc 9379 ) 

 

6. Quality Management 

      

A management approach focused on the means to achieve product or service 

quality objectives through the use of its four key components: quality planning; 

quality control; quality assurance; and quality improvement. 
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 بةرَيوةبردنى جؤرايةتى 
 

 انيــهَين ى بةرهــةمجنــةكانى جؤرايــةتئاما بةدةســتهَينانىكــانى ئامِرازةلةســةر  ِرشــدةى  بةِرَيوةبردنــة كــة ةوتــِر
 /جؤرايـةتى   نةخشـةى  /جؤرايـةتى   بـؤ  يةكانيطوزارى بة بةكارهَينانى ضوارثَيكهاتة سةرةكخزمةت كردنىدابين

 ى جؤرايةتى / باشكردنى جؤرايةتى.يى جؤرايةتى / دةستةبةريضاودَير
 

  دارة اجلودة
 

لر يسية عربعة ااونات نتج أو اخلدمة ب ست دام املكنهج اإلدارة ال  تركن على وسا ل حتقيق أهداف دودة امل
 للوودة : ختطيط اجلودة ، ومراقبة اجلودة ، وضمان اجلودة ، وحتسني اجلودة. 

 
( References: Doc 9379 ) 

7. Quality System 

     

Documented organizational procedures and policies; internal audit of those 

policies and procedures; management review and recommendation for quality 

improvement. 

 

 سيستمى جؤرايةتى
 

نةوةى بؤ وة ثياضوماوةما ثةيوةندى بةو سيستمةوة هةية ثَيويست ئةكات َيكار و بةرنامة ِرَيكخراوةكانة , اييِر
 كردنى باشرت بؤ اسثاردةكان نةوةى ِرى و بةرزكردؤسةى كارطَيِراضونةوةى ثِردبكرَيت بة مةبةستى ثَي

 .سيستمةكة 
 

 ودةنظام اجل
 

دارية ورنع عملية اإلعة الالسياقات والسياسات املتعلقة باملنظمة ال  جيج مرادعتها بني نرتة وأخرى لغرض مراد
 التويبات بغية حتسينها.

   
( References: Annex 1 ) 
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- R   - 
                                            

1. Racetrack Procedure 

     

A procedure designed to enable the aircraft to reduce altitude during the initial 

approach segment and/or establish the aircraft inbound when the entry into a 

reversal procedure is not practical. 

 

 رِبكَىثَيش شَيوة ىةةكانى خوالنةويكاراييِر
 

 ون وان بةرزيـةكاني يى نـةوةى سـةرةتا  ولة قؤنـاغى نزيكبو  تا بتوانن  فِرؤكةكان  بؤ  دانراوة كة َيكاريايَيضةند ِر
 . وجنَيتوانةوة نةطبة ثَيضة ى فِرؤكةكةفِرين نةوةى فِرؤكةكة بة ئاِراستةى فِرطةبونزيك ىلة كات يان /وبكةن 

 
 ر السباق سياقات الدوران ب سلوب مضما

 

 رة تقـرب الطـا  سياقات مصممة لتمكني الطـا رات مـن نقـدان  رتفاعهـا خـ ل مرحلـة التقـرب اإلبتـدا ي و / أو ل        
 ب جتاه املدرج يف حالة كون الطريان بشكل معاكس غري عملي.

 
( References: Doc 8168 Volume I and Volume II ) 
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2. Radar 

     

A radio detection device which provides information on range, azimuth and/or 

elevation of objects. 

 ادارِر
 

ــتمَيكى  ــؤييسيس ــةر د   َيب ِرادي ــةدات لةس ــارى ئ ــة زاني ــوروتةل ــةكانى ي ــةى   /و تةن ــان  طؤش ــانبينيني ــان  /و  ي ي
 . ةكانيانيبةرزي
 الرادار

 

  دهاز كشف السلكي يعطي معلومات عن بعد اع ياة و / أو زاوية مستها و / أو  رتفاعها.

 

 

 
 

( References: Doc 4444 ) 
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3. Radar Approach 

 

An approach in which the final approach phase is executed under the direction 

of a controller using radar. 

 

 ادارىى ِربونةوةنزيك
 

ت( َينمــايي بكــا) ِر بــة ِرادارضــاودَيرى ئامســاني  يــة كــة كةى فِرؤكةثِرؤســةى نزيكبونــةوة قؤناغــةكانى كؤتــايى
 .بةجَيى  بكاتَيج
 

 

 اإلقرتاب الراداري
 

 اإلقرتاب ال ي تنف  مرحلته النها ية بتوديهات من املراقج ال ي يست دم الرادار.  
 

( References: Doc 4444, Doc 9432 ) 

4. Radar Clutter 

   

 The visual indication on a situation display of unwanted signals. 

 

 ادارىِر ىةهاذ ادارى / ذاوةذاوى ِر
 

 ت.دةرئةكةوَي) ثةردةى ِرادارةكة( ثةخشكردنةكة   لةسةر سكرينى انةىنةخوازراو ةسطناَلئةو   
  

 التشويش الراداري
 

    ارات غري مرغوب نيها تظهر على  ا ة عرض احلالة.
 

( References: Doc 4444 ) 

 

5. Radar Contact 

  The situation which exists when the radar position of a particular aircraft is 

seen and identified on a situation display. 
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 ىادارِر ياريكردنىددؤزينةوة يان 
 

 كردنى ثَيناسةكةى.يثةخش و ديار ثةردةىراو لةسةر زانبينينى شوَينى فِرؤكةيةكى 

 لراداريالكشف ا
 

 رؤية موقع طا رة معينة على  ا ة عرض احلالة وحتديد هويتها.
 

 
 

( References: Doc 4444 ) 

 

6. Radar Identification 

 

The situation which exists when the radar position of a particular aircraft is 

seen on a 

radar display and positively identified by the air traffic controller. 

 

 ني/ ِرادارة ناس ىادارِر ناسينى
 

َيت و بثةخش دة ثةردة ) سكرين(لةسةر  ى زانراوضاودَيرى ئامسانى شوَينى فِرؤكة كاتَيك يةِرةوشةئةو 
 بةباشى ئةيناسَيتةوة.

 يراداِرالتعريف ال
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 .كل ديدى املراقج اجلوي موقع طا رة معينة على  ا ة الرادار ويتعرف عليها بشرحالة حتصل عندما ي
 

 
 

( References: Doc 9432 ) 

 

7. Radar Separation  

     

The separation used when aircraft position information is derived from radar 

sources. 

 

 ادارِر بة  جياكردنةوة
 

 ادارةوة وةطريابَيت.لة ِر انيانشوَينةك ان فِرؤكةكان كاتَيك زانياريدورخستنةوة لة نَيو
  

 ريالفصل الرادا
 

 املباعدة بني الطا رات عندما تكون املعلومات عن موقعها مستمدة من الرادار. 
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( References: Doc 4444 ) 

 

8. Radio Direction Finding (RR S1.12) 

      

Radiodetermination using the reception of radio waves for the purpose of 

determining the direction of a station or object. 

 

 ( 1.12RR S) اديؤيى استةى ِرى ئاِردةرخةر
 

يــان  نَيــردة ةىاســتةى وَيســتطكردنى ئاِرياديــؤيى وةرئــةطرَيت بةمةبةســتى ديــار اديؤيــة شــةثؤىل ِرِر دةزطايــةكى
 استةى ئاماجنةكة.ئاِردياريكردنى 

 
 ( 1.12RR S)   مودد اإلجتاه الراديوي

  

 دف. منظومة راديوية تستقبل املودات الراديوية لغرض حتديد  جتاه احملطة املرسلة أو  جتاه اا
 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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9. Radio Direction-Finding Station (RR S1.91) 

     

A radiodetermination station using radio direction finding. 

Note.— The aeronautical application of radio direction finding is in the 

aeronautical radio navigation service. 

 

 ( 1.91RR S) استة ى ئاِردةرخةرز( ) ئاِراستة دؤوَيستطةى 
 

 ت .اديؤيى بةكارئةهَينَياستةى ِرى ئاِرةرخةرة سيستمى دياديؤيِر ديايكردنى وَيستطةيةكى 
 انىييوشتانى كةاستة لة فِرؤكةوانيدا لة خزمةتطوزاريةكئاِر دةرخةرىبةكارهَينانى سيستمى  بينى :َيت

 بَيت.دةيدا ياديؤى ِريفِرؤكةوان
 

 ( 1.91RR Sمودد اإلجتاه ) حمطة 

 

 د اإلجتاه الراديوي. حمطة حتديد راديوية تست دم منظومة مود

  ديوية. ست دام منظومة مودد اإلجتاه يف الطريان يكون ضمن خدمات م حة الطريان الرا  –م حظة. 
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

10. Radio Navigation Service 

      

A service providing guidance information or position data for the efficient and 

safe operation of aircraft supported by one or more radio navigation aids. 

 

 اديؤيى وانى ِريطوزارى كةشتيخزمةت
 

ؤسةى ى ثِركردنَيبةجَيجةكانى شوَين دابني دةكات بؤ ييان زانياري ي ئةداتخزمةتطوزاريةكة هؤشيار
ى َيطةكانياتر لة ِرزيان  يةكَيكبة ثشتطريى  كرابَيت  و ئارام كة باش فِرؤكةكان بة شَيوةيةكى  خستنةكارى

 اديؤيى.وانى ِريكةشتي
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 راديويةخدمة امل حِة ال

 

 ني مدعومـة خدمة تونر معلومات توديهية أو بيانات موقع لت قيق عمليات تشـغيل للطـا رات بشـكل كفـوة وأمـ     
 بواحد أو أكثر من وسا ل امل حة الراديوية. 

 
( References: Annex 11 ) 

 

11. Radiotelephony 

      

 form of radiocommunication primarily intended for the exchange of 

information in the form of speech. 

 

 ةكانيية دةنطيياديؤة ِريثةيوةندي
 

ؤطؤرى ئاَل بؤ نرَيتةتى بةكارئةهَيبنةِر بةشَيوازَيكى ةةكانيياديَوة ِريثةيوةندي ىشَيوةيةك لة شَيوةكان
 طفتوطؤ )بةبةكارهَينانى دةنط(.يان  ( دووانقسةكردن )  ةكان بةيزانياري

 
 اإلتصاالت الراديوية الصوتية 

 

 (.   دام الصوت كل من أ كال اإلتصاالت الراديوية تست دم بشكل أساسي لتبادل املعلومات بالك م ) ب ست 
 

( References: Annex 2, Annex 11 ) 

 

12. Radiotelephony Network 

      

A group of radiotelephony aeronautical stations which operate on and guard 

frequencies from the same family and which support each other in a defined 

manner to ensure maximum dependability of air-ground communications and 

dissemination of air-ground traffic. 
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 يةكانية دةنطياديؤيى ِريتؤِرى ثةيوةند
 

 يةكرت و  ئةكةنكان بةشةثؤلَيك كارةيوانييكةشتي يةية دةنطياديؤيى ِريذمارةيةك وَيستطةن بؤ ثةيوةند
نى ةكاكردى زكردنزةوى و بةهَي –ى هةوا يكردنى باشرتين و بةهَيزترين جؤرى ثةيوةندبةهَيزدةكةن بؤ دابين

 و زةمينى. هاتوضؤى ئامسانىثةيوةندى بؤ 
 

 اإلتصاالت الراديوية الصوتية  بكة 
 

ن لبعا لضـما ارموعة حمطات لإلتصاالت الراديوية الصوتية تعمل مبودات موحدة وتقوم بدعم و سناد بعضها 
 ية. أرض وتعنين عمليات اإلتصال لل ركة اجلوية واعرض –حتقيق أنضل دودة ممكنة لإلتصاالت دو 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 
13. Rain 

       

Precipitation of liquid water particles, either in the form of drops of more than 

0.5 mm in diameter or smaller drops which, in contrast to drizzle, are widely 

separated. 

 

 

 باران
 

  ةئاو ووردى رديلةىطةيان بَيت ملم زياتر  %5كةى لة طةرديلةى شلن لة ئاو يا لةسةر شَيوةى دَلؤثةية ترية
 شة / ثرذة.وبضوكرت بة بةراورد لةطةَل ثِر

 
 املطر

 

مليمرت أو نقاط أيغر مقارنة  5,0دني ات سا لة من املاة أما على  كل قطرات ينيد قطرها على 
 بالر ا .  
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( References: Doc 9640 ) 

 

14. Rated Air Traffic Controller 

      

An air traffic controller holding a licence and valid ratings appropriate to the 

privileges to be exercised. 

 

 هةَلكةوتوو/ ثَيطةيشتووى يئامسان يضاودَير
 

 كــة ةوة هةيـة يثســثؤريبـةو   ثةيوةنــدى يـة(  ي) ثلــة بةندة ييـ هـةَلطرى مؤَلــةت و ئامادة  ةيــى ئامسانيضـاودَيرَيك 
 دةكات . َيىبةجَيج
 

 املراقج اجلوي املؤهل  

 

 مراقج دوي حامل  دازة ومؤه ت نان ة تتعلق باإلختصايات ال  سيمارسها.
 

( References: Annex 1 ) 
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15. Rating 

An authorization entered on or associated with a licence and forming part 

thereof, stating special conditions, privileges or limitations pertaining to such 

licence. 

 

 ثلةداري  
 

َيك لـة  ةبَيـت بـة بةشـ   دو دةكرَيـت  مؤَلةتةكـةوة  ثاشكؤى  بةيان َيطة ثَيدانَيكة لةسةر مؤَلةتةكة تؤمار دةكرَيت ِر
 .ةبَيت وة هؤَلةتةكةم كة ثةيوةندى بة بؤ مةرج يان ماف يان كؤتة تايبةتةكان دائةنَيت َيطةثَيدانةكة   سنور ِر
 

 اعهلية
 اإلدازة.تعلق بت خاية   ن يدون على اإلدازة أو يرنق بها ويشكل دنةا منها ، حيد  روط أو  متيازات أو قيود

 
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

 

16. Required Communication Performance ( RCP ) Type 

   

A label (e.g. RCP 240) that represents the values assigned to RCP parameters 

for communication transaction time, continuity, availability and integrity. 

 

   ةكانييثةيوةندكردنى  شَيوازى
 

 بةراورد بة  كانبارؤمةترةديارى ى نرخ بؤئامازةية   (RCP 240ناسينةوةية )وةكو  مؤرَيكى) نيشانةيةكى(
 .ردن كيوةندثةي و سةالمةتى بوونماوة و بةردةوامى  بةكردنى ثةيوةندية ثَيويستةكان َيبةجَيج كاتى

 
 ن ة أداة اإلتصاالت املطلوب

 

صال دة اإلتب بالنسبة مل( متثل القيم احملددة لبارومرتات أداة اإلتصاالت املطلو RCP 240ة متيين ) مثل بطاق
 و ستمراريته ومدى تونره وس مته. 

 
( References: Annex 6 Part II, Annex 11, Doc 4444 )  
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17. Readback 

     

A procedure whereby the receiving station repeats a received message or an 

appropriate part thereof back to the transmitting station so as to obtain 

confirmation of correct reception. 

 كى تريَةخؤَيندنةوة/ خوَيندنةوة دووبارة
 

ارة نامةكـة  تـوة دووبـ  وةرطر ىَيكارَيكة بةهؤيةوة وَيستطةى نَيردةى نامةكة داوا دةكات لةو وَيستطةيةى نامةكةِر
بـة   ةى نامةكـ ى كـة  بةشَيك لـة نامةكـة بـؤ دَلنيـا بـوون لـةوة       خوَيندنةوةىخبوَينَيتةوة بة تةواوى يان دووبارة 

 . وةرطرتوة ىدروست
 

  عادة قراةة الرسالة

 

 دراة يتم من خ له أن تطلج احملطة املرسلة للرسالة من احملطة ال   ستلمل الرسالة  عادة قراةة 
أو  عادة قراةة دنةا منها  للت كد من أن احملطة املستلمة للرسالة قد  ستلمتها بشكل لة بكاملها الرسا

 ي يح.
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

18. Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) 

 

A form of ABAS whereby a GNSS receiver processor determines the integrity 

of the GNSS navigation signals using only GPS signals or GPS signals 

augmented with altitude (baroaiding). This determination is achieved by a 

consistency check among redundant pseudo-range measurements. At least one 

additional satellite needs to be available with the correct geometry over and 

above that needed for the position estimation, for the receiver to perform the 

RAIM function. 

 

 ى وةرطرتنيئامَيرى سةربةخؤ بؤ سةالمةت ِروانينى
 

كى تَيداية بةشَيلةسةر فِرؤكةكان دامةزراون  ,  سطناَلةكان ِراستكردنةوةى( ةوةردنكَيكلة ئامَيرى )ِر شَيوازَيكة
لة  ئةكات يةكانى هاتوويوانيدةستةبةرى تةواوكردنى سطناَلة كةشتيو ةكان يبؤ ضارةسةركردنى زانياري
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بؤ ديارى كردنى شوَين   يان دةستةبةرى  وانى بةهؤى مانطة دةست كردةكانييانى  كةشتسيستمى جيه
 تةواوسطناآلنةكان    ئةو ئامَيرانة   ترى(ةبة زياد بوونى بةرزى )بارؤم بكات ئةو سطناالنة ِراستكردنةوةى

 بؤ ئةوةى ةو    ييمةودا  ىنَيوان ثَيوانة دووبارةكراوةكان َيتطوجنئةو سنورةى ئة َيطةى ثشكنينى لة ِر ئةكةن
بةاليةنى كةم  ةئامَيرى سةربةخؤ بؤ سةالمةتى وةرطرتن ثَيويست ِروانينىبة ئةركى  هةستَيتئامَيرى وةرطرتن 

لة مانطى دةستكردى َيطةبدرَيت بة مانطَيكى ترى دةستكرد لة بارودؤخي جيؤمةترى تةندروستدا زياد ِر
 ى شوَين.كردنثَيويست بؤ مةزةندة

 

 آللي املستقل لس مة اإلستقبالالريد ا
 

 اإل ـارات  تمـال اك تضـمن  البيانـات  ملعاجلـة  وحدة ونيه الطا رات منت على مركج اإل ارات تقويم تنوع من معدا

 تقـويم  تضمن أو املوقع، يدلت د العاملي النظام عرب الصناعية باعقمار للم حة العاملي النظام من الواردة امل حية

 تلـ   مـن اكتمـال   ملعـدات ا هـ ه  وتت كـد  (. االرتفـاع ) البـارومرتي   ازداد كلمـا  املوقـع  لت ديـد  مليالعا النظام   ارات

 االسـتقبال  يـؤدي دهـاز   ولكـي  .املـدى   ـبه  علـى  املتكـررة  القياسـات  بـني  التوانق مدى ن ص طريق عن اإل ارات

 وضـع  يف قـل علـى اع  احـد و  ضـايف  يـناعي  قمـر   تاحـة  مـن  البـد  لسـ مة االسـتقبال   املستقل اآللي الريد وظيفة

 .املوقع لتقدير الضروري الصناعي القمر  ىل باإلضانة سليم ديومرتي
 

( References: Doc 9613 )   

 

19. Receiving Unit/Controller 

        

Air traffic services unit/air traffic controller to which a message is sent. 

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

 

 ى وةرطر/ ضاودَيرى وةرطربةش
 

 . ت استة ئةكرَينامةكةى ئاِرييةى كة ئامسان يان ئةو ضاودَيرى  مجوجؤَلى ئامسانى ىى خزمةتطوزاربةش  
 . بدة ى نَيردةر / ضاودَيرى نَيردةر: سةرجنى ثَيناسةبينى تَي
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 ة / املراقج املستلممالوحدة املستل
 

 لة. ليه الرسات احلركة اجلوية ال  توده اليها الرسالة أو مراقج احلركة اجلوية ال ي توده اوحدة خدما
 م حظة : أنظر تعريف الوحدة املرسلة / املراقج املرسل

 
( References: Doc 4444 )  

 

20. Recertification 

      

Certification of an aircraft with or without a revision to its certification noise 

levels, to a Standard different to that to which it was originally certificated. 

 

 ى مؤَلةتى فرؤكةةوةكردنَيوانامةى فِرؤكة يان نوكردنةوةى بِرنوَي
 

ى يثةيوةنـد  ى كـة بةتةكـة تاي يـان مؤَلةتـة   انكارى يان بآ طؤِر ييةوةانكارطؤِر بة يان مؤَلةتى فِرؤكةكة  بِروانامة
 ةرضووة.لةطةَل ئةو ثَيوةرانةى كة مؤَلةتةكةى لةسةر د كردنبة ئاستى ذاوةذاوةوة هةية بة بةراورد

 
 جتديد  هادة الطا رة أو جتديد  دازة الطا رة 

 

ة مبسـتويات  واملتعلقـ   هادة أو  دازة الطا رة مع تعدي ت أو بدون تعـدي ت علـى الشـهادة أو اإلدـازة اخلايـة بهـا      
 لضوضاة مقارنة مع املعايري ال    مبودبها    يدار الشهادة. ا
 

( References: Annex 16 Volume I ) 

 

21. Regional Air Navigation Agreement 

      

Agreement approved by the Council of ICAO normally on the advice of a 

regional air navigation meeting. 
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 ى هةرَيمايةتىيوانى ئامسانينى كةشتيَيكةوتِر
 

وة و لة كؤبونةوةى ى لةسةردرا ( ICAO) َيكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى ى ِريةزامةندَيكةوتنَيكة ِرِر
 ى هةرَيمايةتى واذؤى لةسةر ئةكرَيت.ييوانى ئامسانيكةشت

 

  تفاق امل حة اجلوية اإلقليمي
 

ا يتم التوقيـع عليهـا   ( وال  عادة م ICAOل منظمة الطريان املدني الدولي )  تفاقية متل املوانقة عليها من قب
 من خ ل  دتماع للم حة اجلوية اإلقليمية.

( References: Annex 3 ) 

 

22. Regional Air Navigation Plans (ANPs) 

      

Air navigation plans that set forth in detail the facilities, services and 

procedures required for international air navigation within a specified area. 

 

 ى هةرَيمايةتىيواتنى ئامسانييثالنى كةشت
 

 ىئامسانى يوانيشتَيكارةكانى كةويستى و خزمةتطوزارى و ِرداثَيبةوردى كة  يةيوانى ئامسانيثالنى كةشتي
 . كراودايةكى ديارديارى دةكات لة ناو ناوضةي نَيودةوَلةتى

  

 

 خطط امل حة اجلوية اإلقليمية
 

لدوليـة  اة اجلويـة  خطط امل حة اجلوية ال  حتدد بالتفصيل التوهينات واخلـدمات  واإلدـراةات ال زمـة للم حـ    
 داخل منطقة حمددة. 

  ( References: Doc 9161 ) 

 

23. Regulated Agent 

      

An agent, freight forwarder or any other entity who conducts business with an 

operator and provides security controls that are accepted or required by the 

appropriate authority in respect of cargo or mail. 
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 شارةزا/ لَيهاتووبريكارى 
 

 بارطة و بكات بؤ ئاسايش دابني ئيشثَيكةر لةطةَل  يةكى تر كة قةوارةيان هةر َيكبةربريكارَيك يان بار
 .ة كراوداوا ةوةدةستةآلتى تايبةمتةند  اليةنلةيانةى كة يةزامةندى ئةو ِرَيةثثؤستةكان ب

 
 نتظم الوكيل امل

  

 نات منيـة للشـ  وكيل أو  احن   نات أو أي كيان آخر الـ ي يقـوم ب ةـاز العمـل مـع املشـغل ويـؤمن السـيطرة اع        
 ل املوانقة عليها أو طلبتها  السلطات امل تصة.والربيد حسج ما مت

 
( References: Annex 17 ) 

24. Release Of Goods 

    

The action by the customs authorities to permit goods undergoing clearance to 

be placed at the disposal of the persons concerned. 

 

 كانكاآل ىطوزةر /كردنى كاآلَيبةِر
 

 ناسراو. ةسانىكردنى كاآليةك بؤ كَيَيطةثَيدان بؤ بةِرئةجنامى ئةدات بؤ ِر كة طومرطييَةاركايَيِر
 مرور السلع

 

  دراة يتم  ختا ه من قبل الكمارك للسماح مبرور السلع اىل اع  اص املعنني.
  

( References: Annex 9 ) 

25. Relief Flights 

      

Flights operated for humanitarian purposes which carry relief personnel and 

relief supplies such as food, clothing, shelter, medical and other items during or 

after an emergency and/or disaster and/or are used to evacuate persons from a 

place where their life or health is threatened by such emergency and/or disaster 

to a safe haven in the same State or another State willing to receive such 

persons 
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 ةكانيطةشتة فرياطوزاري
 

ةطةَل لَلدةطرن كارمةندانى فرياطوزارى هة وِرَيك ئةخرَيت  دؤستىكارى مرؤظضةند طةشتَيكة بةمةبةستى 
شتى تر  وزيشكى وةك خواردن و جل و ثؤشاك و شوَينى داَلدة و كةرةستةى ثريا طوزارى ةكانى فييثَيويست

رسى ن كة مةتنيشتواكردنى شوَينةكان لة دايان كارةسات و يان بؤ ضؤَل ىلةكاتى يان لةدواى قؤناغى كتوثِر
 آلت يانهةمان و لة اميان و طوَيزانةوةيان بؤ ناوضةيةكى ئاريهةبَيت لةسةر ذيانيان يان بارودؤخى تةندروست

 ان بدات.يَيطة بة ثَيشوازيوآلتَيكى تر كةِر بؤ
 

 غاثِةاإلرح ت 
 

 بس م واملرح ت يتم تشغيلها عغراض  نسانية حتمل موظفي اإلغاثة وجتهينات اإلغاثة كالطعا
ة خ لغرض   و/أو وامل دية واملواد الطبية ومواد أخرى خ ل أو بعد مرحلة الطوارية و/أو الكوارث

 يف نفس ن آمناإل  اص من املكان ال ي يشكل خطرا على حياتهم أو حالتهم الص ية ونقلهم اىل مكا
 الدولة أو يف دولة أخرى توانق على  ستقباام.

 

 
 

( References: Annex 9 ) 
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26. Remote Monitoring and Control System (RMCS) 

       

A system which allows manual or automatic reconfiguration of a radar system. 

The RMCS will also give an overall indication of the system status (equipment 

operational, equipment in standby, faults, etc.). The RMCS equipment may 

have a terminal either at the station level or at the ATC centre level and often at 

both levels. 

 
 ورةوةلةد كردنفِركَيسيستمى ضاودَيرى و 

 

شتى ى طينيارتدا زااكلة هةمان  ,يان خؤبةخؤ  بةدةستسيستمى رادارى خستنى َيكبة ِر ئةدات َيطةسيستمَيكة ِر
 ,  ت.. هتد( ئةدا.خسن   ئامَيرة يةدةكةكان   هةَلةكان لةسةر بارودؤخى سيستمةكة )ئامَيرةكانى بةطةِر

ودَيرى َلبةندى ضامة يان لة دا يسةرةك ناو وَيستطةى الوةكى هةبَيت لةوَيستطةيةكى دةكرَيت ئةم سيستمة 
 .  داهةردوو كيانناو  يان لة  دا يمجوجؤَلى هةواي

 
 نظام املراقبة والسيطرة عن بعد 

 

لتشـغيل ،  ا) أدهـنة   نظام يسمح برتتيج النظام الراداري يدويا أو طوعيا كما يعطي بيانات عامة عن حالة النظام
يف مركـن    يسـية  أو اعدهنة اإلحتياطيـة ، اعخطـاة .. اخل ( وقـد تكـون اـ ا النظـام حمطـة طرنيـة يف احملطـة الر         

 وية أو بكليهما.مراقبة احلركة اجل
  

( References: Doc 9684 ) 

 
 

27. Remote Pilot 

      

 person charged by the operator with duties essential to the operation of a 

remotely piloted aircraft and who manipulates the flight controls, as 

appropriate, during flight time. 
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  ؤييذدور ئا /فِرؤكةوانى  دوورة
 

  كارىت بـة خسـتنة  جَيبـةجَي بكـا  خةرةوة بؤ ئـةوةى ئةركـة ثَيويسـتيةكان    لةاليةن بةطةِر ةردراواسثَيكةسَيكى ِر
 .يدا  ؤكةكة لة ماوةى فِرينةكةى فِركردنكؤنرتؤَل فِرؤكةكة لة دوورةوة و 

 
  ال ي يقود الطا رة عن بعد  الطيار

 

يتــوىل ولقيــام بوادبــات ضــرورية تتمثــل بتشــغيل الطــا رة الــ  تقــاد عــن بعــد   ــ ص مكلــف مــن قبــل املشــغل ل
 . السيطرة على الطا رة خ ل نرتة الطريان

 
 

 
 

( References: Annex 2 ) 

 

8. Remote Pilot Station 

     

The component of the remotely piloted aircraft system containing the 

equipment used to pilot the remotely piloted aircraft. 

 



154 

 

 كردنى فِرؤكة لةدوورةوةجَلةووَيستطةى 
 

كـةوان  كانى بـؤ فِرؤ ةيييثَيويسـت   ئـامَيرة  ,  نى فِرؤكةكـة لـة دوورةوة   كردجَلـةو ى تايبةت بةَيكثَيكهاتةى سيستم
 .نَيتتَيداية تا بتوانَيت فِرؤكةكة بفرَي

 

 قيادة الطا رة عن بعد حمطة 
 

 عد.بطا رة عن مكونات النظام اخلاص بقيادة الطا رة عن بعد يتضمن اعدهنة ال زمة للطيار ال ي يقود ال
 

( References: Annex 2 ) 

 
 

29. Remotely Piloted Aircraft (RPA) 

       

An unmanned aircraft which is piloted from a remote pilot station. 

 

 وة جَلةو بكرَيتدوورة يةك لةفِرؤكة
 

 نرَيت.فرَيئة ) هةَلدةسَينرَيت(ية لة وَيستطةى سةركردايةتى فِرؤكةكةوةيفِرؤكةيةكة كةسى تَيدان
 
  د عن بعدال  تقاطا رة ال

 

  طا رة غري م هولة تتم قيادتها من حمطة قيادة الطا رة عن بعد.
 

( References: Annex 2 , Annex 7 ) 

 
30. Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) 

        

A remotely piloted aircraft, its associated remote pilot station(s), the required 

command and control links and any other components as specified in the type 

design. 
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 فِرؤكة لة دوورةوة جَلةوكردنىسيستمى 
 

ةكى تر َيكهاتةيثضةند  لةطةَلنرَيت كة لةدوورةوة ئةفرَي يةناو فِرؤكةكة جَلةوكردنىازى سةركردايةتى و ئامِر
 ى ديزاينةكةى.َيبةث

 
   منظومة قيادة الطا رة عن بعد

 

 مكونات أخرى حسج تصميمها. تتونر يف الطا رة ال  تقاد عن بعد مع وسا ل قيادة وسيطرة  
 

( References: Annex 2 ) 

 

31. Removal of a Person 

       

Action by the public authorities of a State, in accordance with its laws, to direct 

a person to leave that State. 

 

 َيكدوورخستنةوةى كةس
 

َيت وآلتةكة سَيك بكراوا لة كةدئةجنامى ئةدةن لة وآلتدا اتة تايبةتةكان َلدةستةبةثَيى ياساكانى وآلت كة َيكاري ِر
 بةجآ بهَيَلَيت.

  

  بعاد   ص 
 

 دولة.  دراة تت  ه السلطات العامة يف الدولة ونقا لقوانينها ب ن تطلج من   ص مغادرة تل  ال
 

( References: Annex 9 ) 

 
32. Removal Order 

       

A written order served by a State on the operator on whose flight an 

inadmissible person travelled into that State, directing the operator to remove 

that person from its territory. 
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 فةرمانى دوورخستنةوة
 

ةسَيكى كت كة ى ئةو فِرؤكةية ئةكرَيئيشثَيكةركى نوسراوة لة وآلتةكةوة دةرئةضَيت داوا لةفةرمانَي
ة كى وآلتةةى سنورئةو كةسة بؤ دةرةو ئةكرَيت ويستلةسةري ثَي لةسةر فِرؤكةكةى طواستؤتةوة  ىنةخوازراو

 .دوورخباتةوة 
 

 أمر  بعاد

 

 ن يبعد  ل طا رته   نقل   ص غري مرغوب نيه أأمر حتريري يصدر من الدولة يطلج من املشغل ال ي على 
 الش ص اىل مكان خارج  قليم الدولة. 

( References: Annex 9 )  

 
33. Rendering (a Licence) Valid 

       

The action taken by a Contracting State, as an alternative to issuing its own 

licence, in accepting a licence issued by any other Contracting State as the 

equivalent of its own licence. 

 

 وانامةيةكى كارابِر طريىثشت 
 

 ىِرَيطةثَيدانةو ( يان ئةمؤَلةتَيطةثَيدان )استاندنى ِرِركة وآلتى ئةندام ئةجنامى ئةدات وةك بنةماى ييَةكارايَيِر
 ى.ى بِروانامة يان مؤَلةتى وآلتةكةى خؤبرتَيكى ئةندامى ترةوة دةرضوة لةكةلةاليةن وآل

 
 ( سارية املفعول  أو  هادة ترخيص عتماد ) 

 

ن خرى لتكوأاقدة تعصادرة من دولة مال ة متعاقدة يتم مبودبه تصديق الرتخيص أو الشهادة  دراة تت  ه دول
 .بدي  عن الرتخيص أو الشهادة اخلاية الصادرة عنها

 
( References: Annex 1 ) 
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34. Rendering (a Certificate of Airworthiness) Valid 

       

The action taken by a Contracting State, as an alternative to issuing its own 

Certificate of Airworthiness, in accepting a Certificate of Airworthiness issued 

by any other Contracting State as the equivalent of its own Certificate of 

Airworthiness. 

 

  (تؤكمةيى هةوايى )بِروانامةى كارايي طريىثشت
 

كة لة  ى هةوايىةكى تؤكمةياستاندنى بِروانامةيبة ِر وةك بنةما كار دةكات ئةندام كة وآلتى ةية يكارايَيِرئةو 
 .كة لة وآلتةكة خؤيدا دةرضوةى ئةو بِروانامةيةى بروآلتَيكى ترى ئةندامدا دةرضوة لة 

 
 تماد )  هادة ددارية دوية ( سارية املفعول  ع

 

ى لتكون ة أخر دراة تت  ه دولة متعاقدة يتم مبودبه تصديق  هادة ددارة دوية يادرة من دولة متعاقد
  الشهادة اخلاية الصادرة عنها. بدي  عن 

 
( References: Annex 8 ) 

 

 

35. Rendering Valid 

    

The action by a Contracting State of issuing a validation of a licence or 

certificate issued by another Contracting State as an alternative to the issuance 

of its own licence or certificate. 

 

 بِرياردان لةسةر دروستى 
 

يـان   يـةك ى بِروانامةِريـار دان لةسـةر دروسـت   بةنـدام دةيكاتـة بنـةما بـؤ     ية كة يـةكَيك لـة وآلتـانى ئ   ة َيكارئةو ِر
لةاليـةن   وضـو ةيـةكى دةر تايبةت يـان بِروانام  ى مؤَلةتَيكىوآلتَيكى ترى ئةندام لةبر لة كرابَيتدةر كة مؤَلةتَيك

 وآلتةكة خؤيةوة.
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 بالص حية اإلقرار
 

 أخرى متعاقدة ةدول عن يادر ترخيص أو  هادة  حيةبص مبودبه املتعاقدة الدول  حدى ُتقر  ال ي اإلدراة هو
 .عنها الصادرة اخلاية الشهادة أو اخلاص الرتخيص عن كبديل

 
( References: Doc 8335 ) 

 

36. Rental of Premises 

   

The right to occupy certain defined premises or a specific area of land against 

payment of a fee. 

 

 طرتنى تةالرَيك يان باآلخانةيةكَيكربة
 

 ةرانبةر ثَيدانىكراو بيارووبةرَيك يان زةويةكى ديكراو يان ِرى تةالرَيك يان باآلخانةيةكى دياريمايف بةكارهَينان
 يةك.َيكر

    

  ست وار مبنى
 حق  غل مبنى حمدد معني أو مساحة أرض حمددة مقابل دنع رسم. 

 
 ( References: Doc 9562 ) 

 

37. Repetitive Flight Plan (RPL) 

       

A flight plan related to a series of frequently recurring, regularly operated 

individual flights with identical basic features, submitted by an operator for 

retention and repetitive use by ATS units. 

 فِرين ىةةكراودووبارثالنى 
 

بَيتةوة ةئضـةندجارة  َيك و ثَيكىبةِر هاوشَيوةن لة ِرووكةشدا طةشت كةلة ة بؤ زجنريةيةك يثالنَيكى فِرؤكةواني
يـةك   يـةك لـة دواى   وتا لة بةردةستدا بثارَيزرَيت ثَيشكةش ئةكات  ثالنةكة ئيشثَيكةرَيك    يةك لة دواى يةك 

 . ئامسانىوجؤَلى بةكاربهَينرَيت الى يةكةكانى خزمةتطوزاري مج
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 خطة الطريان املكررة 
 

شـغل اىل  قـدمها امل يخطة طريان لسلسلة من الرح ت املنفردة ال  تتكرر ب نتظام واا مسـات أساسـية متطابقـة ،    
 وحدات خدمات احلركة اجلوية لت تفظ بها وتست دمها بصفة متكررة .

 
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

38. Reporting Point 

      

A specified geographical location in relation to which the position of an aircraft 

can be reported. 

Note.— There are three categories of reporting points: ground-based navigation 

aid, intersection and waypoint. In the context of this definition, intersection is a 

significant point expressed as radials,bearings and/or  distances from ground-

based navigation aids. Areporting point can be indicated as “on request” or as 

“compulsory”. 

 

 ئاطاداركردنةوة اطةياندن /ِرثَيخاَلى 
 

 .ؤكةيةك شوَينى فِرزانينى ئاماذةية بؤ لة ئامساندا   ةكراو ( ديارىىشوَينَيكى جوطرافى )سروشت
 هةية: ناطةياندِرثَيبينى : سآ جؤر خاَلى تَي

بِر خاَلَيكى ى يةكرتخاَل داوانى زةمينى   خاَلى يةكرتبِر و خاَلى سةر ِرَيطا   لةم ثَيناسةيةيياريدةرى كةشتي
 ئةم    ةيةوينوانى زةميدورى لة ئامَيرى كةشتيطرنطة ئاماذةى ثَيدةدرَيت وةك تيشك يان ئاراستة يان 

 َيت.ب (اضارىنِراطةياندنى )ثَييان خاَلى  (كاتى داواكردن)راطةياندن بَيت ثَيى خاَل ةدةكرَيتخاَل
 

 نقطة اإلب غ
 

 موقع دغرايف معني ينسج اليه موقع الطا رة. 
 من نقاط اإلب غ :هناك ث ثة أيناِف  -م حظة. 

قطـة  ن  ي  ،  نقطة تقاطع و نقطة طريق وضـمن رـال هـ ا التعريـف نقطـة التقـاطع هـي       مساعد م حي أرض 
ن تكـون   ه تكـن أ هامة يتم التعبري عنها كشعاع أو  جتاه  و/أو مسانة من دهاز م حي أرضـي ونقطـة اإلبـ غ هـ    

 نقطة  ب غ عند الطلج أو نقطة  ب غ  لنامية. 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 



160 

 

39. Required Communication Performance (RCP) 

      

 A statement of the performance requirements for operational communication 

in support of specific ATM functions. 

 داواكراوةكان يةيثةيوةندِراييكردنى  
 

اوةكانى كريديار ئاماجنة بؤ ةخستنيةكانى بةطةِريكردنى ثةيوةندَيَيبةجج ةكانىمةرج  ديايكردنى
 .ئامسانىبةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى 

 
 أداة اإلتصاالت املطلوب

 

 بيان  روط أداة اإلتصاالت التشغيلية املتبعة يف مهام حمددة يف  دارة احلركة اجلوية.
  

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

40. Required Navigation Performance (RNP) 

         

A statement of the navigation performance necessary for operation within a 

defined airspace. 

Note.— Navigation performance and requirements are defined for a particular 

RNP type and/or application. 

 

 ثَيويست ى يوانيكةشتيِراييكردنى 
 

 .دا كراويوانى  فِرؤكةوانى لة بوارَيكى هةوايى دياريكردنى كةشتي جَيبةجَى
انى ؤ كةشتيونانَيك ببةكارهَي بؤ ةكانى ديارى ئةكرَيت بؤ جؤرَيك يانيوانى و ثَيويستيي: كةشتي 1بينى  َيت

 داواكراو.
ى وانيةشتيديار لة ك بؤ جؤرَيكى ثَيناسة ئةكرَيتةكانى يوانى و ثَيويستييى كةشتيكردنَيبةجَيج:  2بينى تَي

 كردنةكانى.َيبةجَيو ج RNPداواكراو 
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 املطلوب   امل حي اعداة
 

 .حمدد دوي رال يف للطريان بيان عن اعداة امل حي 

 وبملطلاة امل حي اة: يتم حتديد اعداة امل حي ومتطلباته لنوع أو  ست دام معني لألدم حظ

 . وتطبيقاته ( RNPاعداة امل حي ومتطلباته معرنة لنوع معني من اعداة امل حي املطلوب )  –م حظة. 
 

( References: Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9365, Doc 

9688 )  

 

41. Rescue 

      

An operation to retrieve persons in distress, provide for their initial medical or 

other needs, and deliver them to a place of safety. 

 

 زطاركردنفرياكةوتن / ِر
 

ــةى ِرثِر ــانة  ؤس ــةو كةس ــاركردنى ئ ــة ِر يةزط ــةت    ك ــة خزم ــتيان ب ــةوة و ثَيويس ــى دةبن ــةرووى مةترس طوزارى ووب
 . ان بؤ شوَينَيكى ئارامييو طةياندن هةية ي تريتةندروستى سةرةتايى و ثَيويست

 
 اإلنقا 

 

خـرى  يادـات اع عملية  نقا  اع  اص اللـ ين يتعرضـون اىل خطـر وتقـديم اخلـدمات الطبيـة اعوليـة اـم واإلحت        
 ونقلهم اىل مكان آمن. 

 
( References: Annex 12 ) 

 
42. Rescue Coordination Centre 

       

A unit responsible for promoting efficient organization of search and rescue 

services and for coordinating the conduct of search and rescue operations 

within a search and rescue region. 
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 زطاركردنمةَلبةندى هةماهةنطى فرياكةوتن / ِر
 

اهةنطى اكةوتن و هةموزارى طةِران و فريطةتبؤ خزم , داَيكى باشَيك خستنِر لة هةَلمةتَيك لة ةبةرثرسى بةشَيك
 كانى طةِران و فرياكةوتن لة  ناوضةى طةِران و فرياكةوتن.كردةكردنى 

 
 مركن تنسيق اإلنقا 

 

نقا  لب ث واإليات اوحدة مسؤولة عن النهوض بالتنظيم الكفة خلدمة الب ث واإلنقا  ، وعن تنسيق  دراة عمل
 يف داخل  قليم الب ث واإلنقا . 

 

 
 

( References: Annex 3, Annex 11, Annex 12, Doc 4444 ) 

 

43. Rescue Subcentre (RSC) 

      

A unit subordinate to a rescue coordination centre, established to complement 

the latter according to particular provisions of the responsible authorities. 
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 مةَلبةندى فرياكةوتنلقى 
 

ة تايبـةت  دةسـتةآلت  كراو لةاليـةن يَيسـايةكى ديـار  ى ِرَيكة سةر بة مةَلبةنـدى فِرياكـةوتن دائةمـةزرَيت بـةث    بةشَي
 تى ثشتيوانى كردنى مةَلبةندى فرياكةوتنى سةرةكى .مةندةكان بؤ مةبةس

 
  مركن اإلنقا  الثانوي

 

إلنقا  عم مركن ادوحدة تابعة ملركن اإلنقا  يتم ت سيسها طبقا لضوابط معينة من قبل السلطات امل تصة لغرض 
 الر يسي.  

 
( References: Annex 12 ) 

 

44. Rescue Unit 

       

A unit composed of trained personnel and provided with equipment suitable for 

the expeditious conduct of search and rescue. 

 

 فرياكةوتن بنكةى
 

نى خَيرايى كردَيبةجَيؤ جاهَينراو و لةطةَل ضةند ئامَيرَيكى طوجناو بكة ثَيك هاتوة لة ضةند كةسَيكى ِربةشَي
 طةِران و فرياكةوتن.

 

 وحدة اإلنقا 
 

  لسرعة.اوحدة مكونة من أ  اص مدربني ومنودة باملعدات املناسبة للقيام بالب ث واإلنقا  على وده 
 

( References: Doc 4444 )  

 

45. Resolution 

       

Ability of a system to distinguish between two or more targets in close 

proximity to each other both in rage and bearing (azimuth). 
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 ناسينةوة /تواناى جياكردنةوة
 

بة  بةدورى و بن نزيك لةيةكرتى ئامانج يان زياترنَيوان دوو  لة جياكردنةوةناسني يان  تواناى سيستمَيك بؤ 
  .  استةئاِر
 

 قدرة على التميينال
 

 اه. املسانة واإلجتب هدنني أو أكثر قريبة من بعضها قدرة املنظومة على التميين بني
 

46. Restricted Area 

       

An airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of 

a State, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with 

certain specified conditions. 

 

 وبةسرتا // سنوردار كراوناوضةى كؤت 
 

ة آلتوةريايى دضةيةكى ناوكراو لةسةر ناوضةيةكى وشكانى يان لةسةر يووبةرَيكى دياربة ِر ةيئامسانيكايةيةكى 
 . كراويى ضةند مةرجَيكى ديارَييدا فِرينى فِرؤكةكان سنوردارة بةثئةندامةكة تَي

 
 قيدةاملنطقة امل

 

ن الطـا رات  ن نيـه طـريا  اإلقليمية للدولة الـ ي يكـو  رال دوي  و أبعاد حمددة نوق املناطق اليابسة أو نوق املياه 
 مقيدا ونقا لشروط حمددة.  
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( References: Annex 2, Annex 11, Annex 15 ) 

 

47. Revenues From Non-Aeronautical Sources 

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

Any revenues received by an airport in consideration for the various 

commercial arrangements it makes in relation to the granting of concessions, 

the rental or leasing of premises and land, and free-zone operations, even 

though such arrangements may in fact apply to activities that may themselves 

be considered to be of an aeronautical character (for example, concessions 

granted to oil companies to supply aviation fuel and lubricants and the rental of 

terminal building space or premises to aircraft operators). Also intended to be 

included are the gross revenues, less any sales tax or other taxes, earned by 

shops or services operated by the airport itself. 

 

 ( بةدةر لة فِرؤكةوانى)تر داهاتى سةرضاوةكانى 
 

بة  يان هةيةيى كة ثةيوةنديةكانيية بازرطانيهةر داهاتَيك فِرؤكةخانة دةستى دةكةوَيت بةرانبةر ضاالك
سةرةِراى    ئازادةكانناوضة  كارىةكان   يبةخشينى مؤَلةتةكان و بةكر  طرتن   بةكر  طرتنى تةالر و زةوي

اوشَيوةى فِرؤكةوانني )ئةو مافانة دةدرَيت بة هةند  كؤمثانيا بؤ كة ه تر  هةند  ضاالكى يانةيئةم ضاالك
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طرتنى بةكرَي, وةك منونةش بؤ بةطةِرخةرى فِرؤكةكان  ؤن سازى ثَيدانى سوتةمةنى بة فِرؤكةكان و مةوادى ِر
ةشوَينة )تَيرميناَل((  هةروةها ئةو داهاتانة ئةطرَيتةوة كة ل ثاركةكان يان تةالرةكان )نوسينطةكان( لة ناو 

كان ةكفرؤيان باجى ى ئةكات َيبةجَيانةى فِرؤكةخانة جييان ئةو خزمةتطوزاريةكان دةست دةكةوَيت يبازرطاني
 . يان هةر باجَيكى تر

    

 اإليرادات من مصادر غري متعلقة بالطريان
 

،  ات ، واإلست وارإلمتبازا أي  يرادات يتلقاها املطار مقابل خمتلف الرتتيبات التوارية ال  يضعها نيما يتعلق مبنح
لـى اعنشـطة   عاحلقيقة  والت دري للمباني واعرض ، وعمليات املناطق احلرة ، رغم أن ه ه الرتتيبات قد  تنطبق يف

لطـا رات  لتنويـد ا  ال  قد تعتـرب يف حـد  اتهـا أنشـطة اـا طـابع الطـريان ) اإلمتيـازات املمنوحـة لشـركات الـنفط           
لـى سـبيل   لطـا رات ع ا ست وار املساحات أو املباني داخل مبنـى حمطـة املطـار ملشـغلي     بالوقود ومواد  التش يم ، و 

  يشـغلها املطـار  دمات الـ  املثال ( . ويشمل  ل  أيضا اإليرادات اإلمجاليـة الـ  حتققهـا  احملـ ت التواريـة ، أو اخلـ      
 ناقصا أي ضريبة مبيعات ، أو أي ضرا ج أخرى.

  
( Reference : Doc 9562 ) 

48. Reversal Procedure 

       

A procedure designed to enable aircraft to reverse direction during the initial 

approach segment of an instrument approach procedure. The sequence may 

include procedure turns or base turns. 

 

 استةى ثَيضةوانةَيكارةكانى فِرينى ئاِرِر
 

قؤنـاغى   َيضـةوانة لـة  ثاسـتةى  ِربـؤ ئا بطـؤِرن  اسـتةكانيان  فِرؤكـةكان بتـوانن ئارِ   تـا كـة دانـراوة   ييَةَيكاراييضةند ر
كـة   ةة شـَيوةيةك بـ ةيـة  كردَيكارةكـانى نزيكبونـةوةى ئامَيريدايـة و ئـةم     بونةوةى سةرةتايى كة لة ميـانى رِ نزيك

 .بنكةيي  سوِرانىشَيوةى  يان خوالنةوة لةسةر بكات  فِرؤكةكة  ضةند خوالنةوةيةك
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 سياقات الطريان عكس اإلجتاه 

 

من بتـدا ي ضـ  سياقات مصـممة لـتمكني الطـا رات مـن تغـيري  جتاههـا باإلجتـاه املعـاكس خـ ل مرحلـة التقـرب اإل           
 لقاعدة. ة دوران اسياقات التقرب اآللي وقد تتضمن ه ه العملية القيام بعدة  ستدارات أو اإلستدارة على هي 

 
 

 
 

( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 

49. Risk Management 

        

The systematic application of management procedures and practices which 

provide border inspection agencies with the necessary information to address 

movements or consignments which represent a risk. 

 

 ةكانيبةِرَيوةبردنى مةترسي
 

 اوةكــانىري كخر  بــة يــةكان و ثَيــدانى زانيــارى ثَيويســتيَيكــارة كارطَيِرى دروســت بــؤ رَيســا و ِرَيكجآبــةجآكردن
 ةندةكـ ى دروسـت  بارطانةى كة مةترسـ ئةو بارو كَيفى ِركردنى مجوجؤَلةكان وَيسنور بؤ ضاودَير سةر  ثشكنينى

 .يان جَيطةى مةترسني 
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  دارة امل اطرة
 

ة ملراقبـة  ت الضـروري وديـة باملعلومـا  التطبيق املنظم للسياقات واإلدـراةات اإلداريـة وتنويـد دوا ـر التفتـيش احلد     
 الت ركات والش نات ال  تكن أن تشكل خطر. 

( References: Annex 9 ) 

50. RNAV Operations 

       

Aircraft operations using area navigation for RNAV applications. RNAV 

operations include the use of area navigation for operations which are not 

developed in accordance with this manual. 

 

 RNAVةوانى دةظةر يؤسةكانى كةشتيثِر
 

وانى يى كةشتيسيستم  خستنةكارةكةى كردة   وانى دةظةريبة سيستمى كةشتي ةفِرؤكةكان خستنةكارىةى كرد
 .اتووة ه  طةيةشدالةم بةَل انةى كة دةقئةو  ى َيبةثداشنةنرابَيت ئةطرَيتةوة ئةطةر  يشدةظةر

 
 املنطقة م حة عمليات

 

 انٕ  حتى و املنطقة م حة املشغلة بنظام العمليات تشمل وهي .املنطقة م حة بنظام الطا رات تشغيل عمليات

 .الدليل ه ا نصوص مبودج نش ت قد تكن مل
 

( References: Doc 9613 )  
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51. RNAV System 

 

A navigation system which permits aircraft operation on any desired flight path 

within the coverage of station-referenced navigation aids or within the limits of 

the capability of self-contained aids, or a combination of these. An RNAV 

system may be included as part of a flight management system (FMS). 

 

 

 ى دةظةريوانيسيستمى كةشتي
 

ــة دريكراويــاى دلــة هــةر ئاســتَيكى فِرؤكــةوان  رَيتــةكارخبَيطةئــةدات فِرؤكةيــةك ية ِرييوانيسيســتمَيكى كةشــت ا ل
ؤكان سةربةخ رةياريدةدة تواناى ناوضةى كؤتايى يان لة مةوداى  ىيةكانيوانيناوضةى  ثةخشى ياريدةرة كةشتي

رَيتـة نـاو   خب RNAVوانى دةظـةر  يدةتوانرَيـت سيسـتمى كةشـتي   و   يان لةهةر ئاوَيتةيةك لـةو دوو مةودايـة     
  . سيستمة ك لةوو ببَيت بة بةشَي FMSوة كةسيستمى بةِرَيوةبردنى طةشتة

 

 

 املنطقة م حة نظام
 

يف  امل حية داتاملساع تغطية نطاق  داخل يف مستصوب طريان مسار أي يف الطا رة تشغيل يتيح م حي نظام
 م حة نظام  دراج وتكن .النطاقني ه ين بني توليفة أي يف املستقلة، أو املساعدات نطاق يف أو النها ية املنطقة

  .منه دنةا ليشكل اجلوية الرحلة  دارةنظام  يف املنطقة
 

( References: Doc 9613 ) 

  

52. RNP Operations 

    

 Aircraft operations using an RNP system for RNP navigation applications. 

 

 وانى )داواكراو(يكةشتيثرؤسةكانى كردنى   
 

سيستمى  رهَينانىبةكا ئةكات بةَيبةجَيوانى جيكةشتي داواكراوةكانىيةيكة ثَيويست يةةانيفِرؤكةواني كردةئةو 
 وانى داواكراو )ثَيويست(.يكردنى كةشتيَيبةجَيج
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 املطلوب امل حي اعداة عمليات

 

 .املطلوب امل حي اعداة نظام باست دام املطلوب امل حي اعداةعمليات الطريان ال  تنف  تطبيقات 
 

( References: Doc 9613 )   

53. RNP Route 

   

An ATS route established for the use of aircraft adhering to a prescribed RNP 

navigation specification. 

 

 ثَيويست )داواكراو(وانىييبؤ كةشت َيرةوى تةرخانِر
 

دن بـةجؤرة  نن كة ثابةتةنها ئةو فِرؤكانةى تيا ئةفِرَي ئامسانىةكانى ية سةربةخزمةتطوزارييَيرةوَيكى ئامسانيِر
 )داواكراو(.وانى ثَيويست يتايبةت بة كردنى كةشتي خةسَلةتَيكى

 املطلوب امل حي لألداة امل صص اجلوي قيالطر
 

 لألداة احملددة ايفاتاملو بف ات امللتنمة الطا رات  ال هين ريتط ال ةياجلو احلركة خلدمات تابع دوي قيطر 

 .املطلوب امل حي
( References: Doc 9613 )   
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54. RNP System 

       

An area navigation system which supports on-board performance monitoring 

and alerting. 

 
 ثَيويست(وانى داواكراو )يسيستمى كةشتي

 

داري كردنـى ئاطـا  دةر لةطـةأل كردنةكـة  َيبةجَيج كردنىتـآبيني  يوانى دةظةر بة ئامَيرةكانى يسيستمَيكة بؤ كةشت
 سةر فِرؤكةكة. لة بؤ هةَلةكان

   

 املطلوب امل حي اعداة نظام

 

   . رةالطا منت على اعخطاة   ىل هاتيالتنب وايدار اعداة ريد معدات شملي املنطقة مل حة نظام  
 

( References: Doc 9613 ) 

 

55. RNP Type 

     

A containment value expressed as a distance in nautical miles from the 

intended position within which flights would be for at least 95 per cent of the 

total flying time. 

Example.— RNP 4 represents a navigation accuracy of plus or minus 7.4 km (4 

NM) on a 95 per cent containment basis. 

 
 يوانى داواكراويكردنى كةشت شَيؤازى

 

لة  تيايدا ةوةى فِرينةكما دةخوازرَيت كة   وةلةو شوَينة ,  بة ميلى دةريايى ةكةى طةشتماوة ىتَيثةِرينبِرى 
 ماوةى طةشتةكة كةمرت نةبَيت . ى 95%

كيلؤمةتر ( 7.4 -يان   +)وانى يةكسانة بة يبةواتاى  كةشتي RNP 4وانى يى كةشتيةممنونة: جؤرى ضوار
 بَيت. %95كةى َيذةى  تَيثةِرينِرئةوةى   ى يةبنةما ئةو ميلى دةريايى(  لةسةر 4)
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 ن ة اعداة امل حي املطلوب
 

بامل ة  95قل عن نيه ال ت قع املعتنم دعل مدة الطريانقيمة  حتواة متثل املسانة باعميال الب رية  بتداةا من املو
 من مدة الرحلة. 

أميـال   4ومرت   ) كيلـ  7,4( معنـاه أن دقـة امل حـة تسـاوي      RNP 4)  4مثال: اعداة امل حي املطلوب من الف ة 
  بامل ة. 95حبرية ( بالنا د أو الناقص على أساس نسبة  حتواة قدرها 

 
( References: Doc 4444 ) 

 

56. Route Segment 

      

A route or portion of route usually flown without an intermediate stop. 

 

 كة/ ِرَيِرةوةكةَيطةِر َيكىكةرت
 

 .َيوةندا نةيةكى لة وَيستط بآ وةستان تفِرؤكةكة تيا ئةفِرَي َيطةيةك كة ِر لة  ِرَيطةيةك يان بةشَيك
 

 طريِقالقطعة 
 

 . ة طريق عادة ما يتم الت ليق نيه دون توقفطريق أو قطع
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
57. Runway 

    

A defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing and 

take-off of aircraft.; 

 
 فِرطة 

يشـتنةوة و  ةكراوة بـؤ ن فِرؤكةخانةيةكى وشكانى ئاماد سةر ِرووى  لة كراوة يية الكانى ديارةيووبةرَيكى الكَيشِر
 فِرينى فِرؤكةكان.
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 املدرج
 

 مساحة مستطيلة حمددة اعبعاد يف املطار الربي ومعدة ابوط الطا رات و ق عها. 
 

( References: Annex 2 , Annex 3 , Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I, 

Doc 4444, Doc 9157 Part 1 ) 

  
 

58. Runway End Safety Area (RESA) 

       

An area symmetrical about the extended runway centre line and adjacent to the 

end of the strip primarily intended to reduce the risk of damage to an aeroplane 

undershooting or overrunning the runway.  
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 كؤتايى فِرطة بَى خةوشىناوضةى 
 

ستةكةى بؤ ةية مةبيتيان هيض بةربةستَيكى , يةوةكراوةى هَيَلى ناوةراستى فِرطةزدةورى درَي ئةو ناوضةيةية لة
 َلن.ئةهَي آ بةج ؤكةخانةنةوةى فِرؤكةكان يان ئةو فِرؤكانةى فِروة لةكاتى نزيكبويكةم كردنةوةى مةترسي

 
 
 
 درِج املنهايِة يف  مينةاعنطقة امل
 

عـرض  كـن أن تت تمنطقة حول  متداد اخلط املنصف للمدرج خالية من العوا ق الغرض منها تقليل امل ـاطر الـ    
 ال  تتقرب للهبوط يف املطار وال  تغادر املطار. اا الطا رات

 
( References: Annex 14 Volume I ) 

 

 
59. Runway Guard Lights 

      

A light system intended to caution pilots or vehicle drivers that they are about 

to enter an  

active runway. 
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 فِرطة ووناكيةكانى ثاراستنىِر
 

نة طةب يكةة يان نزةريكخة لةوةى هَينَيتةوية فِرؤكةوان و شؤفَيرى ئؤتؤمبيلةكان بةئاطا ئةيووناكسيستمَيكى ِر
 يشتنةوة.بةكارئةهَينرَيت بؤ فِرين يا نلةو كاتةدا ناو ئةو فِرطةيةى 

 
 درِجامل ة أو محايةأضوية حارِس

 

 نظام  نارة حي ر الطيارين وسواق املركبات من أنهم على و   دخول املدرج املست دم. 
 

( References: Annex 14 Volume I) 

 

 
 

60. Runway-Holding Position 

        

A designated position intended to protect a runway, an obstacle limitation 

surface, or an ILS/MLS critical/sensitive area at which taxiing aircraft and 

vehicles shall stop and hold, unless otherwise authorized by the aerodrome 

control tower. 
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Note.— In radiotelephony phraseologies, the expression “holding point” is 

used to designate the runway-holding position. 

 

 وانى ثَيش فِرطةضاوةِر شوَينى
 

َيك لة يةك ىركاووِر سنورىكردنى فِرطة يان ثارَيزطارى كردنى ية بؤ مةبةستى ثارَيزطاريكراوشوَينَيكى ديار
و  ILSَيرى ةى ئامسيستمى نيشتنةو لة هةستيار ناوضةيةكىشلؤق يان  َيكىبةربةستةكان يان ثاراستنى شوَين

لةسةر    ثَيويستة لةسةر فِرؤكةكان يان ئةو ئؤتؤمبيالنةى MLS ويظىسيستمى نيشتنةوةى مايكرؤ
 آ ئةدات.طةيان ثَيِر ى ضاودَيرىوان بن تا ئةو كاتةى قولةَيرةوةكان دةرؤن لةو شوَينةدا بوةسن و ضاوةِرِر
 انى(.ضاوةِرو خاَلىى ئةوترَيت )َيث دانتةلةكّايَ   ية بين: ئةم ناوضةية لة بانطةوازة تةلةفَو بينىَيت

 
                     املدرج قبل االنتظار موقع

 

 ردـة أو ح منطقـة  محايـة  أو العوا ـق،  مـن  احلـد  أسـطح  أحـد  محايـة  أو املـدرج،  محايـة  منـه  الغرض معني مكان

 السـا رة علـى   بـات املرك أو الطـا رات  علـى  وجيج امليكروويفي، اابوط ولنظام اآللي اابوط لنظام حساسة منطقة

  . ل  خب ف املطار مراقبة برج اا يصرح مل ما عنده، وقف وتنتظرتت أن املمر
 ة اإلنتظار (. ال سلكي ) نقط باااتف للم اطبة االيط حية التعابري يف املوقع ه ا يسمى — م حظة

           

( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9365) 
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61. Runway Incursion 

       

Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, 

vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing 

and take-off of aircraft. 

 اندنى فِرطةثةِرَيت
 

 بـؤ ةسَيك بيلَيك يان كفِرؤكةيةك يان ئؤتؤم جوَلةكردنى ناوادةىلة بكةوَيتةوة ووداوَيك لة فِرؤكةخانةدا هةر ِر
 .take-off ةِرانيانن هةَلطووثؤشانةى كة تايبةتن بةنيشتنةوةى فِرؤكةكان ياَيزراوى ئةو شوَينة ِرناوضةى ثاِر

 
   خرتاق املدرج

 

ن سـطح  مـ أي حدث يف املطـار ينطـوي علـى ودـود غـري يـ يح لطـا رة أو مركبـة أو  ـ ص يف املنطقـة احملميـة            
 خمصص ابوط الطا رات و ق عها.  

( References: Doc 4444 ) 

62. Runway Visual Range ( RVR) 

      

The range over which the pilot of an aircraft on the center line of a runway can 

see the runway surface markings or the lights delineating the runway or 

identifying its center line. 

 

 سةر فِرطةى بينين )قةمضى(مةوداى
 

ةوة نيشـانةكانى  ستى فِرطاَيَلى ناوةِرئةو ماوةيةية كة  فِرؤكةوان دةتوانَيت لة ئامسانةوة و لةسةر درَيذكراوةى ه
 . َيتببين فِرطة استىهَيَلى ناوةِرووناكيةكانى سةر ووناكيانةى ئةم الوالى فِرطة يان ِرسةر فِرطة يان ئةو ِر

 

 املدرج على الرؤية مدى
 

ال   اعنوار أو املدرج سطح ع مات أن يرى منها املدرج حمور على املودودة الطا رة لقا د تكن ال  املسانة  
 .املدرج حمور حتدد ال  اعنوار أو املدرج حان  حتدد

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

11, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9328, Doc 9365, Doc 9432 ) 
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63. RVSM Approval 

      

 The term used to describe the successful completion of airworthiness approval 

and operational approval (if required). 

 

 بؤ جياكردنةوةى ستونى ىنزم)ئايةخى (ثشت بةندى اليةنى كةمى 
 

ــتةواذةية  ــةم دةس ــى    ئ ــان دان ــؤ نيش ــةهَينرَيت ب ــةواوكردنىبةكارئ ــةركةوتوانةى ت ــةيي  س ــ تؤكم و - ةوانىفِرؤك
 . )ئةطةر داواكراوبو( خسنبةطةِر طريىثشت

 
 الرأسي للفصل امل فا اعدنى احلد اعتماد

 

 ان مطلوباد (.ك )   ا  التشغيل واعتماد بنواح الطريان ي حية  اعتماد  كمال لويف املصطلح يست دم  
 

( References: Doc 9574 )  
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-  S  - 
                                                

1. Safe Forced Landing 

      

 Unavoidable landing or ditching with a reasonable expectancy of no injuries to 

persons in the aircraft or on the surface. 

 

 ارامى ئينيشتنةوةى ناضار
 

او و كةسـانةى نـ  لـة  يشكةسـَيك ض ئـةوةى هـي  َي, ب) ئةبَى بكرَيـت(  نيشتنةوةيةكى ناضارى كة ناتوانرَيت نةكرَيت 
 يان ئةوانةى لةسةر زةوين تووشى زيان بن. دانفِرؤكةكة

 
 اإلدباري اآلمن بوطاا

 

ى رة أو علـ  الطـا  هبوط  دباري ال تكن جتنبه مع توقع مقبول بعدم حصول  يابات لأل  اص ال ين علـى مـنت  
 .اعرض

 
( References: Annex  6 Part I and Part III ) 

2. Safety 

     

The state in which risks associated with aviation activities, related to, or in 

direct support of the operation of aircraft, are reduced and controlled to an 

acceptable level. 

 

 وةيىَيسةالمةتى / ب
 

بة  ةستة واب داينؤكةواةكانى فِركرد( لة دبؤ ئاستَيكى طوجناو )ثةسةن َيتةوةكردةكةميدا مةترسى ِرةوشَيكة تَي
 .  فِرؤكةكان استةوخؤىاستةوخؤ يان ناِرِر خستنىبةطةِر

 الس مة 

  رات.غيل الطا ريان املتعلقة بتشاحلالة ال  يتم نيها تقليل اخلطر اىل املستوى املقبول يف عمليات الط
 

( References: Annex 19 ) 
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3. Safety Management System (SMS) 

      

A systematic approach to managing safety, including the necessary 

organizational 

structures, accountabilities, policies and procedures. 

 وةيىَيسيستمى بةِرَيوةبردنى ب
 

, سينةوة لَيثر , خستنةكانكَيثةيكةرى ِر  كة ,بؤ بةِرَيوةبردنى سةالمةتى )بَيوةيى(  دامةزراوةييةبةرنامةيةكى 
 . َيكارة ثَيويستةكان دةطرَيتةوةو ِر سرتاتيج

 
 نظام  دارة الس مة

 

  رية.الضرو نهج منتظم إلدارة الس مة يشمل ااياكل التنظيمية واملساةلة والسياسات واإلدراةات
 

( References: Annex  6 Part I and Part III, Annex 11, Annex 14 Volume I, Doc 

4444 ) 

 

4. Safety Performance 

      

A State or a service provider’s safety achievement as defined by its safety 

performance targets and safety performance indicators. 

 

 وةيى(َيكردنى سةالمةتى )بِرايي
 

 كـة   ئةوةى ىَيثت بةكرَييان ئةو خزمةتةية كة بةهؤيةوة سةالمةتى )بَيوةيى(  دةستةبةردة / يةئةو بارودؤخة
 .ةكراويديار سةالمةتى ةكانىذئامائاماجنةكانى دابينكردنى سةالمةتى و  لة
 

  الس مةأداة 
 

 ة الس مة.ؤ رات أدالس مة ونقا ملا مبني ب هداف حتقيق الس مة وماحلالة أو اخلدمة ال  من خ اا تت قق ا
 

( References: Annex 19 ) 
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5. Safety Performance Indicator 

     

A data-based parameter used for monitoring and assessing safety performance. 

 

 ى  سةالمةتىدةرنيشان
 

 .ارئةهَينرَيت بؤ ضاودَيرى و هةَلسةنطاندنى سةالمةتىبةك ةتيةى بنةِرةكييزانيارضةند 
 

  الس مةمؤ ر أداِة 
 

 . بيانات أساسية تست دم ملراقبة وتقييم أداة الس مة
 

( References: Annex 19 ) 

 
 

6. Safety Performance Target 

  

The planned or intended objective for safety performance indicator(s) over a 

given period. 

 

 سةالمةتى ِراييكردنىئاماجنى 
ة لـ نـى سـةالمةتى   ِراييكرد دانىيشـان ثبـةنياز بَيـت دابينبكرَيـت بـؤ     كـة   ئةو ئاماجنة نةخشة بؤكَيشـراوةية يـان   

 كراودا.كى دياريماوةية
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  الس مةهدف أداِة 
 

 اادف امل طط له أو املنوي حتقيقه ملؤ ر أداة الس مة خ ل نرتة معينة. 
( References: Annex 19 ) 

 

7. Safety-Sensitive Employees 

       

Persons who might endanger aviation safety if they perform their duties and 

functions improperly. This definition  includes, but is not limited to, teaching 

air crew, cabin crew , aircraft maintenance personnel, air traffic controllers and 

security screeners. 

 

  سةالمةتى  ىهةستيارةكان ةكارمةند  
 

ة   ئةم ةويةترسيمسةالمةتى فِرؤكةكان دةخةنة نةهَينن ئةطةر ئةركةكانيان بة دروستى بةجى ئةو كةسانةن 
ضاودَيرانى  ةكان  يةكان و كارمةندانى ضاكسازى فِرؤكيدةستةى خزمةتض وثَيناسةية دةستةى تةكنيكى فِرين 

 . ى و ثشكنةرانى ئاسايش دةطرَيتةوةئامسانمجوجؤَلى 
 

 بالس مةاملهمون   املوظفون
 

 ويشـمل  .ليمةغـري سـ   بطريقـة  ووظا فهم مهامهم أدوا   ا لل طر الطريان مةس  عرضواي قد ال ين اع  اص هم

اجلويـة،   احلركـة  ومـراقيب  الطـا رات،  يـيانة  وأنـراد  املضـيفني  وطـاقم  الفـين،  القيـادة  طـاقم  مث ، التعريف، ه ا
 .اعمن ومفتشي

 
( References: Doc 9654 ) 

 

8. Satellite-Based Augmentation System (SBAS) 

     

A wide coverage augmentation system in which the user receives augmentation 

information from a satellite-based transmitter. 

Note.— SBAS performance standards are found in Annex 10, Volume I, 

Chapter 3. 
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 نوةى سطناَلةكان/ ضاكردنياِراستكردنةسيستمى هةوايى بؤ 
 

 ت بكاتةثَيويسكَيك كةس ئةو سطناآلنةى كة ثةخشةكةى فراوانة بةشَيوةيةك  َيكخستنةوةىِرسيستمَيكة بؤ 
وةربطرَيت  وةةرى نَيردةامَيرلة ئ  اوةكانَيك كرِر سنطاَلة يةيسوود لة كايةى ئامسانى وةربطرَيت دةتوانَيت زانيار

 .بة مانطة دةست كردةكانةوة بةسرتاوة كة 
دا   3ةم بةشى  بةرطى يةك   10لة ثاشكؤى زمارة      SBASنيارى لة سةر كاركردنى سيستمى  تَيبينى: زا

 هاتووة .
  

 اإل ارات لتقويم الفضا ي النظام

 

 ميتقو قبل معلوماتستي أن اجلوي بادال للمنتفع تسنىي ثيحب النطاق واسعة تهيتغط اإل ارات ميلتقو نظام
 .ةيالصناع قمارباع متصل  رسال دهاز من اإل ارات

 
 ادلد    اجلنة الثالث  . 10ورد نى املل ق رقم  SBASم حظة: اداة املنظومة  

  
( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9613 ) 

 
 

 



184 

 

9. Satisfactory Evidence 

      

A set of documents or activities that a Contracting State accepts as sufficient to 

show compliance with an airworthiness requirement. 

 

 رةباوةرثَيكسةملَينةر يان  بةَلطةى 
 

ت بؤ رى ناوَييضى تهداوة كة  طريييانضاالكيية كة وآلتى ئةندام ِرةزامةندى لةسةر ثشتكؤمةَلَيك بةَلطة و 
 ةكانى تؤكمةيى هةواييةوة.ينيشاندانى سنورى ثابةندبون بة ثَيويستي

 
 الدليل املقنع

********* 

مـدى اإللتـنام    بيـان نيـة ل رموعة املستندات أو الفعاليات ال  وانقل الدولة املتعاقدة على  عتمادهـا ب عتبارهـا كا  
 مبتطلبات اجلدارة اجلوية. 

( References: Annex 8 ) 

 
10. Sea Clutter 

      

Unwanted primary radar reflections from sea. Varies with sea state.  

 

 دةريايى )هاذةى(ذاوةذاوى
 

ى يانكارى طؤِرَيثكة بة PSR ادارى طةِرانى سةرةكىلةسةر ِر دةريايية نةخوازراوى ضةوانةىكاردانةوةى ثَي
 درَيت.بارودؤخى دةريا دةطؤِر

 
 التشويش الب ري

 

  اإلنعكاسات الب رية على الرادار الباحث اعولي وال  تتغري تبعا لتغري حالة الب ر.
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

 



185 

 

11. Search 

     

An operation normally coordinated by a rescue coordination centre or rescue 

subcentre using available personnel and facilities to locate persons in distress. 

 

 طةِران
 

 يانيةماهةنطوةكى هالفرياكةوتن يان مةَلبةندى فرياكةوتنى  هةماهةنطى لةاليةن مةَلبةندى  ةانةيثرؤس ئةو 
ةى كة ةو كةساننى ئكردنى شوَييازانةى لةبةردةستداية بؤ ديارامِرو ئكرَيت بة بةكارهَينانى ئةو كةس بؤ دة

 . وى مةترسى دةبنةوةووبةِرِر
 

 الب ث

 

ع ـ اص   سـت دام ا بعمليات يتم التنسيق بش نها من قبل مركن تنسيق اإلنقا  أو من قبل مركـن اإلنقـا  الثـانوي    
 رضون لل طر. املتواددين والوسا ل املتونرة لت ديد أماكن اع  اص ال ين يتع

 
( References: Annex 12 ) 

 

12. Search And Rescue Aircraft 

        

An aircraft provided with specialized equipment suitable for the efficient 

conduct of search and rescue missions. 

 

 فِرؤكةي طةِران و فرياكةوتن
 

 كةوتن.ِران و فرياةكانى طةكردطوجناوبَيت بؤ مةبةستى   تايبةتةوة  ىازفِرؤكةيةكة بة تةواوى ئامَير و ئامِر
 

  طا رة الب ث واإلنقا 

 

  طا رة رهنة مبعدات خاية مناسبة عغراض عمليات الب ث واإلنقا .
 

( References: Annex 12) 
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13. Search And Rescue Facility 

         

Any mobile resource, including designated search and rescue units, used to 

conduct search and rescue operations. 

 ازةكانى طةِران و فرياكةوتنئامِر
 

كردنى َيبةجَيؤ جبةوة كة يشبة يةكةكانى طةِران و فرياكةوتنو بطوازرَيتةوة  كةجبوَليتاوةيةك هةر سةرض
 .َينرَيتدةهبةكار ةكانى طةِران و فرياكةوتنكرد

 
  الب ث واإلنقا  وسا ل

 

  أي مصدر متنقل مبا يف  ل  وحدات الب ث واإلنقا  يست دم إلدراة عمليات الب ث واإلنقا .
 

( References: Annex 12 ) 

 
14. Search And Rescue Region (SRR) 

        

An area of defined dimensions, associated with a rescue coordination centre, 

within 

which search and rescue services are provided. 

 

 ناوضةى طةِران و فرياكةوتن
 

ةِران و طزارى كراو سةر بة مةَلبةندى هةماهةنطى فرياكةوتنة خزمةتطويووبةرَيكى ديارناوضةيةكة بةِر
 فرياكةوتنى تيا ثَيشكةش ئةكرَيت.

 
  منطقة الب ث واإلنقا 

 

 ن تنسيق اإلنقا  تقدم نيها خدمات الب ث واإلنقا .منطقة  ات أبعاد حمددة تابعة ملرك
 

( References: Annex 12 ) 
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15. Search And Rescue Service 

      

The performance of distress monitoring, communication, coordination and 

search and rescue functions, initial medical assistance or medical evacuation, 

through the use of public and private resources, including cooperating aircraft, 

vessels and other craft and installations. 

 

 ةكانى طةِران و فرياكةوتنيخزمةت طوزاري
 

نطى و و هةماهـة ان يةكيؤسةكانى طةِران و فرياكةوتن و ثةيوةندثِر بؤ ضاودَيري ةثَيويستئةوةى  ئةجنامدانى   
ؤَلكردنى يان ض انةكيرياكةوتن و ثَيشكةشكردنى يارمةتيية  ثزيشكيية سةرةتايئةركة تايبةتةكان بة طةِران و ف

ن و فِرؤكـةكا  ئؤتؤمبيـل و  انـةى كـة لةاليـةن   يةو يارمةتيئـ  و كانى  هةموو سةرضاوةتةندروستى بة بةكارهَينان
 .دةكرَين هةر شتَيكى ترةوة ثَيشكةش 

 
  ب ث واإلنقا خدمات ال

 

إلنقــا  الب ــث و اتنفيــ  املتطلبــات املتعلقــة مبتابعــة عمليــات الب ــث واإلتصــاالت والتنســيق والوظــا ف اخلايــة ب  
يها املسـاعدات  ناية مبا وتقديم املساعدات الطبية اعولية أو اإلخ ة الطيب من خ ل  ست دام املصادر العامة واخل

   املركبات وغريها من التوهينات.ال  تكن أن تقدم من قبل الطا رات و
 

( References: Annex 12 ) 

 
16. Search And Rescue Services Unit 

      

A generic term meaning, as the case may be, rescue coordination centre, rescue 

subcentre or alerting post. 

 

 ى طةِران و فرياكةوتنييةكةى خزمةت طوزار
 

ــتةوا ــت دةس ــة مةبةس ــتى ي ــةنطى فرياكةوتنــ  ةكةىذةيةكى طش ــدى هةماه ــدى فرياكــ  ةمةَلبةن ــان مةَلبةن ةوتنى ي
 . ايةدتَي ورياكردنةوةى يانئاطاداركردنةوة  ِرةوشىية يان مةَلبةندى ثؤستةية كة يالوةك
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  الب ث واإلنقا وحدة خدماَت 

 

لة  ن ار أو يتضمن حا لثانوي أو الربيد ال يمصطلح عام تكن أن يقصد به مركن تنسيق اإلنقا  أو مركن اإلنقا  ا
  حت ير.

( References: Annex 3 ) 

 
17. Search And Rescue Unit 

        

A mobile resource composed of trained personnel and provided with equipment 

suitable for the expeditious conduct of search and rescue operations. 

 

 يةكةى طةِران و فرياكةوتن
 

طةِران و  ةكانىكرد  ارىكبؤ ئاسانئامادة بَيت   ازى تةواوةوة ئامِر   و سةرضاوةيةكى جوآلو بة كةسانى ِراهَينراو
 فرياكةوتن.

 
  وحدة الب ث واإلنقا 

 

  مصدر متنقل يتضمن أ  اص متدربني رهنين مبعدات مناسبة لتسهيل عمليات الب ث واإلنقا .
 

( References: Annex 12 ) 

 
18. Secondary Frequency 

     

The radiotelephony frequency assigned to an aircraft as a second choice for air-

ground communication in a radiotelephony network. 

 

 لةرةلةرى الوةكى )دووةم(
 

ني ان بـة زةمـ  يـةكانى ئامسـ  يبةسـتى دابينكردنـى ثةيوةند  مةؤ دةكرَيت ب تةرخاناديؤية ى ِريشةثؤلَيكى ثةيوةند
 . اديؤيىيةكانى ِريجَيطريةوةى  شةثؤىل سةرةكى ناو تؤِرى ثةيوةند ووةك يةدةك 
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 الرتدد الثانوي

 

ة الر يسـية  أرض مع الطا رات كبديل عـن املودـ   –مودة  تصاالت راديوية  ختصص لغرض ت مني اإلتصاالت دو 
 يوية.ضمن  بكة اإلتصاالت الراد

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
19. Secondary Radar 

    A radar system wherein a radio signal transmitted from the radar station 

initiates the transmission of a radio signal from another station. 

 

 (تةواوكارادارى الوةكى)ِر
 

كة دا سـطناَلة يةَليشـ وة و لةطادارةاديؤيى نَيردراو وةرئةطرَيت لة وَيستطةى ِرتةىل ِرَياَلى بية سطنيادارسيستمَيكى ِر
 ئةنَيرَيت.

  

 الرادار الثانوي
 

 نظام راداري يستقبل اإل ارات ال سلكية املرسلة من حمطة الرادار ويشرع يف  رسااا. 
 

( References: Doc 4444 ) 
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20. Secondary Surveillance Radar (SSR) 

        

A surveillance radar system which uses transmitters/receivers (interrogators) 

and transponders. 

Note.— The requirements for interrogators and transponders are specified in 

Chapter 3. 

 

  ادارى طةِرانى الوةكىِر
 

ةرطرتن و /ردن ون بؤ ناية ثشت ئةبةستَيت بة ئامَيرة زةمينيةكابينينطَير) سوسةكارية( ادارى سيستمَيكى   ِر
 ئامَيرةكانى وةآلمدةر. و )ئامَيرى وةآلم دةرةوة( 

 كراوة.يرديادا م ةَيَيى سبةَشَيدةر وسيستمى وةآلمدةر لة : ثَيويستة تايبةتةكان بؤ سيستمى وةآلم ث بينىَيت
 

 الرادار الباحث الثانوي
 

 يبة. أدهنة ر نظام  ستط ع راداري يعتمد على أدهنة أرضية لإلرسال واإلستقبال ) أدهنة مستووبة ( وعلى
 ث. م حظة : املتطلبات اخلاية مبنظومة املستووب ومنظومة اديج مبينة يف الفصل الثال

 
( References: Annex 10 Volume IV, Doc 4444 ) 

 

21. Secondary Surveillance Radar (SSR) System 

   

A radar system which transmits coded interrogations to aircraft transponders in 

various modes and receives coded replies. 

 

 ادارى طةِرانى الوةكىسيستمى ِر
 

ة فِرؤكةكـةو  سيسـتمى وةآلمـدةرةوة ثـةخش ئـةكات لـة      (ى)بةكؤدةكانشـفرةييةكانى ية وةآلمـة  يادارستمَيكى ِرسي
  وةرئةطرَيت. شفرةيي كؤد(بة )بةشَيوازى جياواز و لة هةمان كاتدا وةآلمى
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  الباحث الثانويرادار نظام ال

 

 شفرة.  دابات م اط خمتلفة ويستلم منهانظام راداري يبث  ستووابات مشفرة ملنظومة اديج يف الطا رة ب من
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

22. Secondary Surveillance Radar (SSR)Transponder 

       

A unit which transmits a response signal on receiving an SSR interrogation. 

The term is a derivative of the words transmitter and responder. 

 

 ادارى طةِرانى الوةكىبؤ ِر ةسيستمى وةآلمدةرةو
 

ة ى الوةكـى و لـ  ادارى طـةِران ئـةكات لـة سيسـتمى رِ    يانثةخشـ راستةو خـؤ   وةآلمةكان  كاتى وةرطرتينسيستمَيكة 
  درَيت.وشةكانةوة دةرئةبِرَيطةى ناردن و وةرطرتنى ِر

 

  انويمنظومة اديج للرادار الباحث الث
 

ريـق  عـبري عـن ط  منظومة تبث  دابات عند  ست مها  ستووابات من منظومة الـرادار الباحـث الثـانوي ويكـون الت    
  رسال و ست م كلمات. 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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23. Security 

       

Safeguarding civil aviation against acts of unlawful interference. This objective 

is achieved by a combination of measures and human and material resources. 

 

 يشيئاسا
 

َيطـةى  ةِرلةم ئاماجنة ئَيطةثَينةدراوى نادروست و ِر) تَيكدةرانة( ةهةر كردةوةيةكى ثاراستنى فِرينى شارستانى ل
 َيكار و سةرضاوةى مادييةوة جآبةجآئةكرَيت.ِر َيككةس و كؤمةَل

 
 اعمن

 

عـة  شـري ورمو محاية الطريان املدني من أي أنعال غري مشروعة ويتم حتقيق ه ا ااـدف مـن خـ ل العنصـر الب    
 مادية.  دراةات ومصادر 

 
( References: Annex 17 ) 

 

24. Security Audit 

       

An in-depth compliance examination of all aspects of the implementation of 

the national civil aviation security programme. 

 

 شيثشكنينى ئاساي
 

ــكنينَيكى ــَى(ى  ثش ــارى ) زؤرة مل ــةورد  ناض ــةى ل ــةجَيج ِرَيط ــةىَيب ــى فِرينــ  كردنى بةرنام ــتانى ئاسايش ى شارس
 .تئةكرَي ثةيِرةويةوة ينيشتمان

 
 اعمينتدقيق ال
 

 .  ن ص عميق ملنم من خ ل تطبيق برنامج أمن الطريان املدني الوطين
( References: Annex 17 ) 
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25. Security Control 

       

A means by which the introduction of weapons, explosives or other dangerous 

devices, articles or substances which may be used to commit an act of unlawful 

interference can be prevented. 

 

 ىيشيئاسا ى(ف)ِركَييان  ضاودَيرى
 

يـان   ةكرَيتئـ ت و واَلبؤ نا  ازانةية كة بةهؤيانةوة قةدةغةى هَينانة ناوةوةى ضةك و تةقةمةنىَيطاو ئامِرئةو ِر
 ايى .و ناياس ةتَيكدةرانى ةهةر مادةيةك يان هةر ئامرازَيك كة مةترسى هةبَيت و بةكاربهَينرَيت بؤ كردةو

 
 أو املراقبة اعمنيةسيطرة ال

 

ى الـ   ل خطـر أخـر  الوسا ل أو الطرق ال  من خ اا يتم منـع  دخـال اعسـل ة واملتفوـرات أو مـواد أو أي وسـا       
 دم يف أنعال التدخل غري املشروع. تكن أن تست 

( References: Annex 17 ) 

 
26. Security Equipment 

      

Devices of a specialized nature for use, individually or as part of a system, in 

the prevention or detection of acts of unlawful interference with civil aviation 

and its facilities. 
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 يشيئامَير و ئامرازةكانى ئاسا
 

سـتى  ةمةبةب دايسـتمَيك يان لة نـاو س  نبةكارئةهَينرَي يان بة تةنها  تايبةتة (اوةنِرةوشى)خ  ىازذمارةيةك ئامِر
 .ىكانازةكان بة كاروبارى فِرؤكةوانى شارستانى و ئامِرَيقةدةغة كردن يان ثشكنينى كردةوة نابةج

 
   اعمنيةدهنة املعدات أو اع

 

شروع خل غري املأدوات  ات موايفات  ست دام خاية مفردة أو ضمن النظام الغرض منها منع أو كشف أنعال التد
 بشؤون الطريان املدني ووسا له.  

 
( References: Annex 9) 

 

 
 

27. Security Inspection 

       

An examination of the implementation of relevant national civil aviation 

security programme requirements by an airline, airport, or other entity involved 

in security. 
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 شيثشكنينى ئاساي
 

اكـانى  يـةن كؤمثاني لةال شارسـتانى  شى فِرؤكةوانىيبةرنامةى ئاساي ثةيِرةوكردنى  ئاستىزانينى  ثشكنينَيكة بؤ 
 اليةنى ئاسايشةوة. ىةكانداريفِرؤكةخانةكان و اليةنة ثةيوندو فِرؤكةوانى 

 
 يمِناعتفتيش ال

 

ى املعنيـة  هات اعخـر ن ص مدى اإللتنام بتطبيق برنامج أمن الطريان املدني من قبل  ركات الطريان واملطار واجل
 باجلانج اعمين. 

 

( References: Annex 17 ) 

 

 
 

28. Security Restricted Area 

       

Those areas of the airside of an airport which are identified as priority risk 

areas where in addition to access control, other security controls are applied. 

Such areas will normally include, inter alia, all commercial aviation passenger 

departure areas between the screening checkpoint and the aircraft, the ramp, 
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baggage make-up areas, including those where aircraft are being brought into 

service and screened baggage and cargo are present, cargo sheds, mail centres, 

airside catering and aircraft cleaning premises. 
 

 شي/ كؤتكراوى ئاساي قةدةغةئاساييشى ناوضةى 
 

ةكان و داريةترسلة ناوضةم ةطرنط ى كيةناوضة , كراوةيديار ية كةكةى فِرؤكةخانةئامسانبةشى  كانىناوضة
 .  شيكردنى ئاساييضاودَير كارىكاتى جآبةجآكردنى  بؤ تياية زياترى ازَيكىضةند ئامِر

و بارطةى   كؤَل ىينثشكن ىةكانلة خاَلئةطرَيتةوة َيوا ؤيشتنى طةشتياران و ِرِر ىشوَينةكان تةواوى ئةو ناوضانة
 كؤَلة بار و كؤكردنةوةىةثانى وةستانى فِرؤكةكان بؤ ناوضةكانى بؤ فِرؤكةكة لةطةَل طؤِرطةشتياران 

 و ناوضةى ثشكنينى كاآل و كؤَلةكان و بارطة و ثؤستةكان .  ان طةيشتوةك
 
 أمنيا نطقة احملظورةامل

 

يهـا  وتتـونر ن  منطقة يف اجلانج اجلوي من املطـار   حتديـدها علـى أنهـا منطقـة  ات أولويـة مـن حيـث امل ـاطر         
يـع  مجادة علـى  وسا ل سيطرة  ضانية من خ ل تطبيـق وسـا ل سـيطرة أمنيـة أخـرى. تشـتمل هـ ه املنـاطق عـ         
ا نيهـا  عمتعة مبـ امناطق مغادرة املسانرين من نقطة ن ص اعمتعة اىل الطا رة و ساحة وقوف الطا رات ومناطق 

 مناطق وقوف الطا رات ومناطق ن ص اعمتعة والش نات والربيد .
 

( References: Annex 17 ) 

29. Security Survey 

       

An evaluation of security needs including the identification of vulnerabilities 

which could be exploited to carry out an act of unlawful interference, and the 

recommendation of corrective actions. 

 

 ىيشيوثَيوى ئاساِر
 

وانرَيت دةتانةوة لَيية ك انةىوازخاَلة الئةو كردنى يديار يداةكان لةطةَليية ئاسايشييهةَلسةنطاندنى ثَيويست
 .بكرَين يستة كة ثَيو انانةىاستكردنةوِر و َيكاربةو ِركردن اسثاردة ى بكرَيت لةطةَل ِريى ناياساَيى نابةجةكردةو
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 يمِناعسح امل
 

 لتـدخل غـري  اتقييم لإلحتيادات اعمنية بضمن  ل  حتديد نقـاط الضـعف الـ  تكـن أن تسـتغل لتنفيـ  أنعـال        
 ع وتويية باإلدراةات التص ي ية الوادج  ختا ها. املشرو

 
( References: Annex 17 ) 

 

30. Segregated Parallel Operations 

        

Simultaneous operations on parallel or near-parallel instrument runways in 

which one runway is used exclusively for approaches and the other runway is 

used exclusively for departures. 

 

 ة تةريبة لَيك جياكانكرد
 

 اتَيد ِرطةفيةك ها تةنوة تةريبةكان كة شَية تةريبةكان يان ييةيةكى هاوكاتة لةسةر فِرطة ئامَيركردضةند 
 شن.ى بةجآهَيةكانردكةكانى نزيكبونةوة و فِرطةكةى تر تةنها بةكارئةهَينرَيت بؤ كردةبةكارئةهَينرَيت بؤ 

 

 املنفصلة املتوازية العمليات
 

 االقرتاب لياتحصريا لعم واحد مدرج يست دم حيث متوازية  به أو آلية متوازية مدارج على متنامنة عمليات 

 .املغادرة حصريا لعمليات اآلخر املدرج يستعمل بينما
 

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

II, Doc 9643 ) 

 

31. Semi-Mixed Parallel Operations 

      

Simultaneous operations on parallel or near-parallel instrument runways in 

which one runway is used exclusively for departures while the other runway is 

used for a mixture of approaches and departures, or one runway is used 

exclusively for approaches while the other runway is used for a mixture of 

approaches and departures. 
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 / نيوةتَيكةَل ةكانتةريبة شَيوة تَيكةَل ةكرد
 

ةك فِرطــة ة تــةنها يــة تةريبــةكان يــان شــَيوة تةريبــةكان كــ يــيــةكى هاوكــاتن لةســةر فِرطــة ئامَيري كردةضــةند 
ثرؤســـةى  ت بــؤ تَيكةَلةيــةك لــة   ةى بةجآهَيشــن و فِرطةكــةى تـــر بةكارئــةهَينريَ   كــرد بةكارئــةهَينرَيت بــؤ   

ة كةَلةيــةك لــةى نزيكبونــةوة و فِرطةكـةى تــر بـؤ تيَ  كـرد بونـةوة و بةجآهَيشــن يـان فِرطةيــةك تـةنها بــؤ    نزيك
 ؤسةكانى نزيكبونةوة و بةجآهَيشن.ثِر
 

 امل تلطة  به زيةاملتوا العمليات
 

 عمليـات ل حصـريا  مـدرج واحـد   يسـت دم  حيـث  متوازيـة   ـبه  أو متوازيـة  آلية على مدارج متنامنة عمليات هي

 حصـريا  واحد مدرج تست دم حيث أو واملغادرة، االقرتاب عمليات من اآلخر خلليط املدرج يست دم بينما املغادرة

 واملغادرة االقرتاب عمليات من يطخلل املدرج اآلخر يست دم بينما االقرتاب لعمليات
. 

( References: Doc 9643 ) 

 

32. Sending Unit/Controller 

     

Air traffic services unit/air traffic controller transmitting a message. 

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

 

 ى نَيردةر/ ضاودَيرى نَيردةربةش
 

 َيرَيت.ةيةك دةنة نامكت يان ئةو ضاودَيرة ئامسانيةية نامةيةك دةنَيرَي  يةيي ئامسانخزمةتطوزار يةكىكةية 
 بينى : سةرجنى ثَيناسةى )يةكةى وةرطر / ضاودَيرى وةرطر(.َيت

 الوحدة املرسلة / املراقج املرسل
 

 ي يرسل رسالة. وحدة خدمات احلركة اجلوية ال  ترسل رسالة أو مراقج احلركة اجلوية ال 
 م حظة : أنظر تعريف " الوحدة املستلمة / املراقج املستلم "

 
( References: Doc 4444 ) 
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33. Series of Flights 

        

Series of flights are consecutive flights that: 

  a) begin and end within a period of 24 hours; and 

  b) are all conducted by the same pilot-in-command. 

 (فِرين ) لة طةشت يةك لةزجنرية
  

 ئةمانةى تَيداية: ة كةلة طةشت زجنريةيةك
  .دةست ثآ دةكةن و كؤتاييان دَيت  كات ذمَيردا 24لة ماوةى  ئةو طةشتانةى كة -أ

 كابتنةوة جآبةجآ دةكرَيت. هةمانسةرجةم ئةو طةشتانة لةاليةن  -ب
 

 رح ِتالسلسلة 

  

 لة الرح ت اآلتي : تتضمن سلس
 ساعة  و  24ال  تبدأ وتنتهي خ ل الرح ت  .أ

 مجيعها تقاد من قبل نفس قا د الطا رة. .ب

 
( References: Annex 6 Part III ) 

 

 

34. Serious Incident 

         

An incident involving circumstances indicating that there was a high 

probability of an accident and associated with the operation of an aircraft 

which, in the case of a manned aircraft, takes place between the time any 

person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such 

persons have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes place 

between the time the aircraft is ready to move with the purpose of flight until 

such time as it comes to rest at the end of the flight and the primary propulsion 

system is shut down. 

Note 1.— The difference between an accident and a serious incident lies only  

in the result.                

  Note 2.— Examples of serious incidents can be found in Attachment C. 
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 ةكة(قورس ةكة)كاريطةرة ِرووداو 
  

 ةكارىخستنى ردةكلةطةَل  هةبَيتات ثةيوةندى دووداوَيك ئةئاماذة بة ِر ةوةبارودؤخَيك بة ِرووداوَيكة
بؤ  ةركةسَيكتنى هووداوةكة لة نَيوان سةركةوِر  فِرؤكةيةك لةو كاتةى فِرؤكةوان فِرؤكةكة ئةخاتة طةِر

ؤكةوان  بآ فِر لة كاتى فِرؤكةىسةر نشينةكان   يان  هةموو ىين تا دابةزينفِرؤكةكة  بة مةبةستى فِر
ين و دواى فِر ؤكةكةفِرين تا ضركةساتى وةستانى فِرؤكةكة بؤ فِر بوونىلة نَيوان ماوةى ئامادة ووداوةكةِر

 كوذاندنةوةى سيستمى ثاَلنانى سةرةكى.
 كةوَيت.كاريطةر تةنها لة ئةجنامدا دةردة ِرووداوىو  قةومان: جياوازى لة نَيوان  1بينى َيت

 وون كراوةتةوة.وة كاريطةرةكان ِرِروودا( منونةى 2: لة ثاشكؤى ذمارة ) 2بينى تَي
 
 أو املؤثرة ديةاجل واقعةال
  

يف  والـ ي هـو   واقعة تتضمن ظروف تشري اىل أن هناك  حتمال كبري بوقوع حادث مرتبط بعملية تشـغيل الطـا رة  
 وقـل  لطـريان اىل احالة كون الطا رة يقودها طيار يقع يف الوقل احملصور بني يعود أي   ص اىل الطا رة بقصـد  

كـون   بـني حلظـة   ا رة ال يقودهـا طيـار يقـع يف الوقـل احملصـور     ننول مجيع هؤالة اع  اص أما يف حالة كـون الطـ  
 نيها.    ع اعساسيالطا رة داهنة لل ركة بهدف الطريان حتى حلظة توقفها بعد  نتهاة الطريان وغلق نظام الدن

 يكمن يف النتا ج نقط.  الواقعة اجلدية ادِث واحلاإلخت ف بني  -. 1 ة حظم

 .Cتكن  جيادها يف املرنق ديِة اجل وقا عأمثلة ال -. 2 حظ م
 

( References: Annex 13 ) 

35. Serious Injury 

        

An injury which is sustained by a person in an accident and which: 

a) requires hospitalization for more than 48 hours, commencing within 

seven days from the date the injury was received; or 

b) results in a fracture of any bone (except simple fractures of fingers, 

toes or nose); or 

c) involves lacerations which cause severe haemorrhage, nerve, muscle 

or tendon damage; or 

d) involves injury to any internal organ; or 
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e) involves second or third degree burns, or any burns affecting more 

than 5 per cent of the body surface; or 

f) involves verified exposure to infectious substances or injurious 

radiation. 

 

 (قورس ) سةخت ةكى ييةك يان زامداريبريندار
  

 ةبَيت كة :ووداوَيك توشى ئلة ئةجنامى ِر كةسَيككة   كةييبريندار
لـة    داؤذر 7لـة  كـات  بدةست ثآ  ور كات ذمَي 48 تر لةياز  نةخؤشخانةبكات لة ثَيويست بة ضارةسةر  -أ

 يةكةوة يان يسةرةتاى بريندار

( آ يـان لـوت  لة شكانى سوك لة ثةجنةكانى دةست يان ثةجنةكانى ث ةببَيتة هؤى شكاندنى ئَيسكَيك )جط -ب
 يان 

ةكان ماسـولك  نةكان يـا يـان بةسـتةر   رندنى دةمااةربوونى زؤر يان دِرببَيتة هؤى دِراندن بةهؤى خوَين ب -ت
 يان .

 ن يان وبة برينداربو ىناوهةنى هةر ئةندامَيكى وببَيتة هؤى تووش بو -ث

ى جةسـتة  %5 ةم  يان هـةر سـوتانَيك كاربكاتـة سـةر زيـاتر لـة      َييببَيتة هؤى سوتان لة ثلةى دوو يان س -ج
 يان.

 يةكان يان تيشكى برينداركةر.يعدةنبة تةنة مة بةركةوتنببَيتة هؤى  -ح
 

 أو املؤثر  اجلرح اجلدي
 

 درح يتعرض له الش ص نتيوة حادث وال ي : 
 ساعة تبدأ خ ل سبعة أيام من ت ريخ حصول اجلرح , أو  48يتطلج ع ج باملستشفى عكثر من 

 وعنف( ، أدمني أو ا) ما عدا الكسور البسيطة يف أيابع اليدين أو أيابع الق عظميؤدي اىل كسر يف أي 

 ج. يؤدي اىل متنق بسبج ننف حاد أو متنق العصج أو اعوتار أو العضلة ، أو 
 د. يؤدي اىل  يابة أي عضو داخلي جبروح ، أو 

 من اجلسم ،   أو باملا ة 5هـ. يؤدي اىل حروق من الدردة الثانية أو الثالثة أو أي حروق تؤثر على أكثر من 
 واد معدنية أو   عاعات دارحة.  ح. يؤدي اىل التعرض مل

 
( References: Annex 13, Annex 18, Annex 19 ) 
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 36. Shoreline 

       

  

A line following the general contour of the shore, except that in cases of inlets 

or bays less than 30 nautical miles in width, the line shall pass directly across 

the inlet or bay to intersect the general contour on the opposite side. 

 

 ؤخى دةرياِر
 

نيةكةيان لة كة ثا ةىانضكةنداو و ثَي ودا دةِروات جطة لةى دةرياؤخِر سةرةكى بة دواى هَيَلى كنتؤرى ةهَيَلَيك
وة ةتاطئةتا  تبِروا دايانةَيضثو و بةسةر ئةو كةندا ِراستةوخؤ  ة َلثَيويستة ئةو هَي ,ميلى دةريايى كةمرتن  30
 . لة دواييةوة دَيتكة  ةىرؤكنت ئةو هَيَلى طشتى بة 

 
 خط الشاطية

  

ثـني مـي    ها عـن ث  كونتور ( العام للساحل ب ستثناة اعلسنة واخللوان ال  يقل عرضخط يتبع خط الكفاف  ) ال
 حبريا حيث جيج أن يقطعها ه ا اخلط مبا رة ليويل خبط الكفاف العام ال ي يليه. 

 
 ( References: Doc 4444 ) 
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37. Shoulder 

         

An area adjacent to the edge of a pavement so prepared as to provide a 

transition between the pavement and the adjacent surface.  

 

 شانى ِرَيطة  / شؤستة / شتة ِرتةني
  

و   ةكارهَينانبؤ ب  بَيت( ئامادةكرا كراوووثؤشِريان  )ثةسرتاوةوة بة تةنيشت ناوضةيةكى ناوضةيةكة 
 ى تةنيشتى .كةناوضة بضيتة   وةووثؤش كراوةكة()ِر لة ناوضة كوتراوةكة دةستبدات 

 

 اعكتاف 
  

ىل ملريـونة ا امنطقة جبوار املنطقة املريونة أعـدت كـي تكـون يـاحلة لإلسـت دام لغـرض اإلنتقـال مـن املنطقـة          
 املنطقة اداورة اا. 

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

 
38. SIGMET Information 

       

Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence 

or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may 

affect the safety of aircraft operations. 

 

 ة ترسناكةكانيناسيزانياريية كةش
  

نى ثَيشبي) ك يانووداوَيكةش و هةوا دةرى ئةكات و ثةيوةندى بة ِرياريةكة نوسينطةى ضاودَيرى يضةند زان
ى بوونرووستدتة َيرةوى ئامسانى كة ببَيلةسةر ِر كراو هةبَيتدياري كةش ناسي ييان دياردة (ووداوَيكِر

 .ين فِرةكانى كردمةترسى لةسةر سةالمةتى 
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  معلومات اعنواة اجلوية اخلطرية

 

ة حمـددة يف  ظـواهر مناخيـ   –أو توقـع حـدوث    –بة اعنواة اجلوية وتتعلـق حبـدوث   معلومات يصدرها مكتج مراق
 الطريق اجلوي من   نها أن تؤثر على س مة عمليات الطريان. 

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

 

39. Signal Area 

       

An area on an aerodrome used for the display of ground signals. 

 

 هَيماكان /نيشانةكان ىناوضة
  

 ت.ثيشان ئةدرَي)دائةنرَيت( يدا نيشانة و هَيما زةمينةكان ناوضةيةكة لة فِرؤكةخانة تَي
 إل اراتمنطقة ا

  

 منطقة يف املطار تعرض بها اإل ارات اعرضية.
( References: Annex 2, Annex 14 Volume I ) 
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40. Significant Obstacle 

        

Any natural terrain feature or man-made fixed object, permanent or temporary, 

which has vertical significance in relation to adjacent and surrounding features 

and which is considered a potential hazard to the safe passage of aircraft in the 

type of operation for which the individual procedure is designed. 

Note.— The term “significant obstacle” is used in this document solely for the 

purpose of specifying the objects considered in calculations of relevant 

elements of the procedure and intended to be presented on an appropriate chart 

series. 

 

 كان / بةربةستةطرنطةكانديارةبةربةستة 
 

كة  ةييكات ةميشةيي يانثَيكهاتةيةكى دروست كراوى جَيطريى ه سروشتى يان ناوضةيي ارَيكىووكِر هةر
 ت ةيةك بَيوةشَير بيةكانى نزيك بةخؤى يان دةوروبةبة بةراورد لةطةَل بةرزونزم  كانيانيةيستونةيبةرزي

 .وةكانَيكارة دانراى ِرَيخستنى فِرؤكةكان بةثببَيتة جَيطاى مةترسى لةسةر سةالمةتى بةطةِر
 دنى كريديار مةبةستىبةَلطةيةدا بةكارهَينراوة بة/ يان طرنط( لةم  دياربةستى ر: دةستةواذةى )بة بينىَيت

  . ية كان و  بآلوكردنةوةيان لة نةخشة تايبةت مةندةكانيى ِرَينماَيدروستكراوةكان بةث
 
 
 وا ق املؤثرة أو ااامةالع
 

ي هـا العمـود  أية تضـاريس أرضـية طبيعيـة أو أدسـام ثابتـة يـناعية دا ميـة أو مؤقتـة تتصـف ب هميـة يف  رتفاع          
سـياقات  ت ونقـا لل نة بالتضاريس القريبة منها أو ال  حواا وال  متثل خطـرا علـى سـ مة تشـغيل الطـا را     مقار

 املوضوعة. 
              ونقـا  نايـر اعدسـام  ع ن تعبري " العوا ق املؤثرة أو ااامة " أست دم يف ه ا املستند لغرض حتديـد    –م حظة. 

  را ط امل صصة ل ل .للسياقات احملددة ولغرض نشرها يف اخل
  

( References: Doc 8168 Volume II ) 
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41. Significant Point 

 

A specified geographical location used in defining an ATS route or the flight 

path of an aircraft and for other navigation and ATS purposes. 

Note.— There are three categories of significant points: ground-based 

navigation aid, intersection and waypoint. In the context of this definition, 

intersection is a significant point expressed as radials,bearings and/or distances 

from ground-based navigation aids. 

 

 ةكةديار /ةكةطرنط ةخاَل
وجؤَلى مجةكانى ييطوزارَيطايةكى ئامسانى كة ا خزمةتهَينرَيت بؤ ناسينى ِرئةبةكار ةشوَينَيكى جوطرافى ديار

ةستى ت بؤ مةبئةهَينرَيبةكارئةم شوَينة     ةةكفِريناستةى ى ئاِرنناسي بؤتيا ثَيشكةش ئةكرَيت يان  ئامسانى
 . ىئامسانخزمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى  و  ىوانييتايبةت بة كةشت ىتر

لة    اوضةيين اَلىيوانى زةمينى و يةكرتبِر و خيخاَلى طرنط هةية : ياريدةدةرى كةشت َيبينى : سآ جؤر ت
يان  /ةيةكانةوكَلة تيشَيطةى هَيلة ِر ئةكرَيتديارى  يةئةم ثَيناسةية يةكرتبِر ئةو خاَلة طرنطة ىضَيوةضوار

 يةكانةوة.ييوانة زةمينيلة ياريدةرة كةشت دورياستة طؤشةييةكان و / يان ئاِر
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 النقطة املهمة 
 

سـار   تعريـف م يفموقع دغرايف حمدد يستعمل يف تعريف الطريق اجلوي ال ي تقدم نيه خدمات احلركة اجلوية أو 
  أغراض أخرى خاية بامل حة وخبدمات احلركة اجلوية. الطريان ويستعمل يف

    ويف  طـار  املنطقيـة  م حظة:  تودد ث ث ن ات من النقاط املهمة : املساعد امل حي اعرضـي والتقـاطع و النطقـة   
و أ    اويـة و / ه ا التعريف التقاطع هو نقطة مهمة حمـددة عـن طريـق اخلطـوط الشـعاعية و / أو اإلجتاهـات الن      

 سانات من املساعدات امل حية اعرضية.امل
( References: Annex 4, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

42. Situation Display 

 

An electronic display depicting the position and movement of aircraft and other 

information as required. 

 ِرةوش ى طةثةخش 
  

ت ة ثَيويسـ كـ يـةكى تـر   ين و مجوجـؤَلى فِرؤكةكـة نيشـان ئـةدات يـان هـةر زانيار      ة شـويَ يثةردةيةكى ئةلةكرتؤني
 بكات.

 
  ا ة عرض احلالة

  

  ا ة ألكرتونية تبني موقع الطا رة وحتركاتها وأي معلومات أخرى تقتضيها الضرورة. 
 

( References: Doc 4444 ) 

43. Slush 

         

Water-saturated snow which with a heel-and-toe slap-down motion against the 

ground will be displaced with a splatter; specific gravity: 0.5 up to 0.8. 

Note.— Combinations of ice, snow and/or standing water may, especially 

when rain, rain and snow, or snow is falling, produce substances with specific 

gravities in excess of 0.8. These substances, due to their high water/ice content, 

will have a transparent rather than a cloudy appearance and, at the higher 

specific gravities, will be readily distinguishable from slush. 
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 ةيمضةتواونبةفرى  /بةفر مَلتةى 
  

لة  شى جؤرىئةبَيت كَي ى بدةى ئةبَيت بة ثرذة و وردَيبة قا  لليسكآ و كة خبلةسةر   ىَيثكة  ى تةِربةفرَيك
 .%8تا  5%
يان     باران َللةطة ةفرب َ ىبارينيان ئاوى وةستاو و بة تايبةتى كاتى  /بينى : تَيكةَلةيةك لة سةهؤَل و َيت

مادةى  ون( و لَيَل نابنو)ِر بَيت\0 دةدروستشوشةيى  شتىئاو و سةهؤَل زؤرى بوونى بِرَيكى  بةفر بارين لةبةر 
ة دةتوانرَيت ئةو شت يان زؤر دةبَيتيو كة كَيشى جؤر زياترة %8يان لة يجياواز دروست دةبَيت كة كَيشى جؤر

 . فرَيكى تواوةبةبة  بةراورد انة بة ئاسانى ببينرَين دروستبوا
 

 الثلج  به ال ا ج
  

 .  0.8حتى  0,5ملاة   ا ضرب على اعرض بالقدم تنحنح حمدثا طرطشة ووزنه النوعي من ثلج مشبع با
  وخصويا أثناة  0.8م حظة: اخل  ط املركبة من دليد و / أو ماة راكد تنتج مواد  ات أوزان نوعية تنيد على 

 –اجلليـد  ن املـاة  و العـالي مـ   بسبج حمتواهـا  –سقوط املطر أو سقوط املطر مع الثلج أو سقوط الثلج. وه ه املواد 
  ا ج. لج  به الالث  تكون  فانة وليسل معتمة وعندما تكون  ات أوزان نوعية عالية تكن متيينها بسهولة عن

 
( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9640 ) 

  

44. Small Aeroplane 

       

An aeroplane of a maximum certificated take-off mass of 5 700 kg or less. 

 

 فِرؤكةى بضوك
  

 ان كةمرت بَيت .م يطكل 5700  ثةسةند كرابَيت   ى(take-offين كَيشى هةَلطةِران )قورسرت كة فِرؤكةيةك
 

 الطا رة الصغرية
  

 كيلوغرام أو أقل.  5700يبلغ أعلى وزن  ق ع  مصادق عليه اا طا رة 
 

( References: Annex 6 Part I ) 
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45. Snow (on the ground) 

  

a. Dry Snow: Snow which can be blown if loose or, if compacted by hand, 

will fall apart again upon release; specific gravity: up to but not including 

0.35. 

b. Wet Snow: Snow which, if compacted by hand, will stick together and 

tend to or form a snowball; specific gravity: 0.35 up to but not including 

0.5. 

c. Compacted Snow: Snow which has been compressed into a solid mass 

that resists further compression and will hold together or break up into 

lumps if picked up; specific gravity: 0.5 and over. 

 

 بةفر )لةسةر  زةوى(
  

ردنـةوةى  بةفرى وشك : بةفرَيكـة بـةفوو بـآلو ئةبَيتـةوة و بـةهَيزى لـةثى دةسـت يـةك دةطرَيـت و بةك          -أ
 كةمرتة. %35كَيشى جؤرى لة  –جيا ئةبَيتةوة لةثى دةست لَيك 

َي لـة بـةفر لـ    يـان شـَيوةى تـؤثَيكى    بةفرى تةِر : بةفرَيكة بةهَيزى لةثى دةست يةك دةطرَيـت و تؤثَيـك   -ب
 . %5و كةمرت  %35دةبَيت كَيشى جؤرى  دروست 
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ــاتر وةرناط      -ت ــتانى زي ــةنَيكى ِرةق و ثةس ــَيوةى ت ــةر ش ــتو لةس ــةفرَيكى بةس ــوتراوة : ب ــةفرى ك ــة  رب ــت ك َي
يـان   %5ى كَيشـى جـؤر  ,  بةدةستةوة دةطريَيت ثةرش و بآلونابَيت يـا ورد نابَيـت بـؤ ضـةند ثارضـةيةك      

 زياترة.
 ثلج ) على سطح اعرض (

  

                  رداسـكه مبوـ  الثلج اجلاف : ثلج يتطاير بالنفخ ما دام سا با ويتماس  بضـغطه يف قبضـة اليـد ويفقـد مت     -أ
 .  0,35نوعي أقل من وزنه ال –نتح القبضة 

  ه              نهـا ، وزنــ الـثلج املبلـل : ثلـج   ا ضــغط باليـد متاسـ  بعضــه بـبعا وكـون كـرة ثلويــة أو مـال اىل تكوي          -ب
 .  0,5اىل أقل من  0,35النوعي من 

ظـل     ةيف القبضـ  الثلج املضغوط : ثلج دامد يف  كل كتلة يلبة ال تقبل املنيد من اإلنضغاط ،   ا أخـ    -ت
 أو  أكثر .  0,5وزنه النوعي  –اس  اعدناة أو تفتل اىل بضع قطع متماسكة متم

( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444 ) 

 

46. SNOWTAM 

         

A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous 

conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, 

slush and ice on the movement area, by means of a specific format. 

 

 ةكانبةفرنامةى فِرؤكةوان
  

نةمانى  يان ىنوبوبة هة بةشَيوةيةكى دانسقة بآلو ئةكرَيتةوة  كة ةتايبةت زجنيزةيةك لة فِريننامةى
 ةختةوةش وةهؤَل سبة يان ئاوى وةستاو بة بةفرةوة يان  بارودؤخى ترسناك بةهؤى بةفر يان سةهؤَل بةندان

 لة فِرؤكةخانةكان. لة ناوضةى مجوجؤَل
  

  ع ن طيارين خيص الثلج ، اجلليد أو الونر
  

جلليـد أو  ا ع ن طيارين خاص يتم نشره بصيغة خايـة يـبني ودـود أو زوال الظـروف اخلطـرة بسـبج الـثلج أو        
 ر. بة بالثلج أو اجلليد أو الونر يف منطقة الت ركات باملطاالونر أو املياه الراكدة املص و

 
( References: Annex 10 Volume II, Annex 15 ) 
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47. Solo Flight Time 

         

Flight time during which a student pilot is the sole occupant of an aircraft. 

 تةنيايى ىكاتى فِرين
  

 لة ناو ابةتةنه خؤى لة سةر فرؤكةوانى  ةبؤ مةبةستى ِراهَينانكة وَيندكارةى ئةو خ يداتَي ئةو كاتةية
 .يةفِرؤكةكةدا

 
 وقل الطريان املنفرد

  

 لطا رِة.مودود لوحده يف ا ِناطريال ي يتدرب على الطالج الخ له  يكون وقل طرياِن 
 

( References: Annex 1 ) 

 

48. Special VFR Flight 

         

A VFR flight cleared by air traffic control to operate within a control zone in 

meteorological conditions below VMC. 

 

 بينني تايبةت بة ينىطةشتى فِر
  

دا يودَيرَيوةى ضاضوارض َيطةى ثَيئةدات بة فِرين بة ضاو لةى ِرئامسانطةشتَيكى فِرؤكةية ضاودَيرى مجوجؤَلى 
 بةضاو. ئةدات بةطةشت بةبينني يان َيطةلةوةى كة ِر بَيت كةمرتكة   كةش ناسي يكىلةو بارودؤخ

 

 رحلة الطريان البصري اخلاية
   

قل مـن  أروف دوية رحلة طا رة تصرح اا مراقبة احلركة اجلوية بالطريان البصري يف داخل نطاق املراقبة يف ظ
 أن تسمح بالطريان البصري. 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  
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49. SSR Response 

       

The visual indication, in non-symbolic form, on a situation display, of a 

response from an SSR transponder in reply to an interrogation. 

 

  SSRادارى طةِرانى الوةكى ِر ى وةآلم
  

 مةكى )بَىهةِرة  يادار دةرئةكةوَيت بةشَيوةِر )ثةردةى(ثةخشطةى  كةلةسةر يةةراوينب (ة)كؤد نيشانةئةو 
ثرسيارانةى  نبةر بةوكى بةراادارى طةِرانى الوةوةآلمى هاتوو لة ئامَيرى وةآلم دةرةوةى ِر دةربِرينة بؤ و (ىكؤد

 كراوة.يلَي
 

  اإلدابة على الرادار الباحث الثانوي
  

لـرادار  اهـاز ريـج   دادار يف  كل غري رمني وتعرب عن  دابة واردة من اإل ارة البصرية ال  تظهر على  ا ة الر
  الباحث الثانوي ردا على  ستوواب منه.

 
( References:  Doc 4444 ) 

 

50. Stabilized Approach 

        

An approach which is flown in a controlled and appropriate manner in terms of 

configuration, energy and control of the flight path from a pre-determined point 

or altitude/height down to a point 50 feet above the threshold or the point 

where the flare manoeuvre is initiated, if higher. 

 

 يان ضوست نزيكبونةوةى جَيطري
  

ى َيكَلالةسةرةتاى خ , ين استةى فِرئاِر كردنىو كؤنرتؤَل رى  و بةوزةضاودَي لةذَير ةدروست ىنزيكبونةوةيةك
ة اَلَيك كخت بة ى بَيايكؤتا قؤناغةكة,  كراوى ثَيش وةخت يدياربَلندى ثَيش وةخت يان بةرزى /   كراوىيديار
 ةوةى ثَيشىبؤ بةرزكردن مانؤِركردنكردنى َيلةسةر خاَلى دةستث يان  threshold ؤخثآ لةسةر ِر 50

 . فِرؤكةكة كامةيان بةرزتربَيت
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 املستقر االقرتاب 
  

 علو/ارتفاع أو فاسل حمددة نقطة من ابتداة الطريان مسار على وسيطرة وبطاقة وسليم مراقج بتشكيل اقرتاب

  .أعلى أيهما ، لطا رةا مقدمة رنع مناورة بدة نقطة نوق أو العتبة نوق قدما 50 على بنقطة سلفا وانتهاة حمدد
 

( References:  Doc 9365 )  

 

51. Standard Instrument Arrival (STAR) 

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

A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant 

point, normally on an ATS route, with a point from which a published 

instrument approach procedure can be commenced. 

 

 ى ثَيوانةيىيِرَيرةوى طةيشتنى ئامَير
  

ة نَيوان لارئةكةن كَيرى كة بة بنةماكانى فِرينى ئام نى ئةو فِرؤكانةىشتيبؤ طة ةَيرةوَيكى ئامسانى تايبةتِر
ان نَيوو ى نئامساى مجوجؤَلةكانى يَيرةوى ئامسانى سةر بةخزمةتطوزاريدةكةوَيتة سةر ِركة  خاَلَيكى طرنط 
 ة . وةك بآلوكراوةتةودةست ثآ دةكات  ئامَيرى ىبونةوةَيكارةكانى نزيكِر خاَلَيكى تر كة 

 
( References: Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9613 ) 

 

 القياسي اآللي الويولطريق 
  

على  عادة قعت مهمة نقطة بني يربط  اآللي، انالطري بقواعد املشغلة الطا رات لويول خمصص دوي طريق
   املعلنة. آلليا االقرتاب  دراةات عندها تبدأ أخرى نقطة وبني  اجلوية احلركة خلدمات تابع دوي طريق

 
( References: Doc 9613, Doc 4444 )  
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52. Standard Instrument Departure (SID) 

         

A designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome 

or a specified runway of the aerodrome with a specified significant point, 

normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight 

commences. 

 

 ى ثَيوانةيىيَيشتنى ئامَيرِرَيرةوى ِرؤ
  

ة ةو ِرَيـرةو ئـ ارئةكـةن    بنةماى فِرينـى ئـامَيرى ك   بة  كان كةهَيشتنى فِرؤكةَيةبؤ بةجَيرةوَيكى ئامسانى تايبةتِر
كراو يطـى ديـار  َيكى طرنلة فِرؤكةخانةيةك و نَيوان خاَل كراوييان فِرطةيةكى ديار دةكةوَيتة نَيوان فِرؤكةخانةكة

 ثـآ ك دةسـت  و لـةو خاَلـةوة قؤناغيَـ    ئامسـانى ةكانى مجوجـؤَلى  يـ لةسةر رَيطاى ئامسانى سـةر بةخزمـةت طوزاري  
 دةكات.

 
 القياسية اآللية املغادرةطريق 

  

يف  حمـدد  مـدرج  يأ أو املطـار  نيبـ  يـربط   اآللـي،  الطـريان  بقواعد املشغلة الطا رات ملغادرة خمصص دوي طريق  
 مرحلـة  نـدها ع وتبـدأ  اجلويـة  احلركة خلدمات تابع دوي طريق على عادة  تقع حمددة مهمة نقطة وبني املطار

   .الطريق أثناة
( References: Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9613 )  



215 

 

 

 
 

53. Standardized Free Text Message Element 

        

A message element that uses a defined free text message format, using specific 

words in a specific order. 

Note.— Standardized free text message elements may be manually entered by 

the user or preformatted. 

 

 ثَيوانةيىئاسايى يةك  نامةيةكى دةقى  
  

  يشى وشةكان ,قي ئاسايى لة شَيوةكانى دة يكراوشَيوةيةكى ديارلة  هَينرَيتئة  بةكار يةكنامة ةجؤريتية لة بر
 .ى هةية ةتةكى تايبيَيزبةنديِر

ةختة وان ثَيش َيت يبةكاربهَين بةدةست دةقيية ئاساييةكان يةكىنامة جؤرة : دةكرَيت بؤ بةكارهَين بينىتَي
 .ِرَيكي خستبَيت 
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  عنصر الرسالة النصية العادية املوحد
  

  وص.يج منصعبارة عن عنصر رسالة يست دم نيها  كل حمدد من أ كال النصوص العادية وكلمات بعينها برتت
 لفا. سم حظة : جيوز للمستعمل  دخال عناير الرسالة النصية العادية املوحدة يدويا أو تنسيقها 

 
( References: Doc 4444 ) 

54. State of Design 

         

The State having jurisdiction over the organization responsible for the type 

design. 

 

 (ةرنَي)نةخش وآلتى ديزاينةر
  

 . (ِرؤكةكانمَيرو ف)ئا بؤ ديزاين كردنى جؤرةكان سةر دةزطاى بةرثرسبة بَيتدةستةآلتى هةكة   يةئةو وآلتة
 

 دولة التصميم 
  

 الدولة ال  اا السلطة على املنظمة املسؤولة عن تصميم النوع. 
 

( References: Annex 8, Annex 13, Annex 16 Volume I, Annex 19 ) 

 
55. State of Destination 

        

The State in the territory of which the consignment is finally to be unloaded 

from an aircraft. 

 

 وآلتى مةبةست
  

  ئةو وآلتةي كة لةسةر خاكةكةى بارى فِرؤكةكة دائةطريَيت.
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  الدولة املقصودة

  

 . الطا رةالدولة ال  يتم يف أراضيها تفريغ محولة 
 

( References: Annex 18 ) 

 
56. State of Licence Issue (SOLI) 

        

The State that issues a licence according to Annex 1.  

 

 ) مؤَلة ت دةر(وآلتى دةركردةى مؤَلةت
  

 .مؤَلةت دةرئةكات  (1) ةى ثاشكؤى ذمارَيئةو وآلتةي كة بةث
 

 الدولة املصدرة لإلدازة
  

 ( . 1لدولة ال  تصدر اإلدازة ونقا للمل ق ) ا
  

( References: Doc 9379 ) 

 

57. State of Manufacture 

         

The State having jurisdiction over the organization responsible for the final 

assembly of the aircraft. 

 

 وآلتى دروست كةر
  

 ةسةر دةزطاى بةرثرس لة دروست كردنى فِرؤكةكة.ئةو وآلتةى دةستةآلتى هةية ب
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  الدولة املصنعة
  

  الدولة ال  اا السلطة على املنظمة املسؤولة عن يناعة الطا رة.
( References: Annex 8, Annex 13, Annex 19 ) 

 

58. State of Occurrence 

         

The State in the territory of which an accident or incident occurs. 

 

 ِرووداو يان  قةومانوآلتى 
  

 ئةكةوَيتةوة. َيكووداويان ِر  كقةومانيََئةو وآلتةية كة لةسةر خاكةكةى 
 

  دولة احلادث أو الواقعة
  

 الدولة ال  على أراضيها يقع احلادث أو حتصل الواقعة. 
 

( References: Annex 13 ) 

59. State of Registry 

         

The State on whose register the aircraft is entered. 

 

 وآلتى تؤماركردن
  

 ئةو وآلتةية كة لة تؤمارةكانيا فِرؤكةكة تؤمار ئةكرَيت.
 

 التسويل دولة
  

 .سولِّه يف الطا رة تسول ال  الدولة هي
 

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 7, Annex 8 , Annex 9, 

Annex 12, Annex 13, Doc 8335, Doc 9365 )  
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60. State of the Aerodrome 

         

The State in whose territory the aerodrome is located. State of the Aerodrome. 

The State in whose territory the aerodrome is located. 

 وآلتى فِرؤكةخانةكة
  

 .َيدايةخانةكةى تئةو وآلتةى كة فِرؤكة
 

  املطار دولة
   

 .نيها املطار يقع ال  الدولة
( References:  Doc 9365 )   

 

61. State of the Operator 

         

The State in which the operator’s principal place of business is located or, if 

there is no such place of business, the operator’s permanent residence. 

Note.— The responsibilities of the State of the Operator are summarized   in 

Doc 8335, Part I, Chapter 2. 

 

 ئيشثَيكةروآلتى 
  

دنى نى كاركرةر شوَيفِرؤكةكةى تآ ئةكةوَيت يان ئةط ئيشثَيكةرىكارطردنى  ئةو وآلتةية كة شوَينى سةرةكى 
 . ئيشثَيكةرة هةميشةيي نيشتة جَيىوو  شوَينى نةب سةرةكى

 نتةدا هاتووة.لةم دؤكؤمَي 3لةبةشى يةكى فةسَلى  ئيشثَيكةر وآلتى يةكانىبةرثرسيكورتةى  :  بينىَيت
                                      

 دولة املشغل
  

 االقامة مكان ر يسي ، عمل مكان هناك يكن مل أو   ا للمشغِّل، الر يسي العمل مكان نيها يقع ال  الدولة هي

 .الدا م للمشغِّل

 ٢ الفصل اعول، اجلنة يف مودن بشكل املشغِّل دولة مسؤوليات ترد — م حظة
                                    (References : Doc 8335, Doc 9365  ) 
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62. State Safety Programme (SSP) 

        

An integrated set of regulations and activities aimed at improving safety. 

 

 وآلت ىيسةالمةتبةرنامةى 
  

 .ةةكباشكردنى بارودؤخى ئاسايشى وآلت بة ئاماجنى  ية يرٍَِِينمايي و  ضاالك  كَيكؤمةلََ
 

 الدولة  س مةبرنامج 

  

 ية للدولة. رموعة متكاملة من التعليمات والنشاطات اادف منها حتسني احلالة اعمن
 

( References: Annex 1, Annex 13, Annex 19 ) 

 

63. Station Declination 

         

The angle between the 360°R of the VOR and true north.  

 /خوارى كةالدانى وَيستطة
  

 استةقينةية.و باكورى ِر VORى سيستمى ° 360طؤشةى نَيوان تيشكى 
 

 طِةاحمل حنراف 
  

  والشمال احلقيقي. VORملنظومة الـ  °360ية احملصورة بني الشعاع الناو
 

( References: Doc 8168 Volume II ) 

 
64. Stopway 

       

A defined rectangular area on the ground at the end of take-off run available 

prepared as a suitable area in which an aircraft can be stopped in the case of an 

abandoned take-off. 
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 وةستان دةشتى
  

طوجناوبَيت   take-offهةَلطةِران  )هةَلسان(كراوة لةسةر زةوى لة كؤتايى قؤناغىيى ديارةيناوضةيةكى الكَيش
 بكات. take-off هةَلطةِرَيت ى بةرزبَيتةوة يان توانينةفِرؤكةكة  بؤ وةستانى فِرؤكةكان لة كاتَيكدا 

 
 تداد التوقف م
  

دم  متـام  عـ منطقة مستطيلة حمـددة علـى اعرض عنـد نهايـة  ـوط اإلقـ ع ومناسـبة لتوقـف الطـا رات يف حالـة           
 اإلق ع. 

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444 ) 

 

 
 

65. Subsonic Aeroplane 

 

An aeroplane incapable of sustaining level flight at speeds exceeding flight 

Mach number of 1.  

 كةمرتة دةنطخَيرايى  لة يةكةىخَيرايك فِرؤكةية 
  

 نط.رايى دةَيت لة خَيزياتر بكة يةك يبة خَيرافِرينى ِراست   لة سةرئاستىفِرؤكةيةك كة نةتوانَيت بفِرَيت 
 
 الصوت ةسرع ال  سرعتها أقل منلطا رة ا
  

 وي بسرعة تنيد على سرعة الصوت.طا رة غري قادرة على الطريان املست
 

( References: Annex 16 Volume I ) 
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66. Surveillance Radar 

  

Radar equipment used to determine the position of an aircraft in range and 

azimuth. 

 

 (سوسةكارى) ادارى طةِرانِر
  

 يةوةشةةكيةرزيبو  و  دوورينى فِرؤكةكة بة كردنى شوَييئةهَينرَيت بؤ ديار رابةك ةياداريِر كىئامَير
 )جَيطةكةى(.

 

 الرادار الباحث
 

  .  ) السمل (   والتعامد بالبعد الطا رة موقع رادارية تستعمل يف حتديد معدات
 

( References: Annex 10 Volume IV, Doc 4444, Doc 9365 )   
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 - T - 
    

1. Take-Off and Initial Climb Phase 

       

That part of the flight from the start of take-off to 300 m (1 000 ft) above the 

elevation of the FATO, if the flight is planned to exceed this height, or to the 

end of the climb in the other cases. 

 

 هةَلطةِران و قؤناغى بةرزبونةوةى سةرةتايى
  

 1000م )300ةرزى و طةيشن بة ب take-offدةكةوَيتة نَيوان سةرةتاى بةرزبونةوة كة   ينةئةو بةشةي فِر
وابو كة  شةكةئةطةر نةخ,  يان  ( FATOتايى و هةَلطةِران )ثآ( لةسةر ئاستى ناوضةى نزيك بونةوةى كؤ

 .لة كاتى تردا زياتر بكات ةكةيان تا كؤتايى هةَلطةِران ,  ثةِرَيتَيت يةيلةو بةرز
   

 اإلق ع ومرحلة التسّلِق اعولية
  

 ( نوق مستوى قدم 1000مرت )  300 ل  اجلنة من الطريان احملصور بني بداية اإلق ع والويول اىل  رتفاع 
تى نهاية التسلق يف ح(   ا ما كان من امل طط جتاوز ه ا اإلرتفاع أو  FATOمنطقة التقرب النها ي  واإلق ع ) 

  .احلاالت اعخرى

                                              ( References: Annex 6 Part III ) 
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2. Take-Off Decision Point (TDP) 

       

The point used in determining take-off performance from which, an engine 

failure occurring at this point, either a rejected take-off may be made or a take-

off safely continued. 

Note.— TDP applies only to helicopters operating in performance Class 1. 

 

 لةسةر فِرين دانخاَلى بِريار
  

ان كةم و ي َيشةيةككاَلةدا خلةم و ئةطةر  ئةدرَيتتيا  ىطةِران و بةرزبونةوةئةو خاَلةية كة لَيوةى بِريارى هةلََ
 take-off ةبَيت بةئةوام ووبدات يان هةَلطةِرانةكة ثوضةَل دةكرَيتةوة يان بةردِر داكانرلة بزوَينة ةكيكوِري

 دةستةبةر كردنى سةالمةتى. بة مةرجى
جآبةجآ   1lass C( 1: خاَلى بِريار لةسةر فِرين تةنها لةسةر فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكانى جؤرى ) بينىَيت

 ئةكرَيت
   

 ق عاإلنقطة قرار 
  

لغـاة عمليـة    أما يـتم   منها يتم  ختا  قرار اإلق ع ويف حالة حصول عطل يف احملركات يف ه ه النقطة النقطة ال 
 اإلق ع أو اإلستمرار باإلق ع مع ضمان الس مة. 

 .( Class 1)  1نقطة قرار اإلق ع تطبق نقط على طا رات االيكوبرت من الصنف  –م حظة. 
 

( References: Annex 6 Part III ) 
 

3. Take-Off Phase 

       

The operating phase defined by the time during which the engine is operated at 

the rated thrust. 
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 بةجَيهَيشن  قؤناغى
  

َينـــةكان بزويـــدا تَي كــة   ئـــةكرَيت  ثَيناســة  ةكاتـــ ئــةو   كـــة بــة بـــةكارهَينانى خستنةئيشــةية   قؤنـــاغي ئــةو  
 .ة داواكراوكة  ي ئةو طوِرةىابةتَيكِر ةئيشخرَيندة

   

 ق ِعاإلمرحلة 
  

   ب.مرحلة التشغيل ال  حتدد ب ست دام الوقل ال ي خ له يتم تشغيل احملركات باملعدل املطلو

 

                                             ( References: Annex 16 Volume II ) 

 

4. Take-Off Run Available (TORA) 

        

The length of runway declared available and suitable for the ground run of an 

aeroplane taking off. 

 

   off-take هةَلسان ماوةى بةردةست بؤ خلبونةوة بةمةبةستى 
  

بةستى ى بةمةئةو درَيذى فِرطةيةى كة لة بةردةستداية و طوجناوة بؤ خل بونةوةى فِرؤكة لةسةر زةو 
 take-offهَيشتنى           َيبةج

  

 

 املسانة املتونرة للتدحرج لغرض اإلق ع
  

 طول املدرج املتونر واملناسج لتدحرج الطا رة على اعرض لغرض اإلق ع. 
    

( References: Doc 8168 Volume II )                                         
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5. Take-Off Runway 

        

A runway intended for take-off only. 

 

 off-takeفِرطةى بةجآهَيشن 
  

 .(بةجآهَيشنهةَلسان ) ةكانى ردةكتةنها بؤ  ةكراو تةرخان ئةو فِرطةيةى
   

 ق ِعاإلمدرج 
  

 املدرج امل صص نقط لعمليات اإلق ع.
 

( References: Annex 14 Volume I ) 
 
 

6. Target Level of Safety (TLS) 

       

A generic term representing the level of risk which is considered acceptable in 

particular circumstances. 
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 كراوئاماجن بةئاستى سةالمةتى 
  

 ..ةياك نيهةرترسنا هَيشت لةو بارودؤخةداكة هةية  ة ئةو مةترسيان ئاستى بةواتاى دةستةواذةيةكى طشتى ية 
 

 املستهدف الس مة مستوى
  

 .ظروف بعينها يف مقبوالد يعتربی ال ي امل اطر مستوى يعين عام مصطلح  
 

( References: Annex 6 Part I and Part II, Doc 9574 ) 

 

7. Tax 

       

A levy that is designed to raise national or local government revenues which 

are generally not applied to civil aviation in their entirety or on a cost-specific 

basis. 

 باج
  

 ؤييةناوخية( ماَلي)خؤيان حكومةتى  يةكانى حكومةتينيشتمان ةرامةتةى دى كؤكردنةوةَيئامانج ل داهاتَيكة 
َي بةجَبو جى كرانى ديارلةسةر فِرؤكةوانى شارستانى  ناكرَيت ا يان لةسةر بنةماى تَيضو جةمرسةبةاَلم 

 ناكرَيت.
 

 الضريبة
  

دني طريان امللى الععموما دباية اادف منها مجع  يرادات لل كومة الوطنية أو احلكومة احمللية وال تنطبق 
 برمته أو على أساس التكلفة احملددة. 

 
  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

8. Taxiing 

       

Movement of an aircraft on the surface of an aerodrome under its own power, 

excluding take-off and landing. 
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 ل بوونةوةخ /ؤيشتنى فِرؤكة لةسةر زةوىِر
  

بآ دى خـؤى بـة  توانـاى خـو   بـةكارهَينانى  لةسةر زةوى فِرؤكةخانة بـة  كةفِرؤكة / يان  خل بوونةوةى  ؤيشنِر
 كانى بةجآهَيشن و نيشتنةوة.كردة

 
 سري الطا رة على اعرض

  

 حركة الطا رة على أرض املطار بقدرتها ال اتية ب ستثناة عملي  اإلق ع واابوط. 
 

( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 11, Doc 4444 )   

   
9. Taxiway 

       

A defined path on a land aerodrome established for the taxiing of aircraft and 

intended to provide a link between one part of the aerodrome and another, 

including: 

a) Aircraft Stand Taxilane: A portion of an apron designated as a taxiway and      

intended to provide access to aircraft stands only. 

b) Apron Taxiway. A portion of a taxiway system located on an apron and                       

intended to provide a through taxi route across the apron. 

c) Rapid exit taxiway. A taxiway connected to a runway at an acute angle and  

designed to allow landing aeroplanes to turn off at higher speeds than are  

achieved on other exit taxiways thereby minimizing runway occupancy times. 
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 تاكسى وةى /يان خلبوونةوة  ِرَيِرةوى هَيوربونةوة
  

ــار ِرَيرةوَيكــى ــكانى يدي ــةكى وش ــائامــادةكراوة   كراوة لــة فِرؤكةخانةي ــة ت ــِروا فِرؤك ــتيلةســةرى ب ش ت و مةبةس
 كة ئةمانة دةطرَيتةوة:بة بةشَيكى تريةوة ية كةفِرؤكةخانة بةشَيكىى نَيوان ةوةبةستن

ة وةك بـةت كـراو  تاي ةثـانى وةسـتانى فِرؤكـةكان   ة لـة طؤرِ ةو بؤ شـوَينى وةسـتانى فِرؤكـةكان : بةشـَيك    ِراِر .1
 ةستانى.وثةربَيت بؤ شوَينى َيت تا فِرؤكةكة ثيالَيى  ِرَيرةوَيكى زةمينى و تةنها مةبةستيش 

  ِرؤكـةكان    فى وةستانى شوَينسةر ِرَيِرةوى طؤِرةثانى وةستانى فِرؤكةكان : بةشَيكة لة تَوِرى ِرَيرةوةكانى  .2
 . بثةِرننن بةسةر طَؤِرةثانى وةستاندا تَيبؤ ئةوةى فِرؤكةكان بتوا

 ييبـةت   بةتا تةوةبةسـرتاوة  وةفِرطـة يـذ  بـة   بـة طؤشـةيةكى ت  ِرَيِرةوى دةربـاز بـوونى خَيـرا : ِرَيِرةوَيكـة      .3
 ِرةوةبضـن لـة ِريَـ   دةر بةخَيراييةكى زيـاتر و تا نةوة فِرؤكانةى كة دةنيش وديزاين كراوة بؤ ئاسانكارى ئة

اوةى َيـِرةوة مـ  م ِر  ئـة   تـر   كانىزةمينية سةر ِرَيِرةوةكانى دةرضوونى  ةييةكان لة خَيراية ئاساييزةمين
 . كةمرت دةكاتةوة ةر فِرطةلةس مانةوةى فِرؤكةكان

 

 املمر اعرضي
  

خـر ، وهـو   ار جبـنة آ مسار حمدد يف املطار الربي ومعد لسري الطا رات عليه ، الغرض منه الربط بني دنة من املطـ 
 يشمل : 

  سكة وقوف الطا رات : دنة مـن سـاحة وقـوف الطـا رات خيصـص بويـفه ممـرا أرضـيا لغـرض وحيـد هـو            .١
 اىل مواقفها.  متكني الطا رة من املرور

ــبكة ممـــرات يف ســـاحة الوقـــوف ، الغـــرض منـــه متكـــني       .٢ ــا رات : دـــنة مـــن  ـ                                    ممـــر ســـاحة وقـــوف الطـ
 الطا رة من عبور ساحة الوقوف.

اابطـة  ا   ليسـهل علـى الطـا رات    -=ممر اخلروج السريع: ممر مويل مبدرج بناوية حادة ، مصمم خصيصا .٣
مـن  وة اعخـرى ،  ممرات اخلـروج اعرضـي    املمرات اعرضية بسرعات أكرب من السرعات املمكنة علىاخلروج من 

  غل املدرج.  ثم نهو يقلل اىل أدنى حد من وقل

 
 

( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 14 Volume I,  Doc 4444 )  
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10. Taxiway Intersection 

        

A junction of two or more taxiways. 

 ةكانييزةمين  يةكرتبِرى ِرَيرةوة
  

 ان.يةكييان زياتر لة ِرَيرةوة زةمين ِرَيرةو  بِرى دوويةكرت /   بةيةك طةيشن يان 
 

  تقاطع املمرات اعرضية
  

 . ملتقى  ثنان أو أكثر من املمرات اعرضية
( References: Annex 14 Volume I )  
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11. Technical Risk 

       

The risk of collision associated with aircraft height-keeping performance. 

 

 كان هونةرييةة يمةترسي
  

 .انفِرؤكةكبؤ بَلندى  ىكردنيبة ثارَيزطاروابةستة  كانى ثَيكدادانهوتةريية ةيمةترسي
  

 الفنية امل اطر
  

 .للطا رة العلو على احملانظة ب داة املرتبطة التصادم خماطر  
 

( References: Doc 9574 ) 

 

12. Terminal Approach Radar ( TAR ) 

          

A surveillance radar for the approach area. Typically, the range of such radar is 

limited to 110 km ( 60 NM ) and the information renewal rate for mechanically 

rotating antennas is 4 to 5 seconds.  

 

 كؤتايى  ىبونةوةنزيكقؤناغى ادارى ِر  
 
كلم 110ة سنورى ل ةدارائةم جؤرة ِر بة ئاسايى تواناى بة طةِران بؤ ناوضةى نزيكبونةوة  ةادارَيكى تايبةتِر
ةوَيت ن دةرئةكنتَيناكاةكان كة لةسةر خوالنةوةى ئةيوتَيكراي نو  كردنةوةى زانياريدا ية ميلى دةريايى( 60)

 ضركةداية. 5تا  4لة نَيوان 
 

 التقرب للمرحلة النها ية رادار 

  

ميـل   60 )كـم   110رادار باحث خمصص ملنطقة التقرب وعادة ما يكون مدى ه ا النـوع مـن الـرادارات حبـدود     
 ني.  ثوا 5اىل  4حبري( ومعدل جتديد املعلومات ال  يظهرها من خ ل دورات ااوا ي يرتاوح بني 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 
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13. Terminal Control Area (TMA) 

         

A control area normally established at the confluence of ATS routes in the 

vicinity of one or more major aerodromes. 

 

 ى كؤتايىيناوضةى ضاودَير
  

تطوزارى ةوة خزمةتا كؤئةبَييَيرةوَيكى ئامسانى تيضةند ِر  دائةمةزرَينرَيت  ناوضةيةكى نزيك بةفرؤكةخانةية
 بؤ ثَيشكةش ئةكرَيت. يمجوجؤَلى هةواي

 
 منطقة املراقبة النها ية

  

طـار  مالقرب مـن  بـ دم اليها خدمات احلركة اجلويـة ،  منطقة مراقبة تنش  عادة عند جتمع الطرق اجلوية ال  تق
 ر يسي أو أكثر. 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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14. Terrain 

        

The surface of the Earth containing naturally occurring features such as 

mountains, hills, ridges, valleys, bodies of water, permanent ice and snow, and 

excluding obstacles. 

Note.— In practical terms, depending on the method of data collection,terrain 

represents the continuous surface that exists at the bare Earth, the top of the 

canopy or something in-between, also known as “first reflective surface”. 

 

 

 هةَلةت /ووى زةوىبةرزونزمى / ِر
  

سةهؤَل  ودةريا  ووبار ووةك شاخ و طرد وبان و دؤَل و ِر ةوةةكانيبةربةستة سروشتي بَةووى زةوى ِرسةر 
 ى تيا بَيت جطة لة بةربةستة دروستكراوةكان.يميشةبةندان و بةفرى هة

ووة ى ئةو ِرَيناووى زةوى وياريةكان ِريو لةسةر بنةماى كؤكردنةوةى زان :  لة ِرووي كردةييةوة تآبينى
 ووكةشى ِرةكةم ي ئةكات و ئةو بةرزى و نزميانةى كة هةية دةكرَيت ثآى بوترَيت )بةردةوامةى سةر زةوى 

 (.دانةوةَينةو
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 التضاريس
  

ليد والثلج ا ية واجلسطح اعرض ال ي حيتوي على عوا ق طبيعية كاجلبال والت ل وااضاب والوديان و اعدسام امل
                     الدا م ويستثنى من  ل  العوا ق اإليطناعية. 

             ود يف سـتمر املودـ  ثل التضاريس السطح املمن الناحية العملية و عتمادا على طريقة مجع البيانات مت –م حظة. 
  تكن أن يسمى " السطح العاكس اعولي" . بينها  أي  يةالنتو ات أو اعرض كما أن  رتفاع 

 
( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

 
 

15. Threat 

           

Events or errors that occur beyond the influence of the flight crew, increase 

operational complexity and must be managed to maintain the margin of safety. 

 

 هةِرةشة
  

 ة هــؤى نــةبدبــآ ئــةوةى ثةيوةنــدى بةدةســتةى فِرؤكةوانــةوة هــةبَيت و   َيك بــة ووداو يــان هةَلــةكردنِرضــةند 
كـة   رَيـت  لةطةَلدا بك هةَلس و كةوتىبة شَيوةيةك  كة ثَيويستة  خسنكانى بةطةِركردةئاَلَوزكردنى تَيكدان يان 

 . زرَيتبثارَي سةالمةتى سنورى 
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 التهديد
 

التعامـل   ج أن يـتم أحداث أو أخطاة حتدث ال ع قة اا بطاقم الرحلة تؤدي اىل تعقيد عمليات التشغيل والـ  جيـ  
 معها للم انظة على هامش الس مة. 

( References: Annex 1 ) 

16. Threat Management 

         

The process of detecting and responding to threats with countermeasures that 

reduce or eliminate the consequences of threats and mitigate the probability of 

errors or undesired states. 

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

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

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

 

 هةِرةشةكان ِرةفتاركردن لةطةَل / ةشةكانهةِر ِركَيفى
  

 وةىبونةبةروووتدا ِرلة هةمان كا   ةشةكانهةِر كاردانةوةية بؤمةترسى و هةستكردن بةئاماجنى بة  ةكةكردةي
يان ةكانييكاريطةر َيك بؤبؤ دانانى سنور ةطوجناو يانةىَيطاِر وبة يان بة ثةرضدانةوة انةةشمةترسى و هةِر ئةو

 ندةدا.ة لة ئايناواز و بارودؤخى ةةشوودانى مةترسى و هةِركردنةوةى ِرو كةم  نةهياَلنى ئاكامةكانيانيان  و
 

 PANS-TRG- Docةكانى )ييكارايَير ِرلةسة بؤ ِراهينانبدة  3 بةشى Cثاشكؤى سةرجنى  تَيبينى : 

 ئامسانى .مجوجوَلى بةرَيوةبردن لة  ِرةشة و هةَلةهةتايبةت بة   314 باَلوكراوةى و( 9868
 

 السيطرة على التهديدات
  

اتهـا أو  زالـة    د من تبععملية تهدف اىل كشف اعخطار والتهديدات القا مة ، والتصدي اا ب ختا   تدابري مضادة لل
 املستقبل.  ستصوبة يفا ، والتقليل من  حتمال وقوع املنيد من اعخطار أو التهديدات أو احلاالت غري املعواقبه

 
-PANS)اخلاص بالتدريج على ادراةات    Chapter 3  من املل ق   Cم حظة : مرادعة الوارد نى  اجلنة 

TRG- Doc 9868    طاة نى احلركة اجلوية .بصدد ادارة التهديدات و االخ 314و النشرة املرقمة 
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 
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17. Threshold 

        

The beginning of that portion of the runway usable for landing. 

 ؤخ/ لَيوارِر
  

 بنيشَيتةوة. ىفِرطة كة دةتوانرَيت فِرؤكة لةسةر لةسةر يةكةم بةش
 العتبة

   

  املدرج.أول دنة تكن اابوط عليه يف
 

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

and Volume II, Doc 9157 Part 1 ) 
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18. Time Difference of Arrival (TDOA) 

         

The difference in relative time that a transponder signal from the same aircraft 

(or 

ground vehicle) is received at different receivers. 

 

 جياوازى لةكاتى طةيشتنيدا
  

)يان  ئةطرَيتوةرناَل كة سطخودى فِرؤكة ىرةوةيدا ئامَيرى نَيردةى وةآلمدةةى كة تَييلةوكاتة ِرَيذةي ةييجياواز
 . لة ئؤتؤمبيلى زةمينييةوة( لة ئامَيرة جياوازةكانى وةرطرتنةوة

 
 اإلخت ف يف زمن الويول

  

و املركبـة  عينهـا ) أ  اإلخت ف يف النمن النسيب ال ي يـتم خ لـه تلقـي   ـارة اجلهـاز املرسـل اديـج مـن الطـا رة          
 قي امل تلفة.اعرضية ( يف أدهنة التل

( References: Doc 4444 ) 

 

19. Total Estimated Elapsed Time 

       

For IFR flights, the estimated time required from take-off to 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 destination aerodrome, to arrive over the 

destination aerodrome. For VFR flights, the estimated time required from take-

off to arrive over the destination aerodrome. 

 

 )بةسةرضوو(ؤيشتوومةزةندةكراوى ِر كاتى
  

ئةو كاتة مةزةندةكراوةية بؤ طةيشتنى فِرؤكةيةك بة ,   IFRشتى فِرؤكةوانى ئامَيرى ةسةبارةت بة ط
 كراويتا كاتى طةيشتنى بؤ سةر خاَلَيكى ديار take-offهَيشتنةوة َيئةذماركردنى ئةو كاتةى لة ضركةساتى بةج

لةو  , ياريدةرة كةشتيةوانيةكان  بةكارهَينانى بؤ)دووبارة ثةيوةندى كردن(       ةبؤ طةِرانةو ويستةكة ثَي
َيكارةكانى نيشتنةوةى ئامَيرى   لة كاتى نةبوونى ياريدةرة وان دةكرَيت دةست بكرَيت بة ِرةدا ضاوةِرَلخا
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آ ئةثةِرَيت لة بريتيية لةو كاتة مةزةندةكراوةى كة تكةشتيةوانيةكان لة فِرؤكةخانةى مةبةست كاتةكة 
 VFRضركةساتى بةجى هَيشتنةوة تا طةيشتنى بؤ سةر فِرؤكةخانةى مةبةست   سةبارةت بة فِرين بة ضاو 

 كاتةكة ئةو كاتة مةزةندةكراوةى فِرينة لة بةجآ هَيشتنةوة تا طةيشن بة فِرؤكةخانةى مةبةست.
 

  املدة الكلية التقديرية املنقضية
  

ظـة  ع وحتـى حل لي هي الوقل التقـديري لويـول الطـا رة حمسـوبا منـ  حلظـة اإلقـ        بالنسبة لرح ت الطريان اآل
ةات ة يف  دـرا الويول نـوق نقطـة معينـة جيـري حتديـدها بـالردوع اىل املسـاعدات امل حيـة ويتوقـع عنـدها البـد           

  حلظـة  نـ ينقضـي م  اابوط اآللي أما يف حالة عدم ودود مساعدات م حية يف مطار املقصد نهي الوقل املقدر أن
ريان قـديري للطـ  اإلق ع حتى حلظة الويول نوق مطار املقصد وبالنسبة لرح ت الطريان البصري هي الوقـل الت 

 من  اإلق ع وحتى الويول نوق مطار املقصد.
 

( References: Annex 2, Doc 4444 )  

 

20. Total Vertical Error (TVE) 

        

The vertical geometric difference between the actual pressure altitude flown by 

an aircraft and its assigned pressure altitude (flight level). 

 
 هةَلة كؤى ستونة

  

ى فشارى طةَل بةرزى ئةندازةيى ستونى  نَيوان بةرزى فشارى كردةيى كة  فِرؤكةكة لةسةرى ئةفِرَيت لةيجياواز
 ين(.كراو بؤ فِرين )ئاستى فِريديار

 

 الكلي الرأسي اخلط 
  

 املعـني  الضـغطي  اعواالرتفـ  الطـا رة   عليـه  تطـري  الـ ي  الفعلي الضغطي االرتفاع بني الرأسي ااندسي االخت ف  

 الطريان ( . لطريانها ) مستوى
 

( References: Annex 6 Part I and Part II, Doc 9574 ) 
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21. Touchdown 

         

The point where the nominal glide path intercepts the runway. 

Note.— “Touchdown” as defined above is only a datum and is not necessarily 

the actual point at which the aircraft will touch the runway. 

 

 بةزةويدادان /كةوتن زةوى ربة
  

 لةيةك ئةدةن. ايدتَي ِرطة( لةطةَل هَيَلى فglide path) اتة و خواربوونةوة  ستةى ائاِرئةو خاَلةى كة هَيَلى 
 تةنانةت و بنةما(  ) ةضةَلةك ِر  وةك تةنها  ة( خاَلَيككةوتن زةوىبة ة )ى ثَيناسةى سةرةوَيبينى : بةثَيت

 . فِرطة زةوى ة ئةو خاَلة بَيت كة فِرؤكةكة ئةيدات لةيني يشثَيويست
 

 م مسة اعرض
  

 بل عندها اخلط اإلمسي ملسار اإلحندار مع خط املدرج. النقطة ال  يتقا
 رة النقطـة م حظة: " م مسة اعرض " حسج التعريف امل كور أع ه هي ررد نقطة مردعية وليسل بالضـرو 

 الفعلية ال  ت مس عندها الطا رة املدرج.
 

( References: Annex 10 Volume I, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 
22. Touchdown Zone 

          

The portion of a runway, beyond the threshold, where it is intended landing 

aeroplanes first contact the runway. 

 

 

 ناوضةى بةركةوتن  
  

 ةدات.وى ئلة زة ايدتَي ؤكةيةى كة ئةنيشَيتةوةؤخى فِرطةوة ئةو فِربةشَيكة لة فِرطة لة دواى ِر
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 سةامل م منطقة
  

 لألرض. م مستها ااابطة الطا رة نيه تبدأ املدرج عتبة بعد دنة 
 

( References: Annex 3, Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9365 ) 

 

      
 

23. Track 

        

The projection on the earth’s surface of the path of an aircraft, the direction of 

which path at any point is usually expressed in degrees from North (true, 

magnetic or grid). 

 ى فِرؤكةِروو ياناستة ئاِر
  

 ىئــةو طؤشــةية دا بــة ذمــارةىَكــلةهــةر خاَلياِراســتةكةش ئووى زةوى   اســتةى فِرؤكةكــة لةســةر ِرســَيبةرى ئاِر
 رَيت.ناوزةد دةك  ( ىيان تؤر ىاستةقينة يان موطناتيسِرباكورى  ) دالةطةَل باكور دروست دةبَيت
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 املسار
  

 الشمال   من بتداةا الدردات بعدد نقطة أي عند اجتاهه عن ةعاد ويعرب اعرض، سطح نوق الطا رة مسار مسقط

 الشبكي (.  أو أو املغناطيسي ) احلقيقي
 

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I 

and Volume II, Doc 9432, Doc 9574 ) 

 
 

 

24. Traffic Avoidance Advice 

         

Advice provided by an air traffic services unit specifying manoeuvres to assist 

a pilot to avoid a collision. 
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 َيك نةدان / خؤالدانثئاطادارى بؤ 
  

كة  تارةىِرةف  مانؤِرةى()كردنى ئةو يةكانى مجوجؤَلى ئةيدات بؤ دياريى خزمةتطوزاريبةشةكة يئاطاداري
 ؤكةوان بيكات بؤ خؤالدان لة ثَيكدادان.ثَيويستة فِر

 

  خطار تفادي احلركة
  

 لتصادم. ار لتفادي ن يقوم بها الطيا خطار تقدمه وحدة خدمات احلركة اجلوية وحتدد نيه املناورات ال  جيج أ
 

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

 

25. Traffic Information 

         

Information issued by an air traffic services unit to alert a pilot to other known 

or observed air traffic which may be in proximity to the position or intended 

route of flight and to help the pilot avoid a collision. 

 

 ةكانى مجوجؤَل يزانياري
 

ةوان بؤ ى فِرؤكدةرى ئةكات بؤ ئاطاداركردنةوة ئامسانىى خزمةتطوزارى مجوجؤَلى بةشاريةكة يضةند زاني
 ةكفِرؤكة وةية كةن لةسةر ئةو ِرَيرةنزيك لة شوَينةكة يابينراو كراو يان يجوَلةيةكى هةوايى ترى ديار

 .كدادان دات لة ثَيبخؤى ال تا  دانى فِرؤكةوانة كة يبؤ يارمةتة يئةو ئاطاداريَيت بفِر ىدةيةوَيت لةسةر
 

 معلومات احلركة
 

 ريـودة  قـد  ممعلومات تصدرها وحدة خدمات احلركة اجلوية لتنبيه الطيار اىل حركة دوية أخـرى معرونـة أو   
 ادم.فادي التصتربة من املوقع أو من الطريق ال ي تعتنم الطا رة سلوكه وملساعدة الطيار على تكون على مق

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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26. Traffic Right 

        

A traffic right is a market access right which is expressed as an agreed physical 

or geographic specification, or combination of specifications, of who or what 

may be transported over an authorized route or parts thereof in the aircraft (or 

substitute conveyance) authorized. 

Note.— The term “traffic rights” is, in one usage, applied collectively to have 

about the same meaning as market access rights. 

 ذ

 مايف طواستنةوة
  

ئةو    تئةبِردرَيدةر ةوةرت ىِرةوشةكان يان بة ذمارةيةك يمادي يان جوطرافي ِرةوشةبة   مايف طةيشتنة بة بازاِر
يان ضةند  زرَيتةوةاو بطوارَيطةثَيداستةيةكى ِرشتَيك كة بتوانرَيت لةسةر ئاِريان  كةسَيك بة  مافانة ثةيوةسن

 (.تر َيكى طواستنةوةيازَيطةثَيدراو )يان ئامِرلةسةر فِرؤكةيةكى ِر بطوازرَيتةوة بةشَيكى
 هَينرَيت .بةكارئة ازاِر: دةستةواذةى )مايف طواستنةوة( بة كؤمةَل بؤ هةمان واتاى مايف طةيشن بة ب بينىَيت

 

 النقل حق
  

 وما مبن تتعلق فات،املواي من رموعة أو دغرانية، أو مادية مبوايفات عنه معربا  السوق اىل الويول حق هو

 .البديلة( قلالن وسيلة )أو املرخَّصة الطا رة يف منه أدناة أو به، مرخَّص مسار على ينقل تكن أن

  السوق. اىل الويول حقوق معنى ب ات مجاعي بشكل  "النقل حقوق"  عبارة تست دم — م حظة
 

( References: Doc 8335 ) 

 

27. Transfer of Control Point 

         

A defined point located along the flight path of an aircraft, at which the 

responsibility for providing air traffic control service to the aircraft is 

transferred from one control unit or control position to the next. 
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 ضاودَيرى طواستنةوةى/ خاَلى  كَىطؤِرضاودَير خاَلى 
  

طوزارى خزمةت ى كةشكردنثَيشبةرثرسيارَيتى  يداتَيكة  استةى طةشتى فِرؤكةكةخاَلَيكى ديارى كراوة لةسةر ئاِر
 ةوال( ) ئيةكةى بؤرى َيتةوة لة يةكةى ضاودَيرى يان شوَينةكانى ضاودَيرفِرؤكةكة ئةطواز ىيئامسانمجوجؤَلى 

 . داهاتوو يان شوَينى داهاتوو
 نقطة حتويل املراقبة

  

ة يـة للطـا ر  نقطة حمددة على مسار رحلة الطا رة تت ول عندها مسؤولية تقـديم خـدمات مراقبـة احلركـة اجلو    
 من وحدة املراقبة أو موقع املراقبة اىل الوحدة التالية أو املوقع التالي. 

 
 ( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

 

28. Transfer (or Connecting) Passengers 

          

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

another flight at the same or another airport of that State (differs from “direct 

transit passengers” defined above). 

 

 سةر طةشتةكانى ترطوَيزراوةكانى   َيواكآ / ِرَيوا طؤِرِر
  

كى سـةر طةشـتيَ  ن كـة دةطةنـة فِرؤكةخانـةى وآلت و بـةردةوام ئـةبن لـة طةشـتةكةيان لة       ةئةو طةشـتيار و ِرَيوانـ  
ى ةوةاى ثةِرينـ ِرَيـو "ة لـ  نآلتـة ) جيـاواز  كى تـرى ئـةو و  هةوايى تر لة هةمان فِرؤكةخانـةوة يـان فِرؤكةخانةيـة   

 كةلةوةوثَيش ثَيناسةكرا( –"استةوخؤِر

 الركاب احملولون ) أو املوايلون على رحلة أخرى (
  

 ر سه أو مطاالركاب ال ين يصلون اىل مطار  دولة ويوايلون سفرهم على منت رحلة دوية أخرى يف املطارنف
 .   (فهم سابقا آخر من مطارات تل  الدولة ) وخيتلفون عن " ركاب العبور املبا ر " الوارد تعري

 
( Reference : Doc 9562 ) 
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29. Transferring Unit/Controller 

  

Air traffic control unit/air traffic controller in the process of transferring the 

responsibility for providing air traffic control service to an aircraft to the next 

air traffic control unit/air traffic controller along the route of flight. 

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

 

 ضاودَير يان جَلةوكار /يان ِركَيف  ينطؤِر ىبةش
  

تى ثرسيارَيينى بةرية كة  بة طؤِرئامسانييان ضاودَيرى مجوجؤَلى   ئامسانىنوسينطةى ضاودَيرى مجوجؤَلى  
ؤ ئةو ب ةم ال ئى يةلةم نوسينطة ؤكةكةبؤ فِر ئامسانىمجوجؤَلى ى ضاودَيرى يثَيشكةش كردنى خزمةتطوزار

ى ِرَيرةو َيت لةسةرد  ة كة ييئامسانضاودَيرى مجوجؤَلى بؤ ئةو ة يان يئامسانينوسينطةى ضاودَيرى مجوجؤَلى 
 طةشتةكةية.

  بدة.  وةرطر ى وةرطر / ضاودَيرىبةش: سةرجنى  بينىَيت
 

 الوحدة احملولة / املراقج احملول
  

ركـة  راقبـة احل ممكتج مراقبة احلركة اجلوية أو مراقج احلركة اجلوية القا م بت ويل مسؤولية تقـديم خـدمات   
 ة.ريق الرحلاجلوية للطا رة اىل مكتج مراقبة احلركة اجلوية أو مراقج احلركة اجلوية ال ي يليه على ط

 عريف الوحدة املستلمة / املراقج املستلم. م حظة : أنظر ت
 

( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

 
30. Transition Altitude 

         

The altitude at or below which the vertical position of an aircraft is controlled 

by reference to altitudes. 

 طواستنةوةى بةرزى /بَلندى طواستنةوة
  

 ئـةو  ورد لةطـةلَ ؤكةكـة ئـةكرَيت بـة بـةرا    ة ضـاودَيرى شـوَينى سـتونى فرِ   يـ يان لة ذَير ئةو بةرزي ىيةيئةو بةرز
 انةى كة بِريارى لةسةردراوة.يبةرزي



246 

 

 اإلرتفاع اإلنتقالي
  

 اإلرتفاع ال ي يراقج عنده أو حتته موقع الطا رة الرأسي بالنسبة لإلرتفاعات املقررة.  
 

( References: Annex 2 , Annex 4, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I ) 

 

 
 

31. Transition Layer 

  

The airspace between the transition altitude and the transition level. 

 

 ئاستى طواستنةوة يانطواستنةوة  ىضين
  

 ى طواستنةوة و ئاستى طواستنةوة.يكايةى ئامسانى نَيوان بةرز
 

 الطبقة اإلنتقالية
  

  ادال اجلوي احملصور بني اإلرتفاع اإلنتقالي واملستوى اإلنتقالي.
 

( References: Doc 4444,  Doc 8168 Volume I ) 
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32. Transition Level 

          

The lowest flight level available for use above the transition altitude. 

 

 طواستنةوةطوَيزانةوة يان  ئاستى 
  

 ى طواستنةوة.ينزمرتين ئاست بؤ فِرين لةسةر بةرز
 

 املستوى اإلنتقالي
  

 توى للطريان نوق اإلرتفاع اإلنتقالي.أدنى مس
 

( References: Doc 4444,  Doc 8168 Volume I ) 

 

33. Travel Document 

          

A passport or other official document of identity issued by a State or 

organization, which may be used by the rightful holder for international travel. 

 

 

 



248 

 

 َي كردنبةَلطةى سةفةركردن/ بةَلطةى ِر
  

طايةكــةوة ثاســثؤرت يــان طوزةرنامــة يــان هــةر بةَلطةيــةكى فــةرمى تــر كــة لةوآلتــةوة دةرضــوبَيت يــان لــة دةز    
 تى .َيودةوَلةى نطةشتطرى ياسايى خؤيةوة بؤ مةبةستى دةرضوبَيت بتوانرَيت بةكاربهَينرَيت لةاليةن هةلََ

 
 وثيقة السفر

  

ا الشـرعي اـ   دواز سفر أو أي وثيقة رمسية أخرى يادرة من دولة أو منظمة تكـن  سـت دامها مـن قبـل احلامـل     
 عغراض السفر الدولي.  

 
( References: Annex 9 )  

 

34. Type Certificate 

  

 A document issued by a Contracting State to define the design of an aircraft 

type and to certify that this design meets the appropriate airworthiness 

requirements of that State. 

 

 بِروانامةى جؤر
  

ةدات كة ى ئينيات و دَلنيشان ئةدرَيتيا ىديزاينى فِرؤكةكة ِرةوشى ة لة وآلتى ئةندامةوة دةردةضَيت بةَلطةيةك
ةكانى ييَيويستةثآى ثيان ب ئةو دةوَلةتة يةكدةطرَيتةوة نىئامساى يةكانى تؤكمةيديزاينةكة لةطةَل ثَيويستي

 . ئةو دةوَلةتةية ئامسانىتؤكمةيى 
 

 نوِعال هادة 

  

ات مـع متطلبـ   وثيقة يادرة من دولة متعاقدة تبني حالة تصميم نوع الطا رة وتؤكد أن  ل  التصـميم يتطـابق  
 اجلدارة اجلوية لتل  الدولة. 

 

 

( References: Annex 8, Annex 16 Volume I ) 
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- U  - 
1. Unaccompanied Baggage 

    

Baggage that is transported as cargo and may or may not be carried on the 

same aircraft with the person to whom it belongs. 

 

 يان جيا خاوةن ى بآ خاوةنَيككؤَل
  

رجيش مـة  ,  زرَيتـةوة  دةطوَيلةسةر فِرؤكةيـةك   وةك بار َيوايةكةِر كةسَيك يان  هى كةلوثةلَيك  َيك  يان كؤَل  
 ة خاوةنةكةى لةسةر هةمان فِرؤكة بَيت.يني
 

  غري املصاحجاملتاع 

  

 ه املتاع. لل ي يعود املتاع املنقول كش نة وقد يكون أو ال يكون حممول على نفس الطا رة ال  يستقلها الش ص ا
 

( References: Annex 9 ) 
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2. Uncertainty Phase 

       

A situation wherein uncertainty exists as to the safety of an aircraft and its 

occupants. 

 

 طومان  قؤناغى
  

 سةالمةتى فِرؤكةكة و سةرنشينةكانى لة تةم و مذ داية.دَلنيايى لة  قؤناغَيكة 
 

 مرحلة الش 
  

 موقف حيوم نيه الش  حول أمان الطا رة وس مة  اغليها.
 

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

 

3. Unclaimed Baggage 

       

Baggage that arrives at an airport and is not picked up or claimed by a 

passenger. 

 

 ) وونبوو(ى داوا نةكراوَيككؤَل
  

ان ر نشينةكش لةسةن هيض كةسَيكةوة نةبراوة و كةسيةكؤَل و بارةية كة طةيشتؤتة فِرؤكةخانة و لةاليئةو 
 .) بَي خاوةنة(  ناكاتداواى خاوةندارَيتى 

 
 املتاع الغري مطلوب

  

  .ا ديته لهي ويل املطار ومل يتم أخ ه من قبل املسانرين كما مل يدعي أي من املسانرين بعاملتاع ال 
 

( References: Annex 9 ) 
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4. Unidentified Aircraft 

       

An aircraft which has been observed or reported to be operating in a given area 

but whose identity has not been established. 

Note.— An aircraft may be considered, at the same time, as a “strayed aircraft” 

by one unit and as an “unidentified aircraft” by another unit. 

 نةناس نامؤ يان فِرؤكةيةكى
  

  َيناسةكةىث و كاتةتا ئة وةفِرَيت كراودا ديكة لة ناوضةيةكى دياراوة زانيارى لة سةردريان  وةبينرا ةفِرؤكةيةك
 . نةناسراوة

اتدا كة هةمان لاوةوة و كرييةكةيةكى ديار ىاللة بَيت  " فِرؤكةيةكى ون بوو"بينى : دةكرَيت ئةو فِرؤكةية َيت
 . لةاليةن يةكةيةكى ترةوة  دابنرَيت فِرؤكةيةكى نةناسراو بة
 

 نةعراملالطا رة غري 

  

 آلن. اب نها تعمل يف منطقة معينة ومل يتم التعرف على هويتها حتى  طا رة  وهدت أو أعطل تقريرا
ا رة غـري  طـ قد تعترب ه ه الطـا رة ، طـا رة تا هـة مـن قبـل وحـدة معينـة ويف نفـس الوقـل تعتـرب            –م حظة. 
 من  قبل وحدة أخرى .   معرونة 

 
( References: Doc 9433 ) 

5. Unloading 

       

The removal of cargo, mail, baggage or stores from an aircraft after a landing. 

  داطرتنى بار
  

 .ى وةدواى نيشتنة كةلة فِرؤكة كراةوكانو/ يان طةجنينة داطرتنى بار و مشةك و ثؤستة و كاآل
 

  تفريغ احلمولة
  

 تفريغ الطا رة بعد هبوطها من الش نات و الربيد و اعمتعة أو امل ازن .
( References: Annex 9 ) 
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6. Unmanned Free Balloon 

       

A non-power-driven, unmanned, lighter-than-air aircraft in free flight. 

Note.— Unmanned free balloons are classified as heavy, medium or light in 

accordance with specifications contained in Annex 2 Appendix 5. 

 

 بآ فِرؤكةوان ىباَلؤنَيكى بةرةآل
  

 .ايةثةرو  كاردةكات بآ فِرؤكةوان و فِرينةكةى بآ ى هةوايى سوكرت لة هةوا بآ بزوَينيةكيسكةلطا
ى ثاشكؤى  (5مارة )ضى ذةوشةكانى هاتوو لة هاوثَيى ِرَيباَلؤنى بةرةآل )ئازاد(ى بآ فِرؤكةوان بةث : بينىَيت

 .راوة َيكةوتن نامةى شيكاغؤ بة باَلؤنى قورس يان مام ناوةند يان سوك ثؤَليندووةمى ِر
 

 املنطاد احلر بدون قا د
  

 ريانها حر.مركبة هوا ية أخف من ااواة تعمل بدون حمرك وبدون قا د وط
ا فيـف " طبقـ  م حظة: يصنف املطاد احلر بدون قا ـد علـى أنـه منطـاد  "ثقيـل "   أو   " متوسـط "  أو  " خ      

 ( باملل ق الثاني إلتفاقية  يكاغو.  5للموايفات الواردة يف املرنق ) 
 

( References: Annex 2, Doc 4444 )  
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 7. Upper-Air Chart 

 

A meteorological chart relating to a specified upper-air surface or layer of the 

atmosphere. 

 

 هةواي بةرزضينة نةخشةى 
  

 كراو يان ضينَيكى ديار لة هةوا.يبةرزى ديار ى هةواييةكووةيوةست بة ِرناسى ثنةخشةى كةش
 

  خارطة هوا ية لألدواة العلوية
  

 بقة معينة من  اجلو.خارطة أنواة دوية تتعلق بسطح هواة علوي معني أو بط
 

( References: Annex 3 ) 

8. Users 

  

This term refers to aircraft operators as users of air navigation facilities and 

services. The term “end-users” refers to ultimate consumers in general (for 

example, passengers and shippers). 

 كان / بةكارهَينةرانسودمةندة
  

 

ــؤ    ــة ب ــتةواذةية ئاماذةي ــةم دةس ــثَيكةرىئ ــَيوةيةى    ئيش ــةو ش ــةكان ب ــةوان فِرؤك ــودمةندن  ئ ــس ــة ل و  نكارىئاس
 دمةندانةن كـة سودمةندةكان( ئةو سـو كؤتا )دةستةواذةى    ئامسانىوانى يخزمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى كةشتي

 كؤمثانياى كارطؤ( باربةرةكان /  )وةكو سةرنشينةكان   سودمةند دةبن كؤتاييدا لة 
    

 املنتفعون
  

 ويشري مصطلح ية  ،يشري ه ا املصطلح اىل مشغلي الطا رات بويفهم منتفعني بتوهينات وخدمات امل حة اجلو
 ( ت الش ناالركاب و رك ،ثال يل امل" املنتفعون النها يون " اىل املستهلكني النها يني بوده عام )ومنهم ، على  سب

 
  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )   
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- V  - 
    

1. Validation 

      

Confirmation, through the provision of objective evidence, that the 

requirements for a specific intended use or application have been fulfilled (ISO 

9000). 

 

 استاندنِر
  

 كردنكـارثيَ  بةكارهَينان يان بـؤ   بؤكة يانةى يبةوةى ئةو داواكار ةوةكانيةيبابةت يةيى زانيارلة ِرَيطا ةدَلنيابوون
ــتة  ــةجنام دراوةثَيويسـ ــراوةك  ِر ئـ ــةت ىوَيكخـ ــان  ى ينَيودةوَلـ  ISO 9000 International)ثَيوةرةكـ

Organization for Standardization   ).ديارى كردوة 
 

 التصديق
 

ا حددتـه  ملـ زهـا ونقـا   موضوعية ب ن املتطلبات ال زمة لإلستعمال أو التطبيـق قـد    ةا   الت كد من خ ل بيانات
 . (International Organization for Standardization ( )ISO9000)  لدولية للمعايريا املنظمة

 
( References: Annex 15 ) 

 

2. Validation Data 

   

 Data used to prove that the FSTD performance corresponds to that of the 

aeroplane. 

 

 ى ِراستاندنزانياريةكان
  

ــةهَينرَيت يريضــةند زانيا ــة بةكارئ ــةند كردنــى   ةك ــؤ ثةس ــِر ب ــامِر ةكانىةوش ــان لةســ  ىازئ ــةو ةرِراهَين انى فِرؤك
(FSTD) ةكةكراويبؤ فِرؤكة ديارية َيبةج و . 
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 تصديِقالبيانات 

  

  عنية.( مطابقة للطا رة امل FSTDا ص وسيلة التدريج على الطريان ) بيانات تست دم إلثبات أن خص
 

( References: Doc 9625 Volume I ) 

 
3. Validation Test 

       

A test by which FSTD parameters can be compared to the relevant validation 

data. 

 

 استاندنكردنةوةى ِرتاقي
  

 FSTD ىؤكــةوانازى ِراهَينــان لةســةر فِرئــامِر ِرةوشــةكانى بــةراوردى لَيــوةى رَيــت كــة دةتوان ئةزمونةيــةئــةو 
 .ةوة هةية بة ِراهَينان يانيثةيوةند ن و استَينراوِر انةى كةيزانياريئةو بكرَيت لةطةَل 

 

 تصديِقال ختبار 

  

ت التصـديق  بيانـا  ( مـع  FSTDاإلختبار ال ي من خ له تكن مقارنة خصا ص وسيلة التدريج على الطريان ) 
  ات الع قة. 

 
( References: Doc 9625 Volume I ) 

 
4. Vectoring 

       

Provision of navigational guidance to aircraft in the form of specific headings, 

based on the use of an ATS surveillance system. 

 

  ئةندازتري /نكرداستةاندن/ ئاِرتري
  

نةماى لةسةر ب كراو ويراستةيةكى ديائاَرضةند شَيوةى  بةيوانى بؤ فِرؤكةيةك يَينمايى كةشتكةش كردنى ِرثَيش
 .ئامسانى مجوجؤَلى  ىيةكانيبينينطَيرى سةر بة خزمةتطوزار
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 التوديه
  

احلركـة  ت ابع خلـدما تقديم اإلر اد امل حي للطا رة على  كل  جتاهـات حمـددة و سـتنادا اىل نظـام اإلسـتط ع التـ      
 اجلوية.

( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

5. Vertical Navigation (VNAV) 

    

A method of navigation which permits aircraft operation on a vertical flight 

profile using altimetry sources, external flight path references, or a combination 

of these. 

 وانى ستونىيكةشتي
  

 ةكارهَينانىخسـتنى فِرؤكةيـةك بةنةخشـةيةكى سـتونى بـة بـ      كاربـة  َيطة ئـةدات بـة   ية ِريوانيرَيطةيةكى كةشتي
ة بـةكارهَينانى  يـان بـ     استةى فـِرين ةضةَلةكى دةرةكى بؤ ئاِرِر ةكانىثَيو يان بة بةكارهَينانى خاَليئامَيرى بةرز

 .ئةو خاآلنةر و تَيكةَلةيةك لة هةردوو ئامَي
 

 الرأسية امل حة
  

 نقاط ت دامأو باس االرتفاع قياس معدات مبرتسم رأسي باست دام الطا رة تشغيل تتيح م حية طريقة 

 .النقاط وه ه  املعدات تل  من منيج باست دام أو الطريان، خاردية ملسار مردعية
 

( References: Doc 9365 ) 
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6. Vertical Separation 

  

The spacing provided between aircraft in the vertical plane to avoid collision. 

 

 جياكردنةوةى ستونى
  

 لة ثَيكدادان. نَيوان دوو فِرؤكة لةسةر ئاستى ستونى بؤ بةرطرتن لة ماوةى بةردةست
  

 الرأسي الفصل
  

 .التصادم لتفادي الرأسي املستوى على الطا رات بني املتاحة الفايلة املسانة 
 

( References: Doc 9574 ) 

 

7. Vertical Separation Minimum (VSM) 

        

VSM is documented in the Procedures for Air Navigation Services — Air 

Traffic Management (PANS-ATM, Doc 4444) as being a nominal 300 m (1 

000 ft) below FL 290 and 600 m (2 000 ft) above FL 290 except where, on the 

basis of regional agreement, a value of less than 600 m (2 000 ft) but not less 

than 300 m (1 000 ft) is prescribed for use by aircraft operating above FL 290 

within designated portions of the airspace. 

 

 جياكردنةوةى ستونى ئايةخى ماوةى
  

 نىئامسانى وايةشتيكةكانى ييَيكاراييلة ِر ةطةكراوبةلََكة بة   جياكردنةوةى ستونى  نزمرتين ئاستى ماوةى
 300ةندةى راو بةمةزببةو ئاماذةيةى بةرزى ناو(  Doc 4444)    (ئامسانىبةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى )

بَيجطة لةو  (290)ى ثآ( سةر ئاستى فِرين2000م ) 600و  (290)  ىثآ( ذَير ئاستى فِرين 1000)مةتر  
رَيمى بؤ ئةو َيكةوتنى هةى ِرَيثآ( بةث 2000( م )600كاتانةى كة نرخَيكى كةمرت ديارى ئةكرَيت لة )

 مةرجآ ئةو نرخة لةئةفِرن لة هةندَيك بةشى كايةى ئامساندا بة (290) ىاستى فِرينفِرؤكانةى كة لة سةر ئ
 ثآ( كةمرت نةبَيت. 1000)( م300)
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 سيرأال للفصل اعدنى احلد
  

(   Doc 4444) —  اجلويـة     دارة احلركـة  — اجلويـة  امل حـة   دـراةات  يف موثـق  الرأسـي  للفصـل  اعدنى احلد
 مرت   600و ، 290 الطريان مستوى حتل قدم (  1000مرت )  300قدار مب االمسي االرتفاع بويفه

  دم ( قـ  2000مرت )  600 من أقل  قيمة حتديد حالة يف ماعدا  290 الطريان مستوى نوق قدم(  2000) 

 مـن  معينـة  ةأدـنا  يف 290 الطـريان  نوق مستوى طريان مستوى على  تطري ال  للطا رات  قليمي اتفاق مبودج

 قدم (.  1000مرت )  300من  أقل القيمة ه ه تكون ال أن على اجلوي ، ادال
 

( References: Doc 9574 ) 

 
8.VFR 

  

The symbol used to designate the visual flight rules. 

 

VFR /  بينة فِرين فِرين بة ضاوِرَينمايي / 
  

 فِرين بة ضاو.  ىنيشانةيةكة ئاماذةية بؤ طةشت
 

VFR/ الطيران البصري 

  

 الرمن املستعمل لإل ارة اىل رحلة الطريان البصري.
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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9. VFR Flight 

      

A flight conducted in accordance with the visual flight rules. 

 

 / بينة فِرين طةشتى فِرين بة ضاو
  

 .دةكرَيت  ى بنةماكانى فِرين بة ضاوَيبةث  طةشتَيكة 
 

 رحلة الطريان البصري
  

 .رحلة جتري ونقا لقواعد الطريان البصري
 

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

 
10. Visibility 

         

Visibility for aeronautical purposes is the greater of: 

 a) the greatest distance at which a black object of suitable dimensions,                             

situated near the ground, can be seen and recognized when observed                               

against a bright background; 

 b) the greatest distance at which lights in the vicinity of 1 000 candelas                               

can be seen and identified against an unlit background. 

Note 1.— The two distances have different values in air of a given extinction 

coefficient, and the latter b) varies with the background illumination. The 

former a) is represented by 

the meteorological optical range (MOR). 

Note. 2.— The definition applies to the observations of visibility in local 

routine and special reports, to the observations of prevailing and minimum 

visibility reported in METAR and SPECI and to the observations of ground 

visibility. 
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 بينني) قةمضى(مةوداى 
  

 :بةرزترينة  خوارةوة ىنَيوان ئةمانةلة    بينني بؤ فِرينقةمضى  /مةوداى 
ى ةكةووِرسةر ةلةش ببينرَيت الكانى دياربَيت و نزيك بَيت لة زةوى و كى ِردورترين ماوة كة شتَي -أ

  .ثشتةوةى جيابكرَيتةوة

ووى ِرةر سمؤم و لة  1000ةكةى بطاتة يووناكيِرهَيزى نرَيت يببدورترين ماوة كة ِرؤشناييةك  -ب
 جيابكرَيتةوة. ثشتةوةى

وةى )ب( ن( نرخى مان )نةماوبو ونرى َيى  هؤكاثجياوازن بةلة ئامسانةوة : نرخى ئةو دوو ماوةية  1 ينىَيت
لة ريت ئةبدةِر يننيبمةوداى  قةمض يان ( بةأووناكى ثشتةوة بةآلم ماوةى )ى هَيزى ِريجياوازة بةثآى جياواز

 . كةش ناسيدا بارودؤخى 
اثؤرتة ِرلة ؤماركراو ت ىمةوداى بينين ليستةكانى يةك بطرَيتةوة لةطةَلئةو ثَيناسةية دةكرَيت :  2بينى َيت
نى كةمى اسايى والئ ىنينمةوداى بي ىتؤمارةكان لةطةَل  هةروةها اثؤرتة تايبةتةكان ةكانى ناوخؤيى و ِريؤتينِر

آبينيةكانى ( ى ت SPECIثؤرتى تايبةت) او ِر METAR ؤتينى اثؤرتى ِرمةوداى بينينى تؤماركراو لة ِر
 اى بينني لةسةر زةوى.بينى يةكانى مةودَيلةسةر ت ,و كةش ناسى فِرؤكةخانة 

 
 الرؤية مدى

  

 :يلي ما بني من اعكرب هو الطريان عغراض الرؤية مدى 

    خلفية ضد ؤيتهر عند ومتيينه اعرض، من وقريج اعبعاد م  م أسود  ية أي رؤية منها تكن مسانة أكرب أ. 
 .منرية

 .مظلمة لفيةخ ضد ومتيينها مشعة، 1000  ىل تصل  ضاةتها  دة تكاد أنوار رؤية منها تكن مسانة أكرب ب. 
 سانة ) ب (  حسـج امل قيمة وتتفاوت االندثار، مكانئ حسج اجلو يف املسانتني هاتني قيمة تتفاوت :  1 م حظة

 .يةاجلو   اعحوال يف اإلبصار مبدى عنها املسانة ) أ ( نيعرب أما . ضاةة اخللفية  دة تفاوت

   والتقـارير  ليـة احمل الروتينيـة  التقارير يف املسولة الرؤية مدى ريدات لىع التعريف ه ا ينطبق :  2 م حظة
لـروتيين  )  ا    التقريـر  يف املسـولني  الرؤيـة  ملـدى  اعدنـى  واحلـد  السـا د  الرؤيـة  مـدى  وعلـى ريـدات   اخلايـة، 

METAR والتقرير اخلاص )          (SPECI لألرياد اجلوية يف املطار . وعلى  ريدات مدى ) ة على الرؤي
  اعرض.

  

( References: Annex 2, Annex 3, Doc 4444, Doc 9328, Doc 9365 ) 
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11. Visual Approach 

        

An approach by an IFR flight when either part or all of an instrument approach 

procedure is not completed and the approach is executed in visual reference to 

terrain. 

 

 نزيكبونةوة بةضاو
  

ؤ ب بينينى واناىت ضاوى ينى ئامَيرى طةشتةكة دةكات تاةيةكة كة فِرؤكةوان لةسةر بنةماى فِرونزيكبونةو
  ةشَيكىةتى يان ببةتةواوَيكارةكانى نزيك بونةوةى ئامَيرى ِركاتةى  لةو  هةبَيت ىبةرزى و نزمى سةرزةو

  .  جَيبةجَي نةكرَيت 
 

 البصري قرتاباال
  

 ال حينما للتضاريس ه بصار قدرة على اآللي الطريان بقواعد املشغلة اجلوية الرحلة طيار نيه يعتمد اقرتاب 
 .دن يا أو كليا اآللي  دراةات االقرتاب ينف 

 

( References: Doc 4444, Doc 9432, Doc 9365 ) 

 

 

12. Visual Approach Procedure 

        

A series of predetermined manoeuvres by visual reference, 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, a go-around procedure can be carried out. 

 

 نةوة بة ضاووبوييةكانى نزيككارايَيِر
  

ست ثآ دةوةكان ازة بينرالة ئامِربة سوود وةرطرتن  كراوى ثَيش وةختةية يديار)مانؤِرى(   ِرةفتارىيزَيك لة ِر
ة ك َيكاَلبة خ استةى طةيشنت لةسةرةتاى ئاِريان ئةطةر بكرَي وةنةوةوبونزيك لة خاَلى سةرةتايدةكات 

واوى بةتة كةةنيشتنةو ةىكردئةطةر نةتوانرا خؤ  تةواو ئةجنام بدرَيت   كةى نيشتنةوةكردة لَيوةى دةتوانرَيت
 ثةيِرةوبكرَيت.  كةدةورى فِرؤكةخانة ىَيكارةكانى فِريندةتوانرَيت ِر ِراييكرَيت
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 سياقات اإلقرتاب البصري

  

 ا كـان  لـ    قـرتاب أو   الوسا ل البصرية تبدأ مـن نقطـة بدايـة اإل   سلسلة من املناورات احملددة مسبقا  عتمادا على 
كـن  تبـاع   اابوط ت ممكنا من بداية مسار الويول اىل نقطة تكن منها  كمال عملية اابوط ويف حالة عدم  كمال

 سياقات الطريان حول املطار. 
 

( References: Annex 4 ) 

 

13. Visual Flight Rules (VFR) 

  

A set of rules governing the conduct of flight under visual meteorological 

conditions. 

Note.— VFR specifications are found in Chapter 4 of Annex 2. 

 

 

 بنةماكانى فِرين بةضاو
  

 . " فِرين بةضاو"ؤخى لة بارود ى ثَي دةكرَيتكانى فِرينكردة ذمارةيةك بنةما
 ى ضوارى ثاشكؤى دووةم دا هاتووة.بةشى فِرين بة ضاو لة ةوشةكان: ِر بينىَيت

 

 البصري الطريان قواعد
  

 .البصرية اجلوية اعحوال يف الطريان عمليات حتكم قواعد رموعة

 الثاني .  املل ق من الرابع الفصل يف وردت البصري الطريان موايفات — م حظة
 

( References: Doc 9365 ) 

 

14. Visual Meteorological Conditions ( VMC ) 

         

Meteorological conditions expressed in terms of visibility, distance from cloud, 

and ceiling, equal to or better than specified minima. 

Note.— The specified minima are contained in Chapter 4 of Annex 2. 
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 راوبين كةشناسىبارودؤخى 
  

ئةو  , ون بةضايفِر ىدراولَية سنورى خواروى بِرياريان زياترة ليةكسانة  ية كةيكةش ناسى َيكبارودؤخ
 .دةرئةبردرَيت  دورى لة هةورةكان و بَلندى سةر هةورةكان  وبةمةوداى بينني  بارودؤخة

(ى 2ذمارة ) اشكؤىثضوارى  ىبةشبينى : سنورى خواروى بِريار ىَل دراوى بارودؤخى كةش ناسى بةبينني لة َيت
 ايكاو دا هاتووة.

 
 البصرية اجلوية اعحوال

  

 والُبعـد  الرؤيـة،  ىمبـد  عنهـا  ويعـرب  عليها تنيد أو البصري للطريان املقررة الدنيا لل دود مساوية دوية ظروف  

 . السقف وعلو الس اب، عن
 الثاني. املل ق من الرابع الفصل يف وردت البصرية اجلوية لألحوال املقررة الدنيا احلدود — م حظة

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

4444,  

Doc 9365, Doc 9432 )  

 

VMC. 15 

          

The symbol used to designate Visual Meteorological Conditions. 

 

VMC/ كةشى بينراو 
  

 بؤ بارودؤخى كةشناسى بةبينني. يةئةهَينرَيت ئاماذةنيشانةيةكة بةكار
 

VMC الجو البصرى 

  

 الرمن املستعمل لإل ارة اىل اعحوال اجلوية البصرية.
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  
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16. VOLMET 

        

Meteorological information for aircraft in flight. 

 

VOLMET  

  

 .  دايانلة كاتى فِرين   كانكة ئةدرَيت بة فِرؤكة يانةيةية كةش ناسيزانيارئةو  
 

VOLMET 

  

   تعطى للطا رات أثناة طريانها.معلومات اعنواة اجلوية ال
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- W  - 
 

1. Waypoint 

      

A specified geographical location used to define an area navigation route or the 

flight path of an aircraft employing area navigation. Waypoints are identified as 

either: 

Fly-by  Waypoint. A waypoint which requires turn anticipation to allow 

tangential interception of the next segment of a route or procedure; or 

Flyover  Waypoint. A waypoint at which a turn is initiated in order to join the 

next segment of a route or procedure. 

 خاَلِرَي /َيطةخاَلى ِر
  

وانى دةظةر ييى كةشتطاكانَيكردنى ِرَيطايةك لة ِريبؤ دياركراوة بةكارئةهَينرَيت ييايي دياريى جوطرافشوَينَيك
و شَيواز طة بةدوَيى ِرخاَل , وانى دةظةر بةكارئةهَينَيت ينى فِرؤكةيةك كة شَيوازى كةشتيياستةى فِريان ئاِر

 ثَيناسة ئةكرَيت:
  ثَيشةوةى ةل ؤكةكةفِر  : ئةو خاَلةية ثَيويستةِريت بف ةوة يلة تةنيشتدةتوانَيت  فِرؤكة   َيطاخاَلى ِر

 رَيت.ارةكة بكَيكك ِرةكة  يان بة طؤشةيةيَيرةوة ئامسانيبةشةكةى ترى ِربضَيتة بةر  خبولَيتةوة بؤ ئةوةى 
 ةكة فِرؤك وةسةريية: ئةو خاَلةية كة ثَيويستة لةبفِريت لةسةرييةوة  فِرؤكةكةخاَلى ريََطة كة ثَيويستة

 .ةكةَيكارِر بة يان ةكةيِرةوة ئامسانيِرَيخبولَيتةوة بؤ طةيشن بة بةشةكةى ترى 
 

 نقطة طريق
  

أسـلوب   موقع دغرايف حمدد يستعمل لت ديد طريـق مـن طـرق م حـة املنطقـة أو مسـار طـريان طـا رة تسـت دم         
 م حة املنطقة وتعرف نقطة الطريق بصورتني هما : 

يـق  ي مـن الطر اض اجلـنة التـال  نقطة طريق تكن الطريان جبوارها: وهي نقطة طريـق جيـج الـدوران قبلـها إلعـرت     
 اجلوي أو اإلدراة بناوية متاس.

ي مـن  نة  التـال نقطة طريق جيج الطريان نوقها: وهي نقطة طريق جيـج  دـراة الـدوران نوقهـا لإلنضـمام اىل اجلـ      
 الطريق اجلوي أو اإلدراة.  

(References: Annex 4, Annex 11, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume 

II ) 
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2. Waypoint Distance 

       

Distance on the WGS ellipsoid from a defined waypoint to the aircraft RNAV 

receiver. 

 

 (خاَل) ِرَي  وةى خاَلى رَيطاما
  

وة بؤ يارى كراوةدَيطةى خاَلَيكى ِرلة ( WGSبةثآى سيستمى جيوديسى جيهانى ) ةثَيوراو ية ية كةماوةئةو 
 . RNAVوانى دةظةر يبة كةشتيتايبةت  كةدالة فِرؤكة ىئامَيرى وةرطرتن

 
 نقطة الطريقمسانة 

  

سـت م يف الطـا رة   ( من نقطة طريق معينة اىل دهاز اإل WGSي ) املسانة املقاسة حسج النظام اجليوديسي العامل
 (.  RNAVاخلاص مب حة املنطقة ) 

 
 

( References: Doc 8168 Volume II ) 
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3. Wet Lease 

        

A lease where the aircraft is provided with crew. 

 

 

 / تةِرة كر  سةروبةرطرتةى َيكر
  

 فِرؤكةوانةوة. ىبة دةستة بةكر  طرتنى فِرؤكةيةك
 

 الرطج الت دري
  

 .الطاقم مع الطا رة ت دري هو 
( References: Doc 8335 ) 

 

4. World Area Forecast Centre (WAFC) 

       

A meteorological centre designated to prepare and issue significant weather 

forecasts and upper-air forecasts in digital form on a global basis direct to 

States by appropriate means as part of the aeronautical fixed service. 

 

 ثَيشبينى دةظةر بؤ مةَلبةندى جيهانى 
  

ضـينة   ىشـبين و ثَي ةكانطـ نطر كـةش وهـةوا    ة يئامـادةكردنى ثَيشـبين   بةرثرسـة لـة    يةيكةش ناس َيكىمةَلبةند
َيـى  ِرة لـ ةكان ييمارةذ ةياستةوخؤ لةسةر شَيوةى زانياريبةشَيوةيةكى ِر آلتانبؤ و نيانناردةكان و  هةوايية بةرز

 كة دائةنرَيت بة بةشَيك لة خزمةتطوزاريةكانى فِرؤكةوانى جَيطري. ةوةازَيكضةند ئامِر
 

( References: Annex 3 ) 

  املنطقة تنبؤالعاملي اخلاص بركن امل
  

 عامليـا   ارهايقـوم ب يـد  وت اعدـواة العليـا   ىل مسؤولية  عداد  التنبـؤات اجلويـة املهمـة وتنبـؤا    مركن أنواة دوية يتو
 ابتةطريان الثوبشكل مبا ر على  كل بيانات رقمية اىل الدول من خ ل وسا ل ب عتبارها دنةا من خدمات ال
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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 وا , رِيَبواررِيَ

 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 اتقةومان / كارةس

 Surveillance استطالع سووسةكردن , بينينطيَرِى 

 Maneuver مناوره مانؤرِ , رِةفتار

 Air traffic moment احلركة اجلوية مجوجؤلَى هةوايي , ئامسانى

 Navigation املالحة طةشتةوانى , كةشتيوانى

 Automatic تلقائي 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 وقوف الطائرات ساحة  طؤرِةثانى وةستانى فرِؤكة  
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  Route منطقة  دةظةر 

  Asset اصل  رِةضةلَةك 

  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 مسانىطويَزةرةوةى ئا

 Process عملية / ثرؤسة كردة

 Minimum احلد االدنى ئايةخ/ اليةنى كةم

 Airman رجل الطريان فرِينزان
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