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ثرؤفايل ..
ئةندازيار طاهر عبداهلل قادر

لةدايك بووى شارى سليَمانى سالَى .1955
* دةرضووى كؤليَذى ئةندازيارى بةشى شارستانى زانكؤى سليَمانى لة سالَى ()1979 - 1978
* ثلةى ئةندازيارى – رِاويَذكار .
* ئةندامى يةكيَتى ئةندازيارانى كوردستان .
* بةرثرسى دةستةى سةرثةرشتيارى جىَ بةجىَ كردنى ثرؤذةى فرِؤكةخانة 2005 – 2003
* لة  2009 – 2005بةرِيَوةبةرى طشتى كاروبارى هونةرى فرِؤكةخانةى سليَمانى .
* لة  2009تا ئيَستا بةرِيَوةبةرى طشتى فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى ية .
* دامةزريَنةرى ثةميانطاى فرِؤكةوانى شارستانى عيَراقى – لقى فرِؤكةخانةى سليَمانى .
* دامةزريَنةرى سةنتةرى رِاهيَنانى كةشناسى فرِؤكةوانى – فرِؤكةخانةى سليَمانى
* ئةندامى ليذنةى باالَى فرِؤكةخانةكانى عيَراق .
* سةرثةرشتيكردنى دوو كؤنفراس و ثيَشانطاى ساالَنةى فرِؤكةخانةكانى عيَراق  2014و  2017لة سليَمانى
.
* بةشداربوو لة كؤنفرانس و ثيَشانطا نيَودةولَةتيةكانى بوارى فرِؤكةوانى لة ( مةدريد و امسرتدام و ثكني و
دبى و اثينا) .
* ئامادةكار و نوسةرى ئةم ثةرتووكانةية كة تايبةمتةندة بة فرِؤكةخانة و فرِؤكةوانى لةذيَر ناونيشانى
 -1كورتكراوةى زاراوةكانى ايكاو (.)ICAO
 -2رِيَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى ( رِيَكةوتنامةى شيكاغؤ ) .
 -3يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ طواستنةوى ئامسانى (. )IATA
 -4فرِؤكةخانة و طةشت .
 -5فرِؤكة و فرياكةوتن .
 -6فرِؤكةخانة ثالن و بةرِيَوةبردن .
 -7ثةيوةندي ية فرِؤكةوانيةكان و ئامرِازة مرؤييةكان .
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 -8فةرهةنطى ثيَناسةكانى رِيَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى بةرطى يةكةم و دووةم .

8

( ثيَشةكى و ضةند ووشةيةك )
رِؤذطار تيَ ئةثةرِيَت و ميللةتان بة جياوازى كلتور و ميَذوويان بة زانست و داهيَنان بة طوجناندن
لةطةلَ ثيَشكةوتنى سةردةمدا بة نوسني بة خويَندنةوة و تويَذينةوة ئةضةرخيَنن لةطةلَ رِةورِةوةى ذياندا
ئيَمةى ميللةتى كورد لة هةموو كةس زياتر ثيَويستيمان بة كتيَب و فةرهةنط و زانستى تازةية زياد لة
ميللةتانى تر ضونكة خاكمان ثارضةثارضةكراوة و هةم مافمان خوراوة هةم ميَذوومشان دزراوة وة لةم دةمةى
ئ يَستا دا ميللةتةكةمان رِووبةرِووى ضةندين ثيالن و كيَشةى قورس بؤتةوة و هةولَى سرِينةوةمشان ئةدريَت ,
خؤ ئةطةرلةم بارودؤخةى ئيَستادا ئاستى خويَندةوارى باشرت بيَت لة رِابردوو دةبينني هؤشيارى تاكى ئيَمة
هاوشان نارِوات لةطةلَ ثيَشكةوتن و ثيَويستيةكانى زانست و بيَ بةهرةين لة سوود و بةخشينى (عيلم و
معريفة)  ,زيَوةرى شاعري ئة َليَت -:
 هةر كوردة لة بةينى كوللى ميللةت بيَ بةهرة لة خويَندن و كتابةت .زياتر لة سا َليَكة بةرطى يةكةمى ئةم فةرهةنطة ضاث كراوة بالَوكرايةوة و نيَردراوة بؤ كؤليَذ و كتيَبخانة و
ضةند كةساية تيةكى بةرِيَز كة شارةزان لة فةرهةنط و خاوةنى ضةندين نوسني و كتيَب و وةرطيَرِانن هةروةها
ذمارةيةكيان مامؤستاى زانكؤن يان لة ناوةندة زمانةواني و ميَذوويةكاندا كار دةكةن زؤر الم طرنط بوو
هةلَسةنطاندنيَك بؤ بةرهةمةكة بكراية ضونكة نوسةر ناتوانيَت نوسينى خؤى هةلَسةنطيَنيَت هةلَسةنطاندن
ئةركى خويَنةر و رِةخنةطر و شارةزايانة تا رِؤشنايي خبةنة سةرطرنطى و دروستى هةر بةرهةميَكى نوسراو بة
تايبةت وةرط َيرِدراو  ,ئةم فةرهةنطة وةرط َيرِاوى دوو زمانة جطة لة زمانة بنةرِةتى يةكةى كة ئينطليزى ية
ئةطةر ضى وةرط َيرِانى بواريَكى ئةدةبى تةرِ و برِ ترة لة وةرط َيرِانى بابةتى زانستى بة تايبةتيش ئةطةر
زانستةكة نويَ بيَت لة ذيانى سةردةمى ميللةتةكةماندا وةك ئةم بوارى فرِؤكةوانية كة دةستةواذة و ووشة و
زاراوةى فرة تايبةتى تيا بةكارهاتووة كة ئةستةمة بؤ زؤربةيان بةرانبةرةكةى لة زمانى كورديدا هةبيَـت يان
بدؤزريَتةوة تةنانةت كة زاراوةيةك يان دةستةواذةيةك خراوةتةوة سةر زمانى كوردي بة دلَنياييةوة ووشك و
برنطى ثيَوة ديار ئةبيَت ئةمة سروشتى وةرط َيرِانى بابةتى زانستى ية هيض لةنطيةك نية بؤ نرخى
فةرهةنطةكة.
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بة شانازييةوة ضةند مامؤستايةكى بةرِيَز و شارةزا و ضةند اليةنيًك طرنطى فةرهةنطةكةيان نرخاندوة بة
سوثاسةوة بةالَم بةثةرؤشةوة ضاوةرِوان بووم خويَنةرانى شارةزا و خاوةن ئةزموون لة بوارى زمانى كوردي و
وةرط َيرِاندا لوتفيان بكرداية بة رِاستكردنةوة يان زيادكردنى ضةند زاراوةيةك يان دةستةواذةيةك لةجياتى
ئةوانةى كة بةندة بة زادةى بريى خؤم دامناوة و هيض تيَبينيةك تا ئةم ساتة نةطةيشتؤتة دةستى بةندة ئةم
بابةتة لةناخى خؤمدا ط َيرِاومةتةوة بؤ دوو بةلَطة -:
يةكةم  //يا ئةوةتا وةرط َيرِانةكةى من تةواو دروست و لة جيَطةى خؤيداية و لة ئاستيَكى طوجناو يان
زمانةوانيداية كة دلَنيام هيض وةرط َيرِانيَك لةم جؤرانة بيَ كةم و كورِى نابيَت بةم فةرهةنطةشةوة .
دووةم  //لةبةرئةوةى زانستةكة نويَ ية لة ذيانى ئيَمةدا تا ئيَستا كةس خؤى نةداوة لة قةرةى ئةم جؤرة
فةرهةنطانة بةالَم ئةمةشيان ناطوجنيَت ضونكة خؤ هةر نةبيَـت بةشيَكى زؤرى ووشة و دةستةواذةكان بةرانبةر
و (مرادفيان) الى شارةزايان هةية .
بةآلم بؤ خؤشبةختى لة عيَراقدا دةزطايةك هةية بؤ هةلَسةنطاندنى ئةم جؤرة بابةتانة ئةويش (دةستةالَتى
فرِؤكةوانى شارستانى عيَراقة) كة بتوانيَ لة طرنطى ئةم بابةتة بزانيَت خؤ بة ناشكورى نةبيَت تا ئيَستا لة
هةريَمى كوردستان لةم جؤرة دةزطايانة دانةمةزراوة .
بة سروشتى ثةيوةندى يةكامنان لة فرِؤكةخانة لةطةلَ دةزطاى فرِؤكةوانى شارستانى عيَراق ضةند دانةيةك لةم
فةرهةنطة (بةرطى يةكةم و بةرطى دووةمان بؤ ناردوون) بة دلَنياييةوة ئةم بةرطةشيان دةنيَرين لةطة َل
كتيَبيَ كى ترى ثرِ بايةخ بة ناوى (كورتكراوةى زاراوةكانى فرِينى شارستانى ) كة هةردوو بابةتةكة بؤ يةكةمني
جارة لة ميَذووى فرِؤكةواني عيَراقدا ضاث و بالَو بكريَتةوة بةتايبةت لةاليةن ئةندازياريَكى كوردةوة (بةندة)
بةسيَ زمانى (كوردى  ,عةرةبى  ,ئينطليزى) دواى هةلَسةنطاندن هةردوو بةرهةمةكةيان ثةسةندكرد وةك
سةرضاوة و ثرؤطرام بؤ ثةميانطاى فرِؤكةوانى شارستانى عيَراق و بؤ ئةو كارمةندانةى كة لة خولةكانى
رِاهيَنانياندا ثيَويستيان بةم جؤرة سةرضاوانةية بؤية من وةك وةرط َيرِى ئةم بابةتة شانازى دةكةم يةكةم بةو
زةمينةيةى كة لةم دةمةى ئيَستادا و لة فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى سازبوو بؤ منى ئةندازياريَكى كورد
كة ببم بة ثيَشةنط لة ئاستى عيَراقدا دووةم بؤ شارى سليَمانى و هةريَمى كوردستان كة تةمةنى فرِؤكةوانى
لة ( )١٤سالَ زياتر نية لة كوردستاندا و ميَذووى فرِؤكةوانى عيَراق زياد لة ( )٧٠بؤ ( )٨٠سالَ دروست بووة
كةسيَك لةم جؤرة نوسينانةى نةخستؤتة سةر كاغةز نةك تةنها لة ئاستى عيَراقدا بةلَكو لةئاستى ناوةنديَكى
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زانستى وةك (كؤليَذى ملكة نورى ئةردةنى /بؤ رِاهيَنان لة بوارى فرِؤكةوانيدا ) بة بايةخةوة ئةم
بةرهةمانةيان هةلَسةنطاندووة و نامةى رِيَزليَنانيان ثيَ بةخشني .
بيَطومان دةيان و سةدان كةسانى دلَسؤز و شارةزا هةية لةم ميللةتةى ئيَمةدا طةر بوارى بؤ برِةخسيَت و
زةمينةى بؤ ساز بكريَت ضةندين داهيَنان بةرهةم دةهيَنيَت كة لة ئاست داهيَنانى ميللةتة ثيَشكةوتووةكانى
جيهاندا دةبيَت .
بةهةر حالَ من سوثاس طوزارى ئةو بةرِيَزانةم كة دةستخؤشيان ليَ كردووم  ,هانيان داوم و ثشتطرييان كردووم
بؤ بةردةوام بوون و بة هيمةتى ئةوان توانيومة هةر سيَ بةرطةكة تةواو بكةم ئةوةتا بةرطى سيَ يةم لةبةردةم
بةرِيَزتانة بة هيوام كةليَنيَكم لة كتيَبخانةى كوردى ثرِكردبيَتةوة و خةرمان بةرةكةت .
كوردستان سةالمةت و نيشتيمان ئاوةدان بيَت

ئةندازيار
تاهري عةبدوالَ قادر
بةهارى 2019
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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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( ثيَشةكى )
نوسينى  :ث .د  /عيزةدين مصطفى رسو َل .
لةطةلَ ثيَشةكى نوسيندا ضريؤكيَكم هةية كة بةشيَكة لة ضريؤكى نوسينى خؤم  ,ئيَستا ئةم ثيَشةكى ية دةنوسم كاتى
باسكردنى ئةو ضريؤكة ني ية هةر دةبيَ باس لة بارة و لة دةورى ئةم دوو كتيَبة بة نرخانةدا بيَ كة كاكى
ئةندازيار(طاهر عبداهلل قادر) شةرةفى نوسينى ثيَشةكى ثيَ سثاردووم ثاش دووجار ضاثكردنةوةى هةردوو بةرطةكة .
بيَطومان مةسةلةى (فرِؤكة) و باسى ئةم دوو بةرطة بة نرخة ثسثؤرِى خؤى دةويَت بةالَم كة برادةريَكى خؤشةويست
حةز بكات شةرةفى ثيَشةكى نوسينم بداتيَ دةبيَ هةر ضةند الثةرِةيةك بنوسم  ,ئيرت بة دلَى خويَنةرانة يان نا ,يا بة
خؤتيَهةلًقورتاندنى دةزانيَ لة كاريَكدا كة كارى من ني ية ئةوة لةم كةشى ئازادى يةدا ئةوانيش ئازادن .
جاران هةرتةيارةمان ثيَ دةووت نازامن لة كةيةوة بوو بة )فرِؤكة(و كيَ كردى -وا دةنووسم ثيَش هةموو شت منيَك كة
طريَ ى رؤذانة و نوسينم بووة بة باسى ئةم كوردى ية سةقةتةى كةنالَة (زؤربيَ و بؤر بيَ) كامناندا  ,ئةم دوو بةرطة
بة نرخةى كاكة تايةر شادى يان كردم كة بة كوردى يةكى جوان و رِةوان نوسراوون و كةسيَك كة ثسثؤرِى كاريَكى
ي بؤضوون و
دوور لة زمان بيَت بةم كارة جوانةوة بيَـة مةيدانةوة دةبيَ هةموو دةستخؤشيي ليَ بكةين  ,رِةنطة هةند َ
موناقةشةم لةسةر فةرهةنطةكةى ثاشكؤى كتيَبةكة يا هةنديَ ووشةى هةبيَ  ,بةالَم ديسان ئةم ثيَشةكى ية جيَ ي
ئةوةنية با مب َيينَ بؤ يةكيَك لةو (كوجنة) ى هةفتانة دةينوسم .
بةالَم ليَرةدا شانازى بةوةوة دةكةم ئيَستا لة سليَمانى و هةنديَ شارى كوردستاندا فرِؤكةخانةمان هةية و بةرِيَوةبةرى
شارةزا لةم شارة فرِؤكةخانة دةبا بةرِيَوة .
بريمة كة مندالَ بووم لةثرِ فرِؤكة دةهاتة سليَمانى و لةو شويَنةى ثيَ ى دةوترا (دةشتى تةيارة خانة) كة لة شويَنى
طة رِةكى (عةقار)ى ئيَستا دةنيشتةوة هةموو رِامان دةكرد بؤ سةيرى (تةيارة) و دابةزينى سةر نشينةكانى كة هةموو
هةر ئينطليز بوون كةسانى ناو سوثاى ئينطليزى داطريكةربوون و فرِؤكةكانيش هةر (سةربازى) بوون .

هةنديَ يادطارى تر لة بارةى فرِؤكةوة :
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لةم ساالَنةى دواييدا بانطكرابووم بؤ بينينى كؤمارى ضينى ميللى  ,نويَنةرى ئةو دةستطايةى بانطى كردبووم بةيانى
هاتة بةر دةرطاى مالَى خؤمان و سوارى ئؤتؤمبيَلةكةى بووم زؤر بة شةرمةوة ووتى ( :ئةمة بةرنامةى طةشتةكةمة
بةالَم داواى ليَبوردن دةكةم  ,طؤرِانيَكى تيَداية) وومت  :ئيَوة بانطتان كردووم و من ميوامن بةرنامة بةدةست ئيَوةية ,
بةالَم حةز ئةكةم بزامن ئةو طؤرِينة ضي ية ؟ ووتى  :لة بةرنامةكةدا نوسراوة (سليَمانى  -هةوليَر) بة فرِؤكة
(هةوليَر......هتد) بةفرِؤكة بةالَم دو َيينَ زانيومة لة نيَوان (سليَمانى و هةوليَر) فرِؤكة ني ية لةبةرئةوة بة ئؤتؤمبيَل
دةضني .
وومت  :جا ئةوة نزيكرتة  -ضونكة ثيَش فرِين لة هةموو فرِؤكةخانةيةكدا دةبيَت ثيَش دوو كاتذميَر لة فرِؤكةخانة
بيت لة ئيَران لة زةمانى ئةم مةاليانةدا بووة بة سيَ سةعات كةواتة بة ئؤتؤمبيَل زووتر دةطةين .
 لة ساالَنى (شةست) ى با بلَيَيني سةدةى ثيَشوودا لة (مؤسكؤ) بووم خزميَكى نزيك و خؤشةويستم لة(لةندةن)ةوة دةهات بؤ مؤسكؤ ئاطادارى كردبووم ضووم بؤ فرِؤكةخانة بؤ ثيَشوازى ئةو كاتة لة مؤسكؤ
نةياندةهيَشت كةس لة هؤلَى ثيَشوازى زياتر برِوات واتة بضيتة بةر ثيَثلكةى فرِؤكةكة  ,من (ناسنامة)يةكى
رِؤذنامةن ووسيم ثيَبوو ثيشامن دا  ,رِيَطةيان ثيَدام ضوومة بةر ثيَثلكةى فرِؤكةكة خزمةكةم كة دابةزى دميى
ووتى  :ضؤن طةيشتويتة ئيَرة ؟ لة شويَنى تر (بؤ منونة)  :لة (لةندةن) نايةلَن كةس لة هؤلَى ضاوةرِوانى
تيَثةرِبيَت (ناسنامة)كةم ثيشاندا  .بةالَم ئةو تا طةيشتينة ناوشار هةر دةيووت (ئةمة سةيرة – ئةمة نابيَت)
منيش هةر دةمووت ( :ئةوا بوو برِايةوة)
جا بؤ ئةم نابيَ ية  :با باسيَكى فرِؤكةخانةى خؤمان بكةم جاران كة لةسةر شةقامى طشتى يةوة دةضووينة
سةر رِيَطاى بةرةو فرِؤكةخانة لة شويَنيَكدا (قةمةرة) يا تةكسى يةكةيان رِادةطرت و ثاس وةستابوو دةبوو بة
خؤت و (جانتا و مانتاوة) بضيتة ناو ثاسةكةوة بةوة بضيتة بةر دةرطاى فرِؤكةخانة من لةبةر ثريى و
نةخؤشى ئةو ئةركةم زؤر ال طران بوو يان هةر ثيَم نةئةكرا لةبةرئةوة دةضوومة ذوورى بةرِيَوةبةرةكة لةو
ئاأل و طؤرةدا بووم تكام ليَدةكرد كة رِيَطةم بدةن هةر بة تةكسى يةكة بضمة بةر دةرطاى هؤلَى فرِؤكةخانة –
مالَيان ئاوا بيَت رِيَطةيان دةدام  ,بةالَم ئيَستا كاكة تايةر ئاطادارى كردم كة ئةو ئالَوطؤرِة زؤر كةم بووة يان
نةماوة يةكسةر دةضيتة بةر هؤلَةكة  ,ئةمةش هةر بة شتيَكى خؤشى دانانيَم بةلَكو بة هةنطاو َيكى دةزامن بؤ
ثيَشةوة كة كارى ئةم بةرِيَوةبةرة بة ئاطا و شارةزايةية كة ئةم كتيَبة بة نرخة ثرِ زانيارى و زانستى يةشى
بةخشى بة كتيَبخانةى كوردى و بة خةلَكى كوردستان.
 هةر سةرفراز بيَت و ئةم ضةند ديَرِةش بة سوثاسى خؤم و خةلَكى كوردستان كؤتايي ثيَ دةهيَنم بؤ كةسيَككة بةرِيَوةبةرى دةزطايةكى منوونةيي شارستانى كوردستان و ثيَشكةوتبيَت لة هةنطاوى بةرةو سةربةخؤيي و
ثيَشكةوتندا .
16

( كار و فةرهةنط و كارى فةرهةنط )
جيَ ي داخة كة بوارى فرِؤكةوانى لة هةريَمى كوردستان بة دريَذايي ئةو قؤناغة ميَذووييانةى كـة ئـةم
نيشتيمانة ثيَيدا تيَثةرِيوة  ,بة تايبةت لة رِووى سياسيةوة هةليَكى ئةوتؤى بؤ نةرِةخساوة كة ببيَتة ئةو ثـردة
كارايةى تيَكةلَمان بكـات بـة جيهـان وةلـ َي جـ َي ي خؤشـ الَية كـة لـة ميَـذووى يـةكى زؤر كـورتى دواى رِاثـةرِين
دلَســؤزانى ئــةم نيشــتيمانة زوو دركيــان كــرد بــة طرنطــى ئــابوورى و كــةلتورى و رِاميــارى و تةنانــةت زانســتى
فرِؤكةخانــــــــــــــــة و بووينــــــــــــــــة خــــــــــــــــاوةن ئــــــــــــــــةو دامــــــــــــــــةزراوة مةزنــــــــــــــــةى كــــــــــــــــة
لة نةخشةى جيهانى سياسي و ئابوورى دا ببيَتة بةشيَك لة ثيَناسى نةتةوةييمان .
كارةكة ليَرةدا كؤتايي نايةت باسكردنى بوارى بةرِيَوةبردن و هةولَى بةردةوامى و برةودان و ضاالك هيَشتنةوةى
فرِؤكةخانة بة تةنها بةس نيية ئيَمة لةثالَ فرِؤكةخانـةدا ثيَويسـتيمان بـة رِؤشـنبريى فرِؤكـةوانيش هةيـة كـة
هــةو َليَكى زانســتى و فةرهــةنطي دةبيــنم هاوش ـيَوةى ئــةم بةرهةمــةى كــة لةبــةر دةســتانداية ( فةره ـةنطى
ثيَناسةكانى رِيَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى ) لة ئامادةكردنى ئةندازيار (طـاهر عبـداهلل قـادر) نـاتوامن
شادومانى دةرنةبرِم بةرامبةر هةبوونى كةسانيَك كة لة ثالَ ثيشة و ئةرك و ماندووبوونى رِؤذانةدا ساالَنيَك لة
تةمةنى تةرخان دةكةن بؤ خزمةتكردنى زمان .
يةكيَك لة خةسلَةتة ديارةكانى ئةم فةرهةنطة ئةوةية كة دانةرةكةى جطة لة دةستةبةركردنى واتا ثيَناسةيةكى
وورد و زانستى بؤ هةر زاراوةيةك ثيَشكةش دةكات خـالَى بـةهيَزى ئـةم كـارةش لـةوةوة سةرضـاوة دةطريَـت كـة
دانةر لة رِووى تيؤري يةوة خاوةن زانستيَكى ئةكادميى و لة رِووى ثيشةييةوة خاوةن ئةزموونيَكى كردةيية لـة
بوارةكانى (ئةندازيارى و فرِؤكةوانى)دا جطة لةوةش وةك خةخمؤريَكى دلَسؤزى زمانى كوردى ئاشنايةتى لةطةلَ
ئةودا دةرفةتيَكة بؤ ئةوةى ئاشنات بكات بة ضةندين ووشةى رِةسةن و شريينى فةرامؤشكراوى زمانى كوردى .
ئةم فةرهةنطة ثيَم دة َليَت كة زمـانى شـريينى كـوردى زمـانيَكى دابـرِاو و نـامؤ نـي يـة لـة نةخشـةى زمانـةوانى
جيهانيدا ئةم فةرهةنطـة و هةولَـة هاوشـيَوةكانى بـة تايبـةت فةرهةنطـةكانى بوارةكـانى (تـةكنيكى و زانسـتى و
ثسثؤرِى ية ووردةكان) بة رِوونى دةيسةمليَنيَت كة ئيَمةى كـورد خـاوةنى زاراوةى هةمةضةشـنةين و ناضـار نـني
كة لةبةر نةبوونيى زاراوةى بيَطانة بةكاربهيَنني ديارة لةو ثيَناوةشـدا ئةوةنـدةى مـن تيَبيـنم كردبيَـت دانـةرى
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ئــةم فةرهةنطــة هــةو َليَكى بيَشــومارى داوة لــة طــةرِان و زيندووكردنــةوةى زاراوة طــةليَك كــة وةك ثاشــخانى و
كةلتورى ئاماذةى شارستانيةت ئةذماردةكريَت .
هةلَبةت بةشةكانى وةرط َيرِان لة زانكؤكان و خويَندكاران و ثيشةوةرانى بوارى هونـةرى وةرطيَـرِان سـوودمةندى
يةكةمن لةم فةرهةنطة كـة دةكريَــ هـةم بـؤ مةبةسـتى كردةيـي (وةرطيَـرِان) هـةم بـؤ مةبةسـتى ف َيركـارى وةك
سةرضــاوةيةكى زانســتى بــةكاربهيَنريَت بــة دلَنياييــةوة هــةبوونى ئــةم جــؤرة فةرهةنطــة كــةليَنيَكى زانســتى و
ثيشةيي ثرِ دةكاتةوة و طةشةى زياتر بة بوارى وةرط َيرِان دةدات ...

د .كاوان عثمان عارف
مامؤستاى زانكؤى سليَمانى  /كؤليَذى زمان
بةهارى  2719ى كوردى
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( كلمة )
ال خيفــى علــى نطنــة القــاري العنيــن بــ ن أي كتــاب أو قــاموس يتطلــج دهــداد و درايــة و ملامــا واســعا
و سنوات من اجلهد املضين .
ن معظم القواميس املتونرة يف مكاتج كوردستان هي ترمجة لقواميس متونرة بلغات أخرى و يرتتـج علـى لـ
ودـــود بعـــا اعخطـــاة عنـــد ترمجـــة املصـــطل ات اىل اللغـــة املـــرادة وال تكـــن عتبـــار لـ ـ ت ليفـــا لقـــاموس
بل ترمجة حبتة .
ما قام به اعستا املهندس (طاهر عبداهلل قادر) هو ت ليف قاموس و لـيس رـرد عـادة ترمجـة لقـاموس مكتـوب
بلغة أخرى مما يدل على دراية املؤلف مبصطل ات القاموس و خربته الواسـعة يف رـال الطـريان املـدني ن معظـم
ترمجتهـا أو ت ليفهـا خصـل اللغـة اعةلينيـة و الكورديـة أو العربيـة ومـا تيـن هـ ا
القواميس و املعادم الـ
القاموس عن غريه من القـواميس هـو نفـراده مبصـطل ات الطـريان املـدني الـدولي و كونـه ـام لـث ث لغـات و
حمتويا لصور توضي ية تساعد القاري يف نهم املصطلح بشكل أدق .
و باإلضانة اىل كل ما قيل  ,ن ن أهم مسـة مميـنة اـ ا القـاموس عـن غـريه مـن القـواميس هـي ـرح املصـطل ات
باللغات الث ث امل كورة أنفا مما يساعد الدارس أو القاري يف نهم و ستيعاب مفهوم و داللة املصـطلح بشـكل وايف و
دقيق حيث ن أكثر القواميس اعخرى تقوم برتمجة املصطلح دون تونري رح للمصطلح .
مــن خـ ل عملــي كمرتدــم نقــد وأدهــل الكــثري مــن الصــعوبات عنــد تــرمج للمصــطل ات العلميــة و بــاعخص
مصطل ات الطريان و ل لعدم تونر قاموس دامع لكل مصطل ات الطريان .
لقــد ســعدت كــثرياد عنــدما قــام يــديقي العنيــن (د .كــاوان عثمــان عــارف) باعطــا ي نسـ ة مــن القــاموس مهــداة
من قبل اعستا العنين املهندس (طاهر عبداهلل قادر) و قمل ب دراج ه ا القاموس القيم يف مكتب .
ن هــ ا ادلــد هــو تكملــة للمولــدين اعول و الثــاني و نــه مــن دواعــي ســروري أن يكــون لــي كلمــة مكتوبــة
يف ه ا القاموس ال ي هو و ب مبالغة نريد من نوعه .
ختامـــا ال يســـعين ال أن أقـــوم بتهن ـــة اعســـتا الكـــريم املهنـــدس (طـــاهر عبـــداهلل قـــادر) لت ليفـــه قاموســـا
خيلد مسه بني رواد املؤلفني متمنيا له دوام التونيق و النواح .
د .أري حممد عبدالرمحن
مدرس يف دامعة السليمانية
قسم اللغة اإلةلينية
نيسان 2019
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(كــلـــمــــة)

بقلم ( :كاظم على مبارك) مستشار ؤون الرقابة اجلوية .
ه ا هو اجلنة الثالث و اعخري من قاموس مصطل ات الطريان املدني ال ي أعده بكل أدناةه اعستا املهندس
(طاهر عبداهلل قادر) مدير عام مطار السليمانية الدولي و هو يشمل احلروف ( )Mاىل ( )Zو بايدار اجلنة
الثالث يصبح القاموس كام د و داهناد االست دام بكل أدناةه .
أن أعداد مثل ه ا النوع من املؤلفات حيتاج اىل سعة معلومات و أط ع و أمت ك خنين من املفردات و أمكانية
على مجع و تنظيم تل املفردات و تبويبها بشكل يسهل على القاري و الباحث أجياد املفردة ال يب ث عنها.
ه ا يف رال أعداد القواميس العامة نكيف ب بالقواميس املت صصة يف رال معني كالطريان حيث املصادر
حمدودة و املفردات و املصطل ات يصعج نهمها على عامة الناس وال تكن أجياد معناها احلقيقي
يف القواميس اللغوية العامة .
و يف منطقة الشرق اعوسط ن ن ثقانة الفرد يف رال الطريان املدني تعترب نقرية ل ل ن ن حماولة ت ليف قاموس
مت صص يف الطريان يعترب حتدياد كبرياد للمؤلف و الت دي هنا ي تي من مصدرين ,اعول هو مجع املفردات و
املصطل ات املست دمة يف حقل الطريان املدني و الت دي الثانى هو تبويج و تنظيم تل املفردات يف قاموس و
ةاح املؤلف يف ل منا يعطي داللة و أض ة على ثقانتة االعالية و على قدرته و أمكانياتة يف ه ا ادال .
و قد أدخل اعستا (طاهر) الكثري من الرسوم التوضي ية على املصطل ات لتسهيل نهمها و هي مينة أخرى مهمة
و إللقاة الضوة على اجلهد املب ول اليدار مثل ه ا النوع من القواميس أود أن أبني بعا احلقا ق و دراة
مقارنة بسيطة و سريعة مع القواميس ال أيدرتها بعا مؤسسات الطريان يف العامل :
نب ة عن القواميس ال يدرت يف العام :
يدرت عدة قواميس يف رال الطريان املدني من خمتلف املؤسسات املعينة بشؤون الطريان املدني
يف العامل و يف مايلي بعا اعمثلة:
 .1سبق أن أيدر رلس الطريان املدني للدول العربية قاموس حيتوي على تعاريف املصطل ات املعتمدة من
قبل منظمة الطريان املدني الدولي ( )ICAOو ه ا الكتاب خمتصر دداد و باللغة العربية نقط و حيتوي
على املصطل ات الر يسية نقط .
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بعنوان
قاموس
)MAHAN
(AIR
للطريان
ماهان
ركة
 .1أيدرت
( )AVIATION ABBREVIATIONو هو حيتوي على امل تصرات نقط و باللغة اعنكلينية
كما أنه ال يوضح معاني تل امل تصرات .
 .1قاموس ( )ALL AVIATION ABBREVIATIONSيادر عن مؤسسة
( )FLYING IN EUROPEيف بلويكا وهو حيتوي على امل تصرات نقط و بدون أي رح لتل
امل تصرات .
 .4أدارة الطريان اعحتادية اعمريكية ( )FAAو هي أكرب سلطة الطريان املدني يف العامل و من خ ل
مرادع املستمرة للمنشورات ال تصدر عنها مل أدد أى مصدر خاص باملصطل ات و التعاريف .
 .5املصطل ات و التعاريف الصادرة عن منظمة الطريان املدني الدولي ( )ICAOموزعة على عدد كبري من
منشورات املنظمة و حيتاج الباحث يف رال الطريان اىل مرادعة عدد كبري من كتج املنظمة للويول اىل
هدنه .
 .6هناك بعا املنشورات ال يدرت عن بعا مؤسسات الطريان املدني يف العامل ال
من املصطل ات و التعاريف و هي ال تتواوز عدة يف ات .

حتتوي على القليل

من كل ما تقدم أستطيع أقول أن القاموس ال ي بني أيدينا جبنةه احلالي و اعدناة السابقة يعترب
أيداراد متمينا و قد ال أبالغ ا ا قلل أنة يعترب مردعاد نادراد و مهماد لكل من يب ث عن معلومات يف ه ا ادال و
هو يغنيه عن الكثري من اجلهد و الب ث أنه يعترب مردعاد نادراد و مهماد لكل من يب ث عن معلومات يف ه ا ادال
و هو يغنيه عن الكثري من اجلهد و الب ث خاية و أنه بث ث لغات و حيتوي على الكثري من الرسوم التوضي ية
ال تسهل على الباحث نهم املطصل ات و ما تعنيه .
و يف اخلتام أمتنى لألستا (طاهر) دوام النواح و التونيق يف أيدار املنيد من ه ا النوع من املؤلفات ال
اليها ليس املكتبة الكردية نقط بل و حتى املكتبة العربية.
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تفتقر

 -M1. 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.
جياوازيى موطناتيسى
جياوازيى طؤشةيي نيَوان باكورى رِاستةقينة و باكورى موطناتيسى.
ت َيبينى  :ئةو جياوازيةى دةرئةكةويَت ئاماذةية بؤ ئةوةى نيشان بدريَت
خؤرهةآلتة يان بؤ ِرؤذئاواى باكورى رِاستةقينةية .

ئةو جياوازية طؤشةيية بؤ

اإلخت ف املغناطيسي
اإلخت ف الناوي بني الشمال احلقيقي والشمال املغناطيسيِ .
م حظة  -القيمة ال تظهر تشريَ نيما ا كان اإلخت ف الناوي اىل رق أو غرب الشمال احلقيقي.

) ( 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
ج َيبـةج َيكردنى ئــةو ئةركـة ثيَويســتانةية بـؤ دةســتةبةركردنى تؤكمـةيى بــةردةوامى فرِؤكةكـة بـؤ فـرِين و
هةركاريَك لة كارةكانى ضاكردنةوة يان كارطةليَك بؤ نؤذةنكردنةوة ثشكنني ضاككردنى كةم و كورِييـةكان و
طؤرِانكارييةكان و رِيَككردنةوة و ضاكردنةوة .
الصيانة
هي القيام بالوادبات ال زمة لضمان استمرار ي حية الطا رة للطريان  ،مبا يف ل أي أعمال ترميم أو
رموعة من أعمال الرتميم ،والف ويات ،وأعمال التبديل ،و ي ح اععطال ،و دخال تعدي ت أو ي حات.
)( 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.
ِر َيبةرى رِ يَكارةكانى دةزطاى ضاكسازى
بةلَطةيــةكى رِاســتيَنراوة لةاليــةن ســةرؤكى دةزطــاى ضاكســازييةوة كــة تيَيــدا ثةيكــةرى دةزطــا ضاكســازييةكة و
بةرثرســياريَتيية كارطيَرييــةكان نيشــاندراوة لةطــةلَ بــوارى كــاركردن و خســتنة رِووى ئــةو ئامرِازانــةي كــة
لةبةردةستداية هة روةها نيشاندانى رِيَكارةكانى ضاكسازى و دةستةبةرى جؤرايةتى و سيستمى ثشكنني .
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دليل دراةاتِ منظمةِ الصيانةِ
وثيقة مصادق عليها من قبل ر يس منظمة الصيانة تبني هيكلية منظمة الصيانة ومسـؤولياتها اإلداريـة ورـال
عملها وويف للوسا ل املتونرة لديها وبيان دراةات الصيانة وضمان النوعية ونظام التفتيش.
) ( 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
بةلَطةيةكــة ئـــةو بابةتانـــة ديـــارى ئـــةكات كـــة لـــة خشـــتةى ضاكســـازيدا نيشـــان دراوة لةطـــةلَ قؤناغـ ـةكانى
تةواوكردنيان و ئةو رِيَكارانةى ثةيوةندييان هةية  ,بـؤ منونـة بةرنامـةى تايبـةت بـة دابينكردنـى سـةالمةتى
كردةكانى ئيشثيَكردن بؤ ئةو فرِؤكانةى كة لة خشتةكةدا ئةيانطريَتةوة .
برنامج الصيانةِ
وثيقــة تصــف اعمــور املبينــة يف دــدول الصــيانة وتكــرارات متامهــا واإلدــراةات املتعلقــة بـ ل ومثــال علــى لـ
الربنامج اخلاص بت مني س مة عمليات التشغيل للطا رات املشمولة به.
) ( 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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ناوضةى مناورة /مانؤرِ
بةشيَكة لة فرِؤكةخانةكة بةكار ئةهيَنريَت بؤ هةلَطةرِان( بةرزبوونةوة) و نيشتنةوة و ِرؤيشتنى فرِؤكةكان
ئةم بةشة ثاركى وةستانى ( )Apronى فرِؤكةكان ناطريَتةوة.
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.
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سنوردارى تيَضون
تيَضوى بةرهةمهيَنانى بةشيَكى تر يان بةرهةميَكى تر.
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.
نيشانة /هيَما
شـتيَكة يــان ئامرِازيَكــة لةسـةر رِووى زةوى نيشــان ئــةدريَت ئاماذةيـة بــؤ بــوونى بةربةسـتيَك يـان ئاماذةيــة بــة
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
نيشانةيةكة يان كؤمةلَة نيشـانةيةكة( هيَمايةكـة يـان كؤمةلَـة هيَمايةكـة) لـة سـةر رِووى ناوضـةى مجوجـؤلَى
فرِؤكةخانةكة دانراون بؤ طةياندنى زانياري ثةيوةست بة فرِؤكةوانى  /فرِين.
التَ ري
رمن أو رموعة رموز يف منطقة احلركة باملطار يتضمن معلومات تتعلق بالطريان.

) ( 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.
ليستى كةمرتينى ئاميَرة بنةرِةتييةكان
ليستيَكة ثةيوةست بة جؤرى فرِؤكةيةكى زانراوةوة ئامادةئةكريَت لةاليةن دةزطايةكى بةرثرسةوة بؤ دروست
كردنى فرِؤكةكة و رِةزامةندى وآلتى دروست كةرى لةسةرة و برِطةيةك يان زياترى فرِؤكةكـةي تيـا ديـارى
كراوة ئةطةر كةم و كورِيش بكةويَتة ئـةو برِطانـة يـان لةكاربكـةون فرِؤكةكـة دةتوانيَـت طةشـتةكةى بكـات
دةكريَت ليستةكة اليةنى كةمى ئاميَرةكانى تيا تؤماركرابيَت ثةيوةند بة بارودؤخى ئيشثيَكردن يان سنورةكانى
ئيشثيَكردن يان ضةند رِاييَكارييةَكى تايبةت.
قا مة احلد اعدنى من اعدهنة
قا مة تتعلق بطا رة معينة يتم عدادها من قبل املنظمة املسؤولة عن تصـنيع الطـا رة وموانقـة دولـة التصـنيع
تتضمن نقرة واحدة أو أكثر من أدهنة الطا رة ال تكن يف حالة عطلها املبا ـرة برحلـة الطـا رة  .قـد تـرتبط
قا مة احلد اعدنى من اعدهنة بظروف تشغيل أو حمدوديات أو سياقات خاية .

) ( References: Annex 6 Part I and Part III
10. Maximum Mass
Maximum certificated take-off mass.
قورسرتين كيَش
قورسرتين كيَشى فرِؤكةكة كة ثةسةندكراوة بؤ (هةلَسان) هةلَطةرِان (.)take-off
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الكتلة القصوى
الكتلة القصوى لإلق ع املصادق عليها.
) ( 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.
هةلَسةنطاندنى ثزيشكى (تةندروستى)
برِوانامةيةكة وآلتـى ئةنـدام لـة رِيَكخـراوى فرِينـى شارسـتانى نيَودةولَـةتى دةرى ئـةكات طـةواهى ئـةدات كـة
هةلَطرةكةى مؤلَةتى وةرطرتوة سةرجةم مةرجةكانى تيَداية لةاليةن ليَهاتويى جةستةييةوة.
التقييم الطيب
هادة تصدرها الدولة املتعاقدة  ،تفيد ب ن حا ن اإلدازة يستويف روطا حمددة من حيث اللياقة الطبية .

) ( 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.
خةم َليَنةرى ثزيشكى (تةندروستى)
ثزيشكيَكة دائةمةزريَت لةاليةن دةستةآلتى دةركردنى مؤلَةتةكان ثسثؤرِ و شارةزاية لة بوارى ثزيشكى
فرِؤكةوانى و تواناى هةلَسةنطاندنى بارى تةندروستى و ديارييكردنى ثيَويستة تةندروستييةكانى هةية بؤ
ثاراستنى سةالمةتى فرِؤكةوان.
ت َيبينى  : 1خةم َليَنةرة تةندروستييةكان ئةو ِراثؤرتة ثزيشكيانة هةلَئةسةنطيَنن كة لةاليةن ثشكنةرةكانى
تةندروستيةوة بةرزئةكريَنةوة بؤ دةستةآلتى دةركردنى مؤلَةتةكان.
تيَبينى : 2وا لةسةر خةم َليَنةرة تةندروستييةكان ثيَويست ئةكريَت ثاريَزطارى زانيارييةكانى ثةيوةست بة
سروشتى كاركردنيانةوة بكريَت.
) ( References: Annex 1
امل من الطيب
طبيج يتم تعينه من قبل سلطة يدار اإلدازات مؤهل وله خربة عملية يف رال طج الطريان وقادر على تقييم
احلالة الص ية وحتديد املتطلبات الص ية ال حتانظ على س مة الطريان.
م حظْ  – .1يتوىل امل منون الطبييون تقييم التقارير الطبيـة الـ تقـدم اىل سـلطة يـدار اإلدـازات مـن قبـل
الفاحصني الطبيني.
م حظْ  – .2يتوقع من امل منني الطبيني احملانظة على املعلومات املتعلقة بطبيعة عملهم.
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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.
ثشكنةر ى تةندروستى (ثزيشك)
ثزيشكيَكى رِاهيَنراوة لة بوارى ثزيشكيى فرِؤكةوانى زانيارى و شارةزاييةكى كردةيى هةية لة ذينطةى فرِيندا
 ,لةاليةن دةستةآلتى دةركردنى مؤلَةتةكانةوة دائةمةزريَت بؤ ئةجنامدانى ثشـكنينى ثزيشـكى ثةيوةنديـدار بـة
ليَهاتويى بةشداربوان بؤ بةدةست هيَنانى مؤلَةت يان ئامادةيى وابةستة بة ثيَويستيية ثزيشـكيية تايبةتييـةكان
بة سروشتى ئةرك و كارةكانيان.
الفاحص الطيب
طبيج متدرب يف رال طج الطريان ولديـه معرنـة عمليـة وخـربة يف بي ـة الطـريان يـتم تعينـه مـن قبـل سـلطة
يــدار اإلدــازات إلدــراة الف ويــات الطبيــة املتعلقــة بلياقــة املتقــدمني لل صــول علــى دــازة أو تاهيــل يتعلــق
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.
دةستةآلتى كةشناسى
ئةو دةستةآلتةية سةرثةرشتى ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارييةكانى كةش و هةواى كةشتييوانى ئامسـانى دةكـات
لة جياتى وآلتى ئةندام.
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سلطة اعنواة اجلوية
السلطة ال تتوىل مهمة تقديم خدمات اعنواة اجلوية للم حة اجلوية الدولية نيابة عن الدولة املتعاقدة.
) ( References: Annex 3
15. Meteorological Bulletin
A text comprising meteorological information preceded by an appropriate
heading.
بآلوكراوةى كةش و هةوا
بآلوكراوةيةكة زانيارييةكانى كةش و هةواى تيَداية بة مانشيَتيَكى طوجناوةوة .
نشرة اعنواة اجلوية
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.
زانياريي ةكانى كةش و هةوا
ِراثؤرت و شيكردنةوة و ثيَشبينييةكانى ت َيبينى كةش وهةوا يان هةر زانيارييةكى تر كة ثةيوةنديى هةبيَت بة
بارودؤخى كةش و هةواى دؤخي ئةم كاتة يان كاتى ضاوةرِوان كراو.
معلومات اعنواة اجلوية
تقارير وحتاليل وتنبؤات اعرياد اجلوية وأي بيانات أخرى تتعلق باعحوال اجلوية السا دة أو املتوقعة.

) ( 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.
نوسينطةى كةشناسى
ئةو نوسينطةيةية كة بةرثرسة لة ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى ت َيبينى كةش و هةواى كةشـتييوانى ئامسـانيى
نيَودةولَةتى.
مكتج اعنواة اجلوية
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.
كةنالَى ئيشثيَكردن بؤ كةش و هةوا
كةنا َليَكة تايبةت بة خزمةتطوزارييةكانى فرِينـى شارسـتانى نيَودةولَـةتى كـة ئـالَوطؤرِى زانيارييـةكانى كـةش و
هةواي تايبةت بة فرِؤكةوانيى ليَوة ئةكريَت.
القناة التشغيلية لألنواة اجلوية
قناة خمصصة خلدمات الطريان املدني يتم من خ اا تبادل معلومات اعنواة اجلوية اخلاية بالطريان.
) ( References: Annex 10 Volume II
19. Meteorological Report
A statement of observed meteorological conditions related to a specified time
and location.
ِراثؤرتى ت َيبينى كةش و هةوا
نيشاندانى بارودؤخى كةش و هةواى بينراوة لة كات و شويَنيَكى ديارى كراودا.
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.
مانطى دةست كردى كةشناسى
.مانطيَكى دةست كردى زةمينية زانيارييةكانى كةش و هةوا كؤدةكاتةوة ئةيانيَر َى بؤ زةوى
القمر الصناعي اخلاص باعنواة اجلوية
.قمر يناعي أرضي جيمع معلومات تتعلق باعنواة اجلوية ويرسلها اىل اعرض

( 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”.
كةمرتين بةرزيى نزم بونةوة /كةمرتين بلَنديى نزم بونةوة
بةرزييةكى دياريكراوة بؤ نزيكبونةوةى درشت يان نزيكبونةوةي خوالوة ( بازنةيي)  ,ناكريَت فرِؤكةكة لة
ذيَر ئةو بةرزاييةوة نزم تر بيَتةوة ئةطةر سةرضاوةى بينينى برِيار ليَدراو نةبينريَت.
ت َيبينى  : 1اليةنى كةمى ( ئايةخى) بةرزيى نزم بونةوة بة ثةيوةندى لةطةلَ تيَكرِاى ئاستى رِووى دةريا
برِيارى ىلَ ئةدريَت بة اليةنى كةمى ( ئايةخى) بلَنديى نزم بونةوة يان بة ثةيوةندى لةطةلَ ئاستى فرِؤكةخانة
يان لةطةلَ ئاستى رِؤخ ئةطةر نزم تر بو لة ئاستى فرِؤكةخانة بة ()2م يان ( 7ثآ)  ,بةآلم اليةنى كةمى(
ئايةخى) بلَندى نزم بونةوة بة نزيك بونةوةي خوالوة وابةستةية بة ئاستى فرِؤكةخانةوة برِيارى ىلَ ئةدريَت.
تآبينى  : 2سةرضاوةى برِيار ليَدراوى بينني بةواتاى ئةو بةشةية لة ياريدةرة كةشتيةوانيية بينراوةكان يان
لةناوضةى نزيكبونةوةوة ديار و ئاشكراية بؤ ضاوى فرِؤكةوان بة ماوةيةكى باش كة رِيَطةى ثيَبدات شويَنى
فرِؤكةكة و تيَكرِاى دوركةوتنةوةى لة ئارِاستةى فرِينةكةى دياري بكات  .لة كاتى نزيكبونةوةى خوالوة
سةرضاوةى بينينى برِيار ليَدراو ذينطةى سةر فرِطةكةية.
ت َيبينى  : 3دةتوانريَت بة كورتى هةردوو دةستةواذة كة بنوسريَت (اليةنى كةمى( ئايةخى) بةرزى  /يان
بلَندى).
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احلد اعدنى الرتفاع الننول أو احلد اعدنى لعلو الننول
ارتفاع معني أو علو معني ل قرتاب غري الدقيق أو االقرتاب الدوراني جيج االمتناع حتته عن الننول ما مل يكـن
املردع البصري املقرر مر يا.
م حظة  — 1احلد اعدنى الرتفاع الننول يقرر بالع قـة ىل متوسـط مسـتوى سـطح الب ـر ،بينمـا يقـرر احلـد
اعدنى لعلو الننول بالع قة ما ىل منسوب املطار واما ىل منسوب العتبة ا كان أدنى من منسـوب املطـار بـ كثر
من مرتين (  7أقدام ) .أما احلد اعدنى لعلو الننول باالقرتاب الدوراني نيقرر بالع قة ىل منسوب املطار.
م حظة  - 2املردع البصري املقرر يعين ل اجلنة من املسـاعدات امل حيـة البصـرية أو مـن منطقـة االقـرتاب
ال ي ينبغي أن يكون ظاهرا لعني الطيار ملدة كانية تتيح لـه تقـدير موقـع الطـا رة ومعـدل ابتعـاده عـن مسـار
الطريان املستصوب .ويف حالة االقرتاب الدوراني يصبح املردع البصري املقرر هو بي ة املدرج.
م حظة  — 3جيوز اختصار التعبريين بكتابتهما معا كما " :احلد اعدنى إلرتفاع  /علو الننول.

( 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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كةمرتين بةرزيى لة رِيَطةدا ( لة رِيَرةودا)
ئةو بةرزيية تايبةتةية كة لة بةشيَكى دياريكراو لة رِيَرةوةكة داية تيا باشرتين شيَوة لة وةرطرتنـى ئـامرازى
كةشتييوانة ئامسانييةكان دابني دةكات و هةم ثةيوةندييةكانى خزمـةتطوزارى هـةوايى مسـؤطةر دةكـات ATS
كة لةطةلَ ثيَكهاتةى كايةى ئامساندا بطوجنيَت و ثاراستنى فرِؤكةكة لةبةربةستةكان مسؤطةر بكات .
أقل رتفاع أثناة الطريق
اإلرتفاع اخلاص جبنة معني مـن الطريـق الـ ي يـؤمن سـت م ديـد لوسـا ل امل حـة اجلويـة ويـؤمن تصـاالت مـع
خدمات احلركة اجلوية (  ) ATSتنسوم مع تركيبة الفضاة اجلوي ويونر احلماية املطلوبة من العوا ق.

) ( 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.
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كةمرتين برِى سوتةمةنى
دةستةواذةيةكة بةكارئـةهيَنريَت بـؤ ئـةو كاتـةى كـة تيَيـدا بـرِى سـوتةمةنى لـة فرِؤكةكـةدا ئةوةنـدة مـاوة كـة
فرِؤكةكة ثيَويستة لة ويَستطةيةكى نزيكدا بنيشيَتةوة و رِيَطةى ثآ نادريَت بة هيض دواكةوتنيَك.
أدنى كمية وقود
يست دم ه ا املصطلح لويف حالـة تصـل نيهـا كميـة الوقـود املودـودة يف الطـا رة اىل دردـة تلتـنم نيهـا الرحلـة
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.
نزمرتين بةرزي بؤ الدان لة بةربةستةكان
نزمرتين بةرزي فرِؤكةكةية لة بةشيَكى طةشتةكةيدا كة بتوانيَت خؤى لةبةربةستةكان البدات .
أوط رتفاع لتونج العوا ق
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.
نزمرتين بةرزي بؤ كةرتيَكى دياريكراو
نزمرتين بةرزيى كة دةتوانريَت بةكاربهيَنريَت بؤ فرِين و مـاوةى (300م) يـان (1000ثـآ) لةسـةرو هـةموو
بةربةستةكانةوة دابني بكات كة لة ناوضةكةدا هةية لـة نـاو بازنةيةكـدا كـة نيوةتريةكـةى  46كلـم ( 25ميلـى
دةرياي) بيَت و ضةقةكةشى ئةو ئاميَرة كةشتيةوانية بيَت كة بةكارئةهيَنريَت .
أوط رتفاع لقطاعِ معني
أوط رتفاع تكن سـت دامه والـ ي يـونر مسـانة  300مـرت (  1000قـدم ) نـوق مجيـع العوا ـق املودـودة يف
املنطقة وضمن دا رة نصف قطرها  46كيلومرت (  25ميل حبري ) مركنها اجلهاز امل حي.
) ( 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.
هةلَةكانى ماوة يان مةودا
كةمرتين ماوةى التةنيشتة كاتيَك كة ئارِاستةى دوو فرِؤكة تةريب دةبن و دواى ئةوةى ئةو فرِؤكةيةى كة لة
ذيَر هةرِةشةداية تةواوى رِةفتار و مناوةرةكانى ِرةضاو كردوة لة شيكردنةوةى الدانةكةيدا .
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أخطاة املسانة
احلـد اعدنـى للمسـانة اجلانبيـة عنـدما يكـون مسـارا الطـا رتني متـوازيني بعـد تنفيـ الطـا رة املهـددة ملنـاورات
املراوغة يف حتليل االحنراف.
) ( 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.
خالَى نقومبوون ( ديارنةمان) كة ليَوةى نزيكبونةوة ناميَنيَت
خا َليَكة بة كارئةهيَنريَت بؤ كةشـتييوانى دةظـةر  RNAVكؤتـايى ناوضـةى ونبـوونى نزيكبونـةوة دةرئـةخات
لةطةلَ ضةقى سةنتةرى ديارنةمان (نقوم بوون) ى نزيك بونةوةكة نيشان ئةدات .

نقطة احلوم ال

منها يتم نقدان التقرب

نقطة تست دم يف عمليات م حة املنطقة (  ) RNAVتبني نهاية منطقة نقدان التقرب ونقطة مركـن نقـدان
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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خالَى سةرةتاي وو نكردنى نزيكبونةوة
خالَيَكة لة ِريَكارةكانى نزيكبونةوةى ئاميَرى كة ثيَويستة لةويَوة يان لة ثيَشةوةى ئةو خالَةوة دةستبكريَت بـة
ِريَكارةكانى ونكردنى نزيكبوونةوةى برِيار ل َيدراو بؤ بةرطرتن لة كةمرتين سنورى الدان لةبةربةستةكان.
نقطة بدة نقدان التقرب
نقطة من دراةات االقرتاب اآللي جيج البدة عندها أو قبلها يف دراةات نقدان التقرب املقررة ل متناع عن
انتهاك احلد اعدنى لتونج العوا ق.

) ( 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.
ِريَكارةكانى وونكردنى نزيكبوونةوة
ضةند رِيَكاريَكة جآبةجآ ئةكريَت لةو كاتةى نزيك بونةوة ئةستةم بيَت.
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دراةات نقدان التقرب
. االدراةات ال تتبع يف حالة تع ر موايلة االقرتاب
( 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.
خالَى ثيَضكردنةوة كاتى و ونكردنى نزيكبونةوة
 و لــةويَوة دةســت دةكر َيــت بــةMAPt خــا َليَكى تــرة بــة دور لــة خــالَى ســةرةتايى وونكردنــى نزيكبونــةوة
.ثيَضكردنةوة كاتيَك كة نزيكبوونةوة وون دةبيَت
نقطة املبا رة باإلستدارة يف حالة نقدان التقرب
. ) تبني املبا رة باإلستدارة يف حالة نقدان التقربMAPt ( نقطة غري نقطة بدة نقدان التقرب
( 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 فرِؤكة لة جؤريَك زياتر
ئةو ثرؤسانةن كـة بةطةرِخـةرى فرِؤكةيـةك ئـةجنامى ئـةدات بـة دامةزراندنى(بـة بـةكارهيَنانى) فرِؤكـةوانيَكى
شارةزا بؤ كاركردن وةك ئةندامى دةستةى فرِؤكةوان بؤ زياتر لـة جـؤريَكى فرِؤكـة يـان جـؤريَكى هـةمواركراو
بةث َيى ئةو رِيَكار و مةرجانةى كة ثةسةندن لةاليةن وآلتى بةطةرِخةرةوة.
عمليات قيادة أكثر من طراز من الطا رات
العمليات ال يقوم نيها مشغل الطا رة بتعيني طيارين مؤهلني للعمل ك عضاة يف طاقم القيـادة عكثـر مـن طـراز
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.
ذينطةيةكى كةشتييوانى تيَكةلَ
بةشيَكة لة كايةى ئامسانى كة تيَيدا ضـةند جؤريَـك كةشـتييوانى تيـا ئـةطوزةريَت (وةكـو رِيَـرةوة ئامسانييـةكان

تيَيدا دوو جؤر كةشتييوانى ج َيبةج َي ئةكريَت  RNP 10و  RNP 4لة هـةمان كايـةى ئامسانىـدا) يـان لـة
بةشيَكى كايةى ئامسانى ِريَطة ئةدريَت بة بةطةرِخستنى ثرِؤسـةى كةشـتييوانى ئاسـايى و كةشـتييوانى دةظـةر
يان ج َيبةج َيكردنى ئةو جؤرة لة كةشتييوانى ثيَويست.
بي ة م حية خمتلطة
دنة من ادال اجلوي تطبق نيه موايفات م حية خمتلفة ( مثل الطرق اجلوية ال تطبق نيها ن تا اعداة
امل حي املطلوب  RNP 10و  RNP 4يف نفس ادال اجلوي ) أو دنة من ادال اجلوي يسمح نيه بتشغيل
العمليات بامل حة التقليدية ومب حة املنطقة أو باعداة امل حي املطلوب.
) ( References: Doc 9613
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33. Mixed Parallel Operations
Simultaneous approaches and departures on parallel or near-parallel instrument
runways.
ثرِؤسة تةريبةتيَكةآلوة كان
كردةكــانى نزيكبونــةوة و بةجيَهيَشــن كــة هاوكــاتن لةســةر فرِطــة ئاميَرييــة تةريبــةكان يــان فرِطــة شــيَوة
.تةريبةكان
العمليات املتوازية امل تلطة
.هي عمليات االقرتاب واملغادرة املتنامنة على املدارج اآللية املتوازية أو به املتوازية

( 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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ناوضةى شلؤق بؤ سيستمى نيشتنةوةى مايكرويظى
ناوضةيةكة بة رِووبةريَكى دياريكراو دةورةدراوة بة ئةنتيَناى دياريكردنى (سةمت) ( سيَرة يان ضاوبرِ) و
ئةنتيَناى دياريكردنى ئاست ئةو ناوضةية لة ئؤتؤمبيل و فرِؤكةكان قةدةغة ئةكريَت لة كاتيَكدا كردةيةكى
نيشتنةوةى مايكرؤيظى لة ئارادابيَت.
ت َيبينى  :ئةم ناوضةية ثاسةوانى دةكريَت ضونكة بوونى ئؤتؤمبيل و فرِؤكة لةو ناوضةيةدا كارئةكةنة سةر
تيَكدانى سطنالَى رِيَنمايى و شيَواندنيان.
املنطقة احلردة لنظام اابوط امليكرويفي
منطقة حمددة اعبعاد حميطة بهوا ي حتديد السمل وهوا ي حتديد املنسوب ،ممنوعة على املركبات وخصويا
الطا رات مادامل أي عملية هبوط ميكروويفي دارية.
م حظة — تتمتع ه ه املنطقة باحلماية عن ودود املركبات اعرضية واجلوية يف داخل حدودها يشوش على
ارات اإلر اد ويفسدها.
) ( 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.
ناوضةى هةستيار بؤ سيستمى نيشتنةوةى مايكرؤوييف
ناوضةيةكة دريَذ ئةبيَتةوة بؤ دواى ناوضةى شلؤق تيَيدا ضاوديَرى وةستان يان جولَةى هةر ئاميَريَك
ئةكريَت بؤ بةرطرتن لةبةيةكاضوونى سطنالَةكانى لةطة َل سطنالَى سيستمى نيشتنةوةى مايكرؤ وييفى . MLS
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ت َيبينى  :ئةم ناوضةية ثاسةوانييةكى باشدةكريَت بؤ بةرطرتن لة هؤكارى بة يةكا ضوونى سطنالَى ئةوشتانةى
لةدةرةوةى ناوضةى شلؤقي فرِؤكةخانةوة كاريطةرييان هةية.
املنطقة احلساسة لنظام اابوط امليكروويفي
منطقة متتد ىل ما وراة املنطقة احلردة  ،وخيضع نيها وقوف و  /أو حترك املركبات اعرضية واجلوية للرقابة
منعا إلمكانية تداخل اراتها تداخ ضارا مع ارات نظام اابوط امليكروويفي.
م حظة — تتمتع ه ه املنطقة باحلماية منعا لتداخل اإل ارات ال ي تسببه اع ياة خارج املنطقة احلردة يف
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.
ويَستطةى جولَؤكى رِووكةش
ويَســتطةيةكة لــة خزمــةتطوزارى ثةيوةندييــة فرِؤكةوانييــةكان (نــةك ئــةو ويَســتطانةى لــة ســةر فرِؤكــةكانن)
بةكارئةهيَنريَت لة كاتيَكدا فرِؤكةكة جبو َليَت يان لة وةستانيا لة خا َليَكى ديارينةكراودا .
احملطة السط ية املتنقلة
حمطة يف خدمات تصاالت الطريان عدا احملطة املودودة على منت الطا رة تست دم أثناة الت رك أو عنـد التوقـف
يف نقطة غري حمددة.
) ( References: Annex 10 Volume II

49

37. Mode
SSR interrogation mode as specified in Annex 10, Volume IV, Chapter 2.
شيًواز
جؤرى سيستمى وةآلمدةرة لة ِرادارى طةرِانى الوةكى  SSRوةكو لة ثاشكؤى ذمارة ( )10بةرطة  IVو فةسلَى
دوو دا هاتوة.
النمط
منــط منظومــة اإلســتوواب للــرادار الباحــث الثــانوي (  ) SSRكمــا مــبني يف املل ــق  10ادلــد (  ) IVالفصــل
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.
سيستمى وةآلمدةرةوةى جؤرى A/C
ضةند ئاميَريَكى دامةزراو و هةلَطرياوة لةسةر فرِؤكةكة كة وةآلمى ئةو ثرسيارانة ئةداتةوة كة لة سيستمةكانى
ثرسياركةرى زةمينييةوة دةنيَردريَت بة بةكارهيَنانى جؤرى  A/Cوةآلمى ثرسيارى جؤرى  Sناداتةوة .
منظومة اديج ات النمط A/C
أدهنة حممولة علـى مـنت الطـا رة تقـوم بـالرد علـى اإلسـتووابات املرسـلة مـن منظومـة املسـتووب اعرضـية الـ
تست دم النمط  A/Cوال ترد على ستووابات النمط .S
) ( References: Doc 9684
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"39. Mode "S
An enhanced mode of SSR that permits selective interrogation and reply
capability.
جؤرى " " S
جؤريَكى ضاك كراوى( نايابى) سيسـتمى رِادارى طـةرِانى الوةكـى يـة(  )SSRليَـوةى دةتوانريَـت ثرسـيارةكان
هةلَببذيَردريَت و وةآلميشيان ئةداتةوة .
النمط " " S
منط حمسن للرادار الباحث الثانوي (  ) SSRتكن من خ له ختيار اإلستووابات كما يقوم بعمليات اإلدابة.
) ( 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.
ِريَكةوتنةكان بؤ ثةخشى S
ضةند رِيَكاريَكة رِيَطة ئـةدات بـة زيـاتر لةيـةك سيسـتمى وةآلمـدةر يـان ثرسـيار ليَكـراوى زةمينـى بـة نـاردن و
وةرطرتنى ثةيام و نامةكان.
اإلتفاقيات املتعلقة ببث النمط S
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.
ويَستطةى زةمينى جؤرى S
ضةند ئاميَريَكى زةمينية ثرسيار لة سيستمةكانى وةآلمدةرةوة  A/Cئةكات بة بةكارهيَنانى جؤرةها ثرسيارى
تيَكةلَ لة جؤرةجياوازةكان و جؤرى .S
احملطة اعرضية للنمط S
أدهنة أرضية تقوم ب ستوواب منظومات اديج للنمط  A/Cوالنمط  Sب ست دام ستووابات منيج من اعمناط
والنمط . S
) ( 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.
ثرسيارليَ كردنةكانى جؤرى S
ثرســياركردنةكان ســآ جــؤر ترثــةن (  ) P1, P2, P6زانيــارى هةلَئــةطرن بــؤ /يــان وةآلم هة َلئةبــذيَرن لــة
سيســتمى وةآلمــدةرةوةى جــؤرى  Sسيســتمةكانى وةآلمــدةرى جــؤرى  , A/Cوةآلمـى ثرســيارةكانى جــؤرى S
ناداتةوة بة هؤى وةستاندنى لةاليةن دوو لة ترثةكان ( .) P1 – P2
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ستووابات النمط S
ستووابات تتضمن ث ث نبضات (  ) P1, P2, P6حتمل معلومات اىل و  /أو ختتار دابات من منظومة اديـج
للنمط  Sعلما أن منظومات اديج للنمط  A/Cال تقوم باإلدابـة علـى سـتووابات الـنمط  Sإليقانهـا مـن قبـل
زوج النبضات ( ) P1 – P2
) ( 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.
طورزةى جؤرى S
ضةثكيَكة لةطةلَ ثيَوةرةكانى تؤرِى جؤرى  Sريَك ئةكةويَت ديزاين كراوة بـؤ كـةم كردنـةوةى ثـانى شـةثؤىل
داواكراو لة ويَستطةى زةمينيـةوة ضـةثكةكانى دةزطـاى جيهـانيى ثيَوةرةكـان ذمـارة ) ISO 8208 ( 8208
دةكريَت ببيَت بة ضةند ضةثكيَكى ترثةى  Sو بة ثيَضةوانةوة.
حنمة النمط " " S
حنمة تتوانق مع معايري الشبكة الفرعية للنمط  Sتصميمها لتقليـل عـرض املودـة املطلـوب مـن قبـل ويـلة
بيانات احملطة اعرضية .ن حنم املنظمة العاملية للمعايري رقم  ) ISO 8208 ( 8208تكن أن تت ول اىل حنم
النبا  Sو بالعكس.

) ( 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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جؤرى ( SSRرِ يَطاى بةكارهيَنانى رِادارى طةرِانى الوةكى)
ضــةند نيشــانةيةكى ئاســايية بــؤ ناســينةوة ئةضــنةوة بــؤ ســةر ئــةو ئةركانــةى ديــارى كــراون بــؤ ســطنالَةكانى
ثرسياركردن كة رِادارى طةرِانى الوةكى ئةيان نيَريَت ضوار رِيَطـة هةيـة لـة ثاشـكؤى ذمـارة ( )10ى ِريَكـةوتن
نامةى شيكاغؤ  Aو  Cو  Sو رِيَطاى ناوةند .

النمط  ( SSRطريقة ست دام الرادار الباحث الثانوي)
الع مات التقليدية لت ديد ااوية  ،وهي تنسج اىل وظا ف حمددة إل ارات اإلستوواب ال يرسلها الرادار الباحـث
الثانوي املستفسر  ،وهنـاك أربعـة طـرق حمـددة يف املل ـق العا ـر إلتفاقيـة ـيكاغو هـي  Aو  Cو  Sوالطريقـة

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.
تؤرِيلكةى جؤرى S
ِريَطايةكــة بــؤ ئــالَوطؤرى زانيــارى ذمــارةيى لــة رِيَطــةى بــةكارهيَنانى ثرســياركردن و وةآلمدانــةوةى جــؤرى  Sى
رادارى طةرِانى الوةكى  SSRبةث َيى ِريَكةوتنة دياريكراوةكان ثةيرِةو ئةكريَت .
الشبكة الفرعية للنمط S
وسيلة لتبادل البيانات الرقمية من خ ل ست دام ستووابات و دابات النمط  Sللرادار الباحث الثـانوي ()SSR
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.
سيستمى وةآلمدةرةوةى جؤرى S
ضةند ئاميَريَكى هةلَطرياوة لةسةر فرِؤكةكة وةآلمى ضةند ثرسيارل َيكراويَكى دياريكراو ئةداتةوة كة تايبةتن بة
جؤرى  Aو جؤرى .C

منظومة اديج للنمط S
أدهنة حممولة على منت الطا رة جتيج ب دابات حمددة على اإلستووابات اخلاية بالنمط  Aوالنمط  Cو النمط
.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).
باجة طؤرِاوةكان  /رِةمسة(مزة) طؤرِاوةكان
ئةو مزةو و باجانةن كة بةث َيى كات هةمواردةكريَن يان لة كاتى بةكارهيَنانى يةكيَك لة كةرةستة يان خزمةت
طوزارييـةكان ( بــؤ منونــة لــة كاتــة جةجنا َل ـةكان يــان كاتــة ئاســايةكانى تــر و جــةجنالَى مجوجــؤلَى ئامســانى
اليةنةكانى ثةيوةست بة غةلَبةغةلَب و ذاوةذاو و جؤرى هةواي ناوضةكة -لؤكالَ).
الرسوم املتغرية
الرسوم ال تعدل ونقا لنمن أو حالة ست دام أحد التوهينات أو اخلدمات املعنية ( ساعات ال روة أو الساعات
اخلاردة عن ال روة  ،و زدحام احلركة اجلوية  ،واجلوانج املتعلقة بالضوضاة ونوعية ااواة احمللي ).
) ( 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.
ثةردةى ( سكرينى)ضاوديَرى
ئامرِازيَكة بؤ نيشاندانى زانياريية ِرادارييةكان كة بةجؤرى كـاركردنى نيشـاندةرى ديـاريكردنى ثيَطـة ( ) PPI
كارئةكات  ,ئةم رِيَطةية بةشيَوةيةكى طشتى بةشيَكة لة ئاميَرةكانى ضاكسازى بؤ ويَستطةكانى رِادارى ( )PSR

يــان ويَســتطةكانى رِادارى (  ) SSRكــة زانيارييــة رِادارييــةكان لــة قؤناغــة جياوازةكانــدا لةســةر ســكرينى
(ثةردةى) ضاوديَرى ثيشان ئةدات.
ا ة املتابعة
وسيلة لعرض البيانات الرادارية تعمل عادة ضـمن الـنمط التشـغيلي ملؤ ـر حتديـد املوقـع (  ) PPIوتعتـرب هـ ه
الوسيلة بشكل عام دنةا من معـدات الصـيانة حملطـات منظومـة الـرادار الباحـث اعولـي (  ) PSRو  /أو حملطـات
(  ) SSRوتقوم بعرض البيانات الرادارية يف خمتلف املراحل علـى ا ـة
منظومة الرادار الباحث الثانوي
املتابعة ه ه.

) ( References: Doc 8071 Volume III
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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
م) يــان900( ئــةو ناوضــةيةية كــة بــةرزى و نزميــةكانى ســةرزةوى تيَــدا دةطؤرِدريَــت تــا دةطاتــة ســةروو
.)ميلى دةريايى بيَت10(  كلم يان18,5 ثآ) لة مةودايةكدا كة دورييةكةى3000(
املنطقة اجلبلية
 قدم ) ضمن مسانة قدرها3000 (  مرت900 منطقة تتغري بها رتفاعات التضاريس اعرضية لتصل اىل أكثر من
.)  ميل حبري10 (  كيلومرت18,5

( 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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ناوضةى مجوجؤلَ /مانؤر
بةشيَكة لة فرِؤكةخانة بةكارئةهيَنريَت بؤ( هةلَسان) هةلَطةرِان  take-offو نيشتنةوة و ِر َويشتنى فرِؤكةكان
لة ناوضةى (مناوةرة) و طؤرِةثان و طؤرِةثانةكانى وةستانى فرِؤكةكان ثيَك ديَت .
منطقة الت ركات
دنة من املطار تست دمه الطا رات لإلقـ ع واابـوط والسـري  ،ويتكـون مـن منطقـة املنـاورة وسـاحة أو سـاحات
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.
ثشكنةرى ئاماجنة جولَؤكةكان
تةكنيكيَكة ئاماجنـة وةسـتاوةكان و هةنـد ئامـاجنى جـوآلو ناثشـكنيَت(نابينيَت) بـةهؤى سيسـتمى نيشـاندةرى
ئاماجنةجوآلوةكان ـةوة (  ) MTIئــةم سيســتمة كــارى ئةوةيــة ئــةو ئاماجنانــة شــى دةكاتــةوة و ئاماجن ـة
نةويسرتاوةكان نابينيَت .
كا ف اعهداف املت ركة
تقنية يتم من خ اا عدم كشـف اعهـداف الثابتـة وبعـا اعهـداف املت ركـة و لـ مـن خـ ل منظومـة مؤ ـر
اعهداف املت ركة (  ) MTIال تقوم بت ليل تل اعهداف وعدم كشف اعهداف غري املرغوب كشفها.
) ( 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).
نيشاندةرى ئاماجنة جولَؤكةكان
ثرؤســـةيةكة بـــؤ ســـطنالَةكان لـــة سيســـتمةكانى رِادارى طـــةرِانى ســـةرةتايى بةكارئـــةهيَنريَت بةمةبةســـتى
نيشاننةدانى ئاماجنة وةستاوةكان يـان ئـةو ئاماجنانـةى كـة بةهيَواشـي ئـةجو َليَن و ناويسـرت َين دةرخبريَن(بينـا
درةخت باران ........هتد)لة هةمان كاتدا نيشانةى ئةو ئاماجنانة دةرئةخات كة دةجو َليَن(فرِؤكةكان).
مؤ ر اعهداف املت ركة
وسيلة ملعاجلة اإل ارات تست دم يف منظومـات الـرادار الباحـث اعولـي الغـرض منهـا عـدم ظهـار اإل ـارات املتعلقـة
باعهداف الثابتة أو اإل ارات املتعلقة باعهـداف الـ تت ـرك بشـكل بطـية ومـن غـري املرغـوب ظهارهـا ( أبنيـة ،
أ وار  ،مطر وغري ل ) ويف نفس الوقل تقوم بكشف و ظهار اإل ارات اخلاية باعهداف املت رك ( الطا رات).
) ( 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.
سيستمى كةشتيةوانى بينينطيَرى MALT
كؤمة َليَك ئاميَرة ثيَكةوة تواناى دؤزينةوةى شويَنيان هةية( شؤيَنى فرِؤكةكان ) بةو سطناآلنةى وةرئةطري َين لـة
ئـاميَرى ن َيــردةوة هــةروةها لــة وةآلمــدةرى ســةربةرِادارى ( SSRثــةر دانــةوة يــان وةآلمــى رِاســتةوخؤ) بــةو
تةكنيكانةى بؤ كاتـة جياوازةكـان بةكارئـةهيَنريَن لـة كـاتى طةيشـن  TDOAهـةروةها بـة هـؤى زانينـى
سطنالَة هاتووةكانيشةوة زانيارى زياتر بةدةست ديَت .
59

) MALT ( نظام اإلستط ع امل حي
) اديـج ( ردود أو دابـات تلقا يـة، رموعة أدهنة مرتبة حبيث تونر املوقع املستمد من ـارات اجلهـاز املرسـل
 ) بشكل ر يسيTDOA (  ) ب ست دام تقنيات اإلخت ف يف زمن الويولSSR ( التابع للرادار الباحث الثانوي
. مبا يف ل التعرف من اإل ارات الواردة،  وتكن ست ص معلومات ضانية،

( 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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دابينكردن يان خزمةتطوزارى فرة رِةهةند
دابني كردن يان خزمةتطوزارييةكة ئامـادةكراوة بـة مةبةسـتى خزمـةتى كةشـتييوانى ئامسـانى نيَودةولَـةتى لـة
كايةى ئامسانى دواى ئةو كايةى ئامسانيةى كة لةاليةن يةك وآلتةوة خزمةت دةكريَت ئةو خزمةتـة وآلتيَـك
يان ضةند وآلتيَك يان دةستةيةكى نيَودةولَةتى بؤ خستنةكار دةتوانيَت ثيَشكةشـى بكـات كـة بـةو دابينكردنـة
يان بةو خزمةتطوزاريية تيَيدا سةرِجةم نةخشة هةريَمييةكانى كةشتييوانى ئامسانى دةستة بةرى رِيَنماييةكان
بكات سةبارةت.
التوهين أو اخلدمة املتعددة اجلنسيات
جتهين/خدمة معدة لغرض خدمة امل حة اجلوية الدولية يف الفضاة اجلوي املمتد نيما بعد ادال اجلوي ال ي
ختدمه دولة واحدة .وتكن أن تقوم خبدمته دولة واحدة  ،أو رموعة من الدول  ،أو هي ة دولية للتشغيل.
وتضمن مجيع اخلطط اإلقليمية للم حة اجلوية اإلر ادات بش ن وضع ه ا التوهين أو اخلدمة.
) ( 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
ئامازةى ثيَ ئةدريَت بةوةى كة فاكتةريَكة بـؤ بـرِى زيـادبوونى كاريطـةرى ئـابورى رِاسـتةوخؤ بـؤ دابينكـردن و
خزمةتــة كةشــتييوانية ئامسانيي ـةكان بــة هــؤى ئاســةوارة ئابورييــة نارِاســتةوخؤكان كــة بــةهؤى دابينكردنــى
كةشتييوانى ئامسانى رِووئةدات.
الت ثري املضاعف
يعرب عنه عادة كعامل يبني مقدار زدياد اعثر اإلقتصادي املبا ر لتوهينات وخدمات امل حة اجلوية من خ ل
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.
دؤزينةوةى ئامانج بة بةكارهيَنانى ضةند رِاداريَك
تةكنيكيَكة بؤ ليَكؤلَينةوة لة دؤزينةوةى وردى ئاماجنةكان بةشيَوةيةكى باشرتيش بةكارئةهيَنريَت بة
بةكارهيَنانى زانياريية وةرطرياوةكان لة ضةند رِاداريَكةوة .
كشف اعهداف ب ست دام رادارات متعددة
تقنية تسـت دم لت قيـق دقـة كشـف لألهـداف بشـكل أنضـل مـن خـ ل سـت دام بيانـات مسـتلمة مـن عـدة مـن
الرادارات.
) ( References: Doc 8071 Volume III
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-N1. Narcotics Control
Measures to control the illicit movement of narcotics and psychotropic
substances by air.
كؤنرتؤلَكردنى هؤشبةرةكان
ئةو رِيَكارانةية كـة ثيـادة ئـةكريَت بـؤ كـؤنرتؤلَى مجوجـؤلَثيَكردنى مـادة ياسـاغة هؤشـبةرةكان و ئـةو مادانـةى
كاريطةرييان هةية لةسةر هؤشى مرؤف لةناو فرِؤكةدا .
السيطرة على امل دراتِ
اإلدراةات املت ة للسيطرة على احلرك ِة احملظورةِ للم دراتِ واملوا ِد املؤثرة على العقلِ بِالطا رة.
) ( References: Annex 9
)2. Nautical Mile (NM
The length equal to 1 852 metres exactly.
ميلى دةريايى
دريَذى ماوةيةك يةكسان بيَت بة 1852م.
ميل حبري
طولَ املسانة ال تساوي  1 852مرتِ بالضبط.
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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.
ذيَرخانى ياريدةرة كةشتييوانييةكان
ياريــدةدةرة كةشــتييوانيية ئامسانيي ـةكان  /يــان زةمينييــةكان  ,ئــةو مةرجانــةى ت َيــدابيَت كــة ل ـة رِةوشــةكانى
كةشتييوانيدا هاتووة .
البنية اعساسية للمساعدات امل حية
املساعدات امل حية الفضا ية و /أو اعرضية املتاحة للوناة بالشروط الواردة يف املوايفات امل حية.
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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.
كارثيَكردنى كةشتيةوانى
جيَبةجيَكردنى رِةوشى كةشتييوانى و كردنى ذيَرخانة بؤ ياريدةرة كةشتييوانيية ثشتيوانييةكان لةسةر
ِريَرةو و ناوضةكانى كاركردن  /يان قةبارةيةكى ديارى كراو لة كايةى ئامسانى بةثآى ضةمكى كايةى ئامسانى.
تيَبينى:
جيَبةجيَكردنى رِةوشى كةشتييوانى يةكيَكة لة رِةطةزةكان( هيَمانةكان) لةطةلَ رِةطةزى ثةيوةندييةكان و
رِةطةزى بينينط َيرِى ( سوسةكارى)و رِةطةزى بةرِيَوةبردنى مجو جولَى ئامسانى بؤ طةيشن بة ئاماجنة
سرتاتيجييةكان لة ( ضةمكى) تيَطةيشتنى كايةى ئامسانى .
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التطبيق امل حي
تطبيق املوايفة امل حية والبنية اعساسية للمساعدات امل حية الداعمة ،على الطرق ومناطق اإلدراةات و /أو
حوم حمدد من ادال اجلوي ،ونقا ملفهوم ادال اجلوي.
م حظة  :التطبيق امل حي هو عنصر واحد ىل دانج عنصر االتصاالت ،وعنصر االستط ع وعنصر ادارة
احلركة اجلوية لبلوغ اعهداف االسرتاتيوية املنشودة من مفهوم ادال اجلوي.
) ( 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.
ئةركى كةشتييوانى
توانست بؤ سيستميَكى كةشتييانى برِيار ل َيدراو بة(ضةمكى) تيَطةيشتنى كايةى ئامسانى (وةكو تواناى
طوزةركردن لة بةشيَك بؤ بةشيَكى تر تواناى ِريَكخستنى فرِؤكةوانى لة ئارِاستة تةريبةكاندا بؤ قةرةبوى
دواكةوتن واتة لةبرى ئةوةى دوابكةويَت تواناى ثةيرِةوكردنى جؤرةكانى ضاوةرِوانى تواناى ثةيرِةوكردنى
بنةماكانى زانياريية كةشتيةوانييةكان ) .
ت َيبينى  :ئةركى كةشتييوانى يةكيَكة لة ثالَنةرةكانى هةلَبذاردنى رِةوشة كةشتييوانييةكان ولة هةردوو بةشى
(ب) و (ج) لة بةرطى دووى بةلَطةى  9613ئةركى هةر يةكيَك لة خةسلَةتة كةشتيوانيةكانى تيا هاتووة (لة
ذيَر برِطةى مةرجة فةرمانييةكان )
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الوظيفة امل حية
،القدرة التفصيلية للنظام امل حي املقررة للوناة مبفهوم ادـال اجلـوي ( مثـل قـدرة االنتقـال مـن قطـاع ىل آخـر
 وقدرة قواعـد البيانـات، وقدرة الوناة ب مناط االنتظار،وقدرات الطريان يف مسارات دوية موازية تعويضا للت خري
.امل حية
ويتضمن البابان ( ب ) و ) ج ) يف.  الوظيفة امل حية هي أحد دوانع اختيار املوايفات امل حية: م حظة
.) ادلد الثاني من ه ا الدليل وظا ف كل موايفة م حية ( حتل بند الشروط الوظيفية
( References: Doc 9613 )
6. Navigation Specification
A set of aircraft and flight crew requirements needed to support performancebased 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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رِةوشة كةشتيةوانيةكان
كؤمة َليَك مةرجة ثةيوةندى بة فرِؤكةكان و دةستةى سةركردايةتييةكانةوة هةية ثيَويسن بؤ ثشتيوانيكردنى
كردة كةشتييوانيةكان كة بةندة لةسةر ج َيبةج َيكردنى كةشتييوانى لة كايةيةكى ئامسانى دياريكراو .دوو جؤر
لة رِةوشة كةشتيةوانييةكان هةن :
ِرةوشى كةشتييوانى دةظةر :رِةوشى كةشتييوانى تايبةت بة سيستمى كةشتييوانى دةظةر مةرجى تيَبينيكردن
و بة ئاطابونى هةلَةكانى سةر فرِؤكةكةى تيا نية جؤرةكانى ئةم رِةوشانة بة  RANVئةناسريَن و بةم
جؤرة ئةنوسريَت  RNAV 5يان . RNAV 1
ت َيبينى  : 1رِةوشةكانى ئةجنام دانى كةشتييوانى دةظةر :رِةوشة كةشتييوانيةكانى تايبةت بة سيستمى
كةشتييانى دةظةر و مةرجى تيَبينيكردنى ج َيبةج َيكردن لةسةر فرِؤكةكة و بة ئاطابوون لة هةلَةكان
ئةطريَتةوة جؤرةكانى ئةم رِةوشة بة  RNPئةناسريَت كة بةشيَوةى  RNPيان RNP APCH
ئةنوسريَت.
ت َيبينى  : 2لة بةرطى دووةم لة بةلَطةى  Doc 9613رِيَنمايى وردى سةبارةت بة رِةوشةكانى كةشتييوانى
تيا هاتووة .
املوايفات امل حية
رموعة روط تتعلق بالطا رات وطواقم القيادة وضرورية لدعم عمليات امل حة القا مة على اعداة يف داخل
أي رال دوي حمدد .وهناك نوعان من املوايفات امل حية:
موايفات م حة املنطقة :موايفات م حية ختص نظام م حة املنطقة ،وال تشمل رط ريد اعداة على منت
الطا رة والتنبيه ىل اعخطاة  ،ومتين ن ات ه ه املوايفات بالباد ة  RANVحبيث تكتج الف ة هك ا مث
 RNAV 5أو RNAV 1
موايفات أداة م حة املنطقة :موايفات م حية ختص نظام م حة املنطقة وتشمل رط جتهين الطا رة
مبعدات ريد اعداة وايدار التنبيهات ىل اعخطاة  ،ومتين ن ات ه ه املوايفات بالباد ة  RNPحبيث تكتج
الف ة هك ا مث  RNPأو .RNP APCH
م حظة  :يتضمن ادلد الثاني من ه ا الدليل  Doc 9613ر ادات تفصيلية بش ن املوايفات امل حية .
( 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.
فرِطة شيَوة تةريبةكان
ئــةو فرِطانةيــة كــة يــةكرتبرِنني بــةالَم دريَــذكراوةى ئاراســتةكانيان يــةكرت ئــةبرِن  ,طؤشــةى يــةكرتبرِيين
ئارِاستةكانيان يان /جيابونةوةيان يان  °15يان كةمرتة .
املدارج به املتوازية
هي املدارج غري املتقاطعة ال يكون خلطوطها املركنية املمتدة زاوية ت قي  /انرتاق قدرها  ١٥دردة أو أقل .

( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume
II,
) Doc 9643

69

8. Net Asset Value
The value of the total assets of an entity after deduction of all debts (equals
equity capital).
نرخى رِةضةلَةك/شت
نرخى تـةواوى شـتةكان (رِةضـةلَةكةكان ) الى قةوارةيـةكى ديـاريكراو دواى داشـكاندنى سـةرجةم (بارمتـةكان)
قةرزةكان (يةكسانة بة سةرمايةى هاوبةشةكان).
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.
ويَستطةى تؤرِى ثةيوةندييةكان
ويَستطةيةكى تايبةتة بة فرِين بةشيَك لة تؤرِى ثةيوةنديية ِراديؤييةكان ثيَك ئةهيَنيَت .
حمطة بكةِ اإلتصاالت
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
بـرِى ئــةو هيَزةيــة كــة خبريَتــة ســةر تــةنيَك كيَشــةكةى يــةك كيلــؤطرام ب َيــت طــو ِريَكى (خيَرابــوونيَكى) ئـةداتآ
. مةتر لة دووجاي ضركةيةكدا ئةبيَت1 برِةكةى
نيوتن
.ا سلطل على دسم كتلته كيلوغرام واحد تعطيه تعوي قدره مرت واحد يف الثانية تربيع

مقدار القوة ال

( 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.

71

دةستةآلتى زانيارييةكانى داهاتو
ئـــةو سيســـتمى زةمينيةيـــة كـــة دةســـتةآلتى زانيارييـــةكان داى مةزرانـــدوة كـــة لـــة رِيَطةيـــةوة طواســـتنةوةى
ثةيوةندييةكان و ضاوديَرى ئةجنام ئةدريَت.
سلطة البيانات التالية
النظــام اعرضــي ال ـ ي عينتــه ســلطة البيانــات الســارية بهـ ه الصــفة  ،وال ـ ي جيــري مــن خ لــه نقــل اإلتصــاالت

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
ئةو كات ذميَرانةي دةكةونة نيَوان نةمانى زةردةى خؤرى ئيَواران و سةرةتاى ئاسؤي بةيانيان يان ماوةى نيَوان
ئاوابون و هةلَهاتنى خؤر وةكو دةستةآلتى تايبةت مةند ديارى ئةكات.
ت َيبينى  : 1ئاوا بونى خؤر لة ئيَواراندا بةشيَوازيَك ضةقي رِؤذ  6ثلة لة خوار ه َيلَى زةردةى خؤرةوة بيَت و
لة بةيانياندا دةست ثآ ئةكات ضةقى رِؤذ  6ثلة لة خوار ئاسؤوة بيَت .
ت َيبينى  : 2سةبارةت بة فرِؤكةوانى شارستانى لة عيَراق شةو دواى  15خولةك لة ئاوابونى خؤر دةست ثآ
دةكات و ثيَش  15خولةك لة هةلَهاتنى خؤر لة بةيانياندا كؤتايى ديَت.
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الليل
الساعات املمتدة بني نهاية الغسقِ املـدني املسـا يِ وبِدايـة الغسـقِ املـدنيَ الصـباحي أَو أي نـرتة زمنيـة بـني غـروب
الشمس و روقها ونقا ملا حتدده السلطة امل تصة.
م حظة  - .1الغسق املدني يَنتهـي يف املسـاة عنـدما يكـون مركـنِ قـرصِ الشـمس  6دردـات حتـل اعنـق ويبـدأ يف
الصباح عندما يكون مركن قرص الشمس  6دردات حتل اعنق.
م حظة  – .2بالنسبة للطريان املدني العراقي يبدأ الليل بعد  15دقيقة مـن غـروب الشـمس وينتهـي قبـل 15
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 شتيَك داوانةكراوة.
ال ية
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.
فرِؤكةيةكى شرِ ؤلَة(مةرجةكانى تيَدانيية)
ئةو فرِؤكةيةية بة جؤريَك ديزايني كراوة اليةنى كةمى ثيَوةرةكانى جآبةجآكردنى فرِؤكةوانى تيَداية بؤ
نزم ترين جياكردنةوةى ستونى ئةوةش لة كاتيَكدا ثيَى ئةزانريَت كة هةلَةيةكى طةورةى ستونى َ
ىل
دةكةويَتةوة  /يان الدانيَك لة بةرزاييةكى ديارى كراو بة برِى ()90م يان  300ثآ يان زياتر دةكات  /يان
هةلَةيةك لة ذميَردةرى بةرزى ( بةرزبذيَرى) بةبرِى ()75م يان  245ثآ يان زياتر.
الطا رات غري املستونية للمتطلبات
الطا رة املصممة الستيفاة املعايري الدنيا عداة نظام الطريان يف احلد اعدنى امل فـا للفصـل الرأسـي الـ يكتشـف
عن طريق ريد اعداة أن أداةها يتسم خبط كلـي رأسـي ،أو احنـراف عـن االرتفـاع املعـني مبقـدار 90مـرتا ( 300
قدم ) أو أكثر  ،أو خبط عداد االرتفاع مبقدار  75مرتًا (  245قدم ) أو أكثر .
) ( References: Doc 9574
15. Non-Congested Hostile Environment
A hostile environment outside a congested area.
ذينطةيةكى زيانبةخشى ضؤلَ
ذينطةيةكى ( ثؤخلَ) خراث لةدةرةوةى ناوضةيةكى جةجنالَ بة دانيشتوان .
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بي ة ضارة غري مندمحة
بي ة ات موايفات ضارة خارج املناطق املكتظة بالسكان.
) ( 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.
ذينطةيةكى ئاسايى  /بآ زيان /بىَ خةوش
ذينطةيةكة كة :
أ-
ب-
ت-
ث-

نيشتنةوةى ناضارى تي َيدا بكريَت لةبةر طوجناويى رِووكةش و ناوضةكانى دةوروبةرى.
سةرنشينانى ثةروانةدارةكة(هةليكؤثتةرةكة) ثاريَزراوبن بةشيَوةيةكى طشتى لة مةترسى .
كاردانةوةى تيمةكانى ليَكؤلَينةوة و سؤراغ ( ثةجيور) و رِزطاركردن لة سنورى تواناكاندا دابيَت.
ِروودانى مةترسى ضاوةرِوانكراو لةسةر كةسةكان و مشةكةكانيان بة ئاستيَكى طوجناوبيَت.

ت َيبينى  :هةرناوضةيةك ضرِ بيَت بة دانيشتوان و ئةو مةرجانةى سةرةوةى تيَدابيَت بة ذينطةيةكى بيَزييان
دائةنريَت.
بي ة غري ضارة
بي ة نيها :
أ .تكن دراة عملية اابوط اإلضطراري كون سط ها واملناطق احمليطة بها م مة ل ل .
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ب .اغلو املروحية تكن محايتهم بشكل كايف من كانة امل اطر.
ج .ستوابة و مكانات نرق الب ث واإلنقا تكن حتقيقها و
د .حتماالت اخلطر املتوقعة على اع اص واملمتلكات مبستوى مقبول.
م حظة – .أي منطقة مكتظة بالسكان تتونر نيها املتطلبات امل كورة يف اععلى تعترب بي ة غري ضارة.
) ( References: Annex 6 Part III
17. Non-Instrument Runway
A runway intended for the operation of aircraft using visual approach
procedures.
فرِطةيةكى بآ ئاميَر
فرِطةيةك تايبةت بيَت بة بةكارهيَنان لةاليةن ئةو فرِؤكانةى بةضاو ِرايييَكارييةكانى نزيكبوونةوة ثةيرِةو
ئةكةن .
مدرج غري آلي
مدرج خمصص لإلست دام من قبل الطا رات ال تتبع سياقات التقرب البصري.

( 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.
ناوضةى( كةرتى) بةطةرِخستنى ئاسايى
كايةيـةكى ئامسانييـة بةرِووبـةريَكى زانــراو دريَذبؤتـةوة بـة سـةر هــةردوو الى تـةوةرى ديـاريكراوى ئارِاســتةى
نيشتنةوةى ئاميَرى و /يان نيشتنةوةى مايكرؤويفى لة كردةكانى نزيـك بونـةوةى تـةريبى سـةربةخؤدا تـةنها
نيوةى رِووبةرى بةكارهاتوو بؤ بةطةرخستنى ئاسايي ِرةضاوئةكريَت .
قطاع التشغيل اإلعتيادي
رال دوي معرف اعبعاد تتد اىل أي من دانيب ررى حمدد حمور مسار اابوط اآللي و  /أو اابوط املكروويفي،
ويف عمليات اإلقرتاب املتوازية املستقلة ال يؤخ يف اإلعتبار سوى النصف الداخلي ملنطقة التشغيل العادية.
) ( 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.
فرِيننامة ()NOTAM
بآلو كراوةيةكة بة ثةيوةندى تةلدار و بآ تـةل دابـةش ئـةكريَت زانياريـةكانى ثةيوةسـت بـة ثيَويسـتييةكانى
فرِؤكةوانى يان خزمةتطوزارييةكان يان رِيَكارةكـان يـان هـةر سةضـاوةيةك كـة مةترسـى بيَـت لـة بـارةى ئـةو
رِةوشةى دروست ئةبيَت يان بارودؤخى ئةو كاتة يان طؤرِانكارييةكان و زانينى ئةو رِيَنمابيانة زؤر ثيَويسن بـؤ
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كارمةندانى بوارى فرِؤكةوانى لة كاتى طوجناودا  (.بة ثيَى ئةو فريينامةيةى خوارةوة كة نوسراوة لة -09-29
 2017عيَراق هةردوو فرِؤكةخانةى سليمانى و هةوليَرى بة رِووى طةشتة نيَو دةولَةتيةكاندا وةستان) .
النوتام ( ع ن للطيارين )
ع ن يوزع باإلتصال السلكي وال ساكي وحيتوي علـى معلومـات تتعلـق بـ ي مـن جتهيـنات الطـريان أو خدماتـه أو
دراةاته أو أي مصدر خطورة  ،و ل من حيث النشوة أو احلالة الراهنة أو التغريات وتكون معرنة ه ه املعلومات
يف الوقل املناسج ضرورية للعاملني يف رال العمليات اجلوية.
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 .
ناوضةى قؤرخ /نةضوون
ِريَرةويَكة لة كايةى ئامسـانى بـة رِووبـةريَكى زانـراو دةكةويَتـة ناوة ِراسـت لـة نيَـوان ه َيلَـى ناوةرِاسـتى هـةردوو
فرِطةى بةكارهاتوبؤ كردةى نزيكبونةوةى تةريب تيَثةرِكردنى ئةو ناوضةية لة اليةن فرِؤكةكانةوة ناكريَت
بةبآ مؤلَةت وةرطرتن لة ضاوديَرى ئامسانى تا هيض فرِؤكةيةكى تر نزيك نةبيَتةوة لةو ناوضةى نزيكبونةوةى
دراوسىَ تا نةضيَتة دؤَخى مةترسييةوة .
منطقة عدم الت طي
ممر يف ادال اجلوي املعرف اعبعاد ويقع يف الوسط بني متدادي حموري املدردني املست دمني لعمليات اإلقرتاب
املتوازية املستقلة  ،وال تدخل الطا رة يف ه ا املمر ال ب ن من املراقج حتى ال تصبح أي طا رة يف منطقة
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.
 تآبينى كةش/ دياريدةى هةوايى
.هةلَسةنطاندنى هيَمانةيك يان زياتر لةرِةطةزةكانى(هيَمانةكانى) كةش و هةوا
) الريدة اجلوية ( اعنواة اجلوية
.تقييم عنصر واحد أَو أكثر من عنايرِ اعنواة اجلويةد
( 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.
 رِيَطر/بةربةست
: تةنيَكى جيَطري يان جوآلو (بةشيَوةيةكى كاتى يان بةردةوام) يان بةشيَكى
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أ -دةكةويَتة ناو ناوضةيةك كة مجوجؤلَى فرِؤكةي تيَداية لةسةر زةوى يان
ب -بةرزترة لةبةرزى دياريكراو بؤ سةالمةتى فرِؤكةكان لة هةوادا يان
ت -لةدةرةوةى ئةو ناوضانةية بةآلم دةبيَتة جيَطاى مةترسى لةسةر كةشتييوانى ئامسانى .
ت َيبينى  :بةربةست لةم بةلَطةيةدا تةنها بؤ مةبةستى ديارى كردنى ئةوشتانةن كة دةبيَتة مةترسى لةسةر
فرِؤكةكان لة ثرِؤسةكانى بةطةرخسن .
العا ق
دسم ثابل أو مت رك ( بشكل وق أو دا م ) أو دنة منه :
أ .يقع يف منطقة ضمن حركة الطا رات على اعرض  ،أو
ب .تتد أعلى من اإلرتفاع احملدد لس مة الطا رات يف اجلو  ،أو
ج .يقع خارج ه ه املناطق ال أنه يشكل خطرا على امل حة اجلوية.
م حظة – .العا ق يف ه ا املل ق مست دم نقط لغرض حتديد اعدسام ال تشـكل خطـرا علـى الطـا رات ضـمن
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.
بةرزايى قوتاربوون لةبةربةستةكان يان بةرزى قوتاربون لةبةربةستةكان
نزمرتين بةرزى يان كةمرتين بلَندى لةسةر ئاستى رِؤخى فرِطة يان لةسةر ئاستى فرِطة كة بةث َيى بارودؤخةكـة
.برِةخسيَت بؤ ثابةند بوون لةويَوة بة ثيَوةرة طوجناوةكان بؤ قوتاربون لة بةربةستةكان
 بــةرزي قوتــاربون لــة بةربةســتةكان لــة ئاســتى رِووى دةريــاوة ئــةثيَوريَت بلَنــدى قوتــاربون: 1 تــآبينى
لةبةربةســتةكان لــة رِؤخــى فرِطــةوة دةثيَور َيــت لــة ثرِؤســةى نزيكبونــةوةى درشــتدا بلَنــدى قوتــاربون لــة
بةربةستةكان يان لةسـةر ئاسـتى فرِؤكةخانـةوة يـان لـة ئاسـتى رِؤخـى فرِطـةوة ئـةثيَوريَت ئةطـةر ئـةو ئاسـتة
 مـةتر يـان2  ) ئاسـتى خـالَى فرِؤكةخانـةوة بيَـت بـة بـرِى زيـاتر لـةaerodrome elevation (لـةذيَر
 لــة كــاتى نزيكبونــةوةى بازنةيي ـدا بلَنــدى قوتــاربوون لــة بةربةســتةكان لــة ئاســتى فرِؤكةخانــةوة, )ثــآ7(
.ئةثيَوريَت
 بلَنــدى قوتــاربون لـة بةربةســتةكان) ئةنوســريَت/ ئــةم دوو دةسـتة واذةيــة بــة كـورتى بــة (بـةرزى: 2 ت َيبينـى

.( OCA/H (  و كة بةيةكةوة بةكارئةهيَنريَت بةObstical Clearancee Altitude/Height
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تيَبينى  : 3سةرجنى رِيَكارة تايبةتةكانى كةشتييوانى ئامسانى بدة (بةلَطة  – 8168بةرطى يةكةم  /بةشى
يةكةم  /برِطةى ضوارةم /بةشَى يةكةم برِطةى ( )1 -5و بةرطى دووةم  /بةشى يةكةم  /برِطةى ضوارةم /
فةسلَى ثيَنجةم برِطةى ( )5 -4بةمةبةستى زانينى ئةم ثيَناسةية
ارتفاع الت لص من العوا ق أو علو الت لص من العوا ق
أدنى ارتفاع أو أقل علو نوق منسوب عتبة املدرج أو نوق منسوب املطـار ،حسـج احلالـة ،ل لتـنام عنـده باملعـايري
املناسبة للت لص من العوا ق.
م حظة  : 1ارتفاع الت لص من العوا ق يقاس من متوسط مستوى سطح الب ر ،وعلو الت لص من العوا ق
يقاس من منسوب عتبة املدرج .أما يف حالة االقرتاب غري الدقيق نيقاس علو الت لص من العوا ق ما من
منسوب املطار وأما من منسوب عتبة املدرج ا كان ه ا املنسوب حتل منسوب املطار ب كثر من مرتين (  7أقدام
) ويف حالة االقرتاب الدا ري يقاس علو الت لص من العوا ق من منسوب املطار.
م حظة  : 2خيتصر ه ان املصطل ان على ه ا الن و" ارتفاع  /علو الت لص من العوا ق".
"  " Obstical Clearancee Altitude/Heightعند ست دامهما سويا و ختصارهم ( .) OCA/H
م حظة  :3أنظر السياقات اخلاية بامل حة اجلوية – عمليات الطا رات – ( املستند  ) 8168ادلد اعول اجلنة
اعول املقطع الرابع الفصل اعول الفقرة  1,5وادلد الثاني اجلنة اعول املقطع الرابع الفصل اخلامس الفقرة
 5,4لغرض معرنة تطبيقات ه ا التعريف.

( 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.
ناوضةى ب َيبةربةست /ب َيخةوش /بةر بةرةالَ
ئةو بةشة لة ئامسانى سةر رِووكةشى نـاوةوةى ئامـادةكراو بـؤ نزيـك بونـةوة  inner approach surfaceو
ِرووكارى طوزةرى ناوةوة  transitional surfacesو رِووكارى ئامـادةكراو بـؤ نيشـتنةوةى شكسـت و قـةراغى
ئةو ه َيلَةى ئةم رِووكارانة ديارى ئةكةن ئةم ناوضةية هيض بةربةسـتيَكى جـيَطري يـان جـوآلو نـاي برِيَـت جطـة
لــةو تةنــة الوازانــةى كــة لــة ســةرويةوة بــة ئاســانى وردوخــاش ئــةبن و وردبوونيــان ئاســانة و ديــاريكراون بــؤ
كةشتييوانى ئامسانى.
املنطقة اخلالية من العوا ق
اجلنة اجلوى املودود نوق السطح الداخلي املعد ل قرتاب والسطح االنتقالي الداخلي والسطح املعد للهبوط الفا ل
ودنة الشريط ال ي حتده ه ه اعسطح ،وال خترتقه أي عوا ق ثابتة غري اع ياة ض يلة الكتلة والقابلـة ل نكسـار
املقررة عغراض امل حة اجلوية.
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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.
طرتنى ئارِ استة  /داطريكردنى ئاراستة
ضوارضـيَوةيةكى ( ثلةيــةكى) مةترسـيية بــؤ ثيَكــدادان تيَيــدا دوو ئةوةنــدةى نزيكــى ن َيــوان دوو فرِؤكــة لةيــةك
دوريدا دابةش بكريَت بةسـةر ذمـارةى ئـةو فرِؤكانـةى كـة دةفـرِن لةسـةر ئاراسـتة دياريكراوةكانـدا لـة هـةمان
كاتدا.
غل املسار
بارامرت لنمو ج خماطر التصادم يكون ضعف حساب التقارب بني طا رتني يف بعد واحد مقسوم دا على العدد الكلي
للطا رات ال تطري يف املسارات املر ة يف نفس الفرتة النمنية الفايلة.
) ( 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.
شويَن يان بنكةى بةطةرِخسن
ئةو شويَنةية كة تيَدا كؤنرتؤلَى كردةكانى بةطةرِخستنى ليَوة دةكريَت .
ت َيبينى  :شويَن يان بنكةى كاركردن ئةو شويَنةية كة كةسة بةرثرسةكانى ثرِؤسةى خستنةكار تيا ئامادة
دةبيَت و تيَيدا تةواوى تؤمارى ثرِؤسةكانى بةطةرخستنى تيَداية بنكةى بةطةرِخسن طرنطى خؤى هةية كة
زياترة لة طرنطى ئةو خاآلنةى كة بانطةوازةكانى ليَوة ئةكريَت.
مكان أو قاعدة التشغيل
املوقع ال ي منه تتم السيطرة على عمليات التشغيل.
م حظة – .مكان أو قاعدة التشغيل عادة ما يكون يف املوقع ال ي يتوادد نيه اع اص املسؤولني عـن عمليـات
تشغيل الطا رة وال ي نيه تتوادد السو ت اخلاية بعمليات التشغيل .قاعدة التشـغيل اـا ثبـات أو أهميـة أكثـر
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.
بةكر طرتن بؤ كاركردن
تايبةتة بة دابينكردنى ثيَداويستييةكانى ئيشثيَكةرى ئامسانى بؤ فرِؤكةى زياتر  ,زياتر لةسةر بنةماى وةرزى
يان كورت ماوة دةبيَت.
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الت دري التشغيلي
خمصص لتلبية حتيادات املشغِّل اجلوي اىل طا رات ضانية ،وغالبا ما يكون على أساس مومسي أو قصري اعدل.
) ( References: Doc 8335
)8. Operating Life (of an asset
Period of time that a fixed asset can be used.
تةمةنى كاركردن(بؤ رِةضةلَةكيَك)
ئةو ماوةيةية كة تيَيدا دةتوانريَت شتة (رِةضةلَةكة) جيَطريةكة بةكاربهيَنريَت
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.
ضاوديَريي كاركردن
مةشقيَكة لةاليةن دةستةآلتةوة بؤ دةست ثيَكردنى طةشتةكة يان دريَذة ثيَدانى طةشتةكة يان الدان لة
ئارِاستةكةى يان كؤتايى هيَنان بةطةشتةكة بؤ دابينكردنى سةالمةتى فرِؤكةكة بة مةبةستى ِريَك خستنى
طةشتةكة و باش ج َيبةج َيكردنى .
87

املراقبة التشغيلية
ممارسة السلطة على بدة الرحلة أو موايلتها أو حتريف مسارها أو نها ها حتقيقا لس مة الطا رة وإلنتظام
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.
ثةيوةندييةكانى رِكيَفى بةطةرِخسن
ثةيوةندية ثيَويستييةكانى دةستةالَتى ج َيبةج َيكردنة بؤ دةست ثيَكردنى طةشتةكة يان بةردةوامى طةشتةكة
يان طؤرِينى ئارِاستةكةى يان وةستاندنى طةشتةكة لةبةر هؤكارى ثةيوةست بةسةالمةتى فرِؤكةكة و رِ َيك و
ثيَكى و باشى طةشتةكة .
ت َيبينى  :ئةم جؤرة ثةيوةنديية بؤ مةبةستى ئا َل و طؤرِى نامةكانة لة نيَوان فرِؤكةكان و اليةنةكانى
بةطةرِخةرى فرِؤكةكان.

تصاالت املراقبة التشغيلية
اإلتصاالت ال زمة لتنفي السلطات املتعلقة ببـدة الرحلـة أو سـتمرارها أو تغـيري ودهتهـا أو يقانهـا عمـور تتعلـق
بس مة الطا رة و نتظام وكفاةة الرحلة.
م حظة  _.ن ه ا النوع من اإلتصاالت عادة ما يكون عغراض تبادل الرسا ل بني الطا رة واجلهة املشغلة اا.
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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.
هةلَةكانى بةطةرِخسن
هـةرالدانيَكى ســتونى فرِؤكةكةيـة لــة ئاســتى فرِينةكـةى خــؤى و ِرووبـدات لــة ئــةجنامى كـاريَكى هة َلــة لةاليـةن
ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى يان دةستةى فرِؤكةوانةوة .

اعخطاة التشغيلية
أي احنراف رأسي للطا رة عن مستوى الطريان الص يح نتيوة إلدراة خاطئ من دانج مراقبة احلركة اجلوية
أو طاقم الطا رة.

) ( References: Doc 9574
89

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.
ثالنى فرِين  /نةخشةى فرِين
ثالنى بةطةرِخةرة كة بتوانيَت سةالمةتى طةشـتةكة دابـني بكـات لةسـةر بنـةماى توانـايى و رِةوشـى فرِؤكةكـة
بةرِةضاوكردنى هةموو سنور و بارودؤخة ضاوةرِوان كراوةكـان لةسـةر ئـةو ئارِاسـتةيةى كـة فرِؤكةكـة لةسـةرى
ئةرِوات لةطةلَ ئةو فرِؤكةخانانةى كة بةرةو رِووى ئة فرِن.
خطة الطريان التشغيلية
خطة املشغل ال تؤمن س مة الرحلة مستندة على موايفات الطا رة وكفاةتهـا مـع اعخـ بنظـر اإلعتبـار كانـة
احملدوديات والظروف املتوقعة ضمن املسار ال ي ستسلكه الطا رة واملطارات املتودهة اا.

) ( 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.
ثالنى خستنةكار
نةخشة سازى بؤ ثرشؤسةكانى ثةيوةست بة طةشتةكة لةاليةن بةطةرِخةرةوة .
.
الت طيط التشغيلي
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.
ثيَويستيةكانى بةطةرِخسن
ديــارى كردنــى ئــةدطارةكانى بةطةرِخســن كــة ثيَويســتة دابــني بكــريَن لــة سيســتميَكدا بــؤ ثيَشكةشــكردنى
خزمةتطوزارى هاتوضؤى ئامسانى بؤ بةكارهيَنةران بةشيَوةيةك كة ضوست و رِيَك و ثيَك بيَت.
متطلبات التشغيل
حتديد اخلواص التشغيلية املطلوب تونرها يف النظام لتقـديم خـدمات احلركـة اجلويـة للمسـت دمني بشـكل كفـوة
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.
رِيَبةرى كردةكان
ئةوبةلَطةيةية كة تةواوى ئةو ِريَكار و رِيَنمايى و رِيَسايانةى تيَداية كة بةكارئةهيَنريَن لةاليـةن كارمةنـدان
كاتى ج َيبةج َيكردنى ئةركةكانيان.
دليل العملياتِ
الدليل ال ي يتضمن السياقات والتعليمات والتوديهات لغرض ست دامه من قبل العاملني أثناة أداةهم وادباتهم.
) ( 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.
رِةوشى ثرِؤسةكان
ئةو رِيَطةثيَدان و مةرج وكؤتانةية كة لةطةلَ برِوانامةى ئيشثيَكةرى ئامسانيدايـة و وابةسـتةى ئـةو مةرجانـةن
كة لة بةلَطةى ثرِؤسةكاندا نوسراون .
موايفات العمليات
هي اع ونات ،والشروط ،والقيود ال ترانق هادة املشغل اجلوي وال ختضع للشروط املنصوص عليها يف دليل
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.
بةطةرِخةر /ئيشثيَكةر
كةسيَكة يان دةزطايةكة يان رِيَكخراويَكة بةشدارة لة بةطةرِخستنى يةكيَك لة فرِؤكةكان يان ئامادةيى ثيشان
ئةدات بؤ بةشداربوون لة بةطةرِخستنيدا.
املشغِّل
هو

ص ،أو منظمة ،أو مؤسسة ،مشارك يف تشغيل حدى الطا رات أو يعرض املشاركة نيها .
( 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.
بةلَطةى رِكيفكردنى ضاكسازى ئيشثيَكةر
بةلَطةيةكــة رِيَكــارة ثيَويســتييةكانى بةطةرِخــةر دابينــدةكات بــؤ دةســتةبةر كــردن و ثابةنــدبوون بــة تــةواوى
ثيَويستييةكانى ضاكسازى خشتةيي و بآ خشـتةيي لـةكاتى ديـارى كـراودا سـةبارةت بـة فرِؤكـةكانى ئيشـثيَكةر
بةرِيَطةيةك كة ئيشثيَكةر بة تةواوى كؤنرتؤلَى هةية بةسةريدا .
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دليل املشغل اخلاص بالسيطرة على الصيانة
مستند يبني سياقات املشغل الضرورية لضمان أن مجيع متطلبات الصيانة اددولة وغري اددولة قـد
بها يف الوقل احملدد بالنسبة لطا رات املشغل وبطريقة مسيطر عليها ومقنعة.

اإللتـنام

) ( 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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مةترسيية طشتطريةكان
مةترســييةكانى ثيَكــدادان ب ـؤ هــةموو ئــةو هؤكارانــةى كــة مةترســيية تةكنيكيي ـةكان ئةيانطريَتــةوة (ســةيرى
ثيَناســةى مةترســييةكان بكــة) لةطــةلَ ســةرجةم مةترســييةكان بــة هــؤى هة َلــةكانى بةطةرِخســن و بارودؤخــة
كتوثرِيية كان لة كاتى فرِيندا .
امل اطر العامة
خماطر التصادم جلميع اعسباب ال تشمل امل اطر الفنية ( أنظر التعريف ) ومجيع امل اطر بسبج اعخطاة
التشغيلية وحاالت الطواري يف أثناة الطريان.
) ( References: Doc 9574
20. Overlapping Targets
A condition where radar replies overlap each other in range and/or azimuth.
)" (See also "Garbling
ثيَكدا ضوونى ئاماجنةكان
بارودؤخيَك كة تيَيدا وةآلمةكانى رِادار لة سيَرة (قةمضى بينني) و ئاسؤدا يةكانطريدةبن يان ثيَكدادةضن .
تَدَاخل 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
ئةو فشارةية يان ئةو ثالَة ثةستؤيةي يةكسانة بة يةك نيوتن بؤ يةك مةتر دووجا.
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.
طوزةرى يةك رِا
ت َيثةرِبوونى ئةو رِووداوانةى كة دوو فرِؤكة يةكانطري دةبن لة كاتى فرِيندا لة بارى دريَذى لة سةر
ئارِاستةيةكى ثيَضةوانة يان لة سةر هةمان ئارِاستةى سةر رِيَرةوى ئامسانى و لة ئاستةنزيكةكانى فرِين لةسةر
بنةماى جياكردنةوةى ستونى نةخشة بؤ كيَشراو.
تواتر العبور
تواتر اعحداث ال تتداخل نيها طا رتان تداخ د طولياد عند طريانهما يف اجتاه معاكس أو يف نفس االجتاه على
نفس الطريق اجلوي وعند مستويات طريان متقاربة وونقاد للفصل الرأسي امل طط .
) ( References: Doc 9574
)3. Pavement Classification Number (PCN
A number expressing the bearing strength of a pavement for unrestricted
operations.
ذمارةى ثؤلَينى تؤكمةيى رِووثؤش
ذمارةيةكة ئاماذةية بؤ هيَزى بةرطةطرتنى رِووثؤشكراوةكة كة بتوانريَت بآ كؤت و بةند بةكاربهيَنريَت .
الرقم اخلاص بصنف الرييف أي متانة الرييف
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 مؤلَةتى كارمةندانى فرِؤكةوانى
نوسينطةيةكة لة ناو دةستةآلتى فرِينى شارستانى بةر ثرسة لة ثلة و كاروبارة ثةيوةستةكانى دةركردنى
مؤلَةتى كارمةندانى بوارى فرِين.
مكتج ؤون دازات العاملني يف الطريان
املكتج املسؤول داخل هي ة الطريان املدني عن اخلطوات واملهام املتعلقة ب يدار دازات العاملني يف رال الطريان.
) ( 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.
رِةوشة كةشتييوانييةكان بة ثيَى جيَبةج َيكردن
كةشتيةوانى دةظةر لةسةر بنةماى ئةو مةرجانةى كة بؤ جآبةجآ كردن دانراوة لةسةرئةو فرِؤكةيةى ئيش
ئةكات لة سةر دريَذايى هةر رِيَرةويَكى ئامسانى سةر بة خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤلَى هةوايى  ,يان لةناو
دةظةرى رِيَكارةكانى نزيكبونةوةى ئاميَرى  ,يان لةهةر كايةيةكى ئامسانى دياريكراو.
ت َيبينى  :مةرجةكانى ج َيبةج َيآكردن لة رِةوشةكانى كةشتييوانى دا دةرئةبرِدريَت بة ثيَوةرةكانى وردى و
دلَنيايى (سةالمةتى سطنالَةكان ) و بةردةوامى و توانستى كاركردنى بةردةست لةو ثرؤسة هةوايية كة ث َيشنيار
كراوة بة ث َيى تيَطةيشتنى كايةى ئامسانى بةآلم ثيَوةرى هةبونى سطنالَةكانى سيستمى كةشتييوانى بة مانطة
دةست كردةكان لة رِيَطةى سيستمى جيهانيةوة بؤ دياريكردنى شويَن يان سطنالَى ياريدةرة كةشتيةوانيةكان
يارمةتى ضةمكى كايةى ئامسانى ئةدات تا بتوانريَت رِ َيكارة كةشتيةوانيةكان ج َيبةج َيبكريَت.
موايفات امل حة القا مة على اعداة
م حة املنطقة بناة على روط أداة مقررة على الطا رات املشغلة على طول أي طريق دوي تابع خلدمات
احلركة اجلوية ،أو يف منطقة دراةات االقرتاب اآللي ،أو يف أي رال دوي بعينه.
م حظة — روط اعداة يعرب عنها يف املوايفات امل حية مبقاييس الدقة واملوثوقية ( س مة اإل ارات )
واالستمرارية والقدرة الوظيفية املتونرة يف العملية اجلوية املقرتح تشغيلها مبودج مفهوم ادال اجلوي .أما
مقياس توانر ارات نظام امل حة باعقمار الصناعية املرسلة عرب النظام العاملي لت ديد املوقع أو ارات
املساعدات امل حية نهو يراعى يف مفهوم ادال اجلوي لكي يتسنى تنفي التطبيقات امل حية.
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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.
بةريَوةبردنى رِاييكردن
كردةيةكى كارليَكيى ية كة تيَيدا بة تيَثةرِبوونى كات ضاوةرِوانى باشكردنى جؤرى ج َيبةج َيكردنى
 ديارى: ثيَشكةشكارى خزمةتطوزارييةكان دةكريَت ئةم ثرؤسةية ثيَك ديَت لة ذمارةيةك قؤناغ ئةمانةن
كردنى ئاماجنةكانى جآبةج َيكردن هةلَبذاردنى ئاماجنةكانى ج َيبةج َيكردن و دياريكردنى مةبةستةكان
.دياريكردنى جيَبةج َيكردن ئامادةكردنى رِاثؤرت و هةلَسةنطاندنى ج َيبةج َيكردن
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دارة اعداة
عملية تفاعلية يتوقع من خ اا حتسـن أداة مقـدم اخلـدمات مـع مـرور الـنمن .وتتـ لف هـ ه العمليـة مـن عـدة
مراحـل  ،هـي  :حت ديـد أهـداف اعداة  ،و ختيـار مؤ ـرات اعداة وحتديـد غاياتهـا  ،وريـد اعداة  ،و عـداد التقـارير
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 فرِؤكة
ئةو فرِؤكةوانةية كة ئيشثيَكةرى ئامسانى داميةزراندوة يان ئةو فرِؤكةوانةى خاوةنى فرِؤكةكة دياريكردوة (
لة بارودؤخى فرِينى طشتى) بةو ثيَيةى ئةو سةركردةية و رِاسثيَدراوة بة بةطةرِخستنى طةشتةكة بة ئارامى.
قا د الطا رة
الطيار ال ي عينه املشغل  ،أو ال ي عينـه املالـ يف حالـة الطـريان العـام  ،بويـفه القا ـد واملكلـف بتسـيري الرحلـة
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 فرِؤكة لةذيَر سةرثةرشتيدا
ئةو ياريدةدةرة فرِؤكةوانةية كة ئةرك و فةرمانى سةركردةى فرِؤكةكـة جيَبةجيَـدةكات لـة ذيَـر سةرثةرشـتى
سةركردةى فرِؤكـة(كابن) بـةث َيى رِيَكارةكـانى سةرثةرشـتيكردن كـة ثةسـةند بيَـت الى دةسـتةآلتى دةركردنـى
مؤلَةت .
قا د الطا رة حتل اإل راف
طيار مساعد يؤدي وادبات ومهام قا د الطا رة حتل راف قا د الطا رة  ،وطبقا عسلوب راف مقبول لدى
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 ).
نيشاندةرى ثيَطة  /شويَن نيشاندةر
نيشان دانى زانياريةكانى رِادار و يان هةر زانياريةكى تر بة هةمان شيَوازى شويَنى ئاسؤيى (وةكو ئةوةى بة
ئاستى ئاسؤيى نيشان بدريَت).
مؤ ر املوقعِ
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.
خالَى نةطةرِانةوة
دوا خالَى جوطرافيايية كة فرِؤكةكة ئةيطاتىَ و ناتوانيَت ليَوةى بطةرِيَتةوة بؤ فرِؤكةخانةى بةجيَه َيلَراو بةآلم
دةتوانيَت بةردةوام بيَت بؤ فرِؤكةخانةى مةبةست يان فرِؤكةخانةى يةدةك تايبةت بة قؤناغ َيكى سةر رِيَرةوى
ئامسانى .
نقطة عدم الردوع ( ال عودة )
آخر نقطة دغرانية ال

ا ويلتها الطا رة ال تكن اا العودة للمطار ال ي غادرت منه ولكن ب مكانها اإلسـتمرار

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.
جةمسةرطريى  /ثورةدان
ئارِاستةبوونى بوارى كارةبايى بؤ ئةو وزةيةى كة رِادار ثةخشى ئةكات بةث َيى ليَكةوتى فرِؤكةكة بةزةويدا (بة
ئاسؤيى بة ستونى بادانةوة بؤ الى ضةث بادانةوة بؤ الى رِاست لةسةر شيَوةى هيَلكةيى  ......هتد)
اإلستقطاب
جتاه احلقل الكهربا ي للطاقة ال يبثها الـرادار ونقـا لتمـاس الطـا رة مـع اعرض ( أنقيـا  ،عموديـا  ،سـتدارة اىل
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.
ِريَكخستنى طردبونةوة
ضةند رِيَكاريَكى بازرطانيية ئةو بابةتانة لة خؤ دةطريَت سةبارةت بة ِريَكةوتن لةسةر قةبارة و مةرجةكانى
خستنةكار لةطةلَ هاوبةشى لة نيَوان اليةنةكان لة ِرةطةزيَك يان زياترى رِةطةزةكانى مجوجؤلَى هةوايى و
طوزةركردنةكان و دابينكردةكان داهاتةكان و تيَضوةكان.
ترتيبات التومع
هي ترتيبات جتارية تكن أن تشمل املتفق عليه من السعة ،و روط التشغيل ،واملشاركة بني اعطراف يف واحد أو
أكثر من عناير احلركة اجلوية ،والرتددات ،والتوهينات ،واإليرادات ،والتكاليف.
) ( 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.
ثيَطة  /هةلَكةوتةى جوطرايف
كؤمة َليَك تان و ثؤية (ه َيلَى دريَذى و ثانى) ئاماذةية بؤ برِطةيـةكى ذمـارةيى ناتـةواو كـة شـويَنى خـا َليَكى ديـار
لةسةر زةوى ديارى ئةكات.
املوقع (اجلغرايف)
رموعة حداثيات ( خطوط طول وخطوط عرض ) تشري اىل املقطع احلسـابي النـاقص الـ ي حيـدد موقـع نقطـة
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.
شويَن دياريكردن
بينينى شويَن لةسةر ثةردةى ثيشاندانى رِةوشةكة  ,بآ نيشانة بىَ يان بة نيشانةوة بؤ شويَنى هـةر فرِؤكةيـةك
يان هةر طاليسكةيةك لة فرِؤكةخانة يان هةرشتيَكى تر .
بيان املوقع
البيان البصري بشكل غري رمني أو رمني علـى ا ـة عـرض احلالـة ملوقـع أي طـا رة أو أي عربـة يف املطـار أو أي
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.
نيشانةى شويَنةكة
بينينى شويَن لةسةر شيَوةى نيشانة لةسةر ثةردةى ثيشاندانى رِةوش بؤ شويَنى هةر فرِؤكةيةك يان
ئؤتؤمبيليَك لة فرِؤكةخانة يان هةر شتيَكى تر بةمةرجآ ئةو دياريكردنة وةرطريابيَت لة ضارةسةرة خؤ بة
خؤكان بؤ زانيارييةكانى شويَن يان لة هةر سةرضاوةيةكى ترةوة.
رمن املوقع
البيان البصري بشكل رمني على ا ة عرض احلالة ملوقع أي طا رة أو أي عربة يف املطار أو أي ـية آخـر  ،علـى
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
فرِؤكةى فرِينى ستونى
فرِؤكةيةك قورسرتبيَت لة هةوا بتوانيَت بة ستونى بةرزبيَتةوة ( ) take-offو بنيشيَتةوة بةخيَراييةكى
كةم بفرِيَت بةشيَوةيةكى بنةرِةتى بةهؤى ئاميَرى بةرزكردنةوة بة بزويَنةريَك يان زياتر يان بة ثالَنانى
بزويَنةريَك يان زياتر بؤ بةرزبوونةوة لةو قؤناغةكانى فرِين و فرِؤكةكة رِووكةشيَك يان زياترى نةخوالوةى
طوجناوى هةبيَت بؤ ثاريَزطارى كردن لة فرِينى ئاسؤيى.
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طا رة اإلق ع الرأسي
 تعتمد بشكل،  والطريان بسرعة من فضة،  قادرة على اإلق ع الرأسي واابوط الرأسي، طا رة أثقل من ااواة
أساسي على معدات رنع تعمل مب رك ( واحد أو أكثر ) أو بدنع احملرك ( الواحد أو اعكثر ) لت قيق الرنع
.  واا سطح نسيابي ( واحد أو أكثر ) غري دوار للم انظة على الطريان اعنقي، يف ه ه املراحل من الطريان

( 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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ضرِى نيشن
ئاماذةية بة برِى باران يان شةختة يان بةفر يان ثرِوشةيةك كة لة يةكةكى كاتيى دياريكراودا كؤبؤتةوة و

ئاماذةى ثآ ئةدريَت بة دةستةواذةى( كةم مام ناوةند زؤر) ضرِييةكةش بة جؤرى نيشتنةكة
دةرئةبردرِيَت كة دروستبووة بةث َيى رِيَذةى باران بارين يان شةختةكة  ,ضرِييةكة بةثيَى مةوداى بينني
دةرئةبرِيَت لة كاتى بةفر و ثرِوشةدا بةثيَى كات تيَكرايى بارين ئةذم َيردريَت نةك ضرِيةكة بذم َيردريَت لة
كاتيَكى دياريكراودا.

كثانة ترسبات املطرِ أو اجلليد أو الثلج أو الر ا
يقصد بها كمية املطر أو اجلليد أو الثلج أو الر ا ال مجعل خ ل نرتة زمنية معينة ويتم التعبري عنها بعبـارة
خفيف أو معتدل أو كثيف والكثانة يعـرب عنهـا ونقـا لنـوع الرتسـبات احلايـلة سـتنادا اىل معـدل سـقوط املطـر أو
اجلليد أو ستنادا اىل مدى الرؤية يف حالة الثلج والر ا  .ن معدل السقوط يتم حتسـابه ونقـا للـنمن وال يصـف
الكثانة بشكل دقيق يف وقل معني.

) ( References: Doc 9640
18. Precision

The smallest difference that can be reliably distinguished by a measurement
process.
ووردى
كةمرتين جياوازيية كة بة ووردى تيَبينى بكريَت لة بةكارهيَنانى ئامرِازةكانى ثيَوانة كردن .
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.
ِر يَكارةكانى نزيكبونةوةى وورد
ِريَكارةكانى نزيكبونةوةى ئاميَريية بة بـةكارهيَنانى ئـةو زانيارييانـةى لـة سيسـتمى نيشـتنةوةى ئـاميَرى ILS
يان لة رِادارى نزيكبونةوةى ورد  PARوةرطرياوة كة شويَنى بينراوى خؤى و ثيَطةى ستونى فرِؤكةكـة ديـارى
ئةكات.
سياقات اإلقرتاب الدقيق
سياقات تقرب آلي ب ست دام املعلومات املستلمة من نظام اابوط اآللي (  ) ILSأو رادار التقرب الدقيق
(  ) PARال 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.
ِرادارى نزيك بونةوةى وورد
ئةو رِادارةية كة بةكاردةهيَنريَت بؤ دياريكردنى شويَنى فرِؤكةكة لة كاتى نزيكبونةوةى كؤتايى سةبارةت بة
تةنيشتةالدان و ستونةالدان لةسةر ئارِاستةى ناونراو بؤ نزيكبونةوة لةطةلَ دوورى فرِؤكةكة لة خالَى
بةركةوتنى زةمينى لة سةر فرِطة .
110

ت َيبينى  :مةبةست لة بةكارهيَنانى رِادارى نزيكبونةوةى ورد ثابةند بوونى فرِؤكةوانةكةية بة رِ َينمايية
ب َيتةلةكان لة قؤناغةكانى كؤتايى نزيك بونةوة بةمةبةستى نيشتنةوة .
رادار اإلقرتاب الدقيق
الرادار ال ي يستعمل لت ديد موقع الطا رة أثناة اإلقرتاب النها ي من حيث حنرانها اجلانيب و حنرانها الرأسي عـن
املسار اإلمسي لإلقرتاب  ،وبعدها عن نقطة م مسة اعرض.
م حظـة  :الغـرض مــن سـتعمال رادار اإلقــرتاب الـدقيق هــو موانـاة قا ــد الطـا رة ب ر ــادات السـلكية يف املراحــل

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.
ئاميَرى ضاوديَرى وردى سةر فرِطة
سيستميَكى بينينطيَرى رِادارى تايبةمتةندة بؤ ضاوديَرى ئةو فرِؤكانةى كة بـة هاوكـات ثرِؤسـةى نزيكبونـةوةى
ئاميَرى ئةجنام ئةدةن لةسةر فرِطة تةريبةكان كة نيَوانيان لة 1525م ( 5000ثآ) كـةمرتة بـةآلم لـة 1035
مةتر يان  3400ثآ كةمرت نيية ثيَويستة ثلةى بينني لـة  %6ثلـة ( 1سـيطما) كـةمرت نـةبيَت ولـة هـةر 2,5
ضركةيةك يان كةمرتيش نو بكريَتةوة هةروةها سيستمةكة نيشاندانيَكى رِوونـى هـةبيَت كـة بتوانيَـت ثـيَش
بينى بكات بؤ شويَنى فرِؤكةكة وبة الدانى فرِؤكةكةش ئاطادارى بدات .
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دهاز مراقبة االقرتاب الدقيق من املدرج
هو نظام اسـتط ع راداري مت صـص ملراقبـة الطـا رات الـ جتـرى عمليـات اقـرتاب متنامنـة آليـة مـن مـدارج
متوازية تفصلها عن بعضها مسانة أقل من  1525مرت ( 5000قدم) ولكنه ليس أقل من  1035مرت ( 3400
قدم ) وينبغي أن ال تقل دقة السمتية عن  0.06دردـة ( سـيوما واحـدة )  ،وأن جيـدد كـل  2,5ثانيـة أو أقـل ،
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.
بالَوكراوةى ثيَش طةشت
بةدةستهيَنانى ئةو زانيارييانةي كة ثةيوةنديان هةية بة (فرِيننامة طرنطةكان) ( )NOTAMو
ئامادةكردنيان ثيَش طةشتةكة .
نشرات معلومات ما قبل الرحلة
تونري املعلومات املتعلقة ب ع نات الطيارين (  ) NOTAMاملهمة وتهي تها قبل بدة الرحلة.

) ( 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.
نامةيةكى ئاسايى هةلَطرياوى ثيَش وةختة
نامةيةكة بة دةقيَكى ئاسايى هةلَطرياو لة ناوسيستمى فرِؤكةكـة يـان لـة سيسـتمى زةمينـى ئامادةبيَـت بـؤ بـة
كارهيَنان.
عنصر الرسالة النصية العادية املنسقة سلفا
عبــارة عــن عنصــر رســالة نصــية عاديــة خمنونــة داخــل منظومــة الطــا رة أو يف املنظومــة اعرضــية ود ـاهنة

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.
ثيَدانى ثيَشينة /باربو كردن
ثيَدانى بةشيَك يان تةواوى برِى تةرخان كراوى بودجة ثيَشةكى بـؤ ثيَداويسـتييةكانى كةشـتييوانى ئامسـانى
لة رِيَطةى كؤكردنةوةى ئـةو بـاج و خةراجانـةى كـة دانـراون لةسـةر سـودمةندةكان ثـيَش ج َيبـةج َيكردنى ئـةو
ثيَداويستييانة .
التمويل املسبق
التمويل اجلزئي أو الكامل ملشروع جتهيزات مالحة جوية من خالل جباية الرسوم املفروصة على املنتفعني قبل
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.
بلَندى فشارى/ فشارة بلَندى
.فشارى هةوايةك كة ئامازةى ثيَ ئةدريَت بة بةرزى بةرانبةرةكةى لة كةشة فشارى ثيَوانةيى
اإلرتفاع الضغطي
.ضغط دوي معرب عنه باإلرتفاع املقابل له يف الضغط اجلوي القياسي

( 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.
ئةو مةوداى(قةمضى) بينينةى لة ئيَستادا هةية
دوورترين برِكردنى بينينى ضاو بةث َيى ثيَناسةى برِكردنى ضاو ديارى كرابيَت كة بة اليةنى كةم بطاتة
نيوةتريةي ئاسؤ يان كةمرت نةبيَت لة نيوة تريةى بازنةيى ئامسانى فرَؤكةخانة لةطةلَيشيا ئةو ضاو برِكدنة
كة شويَنة نزيك و  /يان دورةكانيش بطريَتةوة.
ت َيبينى  :مةوداى بينني دةتوانريَت لةاليةن كةسةكانةوة يان بةهؤى ئاميَرةوة دياريبكريَت ئةطةر ئاميَرى
ثيَوانى مةوداى بينني بةكاربهيَنريَت دةبيَت بة باشرتين رِيَطة كة بةكاربهيَنريَت بؤ دياري كردنى دوور بينني
.
مدى الرؤية السا دة احلالية
م حظتها ضمن ما ال يقل عن نصف دا رة اعنق
أعلى مدى رؤية ريدها حسج تعريف مدى الرؤية وال
أو ضمن ما ال يقل عن نصف دا رة املطار علما أن ه ه املسانات تكن أن تتضمن مناطق متامخة أو غري متامخة.
م حظة – .تكن حتديد مدى الرؤية من قبل أ اص أو من خ ل أدهنة آلية علمـا أنـه يف حالـة نصـج أدهـنة

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.

كؤتا ئاست بؤ نرخةكة
بةرزترين نرخى دياريكراو بةثآى سياسةتى نرخةكان يان بةث َيى ياسايةكى ديارى كراو.
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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 airground communication in a radiotelephony network.
شةثؤىل سةرةكى يان بنةرِةتى
شةثؤليَكى ثةيوةنديى رِاديؤية وةكو شةثؤىل سةرةكى بؤ فرِؤكةكان دياريكراوة بةمةبةسـتى ثةيوةنـديى ئامسـان
بة زةمني لة ميانى تؤرِى ثةيوةنديية رِاديؤييةكانةوة.
املودة اع ساسية أو الر يسية
مودة اإلتصاالت الراديوية ال

ضمن شبكة اإلتصاالت الراديوية.

حتديـدها لتكـون املودـة اعساسـية للطـا رات عغـراض اإلتصـاالت دـو – أرض

) ( 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.
ئامرِازة سةرةكييةكانى ثةيوةندي
ضةند ئامرِازيَكى ثةيوةنديية بةشيَوةيةكى ئاسايى بةكارئةهيَنريَن لة نيَوان فرِؤكةكان و ويَستطة زةمينييةكان
بةو ث َييةى باشرتين بذاردةي بةردةستة بؤ ئامرِازةكانى ثةيوةندى.
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وسا ل اإلتصاالت اعساسية أو الر يسية
وسا ل اإلتصاالت ال تست دم بشكل عتيادي بني الطا رات واحملطات اعرضية ب عتبارها اإلختيار اعول مـن بـني
وسا ل اإلتصاالت املتونرة.
) ( References: Annex 10 Volume V
30. Primary Radar
A radar system which uses reflected radio signals.
ِر ادارى سةرةتايى (بنةرِةتى)
ئةو سيستمة رِادارييةية كة سطنالَى ب َيتةىل طيَ ِردراوة (ثيَضةوانةكراو) بةكارئةهيَنيَت.
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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فرِطة سةرةكي)يةكان(
ئةو فرِطة دانسقةيةية بؤ بةكارهيَنان يان فرِطةى هةلَبذيَردراوة رِةضاو بكريَت بة بةراورد لةطةلَ فرِطةكانى
تر .
املدرج اعساسي أو املدارج اعساسية
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.
ِر ادارى طةرِانى سةرةكى
سيستميَكى رِادارى طةرِؤكة ئةو سطناآلنة بةكارئةهيَنيَت كة ثيَض ئةكةنةوة (ئةدريَنةوة).
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.
شويَنى سةرةكيى كاركردن
تا ئيَستا لة دؤكؤميَنتةكانى ئايكاودا ضةمك بؤ شويَنى كاركردنى سةرةكى بةطةرِخةرةكان ديارى نةكراوة جطة
لةو ئاماذةيةى كة مادة ()83ى ثيَ دوبارة كراوةتةوة هةروةها لة ثيَناسةى وآلتى بةطةرِ خةر (سةيرى
دؤكؤميَنتى خوارةوةبكة) ثيَويستة رِةضاوى هةر رِيَكةوتيَك لة ِريَكةوتيَكةوتةكان لة كاتى خؤيدا بكريَت  .و
بةراورد بكريَت لة نيَوان طرنطى شويَنة جياوازةكانى كاركردنى بةطةرِخةرةكان بةو شيَوةيةى كة بتوانريَت
شويَنى كاركردنى بنةرِةتييان تيا هةلَبذيردريَت.
هةروةها رِيَنمايية ناوخؤييةكان يان ياساكان دةتوانن ثيَناسة و ثيَوةرةكان دابنيَن تا يارمةتيدةربن بؤ
دياريكردنى شويَنى كاركردنى سةرةكى بةطةرِخةرة هةواييةكان .
مكان العمل الر يسي
مل يتم حتى اآلن حتديد مفهوم مكـان العمـل الر يسـي للمشـغِّل يف وثـا ق االيكـاو ،رغـم اإل ـارة ليـه يف املـادة ٨٣
مكرر ،وك ل يف تعريف" دولة املشغل ( أنظر أدناه ) وجيج أن يتم تقدير الوقا ع يف كل حالـة ،واملقارنـة بـني
أهمية خمتلف أماكن عمل املشغلني  ،حبيث يـتم ختيـار املكـان الر يسـي بينهـا .وتكـن للفقـه احمللـي أو لل ـاالت
القانونية أن تقدم أيضا تعريفات ومعايري تساعد يف حتديد مكان العمل الر يسي للمشغِّل اجلوي.
) ( 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.
ثةيوةنديية ضاثكراوةكان
ئـةو ثةيوةندييانةيــة كـة بــة شـيَوةيةكى رِاســتةوخؤ تؤمــاريَكى ضـاث كــراوى نامـةكان دةســتةبةردةكات تايبــةت
بةهةر ويَستطةيةكى ترى دةووروبةر .
) ( 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.
بةشداريى كةرتى تايبةت
بةشداريى كةمينةيةك يـان دةسـتةيةكى كـةرتى تايبـةت لـة خاوةنـداريَتى ضـةند كةرةسـتةيةكى دابينكـراو و
ضةند خزمةتطوزاريةك بةشداريكردنى كةرتى تايبةت شيَوةى طر َيبةستى كاربةرَ Aيكردن و /يان طر بةسـتى
بةكر َيطرتنيش دةطريَتةوة.
مشاركة القطاع اخلاص
مشاركة اعقلية أو رتاك هي ة من القطاع اخلاص يف ملكية بعا التوهينات واخلدمات  .وقد ت خ مشاركة
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.
تايبةمتةندبوون /ثشكيَنة
طواستنةوةى زؤرينةى يان سةرجةم خاوةنداريَتى كةرةستة دابينكراوةكان و خزمةتطوزارييةكان بؤ كةرتى
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.
ثشكنينى ناوادة /هاتنى ناوةختة
رِيَكةوتى يان رِوودانى طةيشتنى نامةيةك ثةيوةندى بة ترثةى رِادارييةوة هةبيَت كة تايبةت بيَت بة بينينى
ئاماجنيَك لةاليةن سيستمى رِادارةكةوة.
حتمالية الكشفِ
حتمالية ويول رسالة تتعلق بنبضة رادارية ختص هدف

كشفه من قبل منظومة الرادار.

) ( 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 بةكارهيَنانى مادةى ترسناك
ئــةو رِيَكارانةيــة كــة دةطيَريَتــة بــةر بــؤ نةهيَشــن يــان كةمكردنــةوةى ئاســةوارى دةرونــى و فســيؤلؤجى و
تةندروســتى و كردةي ـى و كؤمةآليــةتى كــة لــة ئــةجنامى بــةكارهيَنانى مــادة ترســناكةكان دروســت دةب ـن يــان
سنوردانان بؤ بةكارهيَنانى ئةو مادانة بة تايبةت ئةو مادانةى كار ئةكةنة سةر سةالمةتى بوارى فرِين .
التدخل ملنع التعاطي اخلطر للمواد
ويعين اخلطوات الرامية ىل زالة اآلثار النفسية والفسيولودية والطبية والوظيفية والعملية واالدتماعية الناجتة
عن تعاطي املواد أو احلد من ت ثريها ،خاية املواد ال تؤثر على الس مة يف قطاع الطريان.
) ( 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 بةكارهيَنانى مادةى ترسناك
رِيَكــارى ثيَويســت ئةطريَتــةوة بــؤ دانةمةزرانــدنى ئــةو كةســانةى مــادةى هؤشــبةر بةكارئــةهيَنن لــة بوارةكــانى
سةالمةتى فرِؤكةوانى هـةروةها ئـةو هةنطاوانـةش ئةطريَتـةوة كـة بـؤ مةبةسـتى بـةرطرتن لـة كارمةنـدانى
بوارى سةالمةتى تا مادةى ترسناك بةكارئةهيَنن.
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منع التعاطي اخلطر للمواد
ويشمل اخلطوات ال زمـة للت كـد مـن عـدم توظيـف أ ـ اص يتعـاطون املـواد بشـكل خطـري يف ادـاالت املتعلقـة
بس مة الطريان ،وك ل اخلطوات ال تهدف ىل منع املشتغلني يف اداالت املتعلقـة بسـ مة الطـريان مـن تعـاطي
املواد اخلطرة.
) ( 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.
بةكارهيَنانى مادةى ترسناك
بةماناى بةكارهيَنانى كارمةندانى فرِؤكةوانى بؤ مادةيةك كة كارلة هؤشيان يان رِةفتاريان بكات كة لة ئةجنامدا
:
أِ -راستةوخؤ مةترسى دروست بكات بؤ خودى ئةو كةسةى كة وةرى ئةطريَت يان ذيانى كةسانى تر خباتة
ب-

مةترسييةوة.
يان ببيَتة هؤى كةم و كورِى يان كيَشةيةكى كاركردن يان كؤمةآليةتى يان دةرونى يان جةستةيى يان
هةركيَشةيةكى ترى خراث.

التعاطي اخلطر للمواد
وتعين استعمال موظفي الطريان ملادة مؤثرة يف العقل أو أكثر يكون من نها أن:
أ .تشكل خطرا مبا را ملن يتناواا أو تعرض حياة اآلخرين لل طر.
ب .أو تسبج خل أو مشكلة وظيفية أو ادتماعية أو نفسية أو دسمانية أو جتسمها.
) ( 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.
راييكاريى ضاوديَريكردن
دةستةواذةيةكة ئاماذةية بؤ ئةوةى ئةو زانيارييانةى لة سيستمى ( سةسةكارى) بينينطيَـرى سـةر بـة خزمـةت
طوزارييةكانى هةوايى دةستدةكةون ثيَويست ناكات يان داوا ناكريَت بؤ خزمةتى ضـاوديَرى مجوجـؤلَى هـةوايى
ثيَشكةش بكريَت .
املراقبة اإلدرا ية
مصطلح يدل على أن املعلومات املشتقة من نظام اإلستط ع التابع خلدمات احلركة اجلويـة غـري مطلوبـة لتقـديم

خدمة مراقبة احلركة اجلوية.

) ( References: Doc 4444
42. Procedural Separation
The separation used when providing procedural control.
جياكردنةوةى رِاييَكاريى
جياكردنةوة لة نيَوان فرِؤكةكان كاتى ثيَشكةشكردنى رِيَكاريى ضاوديَرى.
) ( References: Doc 4444
الفصل اإلدرا ي
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.
ثيَض كردنةوةى (خوالنةوةى) رِايييَكارى
رِةفتاريَكة فرِؤكةكة يةكةم خوالنةوة ئةجنام دةدات بؤ دوركةوتنةوة لة ئاستيَكى دياريكراو خوالنةوةى دووةم
بة ئارِاستةى ثيَضةوانةى خوالنةوةى يةكةم و بة ئارِاستةى ثيَضةوانةى ئةو ئاراستةيةى كة ثيَش خوالنةوةى
يةكةم طرتويةتى بؤ مةبةستى طةرِانةوة بؤ ئةو ئارِاستة دياريكراوة و دةستكردن بة رِؤيشن (فرِين).
ت َيبينى  : 1خوالنةوةى رِاييَكارى يا بؤ الى (ضةث) يان بؤ الى (رِاست) ئةبيَت بةث َيى ئارِاستةى خوالنةوةى
يةكةم.
ت َيبينى  : 2ئامازة بة خوالنةوةى رِاييَكارى ئةدريَت لة (كاتى ِراستة فرِين دا) يان (لة كاتى نيشتنةوة دا) بة
ث َيى هةر يةكيَك لةو بارودؤخانةى كة فرِؤكةكة تييَدا ئة خوليَتةوة .
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الدوران اإلدرا ي
مناورة تعمل دوران أول لإلبتعاد بالطا رة عن مسار معني  ،وعمل دوران ثـان يف اإلجتـاه املضـاد للـدوران اعول يف
عكس اإلجتاه ال ي كانل تسري نيه قبل الدوران اعول للعودة بالطا رة اىل ل املسار املعني والشروع يف السري.
م حظة  : 1الدوران اإلدرا ي يكون ما ىل " اليسار " أو ىل " اليمني " تبعا الجتاه الدوران اعول.
م حظة  : 2يقال على الدوران اإلدرا ي نه " أثناة الطريان املستقيم " أو " أثناة اابوط " حسج أي من
الظرنني الل ين يتم نيهما الدوران.
( 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.
شيَوةى التةنيشت /ال ويَنة
سيَبةرى ستونى بؤ ئارِاستةى فرِينةكة يان بؤ بةشيَك لة ئارِاستةى فرِينةكة – لةسةر رِوكةشيَكى ستونى تيَيدا
ئارِاستة ناوى طةشتةكةى تيَدابيَت .
الشكل اجلانيب
املسقط العمودي ملسار الطريان – أو جلنة من مسار الطريان – على سطح رأسي حيوي املسار اإلمسي للرحلة.
) ( 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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ناوضةى قةدةغة
كايةيةكى ئامسانيية بةرِوبةريَكى دياريكراو لةسةر ناوضة زةمينيةكان يان لةسةر ناوضة ئاويية هةريَمبيةكاني
ناو دةولَةت كة فرِينى فرِؤكةكانى نتيَيدا قةدةغةئةكريَت.
املنطقة املمنوعة
رال دوي و أبعاد حمددة نوق مناطق أرضية أو نوق املياه اإلقليمية للدولة ال ي تنع حتليق الطا رات ضمنه.

) ( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Annex 15
46. Protected Flight Zones
Airspace specifically designated to mitigate the hazardous effects of laser
radiation.
ناوضة (دةظةرة) ثاريَزراوةكان
كايةيةكى ئامسانى دياريكراوة بؤ كةمكردنةوةى مةترسيى تيشكاندنى ليَزةر.
مناطق الطريانِ احملميةِ
رال دوي حمدد للتقليل من خطر عاعات اللينر.
) ( References: Annex 14 Volume I
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47. Providers
In this document, refers to entities providing and operating airports.
خزمةتطوزارةكان /دابينكاران
ئةم دةستةواذةية ئاماذةية بؤ ئةو دةستانةى كة فرِؤكةخانة و بةطةرخستنيان دابني دةكةن.
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.
بريسكةى رِادارى طةرِانى سةرةكى
ســطنا َليَكى بينــراوة بةش ـيَوةيةكى بــآ نيشــانة (كــؤد) لةســةر ثــةردةى ثيشــاندانى بارودؤخةكــة دةرئةكــةويَت و
شويَنى فرِؤكةكة دةرئةخات كة لةاليةن رِادارى سةرةكييةوة ديارى ئةكريَت.
ومضة الرادار الباحث اعولي
اإل ارة املر ية ال
أولي.

تظهر يف كل غري رمني علـى ا ـة عـرض احلالـة وتـبني موقـع الطـا رة الـ ي حـدده رادار

) ( 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.
مادة هؤشبةرةكان
خواردنةوة ئةلكهولييةكان و شيَوة ئةفيونةكان و شيَوة قاتةكان و خةوليَخةرةكان و كؤكـايني و بةئاطاهيَنـةكانى
تر و دةرمانى طةشكة و تيَكةلَةكانى تر ئةطريَتةوة جطة لة توتن و قاوة.
املواد املؤثرة يف العقل
وتشمل املشروبات الك ولية ،وأ باه اعنيون ،وأ باه القنج ،واملهد ات ،واملنومات ،والكوكـايني ،واملنبهـات اعخـرى

وعقاقري االوسة واحملاليل املتطايرة  .وال تشمل التبغ و القهوة .

( 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
ِريَكخراو و دةستةكانى سةر بة دةولَـةت (وآلتـى ئةنـدام) بةرثرسـيار لـة ج َيبـةج َيكردن و ثـةيرِةوكردنى ياسـا و
رِيَنمايية دياريكراوةكان تايبةت بةوآلتةكة كة ثةيوةندييان هةية بةهةر ثيَوةر و رِاسثاردةيةك كة هةبيَت .
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السلطات العامة
الوكاالت والدوا ر التابعـة للدولـة املتعاقـدة واملسـؤولة عـن تطبيـق وتنفيـ قـوانني وتعليمـات معينـة ختـص تلـ
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
هةر رِيَكةوت َيك بؤ كةوتنةوةى ِرووداو كة كاريطةرى هةبيَت لةسةر تةندروستى كؤمةلَ لةطةلَ دلَنيابوون لةوةى
كةسيَك دةبيَتة هؤى بآلوبونةوةي مةترسييةكى مسؤطةرى ترسناك لةسةر ئاستى جيهانى يان رِاستةوخؤ ببيَتة
هؤكارى مةترسييةك .
اخلطر ال ي يؤثر على الص ة العامةِ
أي حتمال لوقوع حدث قد يؤثر على ي ة السكان مع الت كيد على أي
املستوى العاملي أو قد تثل خطرا حقيقيا ومبا را.
( References: Annex 9
-
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ص قد يتسبج بنشر خطر ددي على

Q -

-

1. Qualification Training
Job-category-related knowledge, attitude and skills appropriate to the discipline
to be pursued in the ATS environment.
رِاهيَنانى ئامادةيى /دروستى
زانيارييةكى ثةيوةسـت بـة جـؤرى ثيشـةو كارةكـة كـة ثيَويسـتة رِةفتـار و شـارةزايي كةسـةكةى تيَـدابيَت تـا
ئامادةبيَت بؤ كاركردن لة بوارى خزمةت طوزارى مجوجؤلَى ئامسانى .
التدريج لغرض الت هيل
معرنة متعلقة بصنف العمل تتضمن السلوك واملهارات ال زم تونرهـا بالشـ ص كـي يكـون مـؤه للعمـل يف حقـل
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.
جؤرايةتى /جؤر
تــةواوى رِةوش و تايبــةت مةنديتييـةكان بــؤ بةرهــةم هيَن َيــك يــان بــؤ خزمــةتيَك كــة تواناكــةى كاربكاتــة ســةر
دابينكردنى ثيَويستييةكان يان ئةو رِةوشة هاتبيَت بة ثيَى دةقيَكى نوسراو .
اجلودة
رمل السمات واخلصا ص ملنتج أو خلدمة مبا يؤثر يف قدرتها على تلبية حتيادات ضمنية أو منصوص عليها.
) ( 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
هــةموو رِيَكــارة بةرنامــةيى يــة نةخشــة بؤكراوةكــانى ثيَويســت بــؤ دةســتةبةركردنى ب ـرِواى تــةواو ك ـة هــةموو
ضاالكييةكان ثابةندن بة ثيَوةر و ثيَويسـتيية ديـارى كراوةكـان ئةوانـةش كـة دةزطـاى رِاهيَنـانى بـاوةرثيَكراو
ديارى ئةكات بةثيَى بةلَطةنامة ثةيوةنديدارةكان .
ضمان اجلودة
مجيع اإلدراةات املنهوية امل ططة ال زمة لتونري الثقة الكانية ب ن مجيع اعنشطة تليب معايري ومتطلبات معينة
 ،مبا يف ل تل ال حتددها مؤسسة التدريج املعتمدة نيما يصدر من أدلة ات يلة.
) ( 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
ثشــكنينيَكى بةرنامــةيى و ســةربةخؤية بــؤ زانــني كــة ئايــا ضــاالكيية جؤرايةتيي ـةكان لةطــةلَ ئةجنامــةكان
وابةستةن بة رِيَكـارة دانراوةكانـةوة وة يـان ئايـا ئـةو رِيَكارانـةى بةشـيَوةيةكى كـارا جيَبـةجيَكراون طوجنـاون
لةطةلَ ج َيبةج َيكردنى ئاماجنة دةست نيشان كراوةكان.
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تدقيق اجلودة
ن ص منهوي ومستقل لت ديد ما ا كانل اعنشطة ات اجلودة والنتا ج ات الصلة متتثل لرتتيبات موضوعة ،
وما ا كان يتم تنفي ه ه الرتتيبات على حنو نعال مبا يناسج حتقيق اعهداف املنشودة.
) ( 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.
ضاوديَرى جؤرايةتى
سيستميَكة بؤ دلَنيا بوون يان ثاراستنى ئاستى جؤرايةتى بؤ بةرهةميَك يان خزمةت طوزارييةك يـان كردةيـةك
ثاريَزطاريكردنى ئةو ئاستة لة ميانى جيَبةجيَكردنيَكى كارا بؤ رِيَكارةكانى ثشكنني و تيَستى باوةرثيَكراو.
مراقبة اجلودة
نظام للت قق من تلبية مستوى اجلودة املنشود بالنسبة اىل منتج أو خدمة أو عملية  ،واحلفاظ على ه ا املستوى
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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بةريَوةبردنى جؤرايةتى
ِرةوتـى بةرِيَوةبردنــة كــة رِشــدة لةســةر ئامرِازةكــانى بةدةســتهيَنانى ئاماجنــةكانى جؤرايــةتى بةرهــةمهيَن ي ـان
دابينكردنى خزمةتطوزارى بة بةكارهيَنانى ضوارثيَكهاتة سةرةكييةكان بـؤ جؤرايـةتى  /نةخشـةى جؤرايـةتى /
ضاوديَريى جؤرايةتى  /دةستةبةريى جؤرايةتى  /باشكردنى جؤرايةتى.
دارة اجلودة
نهج اإلدارة ال تركن على وسا ل حتقيق أهداف دودة املنتج أو اخلدمة ب ست دام املكونات اعربعة الر يسية
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
ِرايييَكار و بةرنامة رِيَكخراوةكانة  ,ثةيوةندى بةو سيستمةوة هةية ثيَويست ئةكات ماوةماوة ثياضونةوةى بؤ
بكريَت بة مةبةستى ثيَداضونةوةى ثرِؤسةى كارط َيرِى و بةرزكردنةوةى رِاسثاردةكان بؤ باشرتكردنى
سيستمةكة .
نظام اجلودة
السياقات والسياسات املتعلقة باملنظمة ال جيج مرادعتها بني نرتة وأخرى لغرض مرادعة العملية اإلدارية ورنع
التويبات بغية حتسينها.
) ( References: Annex 1
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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.
ِراييكاري ةكانى خوالنةوةى شيَوة ثيَشربِكىَ
ضةند رِاييَكاري َيكة دانراوة بؤ فرِؤكةكان تا بتوانن لة قؤنـاغى نزيكبوونـةوةى سـةرةتايى بةرزيـةكانيان وون
بكةن و /يان لة كاتى نزيكبونةوةى فرِؤكةكة بة ئارِاستةى فرِطة فرِينى فرِؤكةكة بة ثيَضةوانةوة نةطوجنيَت .
سياقات الدوران ب سلوب مضمار السباق
سياقات مصممة لتمكني الطـا رات مـن نقـدان رتفاعهـا خـ ل مرحلـة التقـرب اإلبتـدا ي و  /أو لتقـرب الطـا رة
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.
ِرادار
سيســتميَكى رِاديــؤيي ب َيتةلــة زانيــارى ئــةدات لةســةر دووريــى تةنــةكان و /يــان طؤشــةى بينينيــان و /يــان
بةرزييةكانيان .
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.
نزيكبونةوةى رِادارى
قؤناغــةكانى كؤتــايى ثرِؤســةى نزيكبونــةوةى فرِؤكةكةيــة كــة ضــاوديَرى ئامســاني بــة رِادار ( رِيَنمــايي بكــات)
ج َيبةجيَى بكات.

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.
ذاوةذاوى رِادارى  /هاذةى ِرادارى
ئةو سطنالَة نةخوازراوانةى لةسةر سكرينى ثةخشكردنةكة ( ثةردةى رِادارةكة) دةرئةكةويَت.
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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دؤزينةوة يان دياريكردنى ِرادارى
بينينى شويَنى فرِؤكةيةكى زانراو لةسةر ثةردةى ثةخش و دياريكردنى ثيَناسةكةى.
الكشف الراداري
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.
ناسينى ِرادارى  /رِادارة ناسني
ئةو رِةوشةية كاتيَك ضاوديَرى ئامسانى شويَنى فرِؤكةى زانراو لةسةر ثةردة ( سكرين) ثةخش دةبيَت و
بةباشى ئةيناسيَتةوة.
التعريف الرادارِي
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حالة حتصل عندما يرى املراقج اجلوي موقع طا رة معينة على ا ة الرادار ويتعرف عليها بشكل ديد.

) ( References: Doc 9432
7. Radar Separation
The separation used when aircraft position information is derived from radar
sources.
جياكردنةوة بة ِرادار
دورخستنةوة لة نيَوان فرِؤكةكان كاتيَك زانياري شويَنةكانيان لة رِادارةوة وةطريابيَت.
الفصل الراداري
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.
دةرخةرى ئارِاستةى رِاديؤيى ( ) RR S1.12
دةزطايــةكى ِراديؤيــة شــةثؤىل رِاديــؤيى وةرئــةطريَت بةمةبةســتى ديــاريكردنى ئارِاســتةى ويَســتطةى ن َيــردة يــان
دياريكردنى ئارِاستةى ئاماجنةكة.
مودد اإلجتاه الراديوي ( ) RR S1.12
منظومة راديوية تستقبل املودات الراديوية لغرض حتديد جتاه احملطة املرسلة أو جتاه اادف.
) ( 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.
ويَستطةى ( ئارِاستة دؤز) دةرخةرى ئارِاستة ( ) RR S1.91
ويَستطةيةكى ديايكردنى ِراديؤيية سيستمى دةرخةرى ئارِاستةى رِاديؤيى بةكارئةهيَنيَت .
ت َيبينى  :بةكارهيَنانى سيستمى دةرخةرى ئارِاستة لة فرِؤكةوانيدا لة خزمةتطوزاريةكانى كةشتييوانى
فرِؤكةوانيى رِاديؤييدا دةبيَت.
حمطة مودد اإلجتاه ( ) RR S1.91
حمطة حتديد راديوية تست دم منظومة مودد اإلجتاه الراديوي.
م حظة – .ست دام منظومة مودد اإلجتاه يف الطريان يكون ضمن خدمات م حة الطريان الراديوية.
) ( 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.
خزمةتطوزارى كةشتييوانى رِاديؤيى
خزمةتطوزاريةكة هؤشياري ئةدات يان زانيارييةكانى شويَن دابني دةكات بؤ ج َيبةج َيكردنى ثرِؤسةى
خستنةكارى فرِؤكةكان بة شيَوةيةكى باش و ئارام كة ثشتطريى كرابيَت بة يةكيَك يان زياتر لة رِيَطةكانى
كةشتييوانى رِاديؤيى.
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خدمة امل حةِ الراديوية
خدمة تونر معلومات توديهية أو بيانات موقع لت قيق عمليات تشـغيل للطـا رات بشـكل كفـوة وأمـني مدعومـة
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.
ثةيوةنديية رِاديؤيية دةنطييةكان
شيَوةيةك لة شيَوةكانى ثةيوةنديية رِاديوَييةكانة بةشيَوازيَكى بنةرِةتى بةكارئةهيَنريَت بؤ ئالَؤطؤرى
زانيارييةكان بة قسةكردن (دووان) يان طفتوطؤ (بةبةكارهيَنانى دةنط).
اإلتصاالت الراديوية الصوتية
كل من أ كال اإلتصاالت الراديوية تست دم بشكل أساسي لتبادل املعلومات بالك م ( ب ست دام الصوت ).
) ( 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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تؤرِى ثةيوةنديى رِاديؤيية دةنطييةكان
ذمارةيةك ويَستطةن بؤ ثةيوةنديى رِاديؤيية دةنطيية كةشتييوانييةكان بةشةثؤليَك كارئةكةن و يةكرت
بةهيَزدةكةن بؤ دابينكردنى باشرتين و بةهيَزترين جؤرى ثةيوةنديى هةوا – زةوى و بةهيَزكردنى كردةكانى
ثةيوةندى بؤ هاتوضؤى ئامسانى و زةمينى.
بكة اإلتصاالت الراديوية الصوتية
رموعة حمطات لإلتصاالت الراديوية الصوتية تعمل مبودات موحدة وتقوم بدعم و سناد بعضها البعا لضـمان
حتقيق أنضل دودة ممكنة لإلتصاالت دو – أرض وتعنين عمليات اإلتصال لل ركة اجلوية واعرضية.
) ( 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
طةرديلةى شلن لة ئاو يا لةسةر شيَوةى دلَؤثةية تريةكةى لة  %5ملم زياتر بيَت يان طةرديلةى ووردى ئاوة
بضوكرت بة بةراورد لةطةلَ ثرِوشة  /ثرذة.
املطر
دني ات سا لة من املاة أما على كل قطرات ينيد قطرها على  0,5مليمرت أو نقاط أيغر مقارنة
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.
ضاوديَري ئامسانيى هةلَكةوتوو /ثيَطةيشتوو
ضـاوديَريَكى ئامسانييـة هـةلَطرى مؤ َلــةت و ئامادةييـة ( ثلــة بةندييـة) ثةيوةنــدى بـةو ثســثؤرييةوة هةيـة كــة
ج َيبةجيَى دةكات .
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
ِريَطة ثيَدانيَكة لةسةر مؤلَةتةكة تؤمار دةكريَت يان بة ثاشكؤى مؤلَةتةكـةوة دةكريَـت و دةبيَـت بـة بةشـيَك لـة
ِريَطةثيَدانةكة سنور دائةنيَت بؤ مةرج يان ماف يان كؤتة تايبةتةكان كة ثةيوةندى بة مؤلَةتةكةوة هةبيَت .
اعهلية
ن يدون على اإلدازة أو يرنق بها ويشكل دنةا منها  ،حيد روط أو متيازات أو قيود خاية تتعلق باإلدازة.
) ( 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.
شيَوازى كردنى ثةيوةندييةكان
مؤريَكى( نيشانةيةكى) ناسينةوةية (وةكو  )RCP 240ئامازةية بؤ نرخى ديارى بارؤمةترةكان بةراورد بة
كاتى ج َيبةج َيكردنى ثةيوةندية ثيَويستةكان بة ماوة و بةردةوامى بوون و سةالمةتى ثةيوةنديكردن .
ن ة أداة اإلتصاالت املطلوب
بطاقة متيين ( مثل  ) RCP 240متثل القيم احملددة لبارومرتات أداة اإلتصاالت املطلوب بالنسبة ملدة اإلتصال
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.
 خويَندنةوةيةَكى تر/دووبارة خؤيَندنةوة
ِر يَكاريَكة بةهؤيةوة ويَستطةى نيَردةى نامةكة داوا دةكات لةو ويَستطةيةى نامةكةى وةرطرتـوة دووبـارة نامةكـة
خبويَنيَتةوة بة تةواوى يان دووبارة خويَندنةوةى بةشيَك لـة نامةكـة بـؤ دلَنيـا بـوون لـةوةى كـة نامةكـةى بـة
. دروستى وةرطرتوة
عادة قراةة الرسالة
دراة يتم من خ له أن تطلج احملطة املرسلة للرسالة من احملطة ال ستلمل الرسالة عادة قراةة
الرسالة بكاملها أو عادة قراةة دنةا منها للت كد من أن احملطة املستلمة للرسالة قد ستلمتها بشكل
.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.
رِوانينى ئاميَرى سةربةخؤ بؤ سةالمةتيى وةرطرتن
 لةسةر فرِؤكةكان دامةزراون بةشيَكى تيَداية, شيَوازيَكة لة ئاميَرى (رِيَككردنةوة) رِاستكردنةوةى سطنالَةكان
بؤ ضارةسةركردنى زانيارييةكان و دةستةبةرى تةواوكردنى سطنالَة كةشتييوانييةكانى هاتوو ئةكات لة
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سيستمى جيهانى كةشتييوانى بةهؤى مانطة دةست كردةكان بؤ ديارى كردنى شويَن يان دةستةبةرى
رِاستكردنةوةى ئةو سطناالنة بكات بة زياد بوونى بةرزى (بارؤمةترى) ئةو ئاميَرانة سطناآلنةكان تةواو
ئةكةن لة رِيَطةى ثشكنينى ئةو سنورةى ئةطوجنيَت نيَوان ثيَوانة دووبارةكراوةكانى مةودايي وة بؤ ئةوةى
ئاميَرى وةرطرتن هةستيَت بة ئةركى رِوانينى ئاميَرى سةربةخؤ بؤ سةالمةتى وةرطرتن ثيَويستة بةاليةنى كةم
ِريَطةبدريَت بة مانطيَكى ترى دةستكرد لة بارودؤخي جيؤمةترى تةندروستدا زياد لة مانطى دةستكردى
ثيَويست بؤ مةزةندةكردنى شويَن.
الريد اآللي املستقل لس مة اإلستقبال
نوع من معدات تقويم اإل ارات مركج على منت الطا رات ونيه وحدة ملعاجلـة البيانـات تضـمن اكتمـال اإل ـارات
امل حية الواردة من النظام العاملي للم حة باعقمار الصناعية عرب النظام العاملي لت ديد املوقع ،أو تضمن تقـويم
ارات النظام العاملي لت ديـد املوقـع كلمـا ازداد االرتفـاع ( البـارومرتي ) .وتت كـد هـ ه املعـدات مـن اكتمـال تلـ
اإل ارات عن طريق ن ص مدى التوانق بـني القياسـات املتكـررة علـى ـبه املـدى .ولكـي يـؤدي دهـاز االسـتقبال
وظيفة الريد اآللي املستقل لسـ مة االسـتقبال البـد مـن تاحـة قمـر يـناعي ضـايف واحـد علـى اعقـل يف وضـع
ديومرتي سليم باإلضانة ىل القمر الصناعي الضروري لتقدير املوقع.
) ( 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”.
بةشى وةرطر /ضاوديَرى وةرطر
بةشى خزمةتطوزارى مجوجؤلَى ئامسانى يان ئةو ضاوديَرى ئامسانييةى كة نامةكةى ئارِاستة ئةكريَت .
تيَبينى  :سةرجنى ثيَناسةى نيَردةر  /ضاوديَرى نيَردةر بدة .
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الوحدة املستلمة  /املراقج املستلم
وحدة خدمات احلركة اجلوية ال توده اليها الرسالة أو مراقج احلركة اجلوية ال ي توده اليه الرسالة.
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.
نويَكردنةوةى برِ وانامةى فرِؤكة يان نو َيكردنةوة ى مؤلَةتى فرؤكة
برِوانامة يان مؤلَةتى فرِؤكةكة بة طؤرِانكارييةوة يان بآ طؤرِانكارى يـان مؤلَةتـة تايبةتةكـةى كـة ثةيوةنـديى
بة ئاستى ذاوةذاوةوة هةية بة بةراوردكردن لةطةلَ ئةو ثيَوةرانةى كة مؤلَةتةكةى لةسةر دةرضووة.
جتديد هادة الطا رة أو جتديد دازة الطا رة
هادة أو دازة الطا رة مع تعدي ت أو بدون تعـدي ت علـى الشـهادة أو اإلدـازة اخلايـة بهـا واملتعلقـة مبسـتويات
مبودبها يدار الشهادة.
الضوضاة مقارنة مع املعايري ال
) ( 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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ِريَكةوتنى كةشتييوانى ئامسانيى هةريَمايةتى
ِريَكةوتنيَكة رِةزامةنديى رِيَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (  ) ICAOى لةسةردراوة و لة كؤبونةوةى
كةشتييوانى ئامسانيى هةريَمايةتى واذؤى لةسةر ئةكريَت.
تفاق امل حة اجلوية اإلقليمي
تفاقية متل املوانقة عليها من قبل منظمة الطريان املدني الدولي (  ) ICAOوال عادة ما يتم التوقيـع عليهـا
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.
ثالنى كةشتييواتنى ئامسانيى هةريَمايةتى
ثالنى كةشتييوانى ئامسانيية كة بةوردى ثيَداويستى و خزمةتطوزارى و رِيَكارةكانى كةشتييوانى ئامسانى
نيَودةولَةتى ديارى دةكات لة ناو ناوضةيةكى دياريكراودا .
خطط امل حة اجلوية اإلقليمية
خطط امل حة اجلوية ال حتدد بالتفصيل التوهينات واخلـدمات واإلدـراةات ال زمـة للم حـة اجلويـة الدوليـة
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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 ليَهاتوو/بريكارى شارةزا
بريكاريَك يان باربةريَك يان هةرقةوارةيةكى تر كة لةطةلَ ئيشثيَكةر ئاسايش دابني بكات بؤ بارطة و
. ثؤستةكان بةث َيى ئةو رِةزامةندييانةى كة لةاليةن دةستةآلتى تايبةمتةندةوة داواكراوة
الوكيل املنتظم
وكيل أو احن نات أو أي كيان آخر الـ ي يقـوم ب ةـاز العمـل مـع املشـغل ويـؤمن السـيطرة اعمنيـة للشـ نات
.والربيد حسج ما متل املوانقة عليها أو طلبتها السلطات امل تصة
( 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.
 طوزةرى كاآلكان/بةرِ َيكردنى كاآل
.ِراييَكارييةَكة طومرط ئةجنامى ئةدات بؤ رِيَطةثيَدان بؤ بةرِ َيكردنى كاآليةك بؤ كةسانى ناسراو
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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طةشتة فرياطوزارييةكان
ضةند طةشتيَكة بةمةبةستى كارى مرؤظدؤستى رِيَك ئةخريَت و كارمةندانى فرياطوزارى هةلَدةطرن لةطة َل
ثيَويستييةكانى فريا طوزارى وةك خواردن و جل و ثؤشاك و شويَنى دالَدة و كةرةستةى ثزيشكى و شتى تر
لةكاتى يان لةدواى قؤناغى كتوثرِى يان كارةسات و يان بؤ ضؤلَكردنى شويَنةكان لة دانيشتوان كة مةترسى
هةبيَت لةسةر ذيانيان يان بارودؤخى تةندروستييان و طويَزانةوةيان بؤ ناوضةيةكى ئارام لة هةمان وآلت يان
بؤ وآلتيَكى تر كةرِيَطة بة ثيَشوازييان بدات.
رح ت اإلغاثةِ
رح ت يتم تشغيلها عغراض نسانية حتمل موظفي اإلغاثة وجتهينات اإلغاثة كالطعام وامل بس
وامل دية واملواد الطبية ومواد أخرى خ ل أو بعد مرحلة الطوارية و/أو الكوارث و/أو لغرض خ ة
اإل اص من املكان ال ي يشكل خطرا على حياتهم أو حالتهم الص ية ونقلهم اىل مكان آمن يف نفس
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.
سيستمى ضاوديَرى و رِكيَفكردن لةدورةوة
سيستميَكة رِيَطة ئةدات بة رِيَكخستنى سيستمى رادارى بةدةست يان خؤبةخؤ  ,لة هةمان كاتدا زانياريى طشتى
لةسةر بارودؤخى سيستمةكة (ئاميَرةكانى بةطةرِخسن ئاميَرة يةدةكةكان هةلَةكان  ...هتد) ئةدات ,
دةكريَت ئةم سيستمة ويَستطةيةكى الوةكى هةبيَت لة ناو ويَستطةى سةرةكيدا يان لة مةلَبةندى ضاوديَرى
مجوجؤلَى هةواييدا يان لة ناو هةردوو كياندا .
نظام املراقبة والسيطرة عن بعد
نظام يسمح برتتيج النظام الراداري يدويا أو طوعيا كما يعطي بيانات عامة عن حالة النظام ( أدهـنة التشـغيل ،
اعدهنة اإلحتياطيـة  ،اعخطـاة  ..اخل ) وقـد تكـون اـ ا النظـام حمطـة طرنيـة يف احملطـة الر يسـية أو يف مركـن
مراقبة احلركة اجلوية أو بكليهما.
) ( 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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دوورة فرِؤكةوانى  /دور ئاذؤيي
كةسيَكى رِاسثيَردراوة لةاليةن بةطةرِخةرةوة بؤ ئـةوةى ئةركـة ثيَويسـتيةكان جيَبـةجيَ بكـات بـة خسـتنةكارى
فرِؤكةكة لة دوورةوة و كؤنرتؤلَكردنى فرِؤكةكة لة ماوةى فرِينةكةيدا .
الطيار ال ي يقود الطا رة عن بعد
ـ ص مكلــف مــن قبــل املشــغل للقيــام بوادبــات ضــرورية تتمثــل بتشــغيل الطــا رة الـ تقــاد عــن بعــد ويتــوىل

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.
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ويَستطةى جلَةو كردنى فرِؤكة لةدوورةوة
ثيَكهاتةى سيستميَكى تايبةت بةجلَـةوكردنى فرِؤكةكـة لـة دوورةوة  ,ئـاميَرة ثيَويسـتيييةكانى بـؤ فرِؤكـةوان
تيَداية تا بتوانيَت فرِؤكةكة بفريَنيَت.
حمطة قيادة الطا رة عن بعد
مكونات النظام اخلاص بقيادة الطا رة عن بعد يتضمن اعدهنة ال زمة للطيار ال ي يقود الطا رة عن بعد.
) ( References: Annex 2

)29. Remotely Piloted Aircraft (RPA
An unmanned aircraft which is piloted from a remote pilot station.
فرِؤكةيةك لة دوورةوة جلَةو بكريَت
فرِؤكةيةكة كةسى تيَدانيية لة ويَستطةى سةركردايةتى فرِؤكةكةوة( هةلَدةسيَنريَت) ئةفريَنريَت.
الطا رة ال

تقاد عن بعد

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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سيستمى جلَةوكردنى فرِؤكة لة دوورةوة
ئامرِازى سةركردايةتى و جلَةوكردنى ناو فرِؤكةكةية كة لةدوورةوة ئةفريَنريَت لةطةلَ ضةند ثيَكهاتةيةكى تر
بةث َيى ديزاينةكةى.
منظومة قيادة الطا رة عن بعد
وسا ل قيادة وسيطرة تتونر يف الطا رة ال تقاد عن بعد مع مكونات أخرى حسج تصميمها.
) ( 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.
دوورخستنةوةى كةسيَك
ِريَكاريكة بةثيَى ياساكانى وآلت دةستة َلاتة تايبةتةكان لة وآلتدا ئةجنامى ئةدةن داوا لة كةسيَك بكريَت وآلتةكة
بةجآ به َي َليَت.
بعاد

ص

دراة تت ه السلطات العامة يف الدولة ونقا لقوانينها ب ن تطلج من

ص مغادرة تل الدولة.

) ( 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
فةرمانيَكى نوسراوة لة وآلتةكةوة دةرئةضيَت داوا لةئيشثيَكةرى ئةو فرِؤكةية ئةكريَت كة كةسيَكى
نةخوازراوى لةسةر فرِؤكةكةى طواستؤتةوة لةسةري ثيَويست ئةكريَت ئةو كةسة بؤ دةرةوةى سنورى وآلتةكة
دوورخباتةوة .
أمر بعاد
أمر حتريري يصدر من الدولة يطلج من املشغل ال ي على طا رته
الش ص اىل مكان خارج قليم الدولة.

نقل

ص غري مرغوب نيه أن يبعد ل

) ( 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.
ثشت طريى برِوانامةيةكى كارا
ِراييَكارييةَكة وآلتى ئةندام ئةجنامى ئةدات وةك بنةماى ِراستاندنى رِيَطةثيَدان (مؤلَةت) يان ئةو رِيَطةثيَدانةى
كةلةاليةن وآلتيَكى ئةندامى ترةوة دةرضوة لةبرى برِوانامة يان مؤلَةتى وآلتةكةى خؤى.
عتماد ( ترخيص أو هادة ) سارية املفعول
دراة تت ه دولة متعاقدة يتم مبودبه تصديق الرتخيص أو الشهادة الصادرة من دولة متعاقدة أخرى لتكون
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.
ثشتطريى كارايي (برِوانامةى تؤكمةيى هةوايى)
ئةو ِراييَكاريةية كة وآلتى ئةندام وةك بنةما كار دةكات بة رِاستاندنى برِوانامةيةكى تؤكمةيى هةوايى كة لة
وآلتيَكى ترى ئةندامدا دةرضوة لة برى ئةو برِوانامةيةى كة لة وآلتةكة خؤيدا دةرضوة.
ع تماد ( هادة ددارية دوية ) سارية املفعول
دراة تت ه دولة متعاقدة يتم مبودبه تصديق هادة ددارة دوية يادرة من دولة متعاقدة أخرى لتكون
بدي عن الشهادة اخلاية الصادرة عنها.
) ( 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.
برِياردان لةسةر دروستى
ئةو رِيَكارة ية كة يـةكيَك لـة وآلتـانى ئةنـدام دةيكاتـة بنـةما بـؤ برِيـار دان لةسـةر دروسـتى برِوانامةيـةك يـان
مؤلَةتيَك كة دةركرابيَت لة وآلتيَكى ترى ئةندام لةبرى مؤلَةتيَكى تايبةت يـان برِوانامةيـةكى دةرضـوو لةاليـةن
وآلتةكة خؤيةوة.
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اإلقرار بالص حية
هو اإلدراة ال ي تُقر حدى الدول املتعاقدة مبودبه بص حية هادة أو ترخيص يادر عن دولة متعاقدة أخرى
كبديل عن الرتخيص اخلاص أو الشهادة اخلاية الصادرة عنها.
) ( 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.
بةكر َي طرتنى تةالريَك يان باآلخانةيةك
مايف بةكارهيَنانى تةالريَك يان باآلخانةيةكى دياريكراو يان رِووبةريَك يان زةويةكى دياريكراو بةرانبةر ثيَدانى
كر َييةك.
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.
ثالنى دووبارةكراوةى فرِين
ثالنيَكى فرِؤكةوانيية بؤ زجنريةيةك لة طةشت كة هاوشيَوةن لة رِووكةشدا بةرِيَك و ثيَكى ضـةندجارةئةبيَتةوة
يةك لة دواى يةك ئيشثيَكةريَك ثالنةكة ثيَشكةش ئةكات تا لة بةردةستدا بثاريَزريَت و يـةك لـة دواى يـةك
بةكاربهيَنريَت الى يةكةكانى خزمةتطوزاري مجوجؤلَى ئامسانى .
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خطة الطريان املكررة
خطة طريان لسلسلة من الرح ت املنفردة ال تتكرر ب نتظام واا مسـات أساسـية متطابقـة  ،يقـدمها املشـغل اىل
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 groundbased navigation aids. Areporting point can be indicated as “on request” or as
“compulsory”.
خالَى ثيَ ِراطةياندن  /ئاطاداركردنةوة
شويَنيَكى جوطرافى (سروشتى) ديارى كراوة لة ئامساندا ئاماذةية بؤ زانينى شويَنى فرِؤكةيةك .
تيَبينى  :سآ جؤر خالَى ثيَ ِراطةياندن هةية:
ياريدةرى كةشتييوانى زةمينى خالَى يةكرتبرِ و خالَى سةر رِيَطا لةم ثيَناسةيةدا خالَى يةكرتبرِ خا َليَكى
طرنطة ئاماذةى ثيَدةدريَت وةك تيشك يان ئاراستة يان دورى لة ئاميَرى كةشتييوانى زةمينيةوة ئةم
خالَةدةكريَت خالَى ثيَراطةياندن بيَت (كاتى داواكردن) يان خالَى (ثيَرِاطةياندنى ناضارى) بيَت.
نقطة اإلب غ
موقع دغرايف معني ينسج اليه موقع الطا رة.
م حظة - .هناك ث ثة أينافِ من نقاط اإلب غ :
مساعد م حي أرض ي  ،نقطة تقاطع و نقطة طريق وضـمن رـال هـ ا التعريـف نقطـة التقـاطع هـي نقطـة
هامة يتم التعبري عنها كشعاع أو جتاه و/أو مسانة من دهاز م حي أرضـي ونقطـة اإلبـ غ هـ ه تكـن أن تكـون
نقطة ب غ عند الطلج أو نقطة ب غ لنامية.
) ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432
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)39. Required Communication Performance (RCP
A statement of the performance requirements for operational communication
in support of specific ATM functions.
رِاييكردنى ثةيوةنديية داواكراوةكان
ديايكردنى مةرجةكانى جيَبةج َيكردنى ثةيوةندييةكانى بةطةرِخستنة بؤ ئاماجنة دياريكراوةكانى
بةرِيَوةبردنى مجوجؤلَى ئامسانى.
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.
رِاييكردنى كةشتييوانيى ثيَويست
جيَبةجىَ كردنى كةشتييوانى فرِؤكةوانى لة بواريَكى هةوايى دياريكراودا .
ت َيبينى  : 1كةشتييوانى و ثيَويستييةكانى ديارى ئةكريَت بؤ جؤريَك يان بؤ بةكارهيَنانيَك بؤ كةشتيوانى
داواكراو.
تيَبينى  : 2ج َيبةج َيكردنى كةشتييوانى و ثيَويستييةكانى ثيَناسة ئةكريَت بؤ جؤريَكى ديار لة كةشتييوانى
داواكراو  RNPو جيَبةجيَكردنةكانى.
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اعداة امل حي املطلوب
بيان عن اعداة امل حي للطريان يف رال دوي حمدد.
م حظة :يتم حتديد اعداة امل حي ومتطلباته لنوع أو ست دام معني لألداة امل حي املطلوب

م حظة – .اعداة امل حي ومتطلباته معرنة لنوع معني من اعداة امل حي املطلوب (  ) RNPوتطبيقاته.
( 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.
فرياكةوتن  /رِزطاركردن

ثرِؤســةى رِزطــاركردنى ئــةو كةســانةية كــة رِووبــةرووى مةترســى دةبنــةوة و ثيَويســتيان بــة خزمــةتطوزارى
تةندروستى سةرةتايى و ثيَويستيي تر هةية و طةياندنييان بؤ شويَنيَكى ئارام .
اإلنقا
عملية نقا اع اص اللـ ين يتعرضـون اىل خطـر وتقـديم اخلـدمات الطبيـة اعوليـة اـم واإلحتيادـات اعخـرى
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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مةلَبةندى هةماهةنطى فرياكةوتن  /رِزطاركردن
بةشيَكى بةرثرسة لة هةلَمةتيَك لة ِريَك خستنيَكى باشدا  ,بؤ خزمةتطوزارى طةرِان و فرياكةوتن و هةماهةنطى
كردنى كردةكانى طةرِان و فرياكةوتن لة ناوضةى طةرِان و فرياكةوتن.
مركن تنسيق اإلنقا
وحدة مسؤولة عن النهوض بالتنظيم الكفة خلدمة الب ث واإلنقا  ،وعن تنسيق دراة عمليات الب ث واإلنقا
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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لقى مةلَبةندى فرياكةوتن
بةشيَكة سةر بة مةلَبةنـدى فرِياكـةوتن دائةمـةزريَت بـةث َيى رِيَسـايةكى ديـاريكراو لةاليـةن دةسـتةآلتة تايبـةت
مةندةكان بؤ مةبةستى ثشتيوانى كردنى مةلَبةندى فرياكةوتنى سةرةكى .
مركن اإلنقا الثانوي
وحدة تابعة ملركن اإلنقا يتم ت سيسها طبقا لضوابط معينة من قبل السلطات امل تصة لغرض دعم مركن اإلنقا
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.
بنكةى فرياكةوتن
بةشيَكة ثيَك هاتوة لة ضةند كةسيَكى رِاهيَنراو و لةطةلَ ضةند ئاميَريَكى طوجناو بؤ ج َيبةج َيكردنى خيَرايى
طةرِان و فرياكةوتن.
وحدة اإلنقا
وحدة مكونة من أ اص مدربني ومنودة باملعدات املناسبة للقيام بالب ث واإلنقا على وده السرعة.
) ( 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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تواناى جياكردنةوة /ناسينةوة
تواناى سيستميَك بؤ ناسني يان جياكردنةوة لة نيَوان دوو ئامانج يان زياتر لةيةكرتى نزيك بن بةدورى و بة
ئارِاستة .
ال قدرة على التميين
قدرة املنظومة على التميين بني هدنني أو أكثر قريبة من بعضها باملسانة واإلجتاه.
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.
ناوضةى كؤت كراو  /سنوردار /بةسرتاو
كايةيةكى ئامسانيية بة رِووبةريَكى دياريكراو لةسةر ناوضةيةكى وشكانى يان لةسةر ناوضةيةكى دةريايى وآلتة
ئةندامةكة تيَيدا فرِينى فرِؤكةكان سنوردارة بةث َيى ضةند مةرجيَكى دياريكراو .
املنطقة املقيدة
رال دوي و أبعاد حمددة نوق املناطق اليابسة أو نوق املياه اإلقليمية للدولة الـ ي يكـون نيـه طـريان الطـا رات
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.
) داهاتى سةرضاوةكانى تر (بةدةر لة فرِؤكةوانى
هةر داهاتيَك فرِؤكةخانة دةستى دةكةويَت بةرانبةر ضاالكيية بازرطانييةكانى كة ثةيوةندييان هةية بة
بةخشينى مؤلَةتةكان و بةكر طرتن بةكر طرتنى تةالر و زةوييةكان كارى ناوضة ئازادةكان سةرةرِاى
ئةم ضاالكييانة هةند ضاالكى تر كة هاوشيَوةى فرِؤكةوانني (ئةو مافانة دةدريَت بة هةند كؤمثانيا بؤ
165

ثيَدانى سوتةمةنى بة فرِؤكةكان و مةوادى رِؤن سازى  ,وةك منونةش بؤ بةطةرِخةرى فرِؤكةكان بةكريَطرتنى
ثاركةكان يان تةالرةكان (نوسينطةكان) لة ناو (تيَرمينالَ)) هةروةها ئةو داهاتانة ئةطريَتةوة كة لةشويَنة
بازرطانييةكان دةست دةكةويَت يان ئةو خزمةتطوزارييانةى فرِؤكةخانة ج َيبةج َيى ئةكات يان باجى فرؤكةكان
يان هةر باجيَكى تر .
اإليرادات من مصادر غري متعلقة بالطريان
أي يرادات يتلقاها املطار مقابل خمتلف الرتتيبات التوارية ال يضعها نيما يتعلق مبنح اإلمتبازات  ،واإلست وار ،
والت دري للمباني واعرض  ،وعمليات املناطق احلرة  ،رغم أن ه ه الرتتيبات قد تنطبق يف احلقيقة علـى اعنشـطة
ال قد تعتـرب يف حـد اتهـا أنشـطة اـا طـابع الطـريان ( اإلمتيـازات املمنوحـة لشـركات الـنفط لتنويـد الطـا رات
بالوقود ومواد التش يم  ،و ست وار املساحات أو املباني داخل مبنـى حمطـة املطـار ملشـغلي الطـا رات علـى سـبيل
املثال )  .ويشمل ل أيضا اإليرادات اإلمجاليـة الـ حتققهـا احملـ ت التواريـة  ،أو اخلـدمات الـ يشـغلها املطـار
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.
ِر يَكارةكانى فرِينى ئارِاستةى ثيَضةوانة
ضةند رايييَكارييةَكـة دانـراوة تـا فرِؤكـةكان بتـوانن ئارِاسـتةكانيان بطـؤرِن بـؤ ئا ِراسـتةى ثيَضـةوانة لـة قؤنـاغى
نزيكبونةوةى سةرةتايى كة لة ميـانى رِيَكارةكـانى نزيكبونـةوةى ئاميَريدايـة و ئـةم كردةيـة بـة شـيَوةيةكة كـة
فرِؤكةكة ضةند خوالنةوةيةك بكات يان خوالنةوة لةسةر شيَوةى سورِانى بنكةيي .
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سياقات الطريان عكس اإلجتاه
سياقات مصـممة لـتمكني الطـا رات مـن تغـيري جتاههـا باإلجتـاه املعـاكس خـ ل مرحلـة التقـرب اإلبتـدا ي ضـمن
سياقات التقرب اآللي وقد تتضمن ه ه العملية القيام بعدة ستدارات أو اإلستدارة على هي ة دوران القاعدة.

) ( 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.
بةرِيَوةبردنى مةترسييةكان
جآبــةجآكردنيَكى دروســت بــؤ ريَســا و رِيَكــارة كارط َيرِييــةكان و ث َيــدانى زانيــارى ثيَويســت بــة ريكخراوةكــانى
ثشكنينى سةر سنور بؤ ضاوديَر َيكردنى مجوجؤلَةكان و ِركيَفى ئةو باروبارطانةى كة مةترسـى دروسـت دةكـةن
يان جيَطةى مةترسني .
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دارة امل اطرة
التطبيق املنظم للسياقات واإلدـراةات اإلداريـة وتنويـد دوا ـر التفتـيش احلدوديـة باملعلومـات الضـرورية ملراقبـة
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.
ثرِؤسةكانى كةشتييةوانى دةظةر RNAV
كردةى خستنةكارى فرِؤكةكانة بة سيستمى كةشتييوانى دةظةر كردةى خستنةكارةكة سيستمى كةشتييوانى
دةظةريش ئةطريَتةوة ئةطةر داشنةنرابيَت بةث َيى ئةو دةقانةى كة لةم بةلَطةيةشدا هاتووة .
عمليات م حة املنطقة
عمليات تشغيل الطا رات بنظام م حة املنطقة .وهي تشمل العمليات املشغلة بنظام م حة املنطقة حتى وٕان
مل تكن قد نش ت مبودج نصوص ه ا الدليل.
) ( 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).
سيستمى كةشتييوانيى دةظةر
سيســتميَكى كةشــتييوانيية رِيَطةئــةدات فرِؤكةيــةك خبريَتــةكار لــة هــةر ئاســتيَكى فرِؤكــةوانى ديــاريكراودا لــة
ناوضةى ثةخشى ياريدةرة كةشتييوانييةكانى ناوضةى كؤتايى يان لة مةوداى تواناى ياريدةدةرة سةربةخؤكان
يان لةهةر ئاويَتةيةك لـةو دوو مةودايـة و دةتوانريَـت سيسـتمى كةشـتييوانى دةظـةر  RNAVخبريَتـة نـاو
سيستمى بةرِيَوةبردنى طةشتةكةوة  FMSو ببيَت بة بةشيَك لةو سيستمة .
نظام م حة املنطقة
نظام م حي يتيح تشغيل الطا رة يف أي مسار طريان مستصوب يف داخل نطاق تغطية املساعدات امل حية يف
املنطقة النها ية أو يف نطاق املساعدات املستقلة ،أو يف أي توليفة بني ه ين النطاقني .وتكن دراج نظام م حة
املنطقة يف نظام دارة الرحلة اجلوية ليشكل دنةا منه .
) ( References: Doc 9613
52. RNP Operations
Aircraft operations using an RNP system for RNP navigation applications.
ثرؤسةكانى كردنى كةشتييوانى (داواكراو)
ئةو كردة فرِؤكةوانييانةية كة ثيَويستييةداواكراوةكانى كةشتييوانى ج َيبةج َيئةكات بة بةكارهيَنانى سيستمى
ج َيبةج َيكردنى كةشتييوانى داواكراو (ثيَويست).
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عمليات اعداة امل حي املطلوب
عمليات الطريان ال تنف تطبيقات اعداة امل حي املطلوب باست دام نظام اعداة امل حي املطلوب.
) ( References: Doc 9613
53. RNP Route
An ATS route established for the use of aircraft adhering to a prescribed RNP
navigation specification.
ِريَرةوى تةرخان بؤ كةشتييوانى(داواكراو) ثيَويست
ِريَرةويَكى ئامسانيية سةربةخزمةتطوزارييةكانى ئامسانى تةنها ئةو فرِؤكانةى تيا ئةفرِيَن كة ثابةندن بـةجؤرة
خةسلَةتيَكى تايبةت بة كردنى كةشتييوانى ثيَويست (داواكراو).
الطريق اجلوي امل صص لألداة امل حي املطلوب
طريق دوي تابع خلدمات احلركة اجلوية ال تطري نيه ال الطا رات امللتنمة بف ات املوايفات احملددة لألداة
امل حي املطلوب.
) ( References: Doc 9613
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54. RNP System
An area navigation system which supports on-board performance monitoring
and alerting.
سيستمى كةشتييوانى داواكراو (ثيَويست)
سيستميَكة بؤ كةشتييوانى دةظةر بة ئاميَرةكانى تـآبينيكردنى ج َيبةج َيكردنةكـة لةطـةأل دةركردنـى ئاطـاداري
بؤ هةلَةكان لة سةر فرِؤكةكة.
نظام اعداة امل حي املطلوب
نظام مل حة املنطقة يشمل معدات ريد اعداة وايدار التنبيهات ىل اعخطاة على منت الطا رة .
) ( 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.
شيَؤازى كردنى كةشتييوانى داواكراو
برِى تيَثةرِينى ماوةى طةشتةكة بة ميلى دةريايى  ,لةو شويَنةوة دةخوازريَت كة ماوةى فرِينةكة تيايدا لة
 %95ى ماوةى طةشتةكة كةمرت نةبيَت .
منونة :جؤرى ضوارةمى كةشتييوانى  RNP 4بةواتاى

كةشتييوانى يةكسانة بة (+

( 4ميلى دةريايى) لةسةر ئةو بنةمايةى ئةوةى ِريَذةى تيَثةرِينكةى  %95بيَت.
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يان ) 4.7كيلؤمةتر

ن ة اعداة امل حي املطلوب
قيمة حتواة متثل املسانة باعميال الب رية بتداةا من املوقع املعتنم دعل مدة الطريان نيه ال تقل عن  95بامل ة
من مدة الرحلة.
مثال :اعداة امل حي املطلوب من الف ة  ) RNP 4 ( 4معنـاه أن دقـة امل حـة تسـاوي  7,4كيلـومرت (  4أميـال
حبرية ) بالنا د أو الناقص على أساس نسبة حتواة قدرها  95بامل ة.
) ( References: Doc 4444
56. Route Segment
A route or portion of route usually flown without an intermediate stop.
كةرتيَكى ِريَطةكة /رِ َيرِةوةكة
رِيَطةيةك يان بةشيَك لة ِريَطةيةك كة فرِؤكةكة تيا ئةفرِيَت بآ وةستان لة ويَستطةيةكى نيَوةندا .
قطعة الطريقِ
طريق أو قطعة طريق عادة ما يتم الت ليق نيه دون توقف.
) ( References: Annex 10 Volume II
57. Runway
A defined rectangular area on a land aerodrome prepared for the landing and
;take-off of aircraft.
فرِطة
ِرووبةريَكى الكيَشةيية الكانى دياريكراوة لة سةر رِووى فرِؤكةخانةيةكى وشكانى ئامادةكراوة بـؤ نيشـتنةوة و
فرِينى فرِؤكةكان.
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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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ناوضةى بىَ خةوشى كؤتايى فرِطة
ئةو ناوضةيةية لة دةورى دريَزكراوةى ه َيلَى ناوةراستى فرِطةوةية  ,هيض بةربةستيَكى تيانيية مةبةستةكةى بؤ
كةم كردنةوةى مةترسيية لةكاتى نزيكبوونةوةى فرِؤكةكان يان ئةو فرِؤكانةى فرِؤكةخانة بةجآ ئةهيَلَن.

املنطقة اعمينة يف نهايةِ املدرجِ
منطقة حول متداد اخلط املنصف للمدرج خالية من العوا ق الغرض منها تقليل امل ـاطر الـ تكـن أن تتعـرض
اا الطا رات ال تتقرب للهبوط يف املطار وال تغادر املطار.
) ( 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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ِرووناكيةكانى ثاراستنى فرِطة
سيستميَكى رِووناكيية فرِؤكةوان و شؤفيَرى ئؤتؤمبيلةكان بةئاطا ئةهيَنيَتةوة لةوةى خةريكة يان نزيكة بطةنة
.ناو ئةو فرِطةيةى لةو كاتةدا بةكارئةهيَنريَت بؤ فرِين يا نيشتنةوة
ِأضوية حارسِة أو محاية املدرج
.دخول املدرج املست دم

نظام نارة حي ر الطيارين وسواق املركبات من أنهم على و

( 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.
شويَنى ضاوةرِوانى ثيَش فرِطة
شويَنيَكى دياريكراوة بؤ مةبةستى ثاريَزطاريكردنى فرِطة يان ثاريَزطارى كردنى سنورى ِرووكارى يةكيَك لة
بةربةستةكان يان ثاراستنى شويَنيَكى شلؤق يان ناوضةيةكى هةستيار لة سيستمى نيشتنةوةى ئاميَرى  ILSو
ثيَويستة لةسةر فرِؤكةكان يان ئةو ئؤتؤمبيالنةى لةسةر
سيستمى نيشتنةوةى مايكرؤويظىMLS
ِريَرةوةكان دةرؤن لةو شويَنةدا بوةسن و ضاوةرِوان بن تا ئةو كاتةى قولةى ضاوديَرى ِر َيطةيان ثآ ئةدات.
ت َيبينى  :ئةم ناوضةية لة بانطةوازة تةلةفوَنيية ب َيتةلةكاّندا ث َيى ئةوتريَت (خالَى ضاوةرِوانى).
موقع االنتظار قبل املدرج
مكان معني الغرض منـه محايـة املـدرج ،أو محايـة أحـد أسـطح احلـد مـن العوا ـق ،أو محايـة منطقـة حردـة أو
منطقة حساسة لنظام اابوط اآللي ولنظام اابوط امليكروويفي ،وجيج علـى الطـا رات أو املركبـات السـا رة علـى
املمر أن تتوقف وتنتظر عنده ،ما مل يصرح اا برج مراقبة املطار خب ف ل .
م حظة — يسمى ه ا املوقع يف التعابري االيط حية للم اطبة باااتف ال سلكي ( نقطة اإلنتظار ).
)( 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.
ت َيثةرِاندنى فرِطة
هةر رِووداويَك لة فرِؤكةخانةدا بكةويَتةوة لة جولَةكردنى ناوادةى فرِؤكةيةك يان ئؤتؤمبيليَك يان كةسيَك بـؤ
ناوضةى ثارِيَزراوى ئةو شويَنة رِووثؤشانةى كة تايبةتن بةنيشتنةوةى فرِؤكةكان يان هةلَطةرِانيان .take-off
خرتاق املدرج
أي حدث يف املطـار ينطـوي علـى ودـود غـري يـ يح لطـا رة أو مركبـة أو ـ ص يف املنطقـة احملميـة مـن سـطح
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.
مةوداى(قةمضى) بينينى سةر فرِطة
ئةو ماوةيةية كة فرِؤكةوان دةتوانيَت لة ئامسانةوة و لةسةر دريَذكراوةى ه َيلَى ناوةرِاستى فرِطةوة نيشـانةكانى
سةر فرِطة يان ئةو رِووناكيانةى ئةم الوالى فرِطة يان رِووناكيةكانى سةر ه َيلَى ناوةرِاستى فرِطة ببينيَت .
مدى الرؤية على املدرج
املسانة ال تكن لقا د الطا رة املودودة على حمور املدرج أن يرى منها ع مات سطح املدرج أو اعنوار ال
حتدد حان املدرج أو اعنوار ال حتدد حمور املدرج.
( 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).
ثشت بةندى اليةنى كةمى (ئايةخى )نزمى بؤ جياكردنةوةى ستونى
ئــةم دةســتةواذةية بةكارئــةهيَنريَت بــؤ نيشــان دانــى تــةواوكردنى ســةركةوتوانةى تؤكمــةيي فرِؤك ـةوانى -و
ثشتطريى بةطةرِخسن (ئةطةر داواكراوبو) .
اعتماد احلد اعدنى امل فا للفصل الرأسي
يست دم املصطلح لويف كمال اعتماد ي حية الطريان بنواح واعتماد التشغيل ( ا كان مطلوباد ).
) ( References: Doc 9574
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 - S1. Safe Forced Landing
Unavoidable landing or ditching with a reasonable expectancy of no injuries to
persons in the aircraft or on the surface.
نيشتنةوةى ناضاريى ئارام
نيشتنةوةيةكى ناضارى كة ناتوانريَت نةكريَت ( ئةبىَ بكريَـت)  ,ب َيئـةوةى هـيض كةسـيَكيش لـةو كةسـانةى نـاو
فرِؤكةكةدان يان ئةوانةى لةسةر زةوين تووشى زيان بن.
اابوط اإلدباري اآلمن
هبوط دباري ال تكن جتنبه مع توقع مقبول بعدم حصول يابات لأل اص ال ين علـى مـنت الطـا رة أو علـى

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.
سةالمةتى  /ب َيوةيى
رِةوشيَكة تيَيدا مةترسى كةمدةكريَتةوة بؤ ئاستيَكى طوجناو (ثةسةند) لة كردةكانى فرِؤكةوانيدا وابةستة بة
بةطةرِخستنى ِراستةوخؤ يان نارِاستةوخؤى فرِؤكةكان .
الس مة
احلالة ال يتم نيها تقليل اخلطر اىل املستوى املقبول يف عمليات الطريان املتعلقة بتشغيل الطا رات.
) ( 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.
سيستمى بةرِيَوةبردنى ب َيوةيى
بةرنامةيةكى دامةزراوةيية بؤ بةرِيَوةبردنى سةالمةتى (بيَوةيى)  ,كة ثةيكةرى رِ َيكخستنةكان  ,ليَثرسينةوة ,
سرتاتيج و رِيَكارة ثيَويستةكان دةطريَتةوة .
نظام دارة الس مة
نهج منتظم إلدارة الس مة يشمل ااياكل التنظيمية واملساةلة والسياسات واإلدراةات الضرورية.
( 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.
رِايي كردنى سةالمةتى (ب َيوةيى)
ئةو بارودؤخةية  /يان ئةو خزمةتةية كة بةهؤيةوة سةالمةتى (بيَوةيى) دةستةبةردةكريَت بةث َيى ئةوةى كـة
لة ئاماجنةكانى دابينكردنى سةالمةتى و ئاماذةكانى سةالمةتى دياريكراوة.
أداة الس مة
احلالة أو اخلدمة ال من خ اا تت قق الس مة ونقا ملا مبني ب هداف حتقيق الس مة ومؤ رات أداة الس مة.
) ( References: Annex 19
180

5. Safety Performance Indicator
A data-based parameter used for monitoring and assessing safety performance.
نيشاندةرى سةالمةتى
ضةند زانيارييةكى بنةرِةتية بةكارئةهيَنريَت بؤ ضاوديَرى و هةلَسةنطاندنى سةالمةتى.
مؤ ر أداةِ الس مة
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.
ئاماجنى رِاييكردنى سةالمةتى
ئةو ئاماجنة نةخشة بؤكيَشـراوةية يـان كـة بـةنياز بيَـت دابينبكريَـت بـؤ ثيشـاندانى رِاييكردنـى سـةالمةتى لـة
ماوةيةكى دياريكراودا.
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هدف أداةِ الس مة
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.
كارمةندة هةستيارةكانى سةالمةتى
ئةو كةسانةن ئةطةر ئةركةكانيان بة دروستى بةجى نةهيَنن سةالمةتى فرِؤكةكان دةخةنة مةترسييةوة ئةم
ثيَناسةية دةستةى تةكنيكى فرِين و دةستةى خزمةتضييةكان و كارمةندانى ضاكسازى فرِؤكةكان ضاوديَرانى
مجوجؤلَى ئامسانى و ثشكنةرانى ئاسايش دةطريَتةوة .
املوظفون املهمون بالس مة
هم اع اص ال ين قد يعرضوا س مة الطريان لل طر ا أدوا مهامهم ووظا فهم بطريقـة غـري سـليمة .ويشـمل
ه ا التعريف ،مث  ،طـاقم القيـادة الفـين ،وطـاقم املضـيفني وأنـراد يـيانة الطـا رات ،ومـراقيب احلركـة اجلويـة،
ومفتشي اعمن.
) ( 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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سيستمى هةوايى بؤ رِاستكردنةوةى سطنالَةكان /ضاكردنيان
سيستميَكة بؤ ِريَكخستنةوةى ئةو سطناآلنةى كة ثةخشةكةى فراوانة بةشيَوةيةك كةسيَك كةثيَويست بكات
سوود لة كايةى ئامسانى وةربطريَت دةتوانيَت زانياريية سنطالَة ِريَك كراوةكان لة ئاميَرى نيَردةرةوة وةربطريَت
كة بة مانطة دةست كردةكانةوة بةسرتاوة .
تيَبينى :زانيارى لة سةر كاركردنى سيستمى  SBASلة ثاشكؤى زمارة  10بةرطى يةكةم بةشى  3دا
هاتووة .
النظام الفضا ي لتقويم اإل ارات
نظام لتقويم اإل ارات تغطيته واسعة النطاق حبيث يتسنى للمنتفع بادال اجلوي أن يستقبل معلومات تقويم
اإل ارات من دهاز رسال متصل باعقمار الصناعية.
م حظة :اداة املنظومة  SBASورد نى املل ق رقم  10ادلد اجلنة الثالث .
) ( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9613
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9. Satisfactory Evidence
A set of documents or activities that a Contracting State accepts as sufficient to
show compliance with an airworthiness requirement.
بةلَطةى سةمليَنةر يان باوةرثيَكةر
كؤمة َليَك بةلَطة و ضاالكيية كة وآلتى ئةندام رِةزامةندى لةسةر ثشتطريييان داوة كة هيضى ترى ناويَت بؤ
نيشاندانى سنورى ثابةندبون بة ثيَويستييةكانى تؤكمةيى هةواييةوة.
الدليل املقنع
*********
رموعة املستندات أو الفعاليات ال وانقل الدولة املتعاقدة على عتمادهـا ب عتبارهـا كانيـة لبيـان مـدى اإللتـنام
مبتطلبات اجلدارة اجلوية.

) ( References: Annex 8
10. Sea Clutter

Unwanted primary radar reflections from sea. Varies with sea state.
ذاوةذاوى(هاذةى) دةريايى
كاردانةوةى ثيَضةوانةى نةخوازراوى دةريايية لةسةر رِادارى طةرِانى سةرةكى  PSRكة بةث َيى طؤرِانكاريى
بارودؤخى دةريا دةطؤرِدريَت.
التشويش الب ري
اإلنعكاسات الب رية على الرادار الباحث اعولي وال تتغري تبعا لتغري حالة الب ر.
) ( References: Doc 8071 Volume III
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11. Search
An operation normally coordinated by a rescue coordination centre or rescue
subcentre using available personnel and facilities to locate persons in distress.
طةرِان
ئةو ثرؤسانةية لةاليةن مةلَبةندى هةماهةنطى فرياكةوتن يان مةلَبةندى فرياكةوتنى الوةكى هةماهةنطييان
بؤ دةكريَت بة بةكارهيَنانى ئةو كةس و ئامرِازانةى لةبةردةستداية بؤ دياريكردنى شويَنى ئةو كةسانةى كة
ِرووبةرِوى مةترسى دةبنةوة .
الب ث
عمليات يتم التنسيق بش نها من قبل مركن تنسيق اإلنقا أو من قبل مركـن اإلنقـا الثـانوي ب سـت دام اع ـ اص
املتواددين والوسا ل املتونرة لت ديد أماكن اع اص ال ين يتعرضون لل طر.
) ( References: Annex 12
12. Search And Rescue Aircraft
An aircraft provided with specialized equipment suitable for the efficient
conduct of search and rescue missions.
فرِؤكةي طةرِان و فرياكةوتن
فرِؤكةيةكة بة تةواوى ئاميَر و ئامرِازى تايبةتةوة طوجناوبيَت بؤ مةبةستى كردةكانى طةرِان و فرياكةوتن.
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.
ئامرِازةكانى طةرِان و فرياكةوتن
هةر سةرضاوةيةك كةجبولَيت و بطوازريَتةوة بة يةكةكانى طةرِان و فرياكةوتنيشةوة كة بؤ ج َيبةج َيكردنى
كردةكانى طةرِان و فرياكةوتن بةكاردةهيَنريَت.
وسا ل الب ث واإلنقا
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 طةرِان و فرياكةوتن
ناوضةيةكة بةرِووبةريَكى دياريكراو سةر بة مةلَبةندى هةماهةنطى فرياكةوتنة خزمةتطوزارى طةرِان و
فرياكةوتنى تيا ثيَشكةش ئةكريَت.
منطقة الب ث واإلنقا
منطقة ات أبعاد حمددة تابعة ملركن تنسيق اإلنقا تقدم نيها خدمات الب ث واإلنقا .
) ( References: Annex 12
186

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.
خزمةت طوزاريي ةكانى طةرِان و فرياكةوتن
ئةجنامدانى ئةوةى ثيَويستة بؤ ضاوديَري ثرِؤسةكانى طةرِان و فرياكةوتن و ثةيوةندييةكان و هةماهـةنطى و
ئةركة تايبةتةكان بة طةرِان و فرياكةوتن و ثيَشكةشكردنى يارمةتيية ثزيشكيية سةرةتاييةكان يان ضؤلَكردنى
تةندروستى بة بةكارهيَنانى هةموو سةرضاوةكان و ئـةو يارمةتييانـةى كـة لةاليـةن ئؤتؤمبيـل و فرِؤكـةكان و
هةر شتيَكى ترةوة ثيَشكةش دةكريَن .
خدمات الب ث واإلنقا
تنفيـ املتطلبــات املتعلقــة مبتابعــة عمليــات الب ــث واإلتصــاالت والتنســيق والوظــا ف اخلايــة بالب ــث و اإلنقــا
وتقديم املساعدات الطبية اعولية أو اإلخ ة الطيب من خ ل ست دام املصادر العامة واخلاية مبا نيها املسـاعدات
ال تكن أن تقدم من قبل الطا رات واملركبات وغريها من التوهينات.
) ( 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.
يةكةى خزمةت طوزاريى طةرِان و فرياكةوتن
دةســتةواذةيةكى طشــتى يــة مةبةســتةكةى مةلَبةنــدى هةماهــةنطى فرياكةوتن ـة يــان مةلَبةنــدى فرياك ـةوتنى
الوةكيية يان مةلَبةندى ثؤستةية كة رِةوشى ئاطاداركردنةوة يان ورياكردنةوةى تيَداية .
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وحدة خدماتَ الب ث واإلنقا
مصطلح عام تكن أن يقصد به مركن تنسيق اإلنقا أو مركن اإلنقا الثانوي أو الربيد ال ي يتضمن حالة ن ار أو
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 طةرِان و فرياكةوتن
سةرضاوةيةكى جوآلو بة كةسانى رِاهيَنراو و ئامرِازى تةواوةوة ئامادة بيَت بؤ ئاسانكارى كردةكانى طةرِان و
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 airground communication in a radiotelephony network.
لةرةلةرى الوةكى (دووةم)
شةثؤليَكى ثةيوةنديى رِاديؤية تةرخان دةكريَت بؤ مةبةسـتى دابينكردنـى ثةيوةندييـةكانى ئامسـان بـة زةمـني
وةك يةدةك و جيَطريةوةى شةثؤىل سةرةكى ناو تؤرِى ثةيوةندييةكانى رِاديؤيى .
188

الرتدد الثانوي
مودة تصاالت راديوية ختصص لغرض ت مني اإلتصاالت دو – أرض مع الطا رات كبديل عـن املودـة الر يسـية
ضمن بكة اإلتصاالت الراديوية.
) ( 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.
ِرادارى الوةكى(تةواوكار)
سيستميَكى رِاداريية سطنالَى ب َيتةىل رِاديؤيى نيَردراو وةرئةطريَت لة ويَستطةى رِادارةوة و لةطةلَيشـيدا سـطنالَةكة
ئةنيَريَت.
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.
ِرادارى طةرِانى الوةكى
سيستميَكى رِادارى ( سوسةكارية) بينينطيَرية ثشت ئةبةستيَت بة ئاميَرة زةمينيةكان بؤ ناردن و /وةرطرتن
(ئاميَرى وةآلم دةرةوة) و ئاميَرةكانى وةآلمدةر.
ت َيبينى  :ثيَويستة تايبةتةكان بؤ سيستمى وةآلم ثيَدةر وسيستمى وةآلمدةر لة بةشَى س َييَةم دا دياريكراوة.
الرادار الباحث الثانوي
نظام ستط ع راداري يعتمد على أدهنة أرضية لإلرسال واإلستقبال ( أدهنة مستووبة ) وعلى أدهنة ريبة.
م حظة  :املتطلبات اخلاية مبنظومة املستووب ومنظومة اديج مبينة يف الفصل الثالث.
) ( 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.
سيستمى رِادارى طةرِانى الوةكى
سيستميَكى رِاداريية وةآلمـة شـفرةييةكانى(بةكؤدةكانى) سيسـتمى وةآلمـدةرةوة ثـةخش ئـةكات لـة فرِؤكةكـةوة
بةشيَوازى جياواز و لة هةمان كاتدا وةآلمى( بةكؤد) شفرةيي وةرئةطريَت.
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نظام الرادار الباحث الثانوي
نظام راداري يبث ستووابات مشفرة ملنظومة اديج يف الطا رة ب مناط خمتلفة ويستلم منها دابات مشفرة.
) ( 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.
سيستمى وةآلمدةرةوة بؤ رِادارى طةرِانى الوةكى
سيستميَكة كاتى وةرطرتين وةآلمةكان راستةو خـؤ ثةخشـيان ئـةكات لـة سيسـتمى رِادارى طـةرِانى الوةكـى و لـة
ِريَطةى ناردن و وةرطرتنى وشةكانةوة دةرئةبرِدريَت.
منظومة اديج للرادار الباحث الثانوي
منظومة تبث دابات عند ست مها ستووابات من منظومة الـرادار الباحـث الثـانوي ويكـون التعـبري عـن طريـق
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.
ئاساييش
ثاراستنى فرِينى شارستانى لةهةر كردةوةيةكى ( تيَكدةرانة) ِريَطةثيَنةدراوى نادروست و ئةم ئاماجنة لةرِيَطـةى
كةس و كؤمةلَيَك ِريَكار و سةرضاوةى مادييةوة جآبةجآئةكريَت.
اعمن
محاية الطريان املدني من أي أنعال غري مشروعة ويتم حتقيق ه ا ااـدف مـن خـ ل العنصـر البشـري ورموعـة
دراةات ومصادر مادية.
) ( References: Annex 17
24. Security Audit
An in-depth compliance examination of all aspects of the implementation of
the national civil aviation security programme.
ثشكنينى ئاساييش
ثشــكنينيَكى ناضــارى ( زؤرة ملــىَ)ى ورد لــة رِيَطــةى ج َيبــةج َيكردنى بةرنامــةى ئاسايشــى فرِينــى شارســتانى
نيشتمانييةوة ثةيرِةو ئةكريَت.
التدقيق اعمين
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.
ضاوديَرى يان (رِكيَفى) ئاساييشى
ئةو رِيَطاو ئامرِازانةية كة بةهؤيانةوة قةدةغةى هيَنانة ناوةوةى ضةك و تةقةمةنى بؤ ناو والَت ئـةكريَت يـان
. هةر مادةيةك يان هةر ئامرازيَك كة مةترسى هةبيَت و بةكاربهيَنريَت بؤ كردةوةى تيَكدةرانة و ناياسايى
السيطرة أو املراقبة اعمنية
الوسا ل أو الطرق ال من خ اا يتم منـع دخـال اعسـل ة واملتفوـرات أو مـواد أو أي وسـا ل خطـر أخـرى الـ
.تكن أن تست دم يف أنعال التدخل غري املشروع
( 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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ئاميَر و ئامرازةكانى ئاساييش
ذمارةيةك ئامرِازى (خاوةنرِةوشى) تايبةتة يان بة تةنها بةكارئةهيَنريَن يان لة نـاو سيسـتميَكدا بةمةبةسـتى
قةدةغة كردن يان ثشكنينى كردةوة نابةج َيكان بة كاروبارى فرِؤكةوانى شارستانى و ئامرِازةكانى.
املعدات أو اعدهنة اعمنية
أدوات ات موايفات ست دام خاية مفردة أو ضمن النظام الغرض منها منع أو كشف أنعال التدخل غري املشروع
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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ثشكنينى ئاساييش
ثشكنينيَكة بؤ زانينى ئاستى ثةيرِةوكردنى بةرنامةى ئاساييشى فرِؤكةوانى شارسـتانى لةاليـةن كؤمثانياكـانى
.فرِؤكةوانى و فرِؤكةخانةكان و اليةنة ثةيونديدارةكانى اليةنى ئاسايشةوة
التفتيش اعمنِي
ن ص مدى اإللتنام بتطبيق برنامج أمن الطريان املدني من قبل ركات الطريان واملطار واجلهات اعخـرى املعنيـة
.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.
ناوضةى ئاساييشى قةدةغة  /كؤتكراوى ئاساييش
ناوضةكانى بةشى ئامسانى فرِؤكةخانةكةية كة دياريكراوة  ,ناوضةيةكى طرنطة لة ناوضةمةترسيدارةكان و
ضةند ئامرِازيَكى زياترى تياية بؤ كاتى جآبةجآكردنى كارى ضاوديَريكردنى ئاساييش .
ئةو ناوضانة تةواوى شويَنةكانى ِرؤيشتنى طةشتياران و رِيَوا ئةطريَتةوة لة خالَةكانى ثشكنينى كؤلَ و بارطةى
طةشتياران بؤ فرِؤكةكة لةطةلَ طؤرِةثانى وةستانى فرِؤكةكان بؤ ناوضةكانى كؤكردنةوةى بار و كؤلَة
طةيشتوةكان و ناوضةى ثشكنينى كاآل و كؤلَةكان و بارطة و ثؤستةكان .
املنطقة احملظورة أمنيا
منطقة يف اجلانج اجلوي من املطـار حتديـدها علـى أنهـا منطقـة ات أولويـة مـن حيـث امل ـاطر وتتـونر نيهـا
وسا ل سيطرة ضانية من خ ل تطبيـق وسـا ل سـيطرة أمنيـة أخـرى .تشـتمل هـ ه املنـاطق عـادة علـى مجيـع
مناطق مغادرة املسانرين من نقطة ن ص اعمتعة اىل الطا رة و ساحة وقوف الطا رات ومناطق اعمتعة مبـا نيهـا
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.
ِروثيَوى ئاساييشى
هةلَسةنطاندنى ثيَويستيية ئاسايشييةكان لةطةلَيدا دياريكردنى ئةو خالَة الوازانةى كة ليَيانةوة دةتوانريَت
كردةوةى نابةج َيى ناياسايى بكريَت لةطةلَ رِاسثاردة كردن بةو رِيَكار و ِراستكردنةوانانةى كة ثيَويستة بكريَن .
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املسح اعمنِي
تقييم لإلحتيادات اعمنية بضمن ل حتديد نقـاط الضـعف الـ تكـن أن تسـتغل لتنفيـ أنعـال التـدخل غـري
.املشروع وتويية باإلدراةات التص ي ية الوادج ختا ها
( 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.
كردة تةريبة ليَك جياكان
ضةند كردةيةكى هاوكاتة لةسةر فرِطة ئاميَريية تةريبةكان يان شيَوة تةريبةكان كة تةنها يةك فرِطة تيَدا
.بةكارئةهيَنريَت بؤ كردةةكانى نزيكبونةوة و فرِطةكةى تر تةنها بةكارئةهيَنريَت بؤ كردةكانى بةجآهيَشن
العمليات املتوازية املنفصلة
عمليات متنامنة على مدارج آلية متوازية أو به متوازية حيث يست دم مدرج واحد حصريا لعمليات االقرتاب
.بينما يستعمل املدرج اآلخر حصريا لعمليات املغادرة
( 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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كردة تةريبة شيَوة تيَكةلَةكان  /نيوةتيَكةلَ
ضــةند كردةيــةكى هاوكــاتن لةســةر فرِطــة ئاميَريي ـة تةريبــةكان يــان ش ـيَوة تةريبــةكان ك ـة تــةنها ي ـةك فرِطــة
بةكارئــةهيَنريَت بــؤ كــردةى بةجآهيَشــن و فرِطةكــةى تـــر بةكارئــةهيَنريَت بــؤ تيَكةلَةيــةك لــة ثرؤســـةى
نزيكبونـةوة و بةجآهيَشــن يـان فرِطةيــةك تـةنها بــؤ كـردةى نزيكبونــةوة و فرِطةكـةى تــر بـؤ تيَكةلَةيــةك لـة
ثرِؤسةكانى نزيكبونةوة و بةجآهيَشن.
العمليات املتوازية به امل تلطة
هي عمليات متنامنة على مدارج آلية متوازيـة أو ـبه متوازيـة حيـث يسـت دم مـدرج واحـد حصـريا لعمليـات
املغادرة بينما يست دم املدرج اآلخر خلليط من عمليات االقرتاب واملغادرة ،أو حيث تست دم مدرج واحد حصـريا
لعمليات االقرتاب بينما يست دم املدرج اآلخر خلليط من عمليات االقرتاب واملغادرة
.
) ( References: Doc 9643
32. Sending Unit/Controller
Air traffic services unit/air traffic controller transmitting a message.
Note.— See definition of “receiving unit/controller”.
بةشى نيَردةر /ضاوديَرى نيَردةر
يةكةيةكى خزمةتطوزاري ئامسانيية نامةيةك دةنيَريَت يان ئةو ضاوديَرة ئامسانيةية كة نامةيةك دةنيَريَت.
ت َيبينى  :سةرجنى ثيَناسةى (يةكةى وةرطر  /ضاوديَرى وةرطر).
الوحدة املرسلة  /املراقج املرسل
وحدة خدمات احلركة اجلوية ال ترسل رسالة أو مراقج احلركة اجلوية ال ي يرسل رسالة.
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.
)زجنريةيةك لة طةشت ( لة فرِين
:زجنريةيةك لة طةشتة كة ئةمانةى تيَداية
.  كات ذميَردا دةست ثآ دةكةن و كؤتاييان ديَت24  ئةو طةشتانةى كة لة ماوةى-أ
. سةرجةم ئةو طةشتانة لةاليةن هةمان كابتنةوة جآبةجآ دةكريَت-ب
ِسلسلة الرح ت
: تتضمن سلسلة الرح ت اآلتي
 ساعة و24  الرح ت ال تبدأ وتنتهي خ ل.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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رِووداوة كاريطةرةكة( قورسةكة)
رِووداويَكة بة بارودؤخيَكةوة ئاماذة بة رِووداويَك ئةدات ثةيوةندى هةبيَت لةطةلَ كردةى خستنةكارى
فرِؤكةيةك لةو كاتةى فرِؤكةوان فرِؤكةكة ئةخاتة طةرِ ِرووداوةكة لة نيَوان سةركةوتنى هةركةسيَك بؤ
فرِؤكةكة بة مةبةستى فرِين تا دابةزينى هةموو سةر نشينةكان يان لة كاتى فرِؤكةى بآ فرِؤكةوان
ِرووداوةكة لة نيَوان ماوةى ئامادةبوونى فرِؤكةكة بؤ فرِين تا ضركةساتى وةستانى فرِؤكةكة دواى فرِين و
كوذاندنةوةى سيستمى ثالَنانى سةرةكى.
ت َيبينى  : 1جياوازى لة نيَوان قةومان و رِووداوى كاريطةر تةنها لة ئةجنامدا دةردةكةويَت.
تيَبينى  : 2لة ثاشكؤى ذمارة ( )2منونةى رِووداوة كاريطةرةكان رِوون كراوةتةوة.
الواقعة اجلدية أو املؤثرة
واقعة تتضمن ظروف تشري اىل أن هناك حتمال كبري بوقوع حادث مرتبط بعملية تشـغيل الطـا رة والـ ي هـو يف
حالة كون الطا رة يقودها طيار يقع يف الوقل احملصور بني يعود أي ص اىل الطا رة بقصـد الطـريان اىل وقـل
ننول مجيع هؤالة اع اص أما يف حالة كـون الطـا رة ال يقودهـا طيـار يقـع يف الوقـل احملصـور بـني حلظـة كـون
الطا رة داهنة لل ركة بهدف الطريان حتى حلظة توقفها بعد نتهاة الطريان وغلق نظام الدنع اعساسي نيها.
م حظة  - .1اإلخت ف بني احلادثِ والواقعة اجلدية يكمن يف النتا ج نقط.
م حظ  - .2أمثلة الوقا ع اجلديةِ تكن جيادها يف املرنق .C
) ( 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.
برينداريةك يان زامدارييةكى سةخت ( قورس)
بريندارييةك كة كةسيَك لة ئةجنامى رِووداويَك توشى ئةبيَت كة :
أ -ثيَويست بة ضارةسةر بكات لة نةخؤشخانة زياتر لة  48كات ذميَر و دةست ثآ بكـات لـة  7رؤذدا لـة
سةرةتاى بريندارييةكةوة يان
ب-

ببيَتة هؤى شكاندنى ئيَسكيَك (جطة لة شكانى سوك لة ثةجنةكانى دةست يان ثةجنةكانى ثآ يـان لـوت)
يان

ت-

ببيَتة هؤى درِاندن بةهؤى خويَن بةربوونى زؤر يان درِاندنى دةمار يـان بةسـتةرةكان يـان ماسـولكةكان
يان .
ببيَتة هؤى تووش بوونى هةر ئةنداميَكى هةناوى بة برينداربوون يان
ببيَتة هؤى سوتان لة ثلةى دوو يان سيَيةم يان هـةر سـوتانيَك كاربكاتـة سـةر زيـاتر لـة  %5جةسـتةى
يان.
ببيَتة هؤى بةركةوتن بة تةنة مةعدةنييةكان يان تيشكى برينداركةر.

ث-
ج-
ح-

اجلرح اجلدي أو املؤثر
درح يتعرض له الش ص نتيوة حادث وال ي :
يتطلج ع ج باملستشفى عكثر من  48ساعة تبدأ خ ل سبعة أيام من ت ريخ حصول اجلرح  ,أو
يؤدي اىل كسر يف أي عظم ( ما عدا الكسور البسيطة يف أيابع اليدين أو أيابع القدمني أو اعنف)  ،أو
ج .يؤدي اىل متنق بسبج ننف حاد أو متنق العصج أو اعوتار أو العضلة  ،أو
د .يؤدي اىل يابة أي عضو داخلي جبروح  ،أو
هـ .يؤدي اىل حروق من الدردة الثانية أو الثالثة أو أي حروق تؤثر على أكثر من  5باملا ة من اجلسم  ،أو
ح .يؤدي اىل التعرض ملواد معدنية أو عاعات دارحة.
) ( 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.
ِرؤخى دةريا
ه َي َليَكة بة دواى ه َيلَى كنتؤرى سةرةكى ِرؤخى دةريادا دةرِوات جطة لةو كةنداو و ثيَضانةى كة ثانيةكةيان لة
 30ميلى دةريايى كةمرتن  ,ثيَويستة ئةو هيَ َلة رِاستةوخؤ بةسةر ئةو كةندا و و ثيَضيانةدا برِوات تا ئةطاتةوة
بة ه َيلَى طشتى ئةو كنتؤرةى كة لة دواييةوة ديَت .
خط الشاطية
خط يتبع خط الكفاف ( الكونتور ) العام للساحل ب ستثناة اعلسنة واخللوان ال يقل عرضها عـن ث ثـني مـي
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.
تةنيشتة رِ  /شؤستة  /شانى رِيَطة
ناوضةيةكة بة تةنيشت ناوضةيةكى ثةسرتاوةوة ( يان ِرووثؤشكراو ) ئامادةكرابيَت بؤ بةكارهيَنان و
دةستبدات لة ناوضة كوتراوةكة (رِووثؤش كراوةكة)وة بضيتة ناوضةكةى تةنيشتى .
اعكتاف
منطقة جبوار املنطقة املريونة أعـدت كـي تكـون يـاحلة لإلسـت دام لغـرض اإلنتقـال مـن املنطقـة املريـونة اىل
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.
زانياريية كةشناسيية ترسناكةكان
ضةند زانيياريةكة نوسينطةى ضاوديَرى كةش و هةوا دةرى ئةكات و ثةيوةندى بة رِووداويَك يان (ثيَشبينى
ِرووداويَك) يان دياردةي كةش ناسي دياريكراو هةبيَت لةسةر رِيَرةوى ئامسانى كة بب َيتة درووستبوونى
مةترسى لةسةر سةالمةتى كردةكانى فرِين .
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معلومات اعنواة اجلوية اخلطرية
معلومات يصدرها مكتج مراقبة اعنواة اجلوية وتتعلـق حبـدوث – أو توقـع حـدوث – ظـواهر مناخيـة حمـددة يف
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.
ناوضةى نيشانةكان /هيَماكان
ناوضةيةكة لة فرِؤكةخانة تيَيدا نيشانة و هيَما زةمينةكان (دائةنريَت) ثيشان ئةدريَت.
منطقة اإل ارات
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.
بةربةستة ديارةكان  /بةربةستةطرنطةكان
هةر ِرووكاريَكى ناوضةيي سروشتى يان ثيَكهاتةيةكى دروست كراوى جيَطريى هةميشةيي يان كاتيية كة
بةرزييةستونييةكانيان بة بةراورد لةطةلَ بةرزونزميةكانى نزيك بةخؤى يان دةوروبةر بةشيَوةيةك بيَت
ببيَتة جيَطاى مةترسى لةسةر سةالمةتى بةطةرِخستنى فرِؤكةكان بةث َيى رِيَكارة دانراوةكان.
ت َيبينى  :دةستةواذةى (بةربةستى ديار  /يان طرنط) لةم بةلَطةيةدا بةكارهيَنراوة بةمةبةستى دياريكردنى
دروستكراوةكان بةث َيى رِيَنمايية كان و بآلوكردنةوةيان لة نةخشة تايبةت مةندةكان .

العوا ق املؤثرة أو ااامة
أية تضـاريس أرضـية طبيعيـة أو أدسـام ثابتـة يـناعية دا ميـة أو مؤقتـة تتصـف ب هميـة يف رتفاعهـا العمـودي
مقارنة بالتضاريس القريبة منها أو ال حواا وال متثل خطـرا علـى سـ مة تشـغيل الطـا رات ونقـا للسـياقات
املوضوعة.
م حظة – .ن تعبري " العوا ق املؤثرة أو ااامة " أست دم يف ه ا املستند لغرض حتديـد عنايـر اعدسـام ونقـا
للسياقات احملددة ولغرض نشرها يف اخلرا ط امل صصة ل ل .
) ( 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.
خالَة طرنطةكة /ديارةكة
شويَنيَكى جوطرافى ديارة بةكارئةهيَنريَت بؤ ناسينى رِيَطايةكى ئامسانى كة ا خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤلَى
ئامسانى تيا ثيَشكةش ئةكريَت يان بؤ ناسينى ئارِاستةى فرِينةكة ئةم شويَنة بةكارئةهيَنريَت بؤ مةبةستى
ترى تايبةت بة كةشتييوانى و خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤلَى ئامسانى .
تيَبينى  :سآ جؤر خالَى طرنط هةية  :ياريدةدةرى كةشتييوانى زةمينى و يةكرتبرِ و خالَى ناوضةيي لة
ضوارضيَوةى ئةم ثيَناسةية يةكرتبرِ ئةو خالَة طرنطةية ديارى ئةكريَت لة رِيَطةى هيَلَة تيشكيةكانةوة /يان
ئارِاستة طؤشةييةكان و  /يان دوري لة ياريدةرة كةشتييوانة زةمينييةكانةوة.
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النقطة املهمة
موقع دغرايف حمدد يستعمل يف تعريف الطريق اجلوي ال ي تقدم نيه خدمات احلركة اجلوية أو يف تعريـف مسـار
.الطريان ويستعمل يف أغراض أخرى خاية بامل حة وخبدمات احلركة اجلوية
 املساعد امل حي اعرضـي والتقـاطع و النطقـة املنطقيـة ويف طـار:  تودد ث ث ن ات من النقاط املهمة:م حظة
 أو/  أو اإلجتاهـات الناويـة و/ ه ا التعريف التقاطع هو نقطة مهمة حمـددة عـن طريـق اخلطـوط الشـعاعية و
.املسانات من املساعدات امل حية اعرضية
( 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.
ثةخشطةى رِةوش
ثةردةيةكى ئةلةكرتؤنيية شـويَن و مجوجـؤلَى فرِؤكةكـة نيشـان ئـةدات يـان هـةر زانيارييـةكى تـر كـة ثيَويسـت
.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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ملَتةى بةفر  /بةفرى نيمضةتواوة
بةفريَكى تةرِ كة ث َيى لةسةر خبليسكآ و كة بة قا ل َيى بدةى ئةبيَت بة ثرذة و ورد ئةبيَت كيَشى جؤرى لة
 %5تا .%8
ت َيبينى  :تيَكةلَةيةك لة سةهؤلَ و  /يان ئاوى وةستاو و بة تايبةتى كاتى بارينى َ بةفر لةطة َل باران يان
بةفر بارين لةبةر بوونى برِيَكى زؤرى ئاو و سةهؤلَ شتى شوشةيى دروستدة \0بيَت (رِوون) و ل َيلَ نابن مادةى
جياواز دروست دةبيَت كة كيَشى جؤرييان لة  %8زياترة و كة كيَشى جؤرييان زؤر دةبيَت دةتوانريَت ئةو شتة
دروستبواانة بة ئاسانى ببينريَن بةراورد بة بةفريَكى تواوة .
الثلج به ال ا ج
ثلج مشبع باملاة ا ضرب على اعرض بالقدم تنحنح حمدثا طرطشة ووزنه النوعي من  0,5حتى . 8.0
م حظة :اخل ط املركبة من دليد و  /أو ماة راكد تنتج مواد ات أوزان نوعية تنيد على  8.0وخصويا أثناة
سقوط املطر أو سقوط املطر مع الثلج أو سقوط الثلج .وه ه املواد – بسبج حمتواهـا العـالي مـن املـاة واجلليـد –
تكون فانة وليسل معتمة وعندما تكون ات أوزان نوعية عالية تكن متيينها بسهولة عن الثلج به ال ا ج.
) ( 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.
فرِؤكةى بضوك
فرِؤكةيةك كة قورسرتين كيَشى هةلَطةرِان ()take-offى ثةسةند كرابيَت  5700كلطم يان كةمرت بيَت .
الطا رة الصغرية
طا رة يبلغ أعلى وزن ق ع مصادق عليه اا  5700كيلوغرام أو أقل.
) ( 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
 بةفريَكـة بـةفوو بـآلو ئةبيَتـةوة و بـةهيَزى لـةثى دةسـت يـةك دةطريَـت و بةكردنـةوةى: بةفرى وشك
. كةمرتة%35 لةثى دةست ليَك جيا ئةبيَتةوة – كيَشى جؤرى لة
َ بةفريَكة بةهيَزى لةثى دةست يةك دةطريَـت و تؤثيَـك يـان شـيَوةى تـؤثيَكى لـة بـةفر لـي: ِبةفرى تةر
. %5  و كةمرت%35 دروست دةبيَت كيَشى جؤرى

209

-أ
-ب

ت-

بــةفرى كــوتراوة  :بــةفريَكى بةســتو لةســةر ش ـيَوةى تــةنيَكى رِةق و ثةســتانى زيــاتر وةرناطر َيــت كــة
بةدةستةوة دةطرييَت ثةرش و بآلونابيَت يـا ورد نابيَـت بـؤ ضـةند ثارضـةيةك  ,كيَشـى جـؤرى  %5يـان
زياترة.

ثلج ( على سطح اعرض )
أ-
ب-
ت-

الثلج اجلاف  :ثلج يتطاير بالنفخ ما دام سا با ويتماس بضـغطه يف قبضـة اليـد ويفقـد متاسـكه مبوـرد
نتح القبضة – وزنه النوعي أقل من . 0,35
الـثلج املبلـل  :ثلـج ا ضــغط باليـد متاسـ بعضــه بـبعا وكـون كـرة ثلويــة أو مـال اىل تكوينهـا  ،وزنـه
النوعي من  0,35اىل أقل من . 0,5
الثلج املضغوط  :ثلج دامد يف كل كتلة يلبة ال تقبل املنيد من اإلنضغاط  ،ا أخـ يف القبضـة ظـل
متماس اعدناة أو تفتل اىل بضع قطع متماسكة – وزنه النوعي  0,5أو أكثر .
) ( 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.
بةفرنامةى فرِؤكةوانةكان
زجنيزةيةك لة فرِيننامةى تايبةتة كة بةشيَوةيةكى دانسقة بآلو ئةكريَتةوة بة هةبوونى يان نةمانى
بارودؤخى ترسناك بةهؤى بةفر يان سةهؤلَ بةندان يان ئاوى وةستاو بة بةفرةوة يان بة سةهؤلَ و شةختةوة
لة ناوضةى مجوجؤلَ لة فرِؤكةخانةكان.
ع ن طيارين خيص الثلج  ،اجلليد أو الونر
ع ن طيارين خاص يتم نشره بصيغة خايـة يـبني ودـود أو زوال الظـروف اخلطـرة بسـبج الـثلج أو اجلليـد أو
الونر أو املياه الراكدة املص وبة بالثلج أو اجلليد أو الونر يف منطقة الت ركات باملطار.
) ( 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.
كاتى فرِينى تةنيايى
ئةو كاتةية تيَيدا ئةو خويَندكارةى كة بؤ مةبةستى رِاهيَنانة لة سةر فرؤكةوانى خؤى بةتةنها لة ناو
فرِؤكةكةداية.
وقل الطريان املنفرد
وقل طريانِ يكون خ له الطالج ال ي يتدرب على الطريا ِن مودود لوحده يف الطا رةِ.
) ( 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.
طةشتى فرِينى تايبةت بة بينني
طةشتيَكى فرِؤكةية ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى رِيَطةى ثيَئةدات بة فرِين بة ضاو لة ضوارضيَوةى ضاوديَريدا
لةو بارودؤخيكى كةش ناسي كة كةمرتبيَت لةوةى كة رِيَطة ئةدات بةطةشت بةبينني يان بةضاو.
رحلة الطريان البصري اخلاية
رحلة طا رة تصرح اا مراقبة احلركة اجلوية بالطريان البصري يف داخل نطاق املراقبة يف ظروف دوية أقل مـن
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.
وةآلمى ِر ادارى طةرِانى الوةكى SSR
ئةو نيشانة (كؤدة) بينراوةية كةلةسةر ثةخشطةى (ثةردةى) ِرادار دةرئةكةويَت بةشيَوةي هةرِةمةكى (ب َى
كؤدى) و دةربرِينة بؤ وةآلمى هاتوو لة ئاميَرى وةآلم دةرةوةى رِادارى طةرِانى الوةكى بةرانبةر بةو ثرسيارانةى
ليَيكراوة.
اإلدابة على الرادار الباحث الثانوي
اإل ارة البصرية ال تظهر على ا ة الرادار يف كل غري رمني وتعرب عن دابة واردة من دهـاز ريـج الـرادار
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.
نزيكبونةوةى جيَطري يان ضوست
نزيكبونةوةيةكى دروستة لةذيَر ضاوديَرى و بةوزة و كؤنرتؤلَكردنى ئارِاستةى فرِين  ,لةسةرةتاى خا َليَكى
دياريكراوى ثيَش وةخت يان بةرزى  /بلَندى دياريكراوى ثيَش وةخت  ,قؤناغةكة كؤتاايى بيَت بة خا َليَك كة
 50ثآ لةسةر رِؤخ thresholdيان لةسةر خالَى دةستث َيكردنى مانؤرِكردن بؤ بةرزكردنةوةى ثيَشى
فرِؤكةكة كامةيان بةرزتربيَت .
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االقرتاب املستقر
اقرتاب بتشكيل مراقج وسليم وبطاقة وسيطرة على مسار الطريان ابتداة من نقطة حمددة سلفا أو ارتفاع/علو
حمدد سلفا وانتهاة بنقطة على  50قدما نوق العتبة أو نوق نقطة بدة مناورة رنع مقدمة الطا رة  ،أيهما أعلى .
) ( 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.
رِيَرةوى طةيشتنى ئاميَريى ثيَوانةيى
ِريَرةويَكى ئامسانى تايبةتة بؤ طةيشتنى ئةو فرِؤكانةى كة بة بنةماكانى فرِينى ئاميَرى كارئةكةن لة نيَوان
خا َليَكى طرنط كة دةكةويَتة سةر رِيَرةوى ئامسانى سةر بةخزمةتطوزارييةكانى مجوجؤلَى ئامسانى و نيَوان
خا َليَكى تر كة ِريَكارةكانى نزيكبونةوةى ئاميَرى دةست ثآ دةكات وةك بآلوكراوةتةوة .
) ( References: Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9613
طريق الويول اآللي القياسي
طريق دوي خمصص لويول الطا رات املشغلة بقواعد الطريان اآللي ،يربط بني نقطة مهمة تقع عادة على
طريق دوي تابع خلدمات احلركة اجلوية وبني نقطة أخرى تبدأ عندها دراةات االقرتاب اآللي املعلنة.
) ( 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.
رِيَرةوى رِؤيَشتنى ئاميَريى ثيَوانةيى
ِريَرةويَكى ئامسانى تايبةتةبؤ بةج َيهيَشتنى فرِؤكةكان كة بة بنةماى فرِينـى ئـاميَرى كارئةكـةن ئـةو رِيَـرةوة
دةكةويَتة نيَوان فرِؤكةخانةكة يان فرِطةيةكى دياريكراو لة فرِؤكةخانةيةك و نيَوان خالَيَكى طرنطـى ديـاريكراو
لةسةر ريَطاى ئامسانى سـةر بةخزمـةت طوزارييـةكانى مجوجـؤلَى ئامسـانى و لـةو خالَـةوة قؤناغيَـك دةسـت ثـآ
دةكات.
طريق املغادرة اآللية القياسية
طريق دوي خمصص ملغادرة الطا رات املشغلة بقواعد الطـريان اآللـي ،يـربط بـني املطـار أو أي مـدرج حمـدد يف
املطار وبني نقطة مهمة حمددة تقع عادة على طريق دوي تابع خلدمات احلركة اجلويـة وتبـدأ عنـدها مرحلـة
أثناة الطريق .
) ( References: Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9613
214

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.
دةقى نامةيةكى ئاسايى يةك ثيَوانةيى
بريتية لة جؤرة نامةيةك بةكار ئة هيَنريَت لة شيَوةيةكى دياريكراو لة شيَوةكانى دةقي ئاسايى  ,وشةكانيشى
ِريَزبةندييةكى تايبةتى هةية .
تيَبينى  :دةكريَت بؤ بةكارهيَن جؤرة نامةيةكى دةقيية ئاساييةكان بةدةست بةكاربهيَنيَت يان ثيَش وةختة
رِيَكي خستبيَت .
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عنصر الرسالة النصية العادية املوحد
عبارة عن عنصر رسالة يست دم نيها كل حمدد من أ كال النصوص العادية وكلمات بعينها برتتيج منصوص.
م حظة  :جيوز للمستعمل دخال عناير الرسالة النصية العادية املوحدة يدويا أو تنسيقها سلفا.
) ( References: Doc 4444
54. State of Design
The State having jurisdiction over the organization responsible for the type
design.
وآلتى ديزاينةر (نةخش َينةر)
ئةو وآلتةية كة دةستةآلتى هةبيَت بةسةر دةزطاى بةرثرس بؤ ديزاين كردنى جؤرةكان (ئاميَرو فرِؤكةكان).
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 فرِؤكةكة دائةطرييَت.
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الدولة املقصودة
الدولة ال يتم يف أراضيها تفريغ محولة الطا رة.
) ( References: Annex 18
)56. State of Licence Issue (SOLI
The State that issues a licence according to Annex 1.
وآلتى دةركردةى مؤلَةت( مؤلَة ت دةر)
ئةو وآلتةي كة بةث َيى ثاشكؤى ذمارة ( )1مؤلَةت دةرئةكات .
الدولة املصدرة لإلدازة
الدولة ال تصدر اإلدازة ونقا للمل ق ( . ) 1
) ( 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
ئةو وآلتةى دةستةآلتى هةية بةسةر دةزطاى بةرثرس لة دروست كردنى فرِؤكةكة.
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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.
وآلتى قةومان يان رِووداو
ئةو وآلتةية كة لةسةر خاكةكةى قةومانيَك يان رِووداويَك ئةكةويَتةوة.
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 فرِؤكةكة تؤمار ئةكريَت.
دولة التسويل
هي الدولة ال تسول الطا رة يف سولِّه.
( 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 فرِؤكةخانةكة
ئةو وآلتةى كة فرِؤكةخانةكةى تيَداية.
دولة املطار
الدولة ال يقع املطار نيها.

) ( 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.
وآلتى ئيشثيَكةر
ئةو وآلتةية كة شويَنى سةرةكى كارطردنى ئيشثيَكةرى فرِؤكةكةى تآ ئةكةويَت يان ئةطةر شويَنى كاركردنى
سةرةكى نةبوو شويَنى نيشتة جيَى هةميشةيي ئيشثيَكةرة .
ت َيبينى  :كورتةى بةرثرسييةكانى وآلتى ئيشثيَكةر لةبةشى يةكى فةسلَى  3لةم دؤكؤميَنتةدا هاتووة.
دولة املشغل
هي الدولة ال يقع نيها مكان العمل الر يسي للمشغِّل ،أو ا مل يكن هناك مكان عمل ر يسي  ،مكان االقامة
الدا م للمشغِّل.
م حظة — ترد مسؤوليات دولة املشغِّل بشكل مودن يف اجلنة اعول ،الفصل ٢
) (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.
بةرنامةى سةالمةتيى وآلت
.كؤمةلَ َيك رٍِِيَنمايي و ضاالكيية بة ئاماجنى باشكردنى بارودؤخى ئاسايشى وآلتةكة
برنامج س مة الدولة
.رموعة متكاملة من التعليمات والنشاطات اادف منها حتسني احلالة اعمنية للدولة
( References: Annex 1, Annex 13, Annex 19 )
63. Station Declination
The angle between the 360°R of the VOR and true north.
خوارى/ الدانى ويَستطةكة
. و باكورى رِاستةقينةيةVOR ى سيستمى° 360 طؤشةى نيَوان تيشكى
ِحنراف احملطة
. والشمال احلقيقيVOR  ملنظومة الـ360° الناوية احملصورة بني الشعاع
( 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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دةشتى وةستان
ناوضةيةكى الكيَشةيى دياريكراوة لةسةر زةوى لة كؤتايى قؤناغى(هةلَسان) هةلَطةرِان  take-offطوجناوبيَت
بؤ وةستانى فرِؤكةكان لة كاتيَكدا فرِؤكةكة نةيتوانى بةرزبيَتةوة يان هةلَطةرِيَت  take-offبكات.
متداد التوقف
منطقة مستطيلة حمـددة علـى اعرض عنـد نهايـة ـوط اإلقـ ع ومناسـبة لتوقـف الطـا رات يف حالـة عـدم متـام
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.
فرِؤكةيةك خيَراييةكةى لة خيَرايى دةنط كةمرتة
فرِؤكةيةك كة نةتوانيَت بفرِيَت لة سةرئاستى فرِينى رِاست بة خيَراييةك كة زياتر بيَت لة خيَرايى دةنط.
الطا رة ال سرعتها أقل من سرعة الصوت
طا رة غري قادرة على الطريان املستوي بسرعة تنيد على سرعة الصوت.
) ( 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.
ِرادارى طةرِان (سوسةكارى)
ئاميَركى ِراداريية بةكار ئةهيَنريَت بؤ دياريكردنى شويَنى فرِؤكةكة بة دووري و و بةرزييةكةشيةوة
(جيَطةكةى).
الرادار الباحث
معدات رادارية تستعمل يف حتديد موقع الطا رة بالبعد والتعامد ( السمل ) .
) ( 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.
هةلَطةرِان و قؤناغى بةرزبونةوةى سةرةتايى
ئةو بةشةي فرِينة كة دةكةويَتة نيَوان سةرةتاى بةرزبونةوة  take-offو طةيشن بة بةرزى 300م (1000
ثآ) لةسةر ئاستى ناوضةى نزيك بونةوةى كؤتايى و هةلَطةرِان ( , )FATOيان ئةطةر نةخشةكة وابو كة
لةو بةرزيية ت َيثةرِيَت  ,يان تا كؤتايى هةلَطةرِانةكة زياتر بكات لة كاتى تردا.
اإلق ع ومرحلة التسلّقِ اعولية
ل اجلنة من الطريان احملصور بني بداية اإلق ع والويول اىل رتفاع  300مرت (  1000قدم ) نوق مستوى
منطقة التقرب النها ي واإلق ع (  ) FATOا ما كان من امل طط جتاوز ه ا اإلرتفاع أو حتى نهاية التسلق يف
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 takeoff safely continued.
Note.— TDP applies only to helicopters operating in performance Class 1.
خالَى برِياردان لةسةر فرِين
ئةو خالَةية كة ليَوةى برِيارى هةلَطةرِان و بةرزبونةوةى تيا ئةدريَت و ئةطةر لةم خالَةدا كيَشةيةك يان كةم و
كورِييةك لة بزويَنةركاندا ِرووبدات يان هةلَطةرِانةكة ثوضةلَ دةكريَتةوة يان بةردةوام ئةبيَت بة take-off
بة مةرجى دةستةبةر كردنى سةالمةتى.
ت َيبينى  :خالَى برِيار لةسةر فرِين تةنها لةسةر فرِؤكة هةىل كؤثتةرةكانى جؤرى ( Class 1 )1جآبةجآ
ئةكريَت
نقطة قرار اإلق ع
النقطة ال منها يتم ختا قرار اإلق ع ويف حالة حصول عطل يف احملركات يف ه ه النقطة أما يـتم لغـاة عمليـة
اإلق ع أو اإلستمرار باإلق ع مع ضمان الس مة.
م حظة – .نقطة قرار اإلق ع تطبق نقط على طا رات االيكوبرت من الصنف .) Class 1 ( 1
) ( 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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قؤناغى بةجيَهيَشن
ئــةو قؤنـــاغي خستنةئيشــةية كـــة بــة بـــةكارهيَنانى ئــةو كاتــة ثيَناســة ئـــةكريَت كــة تيَيـــدا بزويَنـــةكان
دةخريَنةئيش بةتيَكرِاي ئةو طورِةى كة داواكراوة .
مرحلة اإلق عِ
مرحلة التشغيل ال حتدد ب ست دام الوقل ال ي خ له يتم تشغيل احملركات باملعدل املطلوب.
) ( 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.
ماوةى بةردةست بؤ خلبونةوة بةمةبةستى هةلَسان take-off
ئةو دريَذى فرِطةيةى كة لة بةردةستداية و طوجناوة بؤ خل بونةوةى فرِؤكة لةسةر زةوى بةمةبةستى
take-off
بةج َيهيَشتنى
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.
take-off فرِطةى بةجآهيَشن
.)ئةو فرِطةيةى تةرخان كراوة تةنها بؤ كردةةكانى هةلَسان (بةجآهيَشن
ِمدرج اإلق ع
.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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ئاستى سةالمةتى بة ئاماجنكراو
دةستةواذةيةكى طشتى ية بةواتاى ئاستى ئةو مةترسيانة كة هةية لةو بارودؤخةدا هيَشتا هةرترسناك نيية..
مستوى الس مة املستهدف
مصطلح عام يعين مستوى امل اطر ال ي یيعترب مقبوالد يف ظروف بعينها.
) ( 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
داهاتيَكة ئامانج ل َيى كؤكردنةوةى دةرامةتة نيشتمانييةكانى حكومةت يان حكومةتى (خؤمالَيية) ناوخؤيية
بةالَم سةرجةم لةسةر فرِؤكةوانى شارستانى ناكريَت ا يان لةسةر بنةماى تيَضونى ديارى كراو ج َببةجيَ
ناكريَت.
الضريبة
دباية اادف منها مجع يرادات لل كومة الوطنية أو احلكومة احمللية وال تنطبق عموما على الطريان املدني
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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 خل بوونةوة/ِر ؤيشتنى فرِؤكة لةسةر زةوى
 يان خل بوونةوةى فرِؤكةكة لةسةر زةوى فرِؤكةخانة بـة بـةكارهيَنانى توانـاى خـودى خـؤى بـةبآ/ ِرؤيشن
.كردةكانى بةجآهيَشن و نيشتنةوة
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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رِ َيرِةوى هيَوربونةوة يان خلبوونةوة  /تاكسى وةى
رِيَرةويَكــى ديــاريكراوة لــة فرِؤكةخانةيــةكى وشــكانى ئامــادةكراوة تــا فرِؤكــة لةســةرى ب ـرِوات و مةبةســتيش
بةستنةوةى نيَوان بةشيَكى فرِؤكةخانةكةية بة بةشيَكى تريةوة كة ئةمانة دةطريَتةوة:
 .1رِارِةو بؤ شـويَنى وةسـتانى فرِؤكـةكان  :بةشـيَكة لـة طؤرِةثـانى وةسـتانى فرِؤكـةكان تايبـةت كـراوة وةك
رِيَرةويَكى زةمينى و تةنها مةبةستيش ليَى تا فرِؤكةكة ثيا ت َيثةربيَت بؤ شويَنى وةستانى.
 .2رِ َيرِةوى طؤرِةثانى وةستانى فرِؤكةكان  :بةشيَكة لة توَرِى رِيَرةوةكانى سةر شويَنى وةستانى فرِؤكـةكان
بؤ ئةوةى فرِؤكةكان بتوانن بةسةر طؤَرِةثانى وةستاندا تيَبثةرِن .
 .3رِ َيرِةوى دةربـاز بـوونى خيَـرا  :رِ َيرِةويَكـة بـة طؤشـةيةكى تيـذ بـة فرِطـةوة بةسـرتاوةتةوة بةتايبـةتي
ديزاين كراوة بؤ ئاسانكارى ئةو فرِؤكانةى كة دةنيشنةوة و تا بةخيَراييةكى زيـاتر دةربضـن لـة رِيَـرِةوة
زةمينييةكان لة خيَراية ئاساييةكانى دةرضوونى سةر رِ َيرِةوة زةمينيةكانى تـر ئـةم رِيَـرِةوة مـاوةى
مانةوةى فرِؤكةكان لةسةر فرِطة كةمرت دةكاتةوة .
املمر اعرضي
مسار حمدد يف املطار الربي ومعد لسري الطا رات عليه  ،الغرض منه الربط بني دنة من املطـار جبـنة آخـر  ،وهـو
يشمل :
 .١سكة وقوف الطا رات  :دنة مـن سـاحة وقـوف الطـا رات خيصـص بويـفه ممـرا أرضـيا لغـرض وحيـد هـو
متكني الطا رة من املرور اىل مواقفها.
 .٢ممـــر ســـاحة وقـــوف الطـــا رات  :دـــنة مـــن ـــبكة ممـــرات يف ســـاحة الوقـــوف  ،الغـــرض منـــه متكـــني
الطا رة من عبور ساحة الوقوف.
 .٣ممر اخلروج السريع :ممر مويل مبدرج بناوية حادة  ،مصمم خصيصا= -ليسـهل علـى الطـا رات ااابطـة
اخلروج من املمرات اعرضية بسرعات أكرب من السرعات املمكنة على ممرات اخلـروج اعرضـية اعخـرى  ،ومـن
ثم نهو يقلل اىل أدنى حد من وقل غل املدرج.

) ( 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.
يةكرتبرِى رِيَرةوة زةمينييةكان
بةيةك طةيشن يان  /يةكرتبرِى دوو رِيَرةو يان زياتر لة رِيَرةوة زةمينييةكان.
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.
مةترسيية هونةرييةكان
مةترسيية هوتةرييةكانى ثيَكدادان وابةستة بة ثاريَزطاريكردنى بلَندى بؤ فرِؤكةكان.
امل اطر الفنية
خماطر التصادم املرتبطة ب داة احملانظة على العلو للطا رة.
) ( 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.
ِرادارى قؤناغى نزيكبونةوةى كؤتايى
ِراداريَكى تايبةتة بة طةرِان بؤ ناوضةى نزيكبونةوة بة ئاسايى تواناى ئةم جؤرة رِادارة لة سنورى 110كلم
(60ميلى دةريايى) دا ية وتيَكراي نو كردنةوةى زانيارييةكان كة لةسةر خوالنةوةى ئةنتيَناكان دةرئةكةويَت
لة نيَوان  4تا  5ضركةداية.
رادار التقرب للمرحلة النها ية
رادار باحث خمصص ملنطقة التقرب وعادة ما يكون مدى ه ا النـوع مـن الـرادارات حبـدود  110كـم (  60ميـل
حبري) ومعدل جتديد املعلومات ال يظهرها من خ ل دورات ااوا ي يرتاوح بني  4اىل  5ثواني.
) ( 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.
ناوضةى ضاوديَريى كؤتايى
ناوضةيةكى نزيك بةفرؤكةخانةية دائةمةزريَنريَت ضةند رِيَرةويَكى ئامسانى تييا كؤئةبيَتةوة خزمةتطوزارى
مجوجؤلَى هةوايي بؤ ثيَشكةش ئةكريَت.
منطقة املراقبة النها ية
منطقة مراقبة تنش عادة عند جتمع الطرق اجلوية ال تقدم اليها خدمات احلركة اجلويـة  ،بـالقرب مـن مطـار
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”.
 هةلَةت/ رِووى زةوى/ بةرزونزمى
َسةر ِرووى زةوى بةَ بةربةستة سروشتييةكانةوة وةك شاخ و طرد وبان و دؤلَ و رِووبار و دةريا و سةهؤل
.بةندان و بةفرى هةميشةيى تيا بيَت جطة لة بةربةستة دروستكراوةكان
 لة رِووي كردةييةوة و لةسةر بنةماى كؤكردنةوةى زانيياريةكان رِووى زةوى ويَناى ئةو رِووة: تآبينى
بةردةوامةى سةر زةوى ئةكات و ئةو بةرزى و نزميانةى كة هةية دةكريَت ثآى بوتريَت ( يةكةم ِرووكةشى
.)ويَنةدانةوة
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التضاريس
سطح اعرض ال ي حيتوي على عوا ق طبيعية كاجلبال والت ل وااضاب والوديان و اعدسام املا ية واجلليد والثلج
الدا م ويستثنى من ل العوا ق اإليطناعية.
م حظة – .من الناحية العملية و عتمادا على طريقة مجع البيانات متثل التضاريس السطح املسـتمر املودـود يف
اعرض كما أن رتفاع النتو ات أو أي ية بينها تكن أن يسمى " السطح العاكس اعولي" .
) ( 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.
هةرِةشة
ضــةند ِرووداو يــان هة َلــةكردنيَك بــة بــآ ئــةوةى ثةيوةنــدى بةدةســتةى فرِؤكةوانــةوة هــةبيَت و دةبن ـة هــؤى
تيَكدان يان ئالَوَزكردنى كردةكانى بةطةرِخسن كة ثيَويستة بة شيَوةيةك هةلَس و كةوتى لةطةلَدا بكريَـت كـة
سنورى سةالمةتى بثاريَزريَت .
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التهديد
أحداث أو أخطاة حتدث ال ع قة اا بطاقم الرحلة تؤدي اىل تعقيد عمليات التشغيل والـ جيـج أن يـتم التعامـل
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.
رِكيَفى هةرِةشةكان /رِةفتاركردن لةطةلَ هةرِةشةكان
كردةيةكة بة ئاماجنى هةستكردن بة مةترسى وكاردانةوةية بؤ هةرِةشةكان لة هةمان كاتدا رِووبةروبونةوةى
ئةو مةترسى و هةرِةشانة بة ثةرضدانةوةيان بةو ِريَطايانةى طوجناوة بؤ دانانى سنوريَك بؤ كاريطةرييةكانيان
و يان نةهيالَنى ئاكامةكانيان و كةم كردنةوةى رِوودانى مةترسى و هةرِةشة و بارودؤخى ناوازة لة ئايندةدا.
تيَبينى  :سةرجنى ثاشكؤى  Cبةشى  3بدة بؤ رِاهينان لةسةر رِاييَكارييةكانى (Doc -PANS-TRG
 )9868و بالَوكراوةى  314تايبةت بةهةرِةشة و هةلَة بةريَوةبردن لة مجوجولَى ئامسانى .
السيطرة على التهديدات
عملية تهدف اىل كشف اعخطار والتهديدات القا مة  ،والتصدي اا ب ختا تدابري مضادة لل د من تبعاتهـا أو زالـة
عواقبها  ،والتقليل من حتمال وقوع املنيد من اعخطار أو التهديدات أو احلاالت غري املستصوبة يف املستقبل.
م حظة  :مرادعة الوارد نى اجلنة  Cمن املل ق  Chapter 3اخلاص بالتدريج على ادراةات (PANS-
Doc 9868-TRG

و النشرة املرقمة  314بصدد ادارة التهديدات و االخطاة نى احلركة اجلوية .
) ( References: Annex 1, Doc 9379
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17. Threshold
The beginning of that portion of the runway usable for landing.
 ليَوار/ِرؤخ
.يةكةم بةش لةسةر فرِطة كة دةتوانريَت فرِؤكة لةسةرى بنيشيَتةوة
العتبة
.أول دنة تكن اابوط عليه يف املدرج
( 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
جياوازيية لةوكاتة رِيَذةييةى كة تيَيدا ئاميَرى نيَردةى وةآلمدةرةوةى خودى فرِؤكةكة سطنالَ وةرئةطريَت (يان
لة ئؤتؤمبيلى زةمينييةوة) لة ئاميَرة جياوازةكانى وةرطرتنةوة .
اإلخت ف يف زمن الويول
اإلخت ف يف النمن النسيب ال ي يـتم خ لـه تلقـي ـارة اجلهـاز املرسـل اديـج مـن الطـا رة عينهـا ( أو املركبـة
اعرضية ) يف أدهنة التلقي امل تلفة.
) ( 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 takeoff to arrive over the destination aerodrome.
كاتى مةزةندةكراوى رِؤيشتوو(بةسةرضوو)
سةبارةت بة طةشتى فرِؤكةوانى ئاميَرى  , IFRئةو كاتة مةزةندةكراوةية بؤ طةيشتنى فرِؤكةيةك بة
ئةذماركردنى ئةو كاتةى لة ضركةساتى بةج َيهيَشتنةوة  take-offتا كاتى طةيشتنى بؤ سةر خا َليَكى دياريكراو
(دووبارة ثةيوةندى كردن) بؤبةكارهيَنانى ياريدةرة كةشتيةوانيةكان  ,لةو
كة ثيَويستة بؤ طةرِانةوة
خا َلةدا ضاوةرِوان دةكريَت دةست بكريَت بة رِيَكارةكانى نيشتنةوةى ئاميَرى
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لة كاتى نةبوونى ياريدةرة

كةشتيةوانيةكان لة فرِؤكةخانةى مةبةست كاتةكة بريتيية لةو كاتة مةزةندةكراوةى كة تآ ئةثةرِيَت لة
ضركةساتى بةجى هيَشتنةوة تا طةيشتنى بؤ سةر فرِؤكةخانةى مةبةست سةبارةت بة فرِين بة ضاو VFR
كاتةكة ئةو كاتة مةزةندةكراوةى فرِينة لة بةجآ هيَشتنةوة تا طةيشن بة فرِؤكةخانةى مةبةست.
املدة الكلية التقديرية املنقضية
بالنسبة لرح ت الطريان اآل لي هي الوقل التقـديري لويـول الطـا رة حمسـوبا منـ حلظـة اإلقـ ع وحتـى حلظـة
الويول نـوق نقطـة معينـة جيـري حتديـدها بـالردوع اىل املسـاعدات امل حيـة ويتوقـع عنـدها البـدة يف دـراةات
اابوط اآللي أما يف حالة عدم ودود مساعدات م حية يف مطار املقصد نهي الوقل املقدر أن ينقضـي منـ حلظـة
اإلق ع حتى حلظة الويول نوق مطار املقصد وبالنسبة لرح ت الطريان البصري هي الوقـل التقـديري للطـريان
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).
كؤى ستونة هةلَة
جياوازيى ئةندازةيى ستونى نيَوان بةرزى فشارى كردةيى كة فرِؤكةكة لةسةرى ئةفرِيَت لةطةلَ بةرزى فشارى
دياريكراو بؤ فرِين (ئاستى فرِين).
اخلط الرأسي الكلي
االخت ف ااندسي الرأسي بني االرتفاع الضغطي الفعلي الـ ي تطـري عليـه الطـا رة واالرتفـاع الضـغطي املعـني
لطريانها ( مستوى الطريان ) .
) ( 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.
بةر زةوى كةوتن /بةزةويدادان
ئةو خالَةى كة ه َيلَى ئارِاستةى خواربوونةوة واتة (  )glide pathلةطةلَ ه َيلَى فرِطة تيَيدا لةيةك ئةدةن.
ت َيبينى  :بةث َيى ثيَناسةى سةرةوة ( بةزةوى كةوتن) خا َليَكة تةنها وةك ِرةضةلَةك ( بنةما) و تةنانةت
ثيَويستيش نيية ئةو خالَة بيَت كة فرِؤكةكة ئةيدات لة زةوى فرِطة .
م مسة اعرض
النقطة ال يتقابل عندها اخلط اإلمسي ملسار اإلحندار مع خط املدرج.
م حظة " :م مسة اعرض " حسج التعريف امل كور أع ه هي ررد نقطة مردعية وليسل بالضـرورة النقطـة
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
بةشيَكة لة فرِطة لة دواى رِؤخى فرِطةوة ئةو فرِؤكةيةى كة ئةنيشيَتةوة تيَيدا لة زةوى ئةدات.
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منطقة امل مسة
دنة بعد عتبة املدرج تبدأ نيه الطا رة ااابطة م مستها لألرض.
) ( 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).
ئارِاستة يان رِووى فرِؤكة
س ـيَبةرى ئارِاســتةى فرِؤكةكــة لةســةر رِووى زةوى ئارِاســتةكةش لةهــةر خالَي َك ـدا بــة ذمــارةى ئــةو طؤشــةيةى
دروست دةبيَت لةطةلَ باكوردا ( باكورى ِراستةقينة يان موطناتيسى يان تؤرى ) ناوزةد دةكريَت.
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املسار
 ويعرب عادة عن اجتاهه عند أي نقطة بعدد الدردات ابتداة من الشمال،مسقط مسار الطا رة نوق سطح اعرض
.) ( احلقيقي أو املغناطيسي أو الشبكي
( 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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ئاطادارى بؤ ثيَك نةدان  /خؤالدان
ئاطادارييةكة بةشى خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤلَى ئةيدات بؤ دياريكردنى ئةو (مانؤرِةى) رِةفتارةى كة
ثيَويستة فرِؤكةوان بيكات بؤ خؤالدان لة ثيَكدادان.
خطار تفادي احلركة
خطار تقدمه وحدة خدمات احلركة اجلوية وحتدد نيه املناورات ال جيج أن يقوم بها الطيار لتفادي التصادم.
) ( 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.
زانيارييةكانى مجوجؤلَ
ضةند زانيياريةكة بةشى خزمةتطوزارى مجوجؤلَى ئامسانى دةرى ئةكات بؤ ئاطاداركردنةوةى فرِؤكةوان بؤ
جولَةيةكى هةوايى ترى دياريكراو يان بينراو نزيك لة شويَنةكة يان لةسةر ئةو رِيَرةوةية كة فرِؤكةكة
دةيةويَت لةسةرى بفرِيَت ئةو ئاطاداريية بؤ يارمةتيدانى فرِؤكةوانة كة تا خؤى البدات لة ثيَكدادان .
معلومات احلركة
معلومات تصدرها وحدة خدمات احلركة اجلوية لتنبيه الطيار اىل حركة دوية أخـرى معرونـة أو مريـودة قـد
تكون على مقربة من املوقع أو من الطريق ال ي تعتنم الطا رة سلوكه وملساعدة الطيار على تفادي التصادم.
) ( 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
مايف طةيشتنة بة بازارِ بة رِةوشة مادي يان جوطرافييةكان يان بة ذمارةيةك رِةوشى ترةوة دةرئةبرِدريَت ئةو
مافانة ثةيوةسن بة كةسيَك يان شتيَك كة بتوانريَت لةسةر ئارِاستةيةكى رِيَطةثيَدراو بطوازريَتةوة يان ضةند
.)بةشيَكى بطوازريَتةوة لةسةر فرِؤكةيةكى رِيَطةثيَدراو (يان ئامرِازيَكى طواستنةوةي تر
.  دةستةواذةى (مايف طواستنةوة) بة كؤمةلَ بؤ هةمان واتاى مايف طةيشن بة بازارِ بةكارئةهيَنريَت: ت َيبينى
حق النقل
 تتعلق مبن وما، أو رموعة من املوايفات،هو حق الويول اىل السوق معربا عنه مبوايفات مادية أو دغرانية
.) أو أدناة منه يف الطا رة املرخَّصة (أو وسيلة النقل البديلة،تكن أن ينقل على مسار مرخَّص به
.م حظة — تست دم عبارة" حقوق النقل " بشكل مجاعي ب ات معنى حقوق الويول اىل السوق
( 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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خالَى ضاوديَر طؤرِكىَ  /خالَى طواستنةوةى ضاوديَرى
خا َليَكى ديارى كراوة لةسةر ئارِاستةى طةشتى فرِؤكةكة كة تيَيدا بةرثرسياريَتى ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى
مجوجؤلَى ئامسانيى فرِؤكةكة ئةطوازريَتةوة لة يةكةى ضاوديَرى يان شويَنةكانى ضاوديَرى بؤ يةكةى( ئةوال)
داهاتوو يان شويَنى داهاتوو .
نقطة حتويل املراقبة
نقطة حمددة على مسار رحلة الطا رة تت ول عندها مسؤولية تقـديم خـدمات مراقبـة احلركـة اجلويـة للطـا رة
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).
ِريَوا طؤرِكآ  /رِيَوا طويَزراوةكانى سةر طةشتةكانى تر
ئةو طةشـتيار و رِيَوانـة ن كـة دةطةنـة فرِؤكةخانـةى وآلت و بـةردةوام ئـةبن لـة طةشـتةكةيان لةسـةر طةشـتيَكى
هةوايى تر لة هةمان فرِؤكةخانـةوة يـان فرِؤكةخانةيـةكى تـرى ئـةو وآلتـة ( جيـاوازن لـة "رِيَـواى ثةرِينـةوةى
ِراستةوخؤ"– كةلةوةوثيَش ثيَناسةكرا)
الركاب احملولون ( أو املوايلون على رحلة أخرى )
الركاب ال ين يصلون اىل مطار دولة ويوايلون سفرهم على منت رحلة دوية أخرى يف املطارنفسه أو مطار
آخر من مطارات تل الدولة ( وخيتلفون عن " ركاب العبور املبا ر " الوارد تعريفهم سابقا ).
) ( 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”.
بةشى طؤرِين يان رِكيَف  /ضاوديَر يان جلَةوكار
نوسينطةى ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى يان ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانيية كة بة طؤرِينى بةرثرسياريَتى
ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزاريى ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى بؤ فرِؤكةكة لةم نوسينطةيةى ئةم ال بؤ ئةو
نوسينطةى ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانيية يان بؤ ئةو ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانيية كة ديَت لةسةر رِيَرةوى
طةشتةكةية.
ت َيبينى  :سةرجنى بةشى وةرطر  /ضاوديَرى وةرطر بدة.
الوحدة احملولة  /املراقج احملول
مكتج مراقبة احلركة اجلوية أو مراقج احلركة اجلوية القا م بت ويل مسؤولية تقـديم خـدمات مراقبـة احلركـة
اجلوية للطا رة اىل مكتج مراقبة احلركة اجلوية أو مراقج احلركة اجلوية ال ي يليه على طريق الرحلة.
م حظة  :أنظر تعريف الوحدة املستلمة  /املراقج املستلم.
) ( 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.
بلَندى طواستنةوة /طواستنةوةى بةرزى
ئةو بةرزييةى يان لة ذيَر ئةو بةرزييـة ضـاوديَرى شـويَنى سـتونى فرِؤكةكـة ئـةكريَت بـة بـةراورد لةطـةلَ ئـةو
بةرزييانةى كة برِيارى لةسةردراوة.
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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.
ضينى طواستنةوة يان ئاستى طواستنةوة
كايةى ئامسانى نيَوان بةرزيى طواستنةوة و ئاستى طواستنةوة.
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.
ئاستى طويَزانةوة يان طواستنةوة
.نزمرتين ئاست بؤ فرِين لةسةر بةرزيى طواستنةوة
املستوى اإلنتقالي
.أدنى مستوى للطريان نوق اإلرتفاع اإلنتقالي
( 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.
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بةلَطةى سةفةركردن /بةلَطةى رِيَ كردن
ثاســثؤرت يــان طوزةرنامــة يــان هــةر بةلَطةيــةكى فــةرمى تــر كــة لةوآلتــةوة دةرضــوبيَت يــان لــة دةزطايةكــةوة
دةرضوبيَت بتوانريَت بةكاربهيَنريَت لةاليةن هةلَطرى ياسايى خؤيةوة بؤ مةبةستى طةشتى نيَودةولَةتى .
وثيقة السفر
دواز سفر أو أي وثيقة رمسية أخرى يادرة من دولة أو منظمة تكـن سـت دامها مـن قبـل احلامـل الشـرعي اـا
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.
برِوانامةى جؤر
بةلَطةيةكة لة وآلتى ئةندامةوة دةردةضيَت رِةوشى ديزاينى فرِؤكةكةى تيانيشان ئةدريَت و دلَنيايى ئةدات كة
ديزاينةكة لةطةلَ ثيَويستييةكانى تؤكمةيى ئامسانى ئةو دةولَةتة يةكدةطريَتةوة يان بةثآى ثيَويستييةكانى
تؤكمةيى ئامسانى ئةو دةولَةتةية .
هادة النوعِ
وثيقة يادرة من دولة متعاقدة تبني حالة تصميم نوع الطا رة وتؤكد أن ل التصـميم يتطـابق مـع متطلبـات
اجلدارة اجلوية لتل الدولة.
) ( References: Annex 8, Annex 16 Volume I
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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.
كؤلَيَكى بآ خاوةن يان جيا خاوةن
كؤلَيَك يان كةلوثةليَك هى كةسيَك يان ِريَوايةكة وةك بار لةسةر فرِؤكةيـةك دةطويَزريَتـةوة  ,مـةرجيش
نيية خاوةنةكةى لةسةر هةمان فرِؤكة بيَت.
املتاع غري املصاحج
املتاع املنقول كش نة وقد يكون أو ال يكون حممول على نفس الطا رة ال يستقلها الش ص ال ي يعود له املتاع.
) ( 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.
قؤناغى طومان
قؤناغيَكة دلَنيايى لة سةالمةتى فرِؤكةكة و سةرنشينةكانى لة تةم و مذ داية.
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.
كؤلَيَكى داوا نةكراو( وونبوو)
ئةو كؤلَ و بارةية كة طةيشتؤتة فرِؤكةخانة و لةاليةن هيض كةسيَكةوة نةبراوة و كةسيش لةسةر نشينةكان
داواى خاوةنداريَتى ناكات ( بيَ خاوةنة) .
املتاع الغري مطلوب
املتاع ال ي ويل املطار ومل يتم أخ ه من قبل املسانرين كما مل يدعي أي من املسانرين بعا ديته له.
) ( 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.
فرِؤكةيةكى نامؤ يان نةناس
فرِؤكةيةكة بينراوة يان زانيارى لة سةردراوة كة لة ناوضةيةكى دياريكراودا دةفرِيَت و تا ئةو كاتة ثيَناسةكةى
نةناسراوة .
ت َيبينى  :دةكريَت ئةو فرِؤكةية "فرِؤكةيةكى ون بوو" بيَت لة الى يةكةيةكى دياريكراوةوة و لة هةمان كاتدا
بة فرِؤكةيةكى نةناسراو دابنريَت لةاليةن يةكةيةكى ترةوة .
الطا رة غري املعرنة
طا رة وهدت أو أعطل تقريرا ب نها تعمل يف منطقة معينة ومل يتم التعرف على هويتها حتى اآلن.
م حظة – .قد تعترب ه ه الطـا رة  ،طـا رة تا هـة مـن قبـل وحـدة معينـة ويف نفـس الوقـل تعتـرب طـا رة غـري
معرونة من قبل وحدة أخرى .
) ( References: Doc 9433
5. Unloading
The removal of cargo, mail, baggage or stores from an aircraft after a landing.
داطرتنى بار
داطرتنى بار و مشةك و ثؤستة و كاآل و /يان طةجنينةكراةوكان لة فرِؤكةكة دواى نيشتنةوةى .
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.
بالَؤنيَكى بةرةآلى بآ فرِؤكةوان
طاليسكةيةكى هةوايى سوكرت لة هةوا بآ بزويَن كاردةكات بآ فرِؤكةوان و فرِينةكةى بآ ثةرواية.
ت َيبينى  :بالَؤنى بةرةآل (ئازاد)ى بآ فرِؤكةوان بةث َيى رِةوشةكانى هاتوو لة هاوثيَضى ذمارة ( )5ى ثاشكؤى
دووةمى رِيَكةوتن نامةى شيكاغؤ بة بالَؤنى قورس يان مام ناوةند يان سوك ثؤلَينراوة .
املنطاد احلر بدون قا د
مركبة هوا ية أخف من ااواة تعمل بدون حمرك وبدون قا د وطريانها حر.
م حظة :يصنف املطاد احلر بدون قا ـد علـى أنـه منطـاد "ثقيـل " أو " متوسـط " أو " خفيـف " طبقـا
للموايفات الواردة يف املرنق (  ) 5باملل ق الثاني إلتفاقية يكاغو.
) ( 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.
نةخشةى ضينة هةواي بةرز
نةخشةى كةشناسى ثةيوةست بة رِوويةكى هةواي بةرزى دياريكراو يان ضينيَكى ديار لة هةوا.
خارطة هوا ية لألدواة العلوية
خارطة أنواة دوية تتعلق بسطح هواة علوي معني أو بطبقة معينة من اجلو.
) ( 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).
سودمةندة كان  /بةكارهيَنةران
ئــةم دةســتةواذةية ئاماذةيــة بــؤ ئيشــثيَكةرى فرِؤكــةكان بــةو شــيَوةيةى ئــةوان ســودمةندن ل ـة ئاســنكارى و
خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤلَى كةشتييوانى ئامسانى دةستةواذةى (كؤتا سودمةندةكان) ئةو سـودمةندانةن كـة
لة كؤتاييدا سودمةند دةبن (وةكو سةرنشينةكان باربةرةكان  /كؤمثانياى كارطؤ)
املنتفعون
يشري ه ا املصطلح اىل مشغلي الطا رات بويفهم منتفعني بتوهينات وخدمات امل حة اجلوية  ،ويشري مصطلح
" املنتفعون النها يون " اىل املستهلكني النها يني بوده عام (ومنهم  ،على سبيل املثال  ،الركاب و ركات الش ن)
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
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1. Validation
Confirmation, through the provision of objective evidence, that the
requirements for a specific intended use or application have been fulfilled (ISO
9000).
ِراستاندن
دلَنيابوونة لة رِيَطاى زانياريية بابةتييةكانةوة بةوةى ئةو داواكارييانةى كة بؤ بةكارهيَنان يان بـؤ كـارثيَكردن
ثيَويســـتة ئـــةجنام دراوة وةك رِيَكخـــراوى نيَودةولَـــةتيى ثيَوةرةكـــان (ISO 9000

International

 ) Organization for Standardizationديارى كردوة.

التصديق
الت كد من خ ل بيانات موضوعية ب ن املتطلبات ال زمة لإلستعمال أو التطبيـق قـد

ةازهـا ونقـا ملـا حددتـه

املنظمة الدولية للمعايري ( .)ISO9000( ) International Organization for Standardization
) ( References: Annex 15

2. Validation Data
Data used to prove that the FSTD performance corresponds to that of the
aeroplane.
زانياريةكانى رِاستاندن
ضــةند زانيارييةكــة بةكارئــةهيَنريَت بــؤ ثةســةند كردنــى ِرةوش ـةكانى ئــامرِازى رِاهيَنــان لةس ـةر فرِؤكــةوانى
( )FSTDو بةج َيية بؤ فرِؤكة دياريكراوةكة .
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بيانات التصديقِ
بيانات تست دم إلثبات أن خصا ص وسيلة التدريج على الطريان (  ) FSTDمطابقة للطا رة املعنية.
) ( References: Doc 9625 Volume I
3. Validation Test
A test by which FSTD parameters can be compared to the relevant validation
data.
تاقيكردنةوةى رِاستاندن
ئــةو ئةزمونةيــة كــة دةتوانر َيــت ل َيــوةى بــةراوردى رِةوشــةكانى ئــامرِازى رِاهيَنــان لةســةر فرِؤكــةوانى FSTD
بكريَت لةطةلَ ئةو زانيارييانةى كة ِراستيَنراون و ثةيوةندييان بة رِاهيَنانةوة هةية .
ختبار التصديقِ
اإلختبار ال ي من خ له تكن مقارنة خصا ص وسيلة التدريج على الطريان (  ) FSTDمـع بيانـات التصـديق
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.
ترياندن /ئارِاستةكردن /تري ئةنداز
ثيَشكةش كردنى رِيَنمايى كةشتييوانى بؤ فرِؤكةيةك بة شيَوةى ضةند ئارَاستةيةكى دياريكراو و لةسةر بنةماى
بينينطيَرى سةر بة خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤلَى ئامسانى .
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التوديه
تقديم اإلر اد امل حي للطا رة على كل جتاهـات حمـددة و سـتنادا اىل نظـام اإلسـتط ع التـابع خلـدمات احلركـة
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.
كةشتييوانى ستونى
ريَطةيةكى كةشتييوانيية رِيَطة ئـةدات بـة بـة كارخسـتنى فرِؤكةيـةك بةنةخشـةيةكى سـتونى بـة بـةكارهيَنانى
ئاميَرى بةرزيثيَو يان بة بةكارهيَنانى خالَةكانى ِرةضةلَةكى دةرةكى بؤ ئارِاستةى فـرِين يـان بـة بـةكارهيَنانى
تيَكةلَةيةك لة هةردوو ئاميَر و ئةو خاآلنة.
امل حة الرأسية
طريقة م حية تتيح تشغيل الطا رة مبرتسم رأسي باست دام معدات قياس االرتفاع أو باست دام نقاط
مردعية خاردية ملسار الطريان ،أو باست دام منيج من تل املعدات وه ه النقاط.
) ( References: Doc 9365
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6. Vertical Separation
The spacing provided between aircraft in the vertical plane to avoid collision.
جياكردنةوةى ستونى
ماوةى بةردةست لة نيَوان دوو فرِؤكة لةسةر ئاستى ستونى بؤ بةرطرتن لة ثيَكدادان.
الفصل الرأسي
املسانة الفايلة املتاحة بني الطا رات على املستوى الرأسي لتفادي التصادم.
) ( 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.
ئايةخى ماوةى جياكردنةوةى ستونى
نزمرتين ئاستى ماوةى جياكردنةوةى ستونى كة بة بةلَطةكراوة لة رِايييَكارييةكانى كةشتييوانى ئامسانى
(بةرِيَوةبردنى مجوجؤلَى ئامسانى)

(  ) Doc 4444بةو ئاماذةيةى بةرزى ناوبراو بةمةزةندةى 300

مةتر ( 1000ثآ) ذيَر ئاستى فرِينى ( )290و  600م (2000ثآ) سةر ئاستى فرِينى ( )290بيَجطة لةو
كاتانةى كة نرخيَكى كةمرت ديارى ئةكريَت لة ( )600م ( 2000ثآ) بةث َيى رِيَكةوتنى هةريَمى بؤ ئةو
فرِؤكانةى كة لة سةر ئاستى فرِينى ( )290ئةفرِن لة هةنديَك بةشى كايةى ئامساندا بةمةرجآ ئةو نرخة لة
(300م) ( 1000ثآ) كةمرت نةبيَت.
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احلد اعدنى للفصل الرأسي
احلد اعدنى للفصـل الرأسـي موثـق يف دـراةات امل حـة اجلويـة — دارة احلركـة اجلويـة — ( ) Doc 4444
بويفه االرتفاع االمسي مبقدار  300مرت (  1000قدم ) حتل مستوى الطريان  ، 290و  600مرت
(  2000قدم) نوق مستوى الطريان  290ماعدا يف حالة حتديد قيمة أقل من  600مرت (  2000قـدم )
مبودج اتفاق قليمي للطا رات ال تطري على مستوى طريان نوق مستوى الطـريان  290يف أدـناة معينـة مـن
ادال اجلوي  ،على أن ال تكون ه ه القيمة أقل من  300مرت (  1000قدم ).
) ( References: Doc 9574

8.VFR
The symbol used to designate the visual flight rules.
 / VFRرِيَنمايي فرِين بة ضاو  /بينة فرِين
نيشانةيةكة ئاماذةية بؤ طةشتى فرِين بة ضاو.
 /VFRالطيران 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 فرِين/ طةشتى فرِين بة ضاو
. طةشتيَكة بةث َيى بنةماكانى فرِين بة ضاو دةكريَت
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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مةوداى ( قةمضى)بينني
مةوداى  /قةمضى بينني بؤ فرِين لة نيَوان ئةمانةى خوارةوة بةرزترينة :
أ -دورترين ماوة كة شتيَكى رِةش ببينريَت الكانى دياربيَت و نزيك بيَت لة زةوى و لةسةر ِرووةكةى
ثشتةوةى جيابكريَتةوة.
ب -دورترين ماوة كة رِؤشناييةك ببينريَت هيَزى ِرووناكييةكةى بطاتة  1000مؤم و لة سةر ِرووى
ثشتةوةى جيابكريَتةوة.
ت َيينى  : 1نرخى ئةو دوو ماوةية لة ئامسانةوة جياوازن بةثيَى هؤكارى ون بوون (نةمان) نرخى ماوةى (ب)
جياوازة بةثآى جياوازيى هيَزى رِووناكى ثشتةوة بةآلم ماوةى (أ) بة قةمض يان مةوداى بينني دةرِئةبريت لة
بارودؤخى كةش ناسيدا .
ت َيبينى  : 2دةكريَت ئةو ثيَناسةية يةك بطريَتةوة لةطةلَ ليستةكانى مةوداى بينينى تؤماركراو لة ِراثؤرتة
ِرؤتينيةكانى ناوخؤيى و رِاثؤرتة تايبةتةكان هةروةها لةطةلَ تؤمارةكانى مةوداى بينينى ئاسايى والنى كةمى
مةوداى بينينى تؤماركراو لة رِاثؤرتى رِؤتينى  METARو رِاثؤرتى تايبةت(  ) SPECIى تآبينيةكانى
كةش ناسى فرِؤكةخانة ,و لةسةر ت َيبينى يةكانى مةوداى بينني لةسةر زةوى.
مدى الرؤية
مدى الرؤية عغراض الطريان هو اعكرب من بني ما يلي:
أ .أكرب مسانة تكن منها رؤية أي ية أسود م م اعبعاد وقريج من اعرض ،ومتيينه عند رؤيته ضد خلفية
منرية.
ب .أكرب مسانة تكن منها رؤية أنوار تكاد دة ضاةتها تصل ىل  1000مشعة ،ومتيينها ضد خلفية مظلمة.
م حظة  : 1تتفاوت قيمة هاتني املسانتني يف اجلو حسج مكانئ االندثار ،وتتفاوت قيمة املسانة ( ب ) حسـج
تفاوت دة ضاةة اخللفية .أما املسانة ( أ ) نيعرب عنها مبدى اإلبصار يف اعحوال اجلوية.
م حظة  : 2ينطبق ه ا التعريف على ريدات مدى الرؤية املسولة يف التقارير الروتينيـة احملليـة والتقـارير
اخلايـة ،وعلـى ريـدات مـدى الرؤيـة السـا د واحلـد اعدنـى ملـدى الرؤيـة املسـولني يف التقريـر الـروتيين (
(  ) SPECIلألرياد اجلوية يف املطار  .وعلى ريدات مدى الرؤية على
 ) METARوالتقرير اخلاص
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
نزيكبونةووةيةكة كة فرِؤكةوان لةسةر بنةماى فرِينى ئاميَرى طةشتةكة دةكات تاضاوى تواناى بينينى بؤ
بةرزى و نزمى سةرزةوى هةبيَت لةو كاتةى ِريَكارةكانى نزيك بونةوةى ئاميَرى بةتةواوةتى يان بةشيَكى
جيَبةجيَ نةكريَت .
االقرتاب البصري
اقرتاب يعتمد نيه طيار الرحلة اجلوية املشغلة بقواعد الطريان اآللي على قدرة بصاره للتضاريس حينما ال
ينف دراةات االقرتاب اآللي كليا أو دن يا.
) ( 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.
ِراييَكارييةكانى نزيكبوونةوة بة ضاو
ِريزيَك لة رِةفتارى (مانؤرِى) دياريكراوى ثيَش وةختةية بة سوود وةرطرتن لة ئامرِازة بينراوةكان دةست ثآ
دةكات لة خالَى سةرةتاي نزيكبوونةوةوة يان ئةطةر بكريَت لةسةرةتاى ئارِاستةى طةيشن بة خالَيَك كة
دةتوانريَت ليَوةى كردةى نيشتنةوةكة تةواو ئةجنام بدريَت خؤ ئةطةر نةتوانرا كردةى نيشتنةوةكة بةتةواوى
رِاييكريَت دةتوانريَت رِيَكارةكانى فرِينى دةورى فرِؤكةخانةكة ثةيرِةوبكريَت.
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سياقات اإلقرتاب البصري
سلسلة من املناورات احملددة مسبقا عتمادا على الوسا ل البصرية تبدأ مـن نقطـة بدايـة اإلقـرتاب أو ا كـان لـ
ممكنا من بداية مسار الويول اىل نقطة تكن منها كمال عملية اابوط ويف حالة عدم كمال اابوط تكـن تبـاع
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 فرِين بةضاو
ذمارةيةك بنةما كردةكانى فرِينى ثيَ دةكريَت لة بارودؤخى "فرِين بةضاو " .
ت َيبينى  :رِةوشةكانى فرِين بة ضاو لة بةشى ضوارى ثاشكؤى دووةم دا هاتووة.
قواعد الطريان البصري
رموعة قواعد حتكم عمليات الطريان يف اعحوال اجلوية البصرية.
م حظة — موايفات الطريان البصري وردت يف الفصل الرابع من املل ق الثاني .
) ( 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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بارودؤخى كةشناسى بينراو
بارودؤخيَكى كةش ناسيية كة يةكسانة يان زياترة لة سنورى خواروى برِيارليَدراوى فرِين بةضاو ,ئةو
بارودؤخة بةمةوداى بينني و دورى لة هةورةكان و بلَندى سةر هةورةكان دةرئةبردريَت .
ت َيبينى  :سنورى خواروى برِيار ىلَ دراوى بارودؤخى كةش ناسى بةبينني لة بةشى ضوارى ثاشكؤى ذمارة ()2ى
ايكاو دا هاتووة.
اعحوال اجلوية البصرية
ظروف دوية مساوية لل دود الدنيا املقررة للطريان البصري أو تنيد عليها ويعـرب عنهـا مبـدى الرؤيـة ،والبُعـد
عن الس اب ،وعلو السقف .
م حظة — احلدود الدنيا املقررة لألحوال اجلوية البصرية وردت يف الفصل الرابع من املل ق الثاني.
( References: Annex 2 , Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 11, Doc
4444,
) Doc 9365, Doc 9432
15. VMC
The symbol used to designate Visual Meteorological Conditions.
 /VMCكةشى بينراو
نيشانةيةكة بةكارئةهيَنريَت ئاماذةية بؤ بارودؤخى كةشناسى بةبينني.
 VMCالجو البصرى
الرمن املستعمل لإل ارة اىل اعحوال اجلوية البصرية.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444
263

16. VOLMET
Meteorological information for aircraft in flight.
VOLMET
ئةو زانياريية كةش ناسيانةية كة ئةدريَت بة فرِؤكةكان لة كاتى فرِينياندا .
VOLMET
معلومات اعنواة اجلوية ال تعطى للطا رات أثناة طريانها.
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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.
خالَى رِيَطة /رِيَخالَ
شويَنيَكى جوطرافييايي دياريكراوة بةكارئةهيَنريَت بؤ دياريكردنى رِيَطايةك لة رِ َيطاكانى كةشتييوانى دةظةر
يان ئارِاستةى فرِينى فرِؤكةيةك كة شيَوازى كةشتييوانى دةظةر بةكارئةهيَنيَت  ,خالَى رِ َيطة بةدوو شيَواز
ثيَناسة ئةكريَت:
خالَى رِيَطا فرِؤكة دةتوانيَت لة تةنيشتيةوة بفرِيت  :ئةو خالَةية ثيَويستة فرِؤكةكة لة ثيَشةوةى
خبوليَتةوة بؤ ئةوةى بضيَتة بةر بةشةكةى ترى رِيَرةوة ئامسانييةكة يان بة طؤشةيةك رِيَكارةكة بكريَت.
خالَى ريََطة كة ثيَويستةفرِؤكةكة لةسةرييةوة بفرِيت :ئةو خالَةية كة ثيَويستة لةسةرييةوة فرِؤكةكة
خبوليَتةوة بؤ طةيشن بة بةشةكةى ترى رِيَرِةوة ئامسانييةكة يان بة ِريَكارةكة.
نقطة طريق
موقع دغرايف حمدد يستعمل لت ديد طريـق مـن طـرق م حـة املنطقـة أو مسـار طـريان طـا رة تسـت دم أسـلوب
م حة املنطقة وتعرف نقطة الطريق بصورتني هما :
نقطة طريق تكن الطريان جبوارها :وهي نقطة طريـق جيـج الـدوران قبلـها إلعـرتاض اجلـنة التـالي مـن الطريـق
اجلوي أو اإلدراة بناوية متاس.
نقطة طريق جيج الطريان نوقها :وهي نقطة طريق جيـج دـراة الـدوران نوقهـا لإلنضـمام اىل اجلـنة التـالي مـن
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.
ماوةى خالَى ريَطا ( رِيَخالَ)
ئةو ماوةية ية كة ثيَوراوة بةثآى سيستمى جيوديسى جيهانى ( )WGSلة خا َليَكى رِيَطةى ديارى كراوةوة بؤ
ئاميَرى وةرطرتنى لة فرِؤكةكةدا تايبةت بة كةشتييوانى دةظةر . RNAV
مسانة نقطة الطريق
املسانة املقاسة حسج النظام اجليوديسي العاملي (  ) WGSمن نقطة طريق معينة اىل دهاز اإلسـت م يف الطـا رة
اخلاص مب حة املنطقة ( .) RNAV

) ( References: Doc 8168 Volume II
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3. Wet Lease
A lease where the aircraft is provided with crew.
كر َيطرتةى سةروبةر  /تةرِة كر
بةكر طرتنى فرِؤكةيةك بة دةستةى فرِؤكةوانةوة.
الت دري الرطج
هو ت دري الطا رة مع الطاقم.

) ( 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.
مةلَبةندى جيهانى بؤ ثيَشبينى دةظةر
مةلَبةنديَكى كةش ناسيية بةرثرسـة لـة ئامـادةكردنى ثيَشـبينية كـةش وهـةوا طرنطـةكان و ثيَشـبينى ضـينة
هةوايية بةرزةكان و ناردنيان بؤ وآلتان بةشيَوةيةكى رِاستةوخؤ لةسةر شيَوةى زانياريية ذمارةييةكان لـة ِريَـى
ضةند ئامرِازيَكةوة كة دائةنريَت بة بةشيَك لة خزمةتطوزاريةكانى فرِؤكةوانى جيَطري.
) ( References: Annex 3
املركن العاملي اخلاص بتنبؤ املنطقة
مركن أنواة دوية يتوىل مسؤولية عداد التنبـؤات اجلويـة املهمـة وتنبـؤات اعدـواة العليـا ويقـوم ب يـدارها عامليـا
وبشكل مبا ر على كل بيانات رقمية اىل الدول من خ ل وسا ل ب عتبارها دنةا من خدمات الطريان الثابتة
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فةرهةنطؤك
كوردي

عةرةبى

ئينطليزى

بةرزى

أرتفاع

Height

بلَندايى  /بلَندى

علو

Altitude

بؤشايي ئامسانى

فضاء جوي

Air space

كايةى ئامسانى

جمال جوي

Air space

رِيَوا  ,رِيَبوار

مسافر  ,راكب

Passenger

طةشتيار

سائح

Tourist

هةلَطةرِان  ,هةلَسان

أقالع

Take – off

فرِين

طريان

Aviation

طةياندنى فرِين

اتصاالت طريان

رِكيَف /دابينكردن

سيطره

Aeronautical
communication
Control

رِووداو

واقعه

Incident

قةومان  /كارةسات

حادثة

Accident

سووسةكردن  ,بينينطيَرِى

استطالع

Surveillance

مانؤرِ  ,رِةفتار

مناوره

Maneuver

مجوجؤلَى هةوايي  ,ئامسانى

احلركة اجلوية

Air traffic moment

طةشتةوانى  ,كةشتيوانى

املالحة

Navigation

خؤطيَرِ /خؤكرد /خؤبةخؤ

تلقائي

Automatic

رِيَطةثيَدان

تصريح

Clearance

رِيَرِةوى ئامسانى

ممر جوي

Air corridor – Air route

رِيَطاى ئامسانى

طريق جوي

Air way

تؤكمةيي

صالحية

Air weather ness

ذاوةك

تشويش

Clutter

كارثيَكردن

تطبيق

Application

هيَمانة

عنصر

Element

طؤرِةثانى وةستانى فرِؤكة

ساحة وقوف الطائرات

Apron
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دةظةر

منطقة

Route

رِةضةلَةك

اصل

Asset

سيَرة  ,ضاو برِكردن

السمت

Azimuth

نيشانة  /كؤد

رمز

Code

بةربةست

عائق

Obstacle

ئاست

منسوب

Level

دةرهاويشنت  /هةالَيسان

انبعاث

Emission

فرِطة

مدرج

Runway

نزيك بوونةوة

تقرب

Approach

رِيَكار

اجراء

Action

رِاييكارى

تسهيالت

Facility

جيَبةجيَكردن

تنفيذ

Fulfill

خستنة كار  ,بةطةرخسنت

تشغيل

Operation

بيَوةيي  /سةالمةتى

السالمة

Safety

تيَشكان

اشعاع

Radiation

ثةرضا

العاكس

Reflector

ئيشثيََكردن

تطبيق

Application

قةمضى بينني  /سيَرة

مدى الرؤية

Visibility

تيَشكؤ  /دورى ثيَو

مقياس املسافات

DME

رِؤذنة

ديفور

DVOR

لةرةلةر

تردد

Frequency

خزمةتطوزارى كةشيوانى

خدمات مالحية

Navigation service

بةطةرِخةر  /ئيشثيَكةر

مشغل

Operator

طويَزةرةوةى ئامسانى

الناقل اجلوى

Air transportation

كردة  /ثرؤسة

عملية

Process

ئايةخ /اليةنى كةم

احلد االدنى

Minimum

فرِينزان

رجل الطريان

Airman
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