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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 ج َى بةج َى كردنى ثرؤذةى فرِؤكةخانة . 2005 – 2003
* 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  2004و  2017لة
سليَمانى .
* بةشداربوو لة كؤنفرانس و ثيَشانطا نيَودةولَةتيةكانى بوارى فرِؤكةوانى لة ( مةدريد و امسرتدام و ثكني
و دبى و اثينا) .
* لة  2009 – 2005بةرِيَوةبةرى طشتى كاروبارى هونةرى فرِؤكةخانةى سليَمانى .
* لة  2009تا ئيَستا بةرِيَوةبةرى طشتى فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى ية .
* ئامادةكار و نوسةرى ( )7ثةرتووكى تايبةمتةند 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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ثيَشكةش .............
بةو نيشتمانةى تؤزى خاكةكةى سورمةى ضاوة  .............كوردستان
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بةناوى خواى ثةروةردطار
(ثيَشةكى )
طومان لةوةدا نيية كة زمـان بـؤ هـةر نةتةوةيـةك ثايةيـةكى طـرنب و بـةهيَزة بـؤ بـوونى لةطـةلَ هـةردوو ثايـةى
ميَذوو و خاك كة بيسةمليَنيَت نةتةوةيةك بوونى هةية لة سةرِووى زةوى وةك هةر نةتةوةيةكى تر .
ئيَمــةى كــورد المــان وايــة زمانةكــةمان زؤر بيَباوتايــة ه بــةلَبَ بيَباوتايــة بــؤ كورديَــك كــة نرخــى خــاك و ميَــذوو و بــةهاى
زمانةكةى ال طرنب بيَت ه لةم سةردةمةى ئيَستادا ئةو كةسانة كةمن كة بةهاى دانـانى زمـان و رِةنـووس و زاراوة سـازيةكى
يةكطرتووى زانستى بؤ زمانى كوردي بة ثيَويستييةكى ئةم ضةرخة بة طرنب بزانن
.
زمــان بــة زادةي ذيــانى كؤمــةلَ دةولَةمةنــد دةبيَــت بــة زاراوة و دةســتةواذة و ثيَناســةى كةس ـيَتى و نــاوى كةرةســتةكان و
سروشــتى ثيَشــكةوتن و ف ـراوان بــوونى زمــان هاوشــانى طةشةســةندنى ضــاالكى و ثيشةســازى و بازرطــانى و فةرهــةنطى و
كؤمةالَيةتى و كشتوكالَى و ثاريَزطارى كردن و زييندو رِاطرتنى كةللتورى نةتةويية .
كؤمةلَى كوردةوارى ثرت كؤمةلَطةيـةكى كشـتوكالَيية ه كـورد ئةمةنـدة تووشـى مةينـةتى و دةربـةدةرى و كؤمـةلَكوذى و خـؤ
كوذى بؤتةوة هةر فرياي ئةوة كةوتووة ثةنا بؤ شاخ و كيَو و ئةشـكةو و الديَكـان ببـا دةرفـةتى ئـةوةى نـةبووة فريـاى
خؤسازدان و ثيَشكةوتن بكةويَت لة بوارةكانى (بازرطانى و ثيشةسازى) ه هةرئةمةنـدةش بازرطـانى كـردووة كـة لـة ئـامرِازة
سةرةتايييةكان زياتر هيضى بةكارنةهيَناوة بؤ جيَبةجبَ كردنى كاروبارة بازرطانييةكان تةنانة ئةوةندةش ثارةى نةبووة
تا بتوانيَت سةرماية ثيَكةوة بنيَت واى لبَ هاتووة طةمن بة تريَيان كردوة واتة بةرهةمة خؤمالَييةكانيان ئـالَوطؤرِثيَكردوة
بؤ بة ِريَكردنى كاروبارى رِؤذانة و بذيَوى ذيانيان .
هةروةها لة بوارى ثيشةسازيدا زياتر ئامرِازة سةرةتايييةكانى رِسنت و ضنني وشةرِكردن و بةرطريكردن و دةربازبوون و
خؤشاردنةوةيان بةكارهيَناوة ه لة بوارى كشتوكاليشَدا ئامرِازى ك َيالَن ودوريينةوة و كوتان و برِين و شكانةوةيان دروسـت
كردووة .
بؤيــة ئةطــةر طوزةريَــك بكــةين بــةناو ووشــة و زاراوة و دةســتةواذةكان لــة زمــانى كــوردي دا زيــاتر دةســتةواذة و زاراوةى
كشتوكالَى و ثيَداويسـتييةكانى دةبيـنني ه هـةروةها زاراوةى ئـةدةبى بـةرخوردان و ثياهةلَـدان و شـني و شـةثؤرِو الوانـةوة
زياتر زالَن بةسةر ئةوانى تردا .
بة كورتى زمانةكةمان زؤر هةذارة لة زاراوةى ثيشةسازى و تةكنةلؤجيا و بازرطانى سةردةمدا خؤ ئةطـةر كةسـيَك بيـةويَت
وانةيةكى زاتستى ب َليَتةوة يان بابةتيَكى زانسـتى بـة زمـانى كـوردى بنووسـيَتةوة زؤر ئةسـتةمة تووشـى طريوطرفتيَكـى زؤر
نةبيَت لة دؤزينةوةى وشة و زاراوة و دةستةواذة بؤ واتا و زانياريية زانستييةكان بة تايبةتى ئـةو بـوارة زانسـتييانةى كـة
لة ميَذووى ئةم ميللةتةى ئيَمةدا ثاشخانيان نيية و خاوةنى دروستكردن و ئةفراندن نةبيَت وةك (كؤمثيوتةر ه سؤفت ويَر
هزانستة نويَيةكانى بوارى كيميا و ثزيشكى و فرِين و فرِؤكةوانى و فرِؤكة ) .
بةندة لةم بوارةدا هةولَى زؤرم داوة تا لةم سةرةتاي ضةرخى بةكارهيَنانى فرِؤكةخانة لـة ميَـذووى ميلةتةكةمانـدا بتـوامن
ئةوةندةى قةمضى زانيارييةكامن برِبكا و ثةيبةرم بة واتاى تيَطةيشتنةكان وةك سةرةتاى ميَذوويةك فةرهةنطيَك ئامـادة
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بكةم بة تةواوى ئةو ثيَناسة و دةستةواذة و ناو و زاراوانةى ِريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى تا وةك سةرضـاوةيةك
لةبةردةست فيَرخوازان و ئةو كةسانةى خولياي فيَربوون و شارةزاييان هةية لة بوارى فرِين و فرِؤكةوانى
ئةستةمة توانيَبيَم دةقـاودةق ئـةو مةبةسـتة بثـيَكم كـة ئامـاجنم بـووة ضـونكة زؤر بـة زةوـة توانيومـة واتاكـان نزيـك
بكةمةوة بة تايبةتى بؤ ئةو بابةتانةى كة هاوتا و ويَنةيان نيية لة زمانى كورديدا جار بووة ضةند رِؤذيَك بـؤ مانـاى يـةك
زاراوة طــةرِاوم تــا بتــوامن ئةطــةر وةك خــؤى نــةبيَت شـيَوةيةك لــة زاراوةكــان بــةكارببيَنم كــة نزيــك بيَــت لــة واتاكانــةوة
هةرضةندة ئةطةر زاراوةكة لةنطيش بيَت بةالَم ناضار بووم بةكاري ببيَنم .
وشة هةية لة هةردوو زمانى (ئينطليزى و عةرةبى) دا كـة واتاكانيـان لةبةردةسـتداية بـةالَم لـة زمـانى كورديـدا ناتوانريَـت
وةكو زمانى (ئينطليزى و عةرةبى) واتاكان بدؤزينةوة .
هةر بؤ منوونة لة زمانى ئينطليزى دا وشةكانى ( )Fulfill , perform , Applyهةية كة هاو شـيَوةكانيان بـة زمـانى
عةرةبى (تطبيق  ,اداء  , .تنفيذ يان أنجاز) بةكاردةهيَنريَت بةالَم لة زمانى كورديدا تةنبا وشةيةك هةية ئةويش وشةى
(جيَبةجبَ كردن يا كردن) ة ئةو و ضةندةها وشةى وةك ئةوانـة كـة لـةم فةرهةنطـةدا ثيَويسـت بـووة بـةكارببيَنريَت ه خـؤ
ي شارةزايانب زمان وشةى تر يـان وشـةى داريَـذراو يـا داتاشـراو هـةبيَت يـان لـة شـ َيوة زاراةوكـانى زمـانى
رِةنطة الى هةند َ
ي لـةو وشـة و تيَكسـت و
كورديدا وةك (هةورامى ه بادينى ه زازايب يان لورِى ) زاراوة و وشةى ث ِر ماناى تر هةبن بؤ هةنـد َ
دةستةواذانة بةالَم مةوداى زانيارييةكانى من هةر ئةوةندةيـة بؤيـة ضـاوةرِوانى ِريَذنـةى وشـةى شـارةزايانى ئـةم بـوارةم تـا
بتوانن ئةم بوارة فراوانرت بكةن .
لة كؤتايب ئةم كتيَبةدا فةرهةنطؤكيك بؤ ضةند وشة و زاراوةيةك دةخةمة بةرضاو تةنبا بؤ تيَبينى لةكاتى خويَندنةوةى
ناوةرِؤكى بابةتةكان ئةطةر ثيََويست بكا .
هةرةوها لة كؤتايب وةر طيَرِانى هةر ثيَناسةيةك يا دةستةواذةيةكدا ئاماذة دراوة بـةو سةرضـاوةية يـان ئـةو سةرضـاوانةى
كة ثيَناسةكة يان دةستةواذةكةى تيا هاتووة و بؤ هةر بابةتيَكيش كـة ثيَويسـتى كردبيَـت يـان طوجنـاو بيَـت ويَنـةك نيشـان
دراوة .
بةو هيوايةى توانيبيَتم كةليَنيَك لة كتيَبخانةى كوردى ثرِبكةمةوة سةرضاوةيةك بؤ خويَنـدكارانى كؤليَـذ و ثةميانطـةكانى
ئايندةى كوردستان خبةمة بةردةست وةك سةرةتايةك كة ئوميَدم زؤرة كةسانى بة ئـةزموون و شـارةزايانى تـر بتـوانن ئـةم
بابةتة دةولَةمةند بكةن و لة كؤتاييدا هيوادارم لة رِووى زمانةوانييةوة ببةخشريَم لةهةر هةلَـة و كـةموكورِ ييـةك يـان
لةنطةيةك كـة هـةبيَت و دلَنيـام شـارةزايان و مامؤسـتايانى زمـانى كـوردى هةسـت بـةم بؤشـايب و كةموكو ِرييانـة ئةكـةن ه
ئوميَد دةكةم وةك خويَندكاريَكى خؤيان ئةذمارم بكةن و ليَم ببوورن ئةطةر سنوورى ثسثؤرِيةكةم تيَثةرِاندبيَت !!!!.
ئةم جؤرة كارانة ئةطةر سةرةتاش بيَت يان كةميَك كالَ و كرضيش بيَت بةالَم طرنب يةكةم هةنطاوة بؤ ئاسـؤيةك ِريَضـكةى
طرتوة دةطاتة مةنزلَ وةكو (طؤران) ى شاعرييش ئةفةرموىَ:
هةر كاروانىَ  .......بؤ تيشكى خؤر برِوانىَ
كةم بن يا زؤر  .......ئةطةنة خؤر!!!.....
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سوثاس و ثيَزانني بؤ ئةو بة ِريَزانةى هاوكاريان كردووم لة ئامادة كردنى ئةم كتيَبة دا بة
تايبة :
 .1سوثاسى بيَثايامن بؤ مامؤسـتا جـةمال عةبـدول كـة لـة ثيَداضـونةوةى واتـا و رِةنووسـى زؤربـةى زاراوة و وشـة و
تيَكستةكان ئةركى كيَشا كة زؤر سودبةخش بوون بؤ رِاست كردنةوةى هةنديَك لـة واتـاى دةسـتةواذةو تيَكسـتةكان
لةطةلَ نوسينى ثيَشةكيةكى قةشةنب. .

 .2سوثاســى زؤرم بــؤ مامؤســتا ئــةمني ســةثان كــة لــة ثيَداضــوونةوةو هةلَســةنطاندنى تــةواوى بابةتةكــةدا لــة رِووى
زمانةوانى و ميَذوييةوة زؤر ماندوو بوو لةطةلَ رِوون كردنةوةيةك بؤ طرنطى ئةم جؤرة فةرهةنطة بؤ بوارى
خويَندن لة ثةميانطة و كؤليذةكانى كوردستان و كاريطةرى زمان و وشةسازى بؤ ئاييندةى نةتةوةيى كورد .
 .3خاتوو ميديا نافع كة لة نوسينةوةى بابةتةكاندا زؤر لة كاتةكانى خؤى بةخشى بؤ تايثى ئةم فةرهةنطة .
 .4خاتوو لةجنة جةزا لة نووسينةوةى ثيَشةكيةكاندا .

 .5بة ِريَز كازم عةىل مبارك شارةزا لة بوارى ضاوديَرى ئامسانى لة فرِؤكةخانةى سليَمانى بؤ نوسينى ثيَشةكيةك بـة
عةرةبى سةبارة بة ناوةرؤكى فةرهةنطةكة .
دروديش بؤ طيانى مامؤستا (فاخر فـةرة حمةمـةد) رِاويَـذكارى فرؤكـةوا نـى لـة فرِؤكةخانـةى سـليَمانى كـة لـة
كؤكردنــةوةى ثيَناســةكاندا يارمةتيــدةريَكى دلَســؤز بــوو بــةالَم مــةخابن مــةرَ بــوارى نــةدا كتيَبةكــة ببينيَ ـت
ثةروةردطار رِؤحى ثاكى بة بةهةشتى بةريني شاد بكا .

ئةندازيار
تاهري عبداهلل قادر
بة ِريَوةبةرى طشتى فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى
بةهارى  2718ى كوردى
نيسانى  2018زايينى
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Preface

Before 2003 this region was deprived from most of the basic services, and development
by previous Iraqi regime. This was planned deliberately by the government to keep the
community of this area away from progressing forward. Preventing the society from
reaching sensitive sectors like civil airports, aviation and even practicing such kind of
specialists.
After the collapse of Sadam’s regime in 2003 the area has started opening up to the
outside world. The needs of the growing population, and the new contact with the rest
of the world, demanded better organization of all aspects of life including services,
education, science and technology.
There is a crucial need to fill the shortage in the technical library resources, and
references in the country.
Here by publishing this dictionary (Civil Aviation Organization definitions), I attempt
to make a simple contribution in the field of aviation knowledge. This dictionary
contains valuable terms, and phrases in three languages (English, Kurdish, and Arabic)
for these who are interested in aviation .
Confidently to achieve this kind of dictionary it requires serious work and efforts as
well as to make some time from expertise and specialists .
Rome Was not built in a' day'

Tahir A. Qadir
Director General
Slemani Int Airport
March 2018

14

(بةركولَ )
لة ديَر زةمانةوة مرؤظ بريى لة فرِين كردؤتةوة  .....هةر نةتةوةيةك لةسةر ئةم زةويية ثانوبةرينة خوازياربووة
رِؤذيَك لة رِؤذان ((حةواكةويَت ه هةواكةويَت )) .واتة ئامسان تةيبكا و ضيَذ لة سروشتى جوانى ئةم دنيا بةرفراوانة
وةربطريَت بزانيَت ثةروةردطار ئةم هةموو بوونةوةرةى ضؤن بؤ خزمةتى مرؤظ دروست كردووة .....ئةم ئةستيَرةيةى كة
ئيَمةى تيا دةذين كة ثيَب دةوتريَت (زةوى) ضؤن لة سورِانةوةيةكى بةردةوامداية ....رِؤذ و شةو مانب و سالَ و وةرزةكان
بة ياسايةكب ديارى كراو دارِشتووة كة مرؤظ لة رِووى زانستييةوة بة دريَذايب ميَذوو لة هةولَدا بووة بؤ ئةوةى هيض نةبيَت
ذيريةوة
ئاستى
رِووى
لة
ببا
زانياريانة
بةو
ثةي
لة خزمةتى دةوروبةر و ئاستى لة بنباتووى توانا جياجياكانى مرؤظ لة قؤناغةكانى ميَذووى ديَرينةوة تا ئةمرِؤى دنياى
(تةكنةلؤجيا)ى سةردةم لة هةولَ و تيَكؤشاندا بووة .....طةرضى ئيَمةى كورد نةمانتوانيووة ئةو ِريَطة دوورة بربِين
والةبةرمانة .....لةطةلَ ئةوةشدا خةومنان بة ثيَشكةوتنى دنياى سةردةمى زانستييةوة بة طشتى وة زانيارى (فرِين)ةوة
بينيوة .
خؤ ئةطةر ثيَشينامنان لة ديَر زةمانةوة شةويَك طةر يةكيَك لة (خةونيدا) بفرِياية ئةوة دةبووة جيَطةى قسة و باسى
دةوروبةر  .....خةونةكةيان ليَكدةدايةوة ئةوة دةبيَتة (كؤترى نامةبةر) و ئامسان بة ئارةزووى خؤى تةيدةكا
......فريشتة ئاسا دةبووة جيَب قسة و باسى دةوروبةر ئةمة و سةدان ليَكؤلَينةوةى زانستى لة اليةن (زانايانى) بوارى
(فرِين)ةوة ئامادةكراو ه كةوتنة كؤكردنةوةى زانيارى و ليَكؤلَينةوةى زانستى لة بوارة جياجياكانى تايبة بة(فرِين) و
دروستكردنى فرِؤكةى تايبة لة هةولَيَكى سةرةتايب سادة و ساكارةوة بؤ كاريَكى طرنب و دذوار... .كة ثيَويستى بة
هيالكى و ماندووبوون و بيريى تيذ و توانايةكى لة رِادةبةدةر هةبووة .....ئةم ضاو رِوونية واى كرد هةر زانا و ثسثؤ ِريَك
لةم بوارةدا بؤ خؤى بةشيَكى ئةم ئةركة نيشتيمانى و نةتةوةييةى خستة سةر شانى خؤى ....كؤكراوةى ئةجنامى ئةم توانا
و هةولَ و ماندووبوونةيان بةهةدةر نةضوو .....كاريَكيان كرد كة هةتاهةتاية مرؤظ خؤى بة قةرزاريان بزانبَ و بوونة
منوونةى سةردةمى خؤيان بة ئيَستاشةوة كة مرؤظايةتى بة شانازييةوة كارةكانيان بةرز دةنرخيَنيَت .
وردة وردة زانستى (فرِين و فرِؤكة و فرِؤكةوانى و فرِؤكةخانة) بؤ ثيَشةوة ضوو هةنطاوى بةرضاوى برِى رِةنطة زؤر كةس
لةو باوةرِةدا نةبووبن كة زانستى فرِؤكةوانى بةم شيَوةية طةشة بكا .....
ووالَتانى (ئةوروثا و ئةمريكا و يابان و ضني و بةريتانيا.....هتد) بوونة ثيَشةنب لةم بوارةدا جيَطة دةستيان ديارة و
دلَسؤزانة بة خيَرايب لةم بوارةدا طةشتنة ئةو متمانةية ئةوةى (فرِؤكة و فرِؤكةوانى) كردوويانة بيخةنة بوارى جبَ بةجبَ
كردنى خزمةتطوزارى نةتةوةييةوة .
ئيَمةى كورديش لةم رِووناكيية بيَبةش نةبووين بةلَكو زياتر لة نةتةوةكانى تر ثيَويستمان بة خزمةتى فرِؤكةخانة هةبوو
بة هةموو بةشةكانيةوة ........
ئةوةى جيَطةى دلَخؤشى بوو فرسةتيَكى زيَرِين دواى رِاثةرِين بؤ كورد هاتةثيَشةوة بووينة خاوةن حكومة و ثةرلةمان و
دوو فرِؤكةخانةى هاوضةرخى نيَودةولَةتى لة ئاستى ووالَتانى دةوروبةر و بطرة ثيَشكةوتووتريش ....لةو كاتةوة
(كوردستانى باشوور) بووة جيَب سةرنج و تيَرِوانني و متمانةى ووالَتانى دراوسبَ و سةرجةم ووالَتانى جيبان .....
ئةم خؤشبةختيية هيَندةى نةخاياند ( ِريَسةكةمان بووةوة بة خورى) !!
ئةو دةروازةيةى بة دريَذايب ( )20سالَ زياتر بؤمان كرابوةوة لة دواى كارةساتى ( 16ى ئؤكتؤبةر) هةموو دةرطاكانيان لبَ
داخستني جاريَكى تر ضووينةوة باوةشى حكومةتى ناوةند .....فرِؤكةخانةكانيش بة رِووى هاووالَتياندا داخرا .
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ئةمة ئةجنامى ئةو هةالَنةية كة خؤمان ئةجنامى دةدةين و ميَذووى ثبَ تاوانيار دةكةين ناحةزانى ئةم طةلة ستةم ديدةية
لة هةولَدان وةكو جارانى تر بةالَم ئةم جارة ترسناك تر كةليَنيَك خبةنة رِيزةكانى كوردةوة و زياتر ثةرمتان بكةن .

جاريَكى كة بة لة يةكتيَطةيشنت هةريَم و ناوةند يان هةر هؤكاريَكى ناوخؤيب و دةرةكى لة بةروارى ( )2018/3 / 15
بة رِةزامةندى حكومةتى ناوةند فرِؤكةخانةكانى (سليَمانى و هةوليَر) كرانةوة .....بة كاريَكى ئيجابى ناوزةندى دةكةم .

(كاريطةرى زمانى دايك لة فةرهةنطى نةتةوةيب )
كاريطةرى زمان هؤكاريَكة بؤ ثيَناسةى نةتةوةيب و يةكيَكة لة بنةما سـةرةكى يـةكانى مانـةوة و ناسـاندنى خـودى
كةس ـيَتى خــؤى وةك نةتةوةيــةكى ســةربةخؤ و خــاوةن زمــانيَكى تايبــة بــة خــؤى لــة نيَــوان نةتــةوة جياوازةكانــدا كــة
هةريةكيَكيان شانازى بة زمانى تايبةتى خؤيانةوة دةكةن ه ثيَمان واية هةر نةتةوةيةكى خاوةن فةرهةنب زمانيَكى تايبة
بة خؤى نةبيَت بة نةتةوة هةذمار ناكريَت ه زؤر بة دلَنياييـةوة دةلَـيَم نةتـةوةى كـورد بـة دريَـذايب ميَـذوو ثاريَزطـارى لـة
زمانةكةى كردووة ه بؤ ئةوةى بةهاى نةتةوةيب خؤى ثاريَزراو بيَت وةك نةتةوةيةكى خاوةن زمانى دايك مامةلَـةى لةطـةلَ
قؤناغة جياجياكانى ميَذوو كردووة بؤ هةر سةردةمة و بةجيا هةنطاوى ثيَويستى هةلَطرتووة بـؤ مانـةوةى زمانةكـةى .....
خــــؤ ئةطــــةر كــــورد وةك نةتةوةيــــةكى بندةســــتى مشــــةخؤرانى دةوروبــــةر و دةولَةتــــة يــــةك لــــةدواى يةكــــةكانى
(خةالفةتى رِاشدين و ئةمةوى و عةباسى و عومسانى و سةفةوى .....هتد) هؤمشةندانة مامةلَـةى لةطـة َل ئـةو بارودؤخـة
ناهةموارةدا نةكرداية و ثاشةبةركانيان بة زمانى كـوردى و فةرهـةنطى نةتـةوةيى طـؤش نةكردايـة ئـةو دةمـة تـةنبا خـاكب
بــةس نـــةبوو بـــؤ ثيَناســـةى نةتــةوةيب (.....ميَـــذوونووس و دانـــا و زانـــا و مــةال و دلَســـؤز و نووســـةر و شـــاعري و كـــورد
ثةروةرانة.......هتد) دواى دابةشكردنى كوردستانى طةورة بؤ زياتر لةضـوار ثارضـة هةريةكـة بوونـة كؤيلـةى ئـةو ووالَ و
نةتةوانة كة بة دريَذايب ميَذوو لةطةلَ ضةوسانةوةماندا هةولَى لةناوبردنى زمانةكـةيان داويـن ....ئـةو بريمةندانـة ضـؤكى
مةردانــةيان ليَبــةلَكرد و جواميَرانــة كةوتنــة كؤكردنــةوة و نوســينةوةى فةرهــةنب و دةســتوورى زمانــةوانب و ش ـيَوازى
ئاخةوتن و كؤكردنةوةى كةلتورى نةتةوةيب بـةو ثيتانـةى كـة دووربـوون لـة فؤنـةتيكى زمـانى دايـك (لـة ئيَـران بةخـةتى
شكستةى فارسى و لة توركيا بة التينى و لة سوريا و عيَراق بة ثيتى عةرةبى لة رِووسيا بة ثيتى رِووسى .....هتد )لة هةر
يب بؤ خؤيـان ضـةند ثيتيَكيـان يـا ضـةند هيَمايـةكيان دانـاوة كـة دةنطـةكانى زمـانى كـوردى
كاتيَك دا دةرفةتيان بؤ هةلَكةوت َ
ثيَناســيوةتةوة ....هــةزار رِةوــةتيان ليَبيَــت و طؤرِةكانيــان ث ـرِ نــوور بيَــت و خاوةنــةكانيان ســةربةرزبن .....ئــةم هةســتة
نةتةوةيةكى خؤشةويستى ئةم كوردستانة ئازيزة نةبوواية .....كـة ثاريَزطاريـان لـة ثامشـاوةى نةتـةوةيب و كـةلتورى ثيشـة
خؤمالَييــةكان كــردووة و ذيــانى كؤمةلَطــةى كورديــان تؤمــاركردووة وةك ميَــذوو بــة ئةمانةتــةوة نووســيويانةتةوة بــؤ هـةر
بابةتيَك فةرهةنطيَكى تايبةتيان طةرضى سادة و ساكاريش بوو ببَ داناوة .....طةر نا نةتةوةيك لةسةر ئةم زةوييـة نةئـةما
ثيَب بوتريَت كورد ئةو خةخمؤرانة وةك بيلبيلةى ضاويان بة ئةمانةتةوة خةسـلَةتةكانى ثيَناسـةى كوردايـةتيان ثاراسـتووة
بؤية ئيَستا لة سايةى ميَذوويةكى ثرِ سةروةر و طيانى بةرخودان و زمانيَكى ثـاريَزراوى دايكـةوة وةك نةتةوةيـةكى خـاوةن
ميَذوو و زمان و خاك و كةلتورى نةتوةيب ثيَناسة دةكريَن و خاوةنى ميَذووى شارستانيةتى خؤيـانن ......هةرضـةند وةك
بةرذةوةندى تايبةتى دةولَةتة زهليَزةكان كرِين و فرؤشتنمان ثيَوة كراوة .....هيض وةفايةكيان بؤ بةرخودان و طيان فيـدايب
و هاوكارى دلَسؤزى كورد دانةناوة و دواى مةرامة طالَوةكانيان ثشتيان تيَكردوين تا ئيَسـتاش ئـةم سياسـةتة ضـةثة َل و بـةد
رِةوشتى و ثيَشيَلكردنى مافة رِةواكانى كورد بةردةوامة ه رِةنطة ئةم جؤرة رِةفتارانة لةبةرذةوةندى ئةواندا نةشكيَتةوة .
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زؤرجار سةرنج و توانا و ئازايةتى و ئاستى ذيرى و بارى كؤمةالَيةتى و ثيَطةى جوطرافى ميَذووى كورد دةدةن لة ناخيانـدا
ويذدان ئازاريان دةدا ......وة لة بةرذةوةنـدى ئـابوورى و ملمالنيَـى دةولَةتـة زهليَزةكـان و نؤكـةرى ووالَتـانى دةوروبـةر و
بةهةدةردانى سامانى بيَشومارى والَتةكانيان لة ثيَناوى مانةوةى دةستةالَتى خؤياندا هةموو بةهاكانى مرؤظايـةتى لةدةسـت
دةدةن نةتةوةى كورد دةكةنة قةلَغانى دوو اليةنى داطريكةر و دةولَةتة خؤ فرؤشةكان .
تــا ئيَســتاش ئــةم دياردةيــة بةردةوامــة ....لــةوةش خــراثرت هــةولَى س ـرِينةوة و لــةناوبردنى فةرهــةنب و زمــانى دايــك و
لةناربردنى كةلتوورى نةتةوةى كورد دةدةن .....بة ثيَضةوانةوة ه ئةو سةركوتكردن و زولَمة زؤرةى لة ئيَمةى كـورد كـراوة
بؤتة هؤكاريَـك (زمانـةوان و طةريـدة و ميَـذوو نـووس و جـوطرافى ناسـةكان دانـةرى فةرهـةنطى كـوردى) بـؤ ئـةوةى كـورد
لــة قــةيرانى مؤتةكــةى شــةرِى لــةناوبردنى زمــانى دايــك رِزطــار بكــةن دةستةوةســتان نةوةســتاون خامــة بــة برِشــتةكانيان
خستؤتة كار لة هةموو كايةكانى ذيانى كوردةوارى دا ......ئـةوةى دةمـةويَت ليَـرةدا ئاشـكراى بكـةم نـةبوونى فةرهـةنطيَكى
تايبة لـة بـوارى (فـرِين و فرِؤكـة و فرِؤكـةوانى و فرِؤكةخانـةدا) لـة ميَـذووى بريؤكـةى دانـانى فةرهـةنطيًََك لـةم بـوارةدا
بؤ دابنريَت بؤ خزمةتى سـةرجةم ضـني و تويَـذةكانى طـةىل كورد....خؤشـبةختانة وةك ئـةركيَكى نةتـةوةيى و نيشـتيمانى
نوســةر و ئةنــدازياريَكى شــارةزا دواى بةضــان طةيانــدنى (ضــةندان كتيَــب) لــة بــوارى فرِؤكةوانيــدا .....بــريى لــة دانــانى
فةرهةنطيَكى تايبة بة بوارةكانى (فرِين و فرِؤكة و فرِؤكةوانى و فرِؤكةخانة) كردةوة .....ماوةيـةكى زؤرة كـاكى نووسـةر
ماندونةناسانة خةريكى ئةم فةرهةنطةية ثيَى باش بوو كة هةلَسةنطاندن و ثيَشةكيةكى ئةم فةرهةنطة بة بةندة بسثيَريَت
......ئةويش جؤريَكة لة متمانة و باوةرِدارى ئةم هاورِيَ دلَسؤزة و بة ئةمةكةى كة بة منى بةخشيوة ......
ي ئـازيزةم بومـةوة ......كاتيَـك ضـاووم بـة ثيَشـةكى و ضـةند الثةرِةيـةكى
بة شا نازى يةوة بةرةو رِووى داواكـةى ئـةم هـاو ِر َ
فةرهةنطةكةدا خشـاند زؤر كـةيخ خـؤش بووم.....ئـةو متمانةيـةم ال دروسـت بـوو ئـةم فةرهةنطـة دةبيَتـة سةرضـاوةيةكى
دةولَةمةند ه كةليَنيَكى طةورة لة بوارى زانيارى فةرهةنطى بؤ ئةم بوارة هةستيارة و دةطمةنة ثرِ دةكاتةوة ......
كةم كةس توانيويةتى خؤى لة قةرةى بدا .....طومـانى تيانييـة طـةر نووسـةر ئةنـدازياريَكى كارامـة و بـة توانـا و شـارةزا
نةبوواية لة بوارةكةى خؤيدا وةك ثسثؤرِى (فرِؤكةوانى و فرِؤكة و فرِؤكةخانة)دا نةيدةتوانى ئةم مافة بدا بـةخؤى ئـةو
ئةركة طةورةية ئةجنام بدا .......نووسةر ئاشناييةكى زؤرى لةطة َل زمانى (عـةرةبى و ئينطليـزى) دا هةيـة وةك كـورديَكى
بة ئةمةك هةموو (ثةرةطرافةكان)ى بة زمانى دايك دةست ثيَكردووة لة ثاشا زمانى (عـةرةبى و ئينطليـزى) بـةدواى يةكـدا
هيَناوون......شـــان بـــة شـــانى زانيـــارى فةرهـــةنطى ســـةردةميانة هـــةنطاوى ديـــار و بةرضـــاوى هـــةلَطرتووة دلَنيـــام......
بؤشاييةكى طةورة لة دنياى كتيَبخانة و فةرهةنطى ث ِر لة زانيارى فرِؤكةوانى ثرِ دةكاتـةوة و دةبيَتـة ضـاوطى زانيـارى لـةم
بوارة هةستيارة و ثرِ بةهايةى شارستانيةتى بوارى (فرِين) بة هةموو بةشةكانيةوة .....ئةم بةرهةمة دواى ضةندين كتيَبى
بــة نرخــى ث ـرِ لــة زانيــارى تــرى ديَــت كــة ســةرجةميان زجنــرية زانياريــةكى دانــةبرِاوى ثةيوةســت بــة يــةكن ........واتــة
ثيَشينةيةكى زانيارى هةمةجؤرى بؤ نووسينى ئةم فةرهةنطة ال كؤبؤتةوة ......لة خؤرِا بة ببَ بنةما دةستى نةداوةتة ئـةم
كــارة طــران و بــة بةهايــة .....ئــةم بةرهةمــة و هــةموو بةرهةمــةكانى ثيَشــووتر زادةى بــريى كةس ـيَكى بــةئاطا و دلَس ـؤزى
نةتةوةيية كة تا ئيَستا لة عيَراق و ناوضةكةدا بةرضاو نةكةوتووة .....
ســةرجةم ئــةم بةرهةمانــةم خويَندؤتــةوة هــةر يةكــةيان بــؤ خؤيــان رِؤلَيَكــى كاريطــةريان هــةبووة لــة هــزر و بــري و توانــا و
وةرطرتنى زانيارى سةردةميانةى بينيوة بؤتـة طةجنينةيـةكى دةولَةمةنـد و بةرنامةيـةكى شـياو بـؤ ثـةميانطاى فرِؤكـةوانى
شارستانى  /لقى فرِؤكةخانةى سليَمانى كة يةكةم ثةميانطاية لة عيَراق و ناوضةكةدا بة ضرِى طرنطى بةم بابةتة هةستيارة
دابيَت  ......بايةخى ئةم فةرهةنطة بةردةوامة و تةواوكارى يةكةيةكةى ئةو ِريَضكانةى كة لةم بوارةدا لة ضان دراون ئـةم
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فةرهةنطــة نزيــك لــة ( )700الثــةرِةى ()A4دا خــؤى دةبينيَتــةوة بــةو وويَنانــةوةى كــة ئامــادةكراون بــؤ رِوونكردنــةوةى
ي لةبابةتةكان (ثةرِةطرافةكان) .
هةند َ
بؤية ثيَم باش بوو بكريَت بة دوو بةرَ بؤ ئةوةى زياتر سوودى ليَوةربطرييَت لة ناوةنـدةكانى خويَندنـدا بـة تايبـةتى بـؤ
ئةو ثةميانطة و كؤليَذانةى كة بةرنامـةكانيان ثةيوةنـدى رِاسـتةوخؤيان بـة بـوارى فـرِين و فرِؤكةوانيـةوة هةيـة ئـةم كـارة
زووتــر دةمانطةيةنيَتــة دةر ئــةجناميَكى باشــرت رِةنطــة نووســةريش هؤمشةندانــة ئــةو بريؤكةيــةى ال دروســت بووبيَــت
لة رِووى دارِشتنى بابةتيةوة ثةيرِةوى ........ئةو بنةما و ياسا و ثةروةرديانة بكا لـة ئاسـانةوة بـؤ طـران لـة ديـارةوة بـؤ
ناديار و لة سادةوة بؤ ناسادة رِيز بةند بكا .
زؤر طةشبينم ئةم فةره ةنطة دةبيَتـة مايـةى سـةربةرزى نووسـةر و خؤشـ الَى ئيَمـة و نـةوةكانى دوارِؤذمـان ئـةوةى ئيَمـة
نةمانتوانيوة تةواوى بكةين ئةوان تةواوى بكةن ......ئةطةر بةندةش لة ثيَشةكى و هةلَسةنطاندنةكةدا زؤرم لةسةر نووسب
بيَت ئةوا مافى خؤمة خويَنةرى ئازيز ماندوو بكةم بؤ ئةوةى لة ذيَر سيَبةرى ئةم فةرهةنطةدا ثشوو بدةن
لة سةرضاوة سازطارة زمانة تةرِ و ثاراوةكةى كورديدا تبنوويةتى بشكيَنن ه سةرجنتان بؤ يةكةيةكةى ناوةرِؤكى بابةتـةكانى
ئةم فةرهةنطة ث ِر لة زانياريية رِابكيَشم !! ..
بة هيوام تـوانيبيَتم خزمـةتيَك بـة ووشـةى كـوردى بكـةم و تؤزيَـك لـة ئـةرك و مانـدووبوونى نووسـةرى ئـةم فةرهةنطـة
كةم بكةمةوة ............لةطة َل ِريَزمدا .
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بةناوي خواي طةورة
طوزةر و ضةند ووشةيةك !...
ئاشكراية ِ ،ريَبازي رِوونكةرةوةي رِةوتب زمان  ،رِيَبازي رِوونكةرةوةي طةشة و ثيَشكةوتين كؤمةلَيشة  ،هةرضةنديَك واذة و
وشة و زاراوةكانب زمانيَك طوجناوتر و هؤطرتربن بؤ زانست ثبَ دةربرِين  ،ئةوةندة تواناتر ئةبن بؤ ثيَرِاطةيشنت و هاوشان
رِؤيشتين شارستانيَيت طشيت مرؤظايةتب و ئيَستا زانست و تةكنؤسازي ثيَكةوة زؤر زاراوةي نويَ ئةخةنة سةر واذة و وشة و
زاراوةي هةموو زمانة زيندووةكان و زؤر لة و هةولَ و تةالش و ماندوبوونانة طةورةترن كة لة ثيَناوي هةموو اليةنةكانب
ضاالكب مرؤظايةتيدا بةخت ئةكريَن  ،ئةمةيش بةلَطةي ئاشكراي ثيَوةندي بةتيين نيَوان زمان و شارستانيَتية و لة هةمان
كاتيشدا رِاددةي بةشداريب بلَاوبوونةوةي زانستة زمانب نويَ و ضةمكةكانيَيت بؤ كؤمةلَة جياوازةكان  ،بؤ وةرطرتين زانستة
شارستانيَيت و تةكنؤسازي نويَ.
بؤية ثيَويست ئةكا وردتر و فراوانرت و قوولَرتيش لة ضؤنيَيت سازكردنب زانستة زاراوةي كوردي بدويَني  ،بة
سوودوةرطرتن لة ئةزموونب طةالنب ثيَش خؤمان لةو بوارة طرنطةي طوجناندن و دةستةمؤكردنب زمانب نةتةوةييمان بؤ
زانست ثبَ دةربرِين  ،لة جياتب سةرثيَب وةرطيَرِان و كورداندنب تةنيا وشة و زاراوة بيانيةكان و ليَكؤلَينةوة زانستيةكان ،
بيَطومان ئةم كارةش ثيَويسيت بة ماندووبوونب زؤرتر و طةرِان و ووردةكاريب و تؤذينةوةي زؤر هةية بؤئةوةي وشة و
زاراوةكان رِاسرت و وردتر و طوجناوتر و قوولَرت و دةربرِتر و ثرِاوثرِي زاراوة و طوزارشتة بيانييةكان بن.
ديارة بؤ ئيَمةي كوردي لة كاروان بة جيَماو  ،هةر كةس بيةويَت توخين ئةو بوارة سةختة بكةويَت و بة و ِريَطا
كةم ِريَبوارةدا برِوا بةداخةوة كةم و دةطمةنن  ،زؤر كؤسث و طرفت ماندوبوونب ديَتة رِيَ و هةلَبذاردنب رِةهاي
ماددةمةنب وواتةمةنييةكان بة ضيَذ و ئةزموونب زانياري نةبيَت دةستةبةرناكريَن و هةرضةنديَك ئةو مةرجانة لةو
كةسةدا كة ئةيةويَت زاراوة داب ِريَذيَت يان وةربطيَ ِريَت يان بكورديَنيَت  ،كةمرتبيَت  ،هةلَبذاردنةكةي كالَ و كرض و دوورة
وردي و جوانكاري ئةبيَت  ،بة ثيَضةوانةيشةوة هةرضةنديَكيش ئةو مةرجانة زؤرتر بيَت  ،ئةوةندةيش هةلَبذاردنةكةي
ثيَبةندي ِريَساو بنةماكان ئةببَ و سةليقةي هةلَبذاردن بة زانياري و كارامةيب و هةستياري ثاراوتر ئةبيَت!......
جا  ،لةم ئاخؤران و خبؤرانةدا كة طةل و نةتةوةكةمانب ثيَدا تبَ ئةثة ِريَت و كةس نايثةرذيَتة سةر هيض  ،دةست خؤشب و
ماندونةبوونب لة نوسةر و ئامادةكاري ئةو كتيَبانة ئةكةم  ،كة بويَرانة لة بواري ئيشةكةي خؤيدا ئامادةي كردوون و
بةهيوام ئةم كاروانة بةردةوام بيَت و سوثاس و منةتباري نةبرِاوة بؤ هةموو هةولَيَك كة رِاستيةك خباتة سةر ئةم كارة و
ضةوتييةك رِاست بكاتةوة و هةر بايةخيَك بة طيان و ثيَوانةيةكب زانسيت و ثشتبةست و بة كارامةيب كؤمةككراو
بةتايبةمتةنديب زانسيت ووردة هةستثيَكردنب اليةنةكانب زمان و خةرمانب بة ثييت شارةزايب  ،هةمووان بةشداري بكةين
لة و تةالشةدا كة زمانب نةتةوةييمان بكةينة ئاويَنةيةكب بالَامناي رِؤشين شارستانيَين سةردةم!...
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مقدمــــة
يف سنة  1945بدأت منظمة الطريان املدني بإصدار أوىل منشوراتها اليت حتتوي على القوانني اليت تهدف اىل تعزيز سالمة
الطريان املدني ومسيت تلك النشورات اليت تضم تلك القوانني باملالحق ( )Annexesوالوثائق (. )Documents
وأطلقت املنظمة على القوانني تسمية ”إجراءات قياسية“ و ”توصيات“ وألزمت املادة  38من إتفاقية شيكاغو الدول األعضاء
بضرورة إبالغ املنظمة عن إختالفات ”اإلجراءات القياسية“ لتلك الدول مع تلك الصادرة عن املنظمة ليطلع عليها ذوي
اإلختصاص لتجنب أي إشكال قد حيدث .
وحتتوي كتب املنظمة على ثالثة أنواع من النصوص :
 -1اإلجراءات القياسية  :وهي القوانني القياسية الواجب تطبيقها من قبل الدول األعضاء يف املنظمة واليت تعترب ضرورية
لسالمة املالحة اجلوية  .ويف حال عدم إمكانية تطبيقها من قبل أي دولة فعليها إخبار املنظمة بذلك لنشرها على الدول
األعضاء.
 -2التوصيات  :وهي إجراءات توصي بها املنظمة وتعترب مفيدة لسالمة املالحة اجلوية .
 -3التعاريف  :وهي عبارة عن تعريف للمصطلحات املستعملة يف ”اإلجراءات القياسية“ و ”التوصيات“ واليت الميكن فهمها من
خالل قراءتها كمفردات كما أن القواميس اإلعتيادية ال تعطي املعنى املقصود.
ويعترب تعريف املصلح جزءاً مهماً وضرورياً يف املالحق واملستندات الصادرة من املنظمة حيث حيدد التعريف املعنى املقصود
من ذلك املصطلح وإن أي تغيري يف معناه قد يغري املعنى املقصود من الفقرة الواردة يف القانون.
ويتطلب من املهتمني واصحاب العالقة الذين يبحثون عن معنى حمدد ألي مصطلح يف جمال الطريان املدني مراجعة العشرات
من كتب املنظمة للعثور على التعريف املطلوب وهذا يتطلب وقتاً وجهداً .
ومل يسبق ملنظمة الطريان املدني أن أصدرت كتاباً موحداً حيوي مجيع املفردات املستخدمة ولكن بعض مؤسسات الطريان
املدني يف العامل أصدرت كتباً من هذا النوع لكنها مل تكن شاملة بالشكل املطلوب الذي يفي بإحتياجات املختصني يف هذا اجملال
إضافة إىل أن تلك الكتب كانت بلغة واحدة .
ويعترب هذا الكتاب الذي بني يدي القارئ أول حماولة من نوعها ينشر بها كتاب بهذه الضخامة وبلغات متعددة هي اللغة
اإلنكليزية والكردية والعربية وهو يوفرإلصحاب اإلختصاص الكثري من العناء والوقت يف البحث بني عشرات الكتب عن
املفردات .
ونظرة واحدة ستعطي القارئ فكرة عن اجملهود الكبري الذي بذله الكاتب يف جتميع املفردات من عشرات املصادر وترمجتها اىل
ثالث لغات .
طريقة إستخدام هذا الكتاب :
إن طريقة إستخدام هذا الكتاب سهلة فقد مت ترتيب املصطلحات حسب احلروف األجبدية لتسهيل عملية البحث عن املفردة
املطلوبة كما إن تعريف كل مصطلح بثالث لغات كما سبق أن ذكرنا وقد أشار الكاتب اىل مصدر كل تعريف .
أرجو أن يكون هذا الكتاب مساعداً على تعزيز ثقافة اجملتمع يف جمال الطريان املدني.
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1. Aberrant Aircraft
*********************

Those aircraft which exhibit measured height-keeping performance that is significantly
different from the core height-keeping performance measured for the whole population
of aircraft operating in RVSM airspace.
) ( References: Doc 9574, Doc 9937
فرِؤكة بلَندى طؤرِاوةكان(الداوةكان)

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

ئةو فرِؤكانةى كة بة ثيَوانة رِةفتارةكانيان بؤ ثاريَزطارى كردن لة بلَندى جياوازة بةرِيَذةيةكى زياتر لة جيَبةجيَكردنى
بنةرِةتى بؤ ثاريَزطارى كردن لة بلَندى ثيَوانة كراو لةطةلَ ئةو كؤمةلَة فرِؤكةيةى كة بةطة ِرئةخريَن لة كايةيةكى ئامسانى
كة تيايدا نزمرتين ئاستى نةوى كردنى تيا ئةجنام ئةدريَت بؤ جياكردنةوةى ستونى .
الطائرات املنحرفة عن العلو

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

الطائرات اليت خيتلف أداؤها املقاس للمحافظة على العلو بقدر كبري عن األداء األساسي للمحافظـة علـى العلـو املقـاس بالنسـبة
للمجموعة الكاملة للطائرات اليت يتم تشغيلها يف جمال جوي يطبق فيه احلد األدنى املخفض للفصل الرأسي.
) ( References: Doc 9574
”2. Ab Initio. Literally “from the beginning
*******************************************

Refers to trainees with no prior knowledge of, or exposure to, the subject or activity
being taught.
تازةكار  /دةست ثآكةر

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

وشةكة بة ماناى ( لة سةرةتاوة) ،ئاماذةية بؤ رِاهيَنراويَك كة زانيارى ثيَش وةختةى نية سةبارة بة بابةتةكة يان ئةو
رِاهيَنانةى كة ئةكريَت.
مبتديء

*******

تعين " من البداية " حرفيا .وهي تشري اىل املتدرب الذي ليست لديـه معرفـة أو إطـالع مسـبق أ بشـ ن املوضـوع أو التـدريب
اجلاري.

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

Passengers who are clearly physically able and are willing to help cabin crew maintain
good order and discipline on board the aircraft.
ِريَوا بة تواناكان

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

ئةو ِريَوانانة (طةشتيارانةية) كة بة توانان و ئامادةن بؤ يارمةتيدانى دةستةى فرِؤكةوان بؤ ثاريَزطار يكردن لةسةر
ئارامى و رِيَكارةكانى ناو كابينةى طةشتيارةكان بةرِيَك و ثيَكى .
الركاب املتمتعون بقدرات بدنية

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

الركــاب الــذين يتمتعــون بقــدرات بدنيــة واضــحة والعــاةمون علــى مســاعدة طــاقم مقصــورة الركــاب يف احلفــاظ علــى النظــام
واإلنضباط على منت الطائرة.
) ( References: Doc 1002

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

A height above the known runway or ground elevation.
لة ذوور يان لة سةر ئاستى رِووي زةوى

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

بةرزيى ئاستى فرِطة يان سةر زةويةكى زانراو .
فوق مستوى سطح األرض

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

إرتفاع فوق منسوب املدرج أو األرض املعروف.
) ( References: Doc 9889
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5. Absorption
*************

Transformation of radiant energy to a different form of energy (usually heat) by
interaction with matter.
هةلَمذين
********

طؤرِينى وزةى تيشك بؤ شيَوازيَكى تر لة شيَوازةكانى وزة (وةك طةرمى) بة كارليَك كردن لةطة َل تةنيَك تا سنورى
هةآليسان
( دةرهاويشنت).
إمتصاص

********

حتول الطاقة املشعة اىل شكل آخر من أشكال الطاقة ( حرارة يف العادة ) بالتفاعل مع مادة حد اإلنبعاث املتاح.
) ( References: Doc 9815

)6. Accelerate-stop distance available (ASDA
******************************************* ****

The length of the take-off run available plus the length of stopway, if provided.
ماوةي بةر دةست بؤ وةستان :
**********************
ماوةي بةردةست كة هةية لة سةر فرِطة بؤ بةرزبونةوة يان هةلَطةرِان يان هةلَفرِين (فرِين)ى فرِؤكةيةك لةطةأل ماوةى
دريَذكراوة بؤ وةستان  -ئةطةر هةبيَت .
املسافة املتوفرة للتوقف

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

هي املسافة املتوفرة لإلقالع ةائدا مسافة إمتداد التوقف إذا كانت موجودة.
) ( References: Annex 6 Part I
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)7. Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP
********************************************************* ***

The minimum level of safety performance of civil aviation in a State, as defined in its
State safety programme, or of a service provider, as defined in its safety management
system, expressed in terms of safety performance targets and safety performance
indicators.
ئاستى رِاييكارى بيَوةيب ثةسةند
**************************
نزمرتين ئاستى دابني كردنى سةالمةتى (بيَوةيى) لة بوارى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى دا وةكو لة بةرنامةى
وآلتدا ثيَناسةكراوة بؤ (سةالمةتى ) ه يان كةمرتين ئاستى ثيَشكةش كارى خزمة طوزارييةكا ن وةك لة سيستمى
بة ِريَوةبردنى سةالمةتى تايبة ثيَناسة كراوة بةثيَوةر و نيشانةكانى رِاييكردن و ئاماجنةكانى سةالمةتى .
مستوى أداء السالمة املقبول
*********************

أدنى مستوى ألداء السالمة يف جمال الطريان الدولي يف الدولة حسبما مت تعريف هذا األداء يف برنامج الدولة للسالمةأ أو أدنى
مستوى ألداء مقدم اخلدمات حسبما مت تعـریف هـذا األداء يف نظـام إدارة السـالمة اخلـاص بـهأ مقاسـا ب هـداف أداء السـالمة
ومؤشرات أداء السالمة.
) ( References: Doc 9859
8. Acceptance
**************

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

***********

كرداريَكة ( كاريَكة) كة ثةسةندكردنى تيَداية لةطة َل رِةزامةندى فةرمى (وةرطرتنى كةرةستة).
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القبول

*******

الفعل الذي ينطوي على القبول مع املوافقة الرمسية)استالم مواد).
) ( References: Doc 9906 Volume 3

9. Accepting Unit/Controller
*****************************

Air traffic control unit/air traffic controller next to take control of an aircraft.
Note.— See definition of “transferring unit/controller”.
يةكةى وةرطر /ضاوديَرى وةرطر

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

يةكةى ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى داهاتو  /ئةو ضاوديَرة ئامسانييةى لةوة و بةدوا (دواتـر) ضـاوديَرى كردنـى فرِؤكةكـة
دةطريَتة ئةستؤ .
تيَبينى :سةرجنى ثيَناسةى يةكةى بطؤ ِر يان ضاوديَرى بطؤر بكة
الوحدة القابلة  /املراقب القابل

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

وحدة مراقبة احلركة اجلوية التالية  /املراقب اجلوي التالي يف تولي مراقبة الطائرة.
مالحظة  :أنظر تعريف الوحدة احملولة  /املراقب احملول.
) ( References: Annex 11, Doc 4444

)10. Accessible Emission Limit (AEL
*************************************

The maximum accessible emission power or energy permitted within a particular
laser class.
تا سنورى ( دةرهاويشنت)هةآليسان

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

ضرِى يان بةرزترين ئاستى ِريَطة ثيَدراوى هةآليسان ( دةرهاويشنت) لة جؤريَك لة جؤرة دياريكراوةكانى ليَزةر.
حد اإلنبعاث املتاح

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

شدة أو طاقة اإلنبعاث األقصى املتاحة املسموح بها يف فئة معينة من فئات الليزر.
) ( References: Doc 9815
11. Accessible Radiation
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************************

Optical radiation to which the human eye or skin may be exposed in normal usage.
 ئاسانى تيشكدان/ تيشكانى ئاسايب

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

. ئةو تيشكى ِرووناكيةى كة ئةيدا لة ضاو يا ثيَستى مرؤظ لة بةكارهيَنانى ئاسايى دا
إشعاع متاح

*********

.اإلشعاع الضوئي الذي قد تتعرض له عني أو جلد اإلنسان يف اإلستعمال العادي
( References: Doc 9815 )
12. Accident
**********

An occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a
manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the
intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case
of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with
the purpose of flight until such time it comes to rest at the end of the flight and the
primary propulsion system is shut down, in which:
a) a person is fatally or seriously injured as a result of:
- being in the aircraft, or
- direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become
detached from the aircraft, or
- direct exposure to jet blast, except when the injuries are from natural causes, selfinflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding
outside the areas normally available to the passengers and crew; or
b) the aircraft sustains damage or structural failure which:
- adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the
aircraft, and
- would normally require major repair or replacement of the affected component, except
for engine failure or damage, when the damage is limited to a single engine, (including
its cowlings or accessories), to propellers, wing tips, antennas, probes, vanes, tires,
brakes, wheels, fairings, panels, landing gear doors, windscreens, the aircraft skin (such
as small dents or puncture holes), or for minor damages to main rotor blades, tail rotor
blades, landing gear, and those resulting from hail or bird strike (including holes in the
radome); or
c) the aircraft is missing or is completely inaccessible.
Note 1.— For statistical uniformity only, an injury resulting in death within thirty days
of the date of the accident is classified, by ICAO, as a fatal injury.
Note 2.— An aircraft is considered to be missing when the official search has been
terminated and the wreckage has not been located.
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Note 3.— The type of unmanned aircraft system to be investigated is addressed in
Annex 13, 5.1.
Note 4.— Guidance for the determination of aircraft damage can be found in Annex 13,
Attachment F.
( كارةسا ) قةومان  /رِووداو

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

ِرووداويَكة لة دؤخيَكدا ئةكةويَتةوة ثةيوةند بة كاركردنى فرِؤكةيـةك كـة فرِؤكةوانةكـة سـةركردايةتى ئـةكا لةوسـاتةى
كةسيَك ئةضيَتة ناو فرِؤكةكةوة بة مةبةستى فرِين (طةشت) تا ئةو كاتةى سةرجةم كةسـةكان ( ِريَـوان) دائةبـةزن يـان لـةو
ساتةى فرِؤكةوانةكة ئةضيَتة ناو فرِؤكةكة و ئامادةكرابيَت بؤ مجوجؤأل بـة مةبةسـتى فـرِين تـا ئـةو كاتـةى لـة مجوجـؤلَ
ئةوةســتيَت و طةشــتةكةى كؤتــايى ديَــت و سيســتمى ثالَنــانى ســةرةكى كــاركردن ئةوةســتيَنريَتت  ،ئــةجنامى ِرووداوةكـةش
ئةمانة ئةبن:

أ-

-

توشبوونى كةسيَك بة بةركةوتنيَكى كوشندة يان ليَدانيَكى ترسناك لة ئةجنامى ئةوةى كة :
لة فرِؤكةكةدا بووة يان
ِراستةوخؤ بةر بةشيَك لة فرِؤكةكة كةوتووة ه ئةو بةشانة لةالشةى فرِؤكةكة جيابؤبيَتةوة.

ِراستةوخؤ رِووبة ِرووى ئةو طازانة بؤتةوة كة لة بزويَنةرى فرِؤكةكةوة(دةرهيزراون) هةآليساون .
لةوانةى سةرةوة بةدةر ئةكريَن ئةطةر كةسةكة خؤى يان بة هؤكـارى سروشـتى تـووش بـووة يـان كةسـانى تـر زيـانى ثـآ
طةياندوة يان ئةطةر ئةو كةسة ( بةركةوتوانـة) توشـبوانة خؤيـان لةوشـويَنانة شـاردؤتةوة كـة ِريَطةثيَـدراو نـني بـؤ ِريَـوا و
دةستةى فرِؤكةوانى .يان:

ب-

-

فرِؤكةكة بةرةو ِرووى تياضوون بووبيَتةوة يان زيان بةر الشةكةى كةوتبيَت بةم جؤرة ي خوارةوة :
زيان بةهيَزى( تؤكمةيب) الشةى فرِؤكةكة يان كاركردنى بةشيَكى كةوتبيَت يان

ثيَويست بة طؤرِينى بةشيَكى يان ثارضةيةكى لةكاركةوتووى بكا .
ئةمانةى سةرةوة بةدةر لة كاركةوتنى بزويَنةكان يان ئةو زيانانـةى كـة لـة بزويَنـةكان ئةكـةون  ،كاتيَـك زيانـةكان تـةنبا
لةيــةك بزويَنــدا دةبيَــت (بةســةرقاثى بــزويَن و ووردةوالَةكانيــةوة ) يــان ثةروانــةى ثالَنــةرةكان يــان ش ـانى بالَــةكان يــان
هةواكيَشةكان يان هةسـتؤكةكان يـان ثةرِةكـةكان يـان تايـةكان يـان وةسـتيَنةكان يـان خلؤكـة دانـدارةكان( ديشـليةكان) يـان
كةرةستةى ناو ثؤشـةكان يـان دةرطـاى سيسـتمى نيشـتنةوةكان يـان شوشـةى ثةجنـةرةكان يـان شوشـةى ثيَشـةوة يـان بةشـى
دواوةى الشةى فرِؤكةكة (وةكو قوثاوى كةم يان كونى بضوك) يان لة ئةجنامى كـةوتنى زيـانى سـوك بةثةرِةكـةى ثةروانـةى
سةرةكى بزويَنةرةكان يان بةركةوتنى ثةرِةكةى ثةروانةى دواوة يان سيستمى نيشتنةوة يان ئةو زيانانةى كـة لـة ئـةجنامى
سةرماوة يان بةركةوتنى فرِؤكةكة (وةك رِوودانى كون بونى سةرقاثى رِاداراةكةى)  .يان :

-

-

وون بونى فرِؤكةكة يان نةطةيشنت بة شويَنةكةى :
تيَبينى  :1بؤ ئةذمارةكردنى ئامارى رِيَكخـراوى فرِينـى شارسـتانى نيَودةولَـةتى ايكـاو هـةموو تـوش بونيَـك بـة
كوشندة ئةثؤل َينريَت ئةطةر كةسةكة يان تووش بووةكة دواى ( )30رِؤذ لة رِوداوةكة طيان لةدةست بدا .
تيَبينى  :2كاتيَـك فرِؤكةكـة بـة وون بـوو ئـةذميَردريَت ئةوكاتـةى بةفـةرمى طـةرِان و (ثةجيوور)سـؤرا كـردن
بوةستيَنريَت والشةكةى نةدؤزريَتةوة .
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-

تيَبينــى  : 3لــة برِطــةى  1 – 5ى ثاشــكؤى  13جــؤرى سيســتمى ئــةو فرِؤكــة بــآ فرِؤكةوانانــة هــاتووة كــة
ليَكؤلَينةوة لة رِووداوةكانيان ئةكريَت.
تيَبينى  : 4هاوثيَضى  Fى ثاشكؤى  13جؤرى ئةو زانياريانة هـاتووة كـة ِريَنيشـاندةرة بـؤ ديـارى كردنـى ئـةو
زيانانةى كة لة فرِؤكةكة ئةكةويَت.

احلادث
*******

حادث يتعلق بتشغيل طائرة يقعأ يف حالة الطائرة اليت يقودها طيار من حلظة دخول أي شخص إىل الطائرة بغرض الطـريان
إىل أن ينزل منها مجيع األشخاص أو يف حالة الطائرة اليت ال يقودها طيار من اللحظة اليت تكون فيها الطائرة جاهزة للحركة
بغرض الطريان إىل أن تتوقف عن احلركة بعد إكمال طريانها ويتوقف نظام الدفع الرئيسي فيها عن العملأ وينتج عن احلادث
ما يلي:
أ  .تعرُّض شخص إلصابة قاتلة أو إصابة خطرية نتيجة ألنه:
 كان يف الطائرةأ أو المس مباشرة أي جزء من الطائرةأ مبا يف ذلك أية أجزاء انفصلت عن الطائرةأ أو تعرض بصورة مباشرة لعصف الغاةات املنبعثة من حمرك الطائرة.يستثنى من ذلك اإلصابات الناجتة عن أسباب طبيعيةأ أو اإلصابات الـيت يلحقهـا الشـخص بنفسـه أو الـيت يلحقهـا بـه أشـخاص
آخرون أ أو إذا كان األشخاص املصابون املتسللون خمتبئني يف أماكن خارج األماكن املتاحة عادة للركاب أو الطاقم؛ أو
ب  .تعرُّض الطائرة لتلف أو تضرر هيكلها على حنو:
 يضر بقوة هيكل الطائرة أو أدائها أو السمات املتعلقة بطريانهاأ و يتطلب يف العادة عملية إصالح كبرية أو تغيري اجلزء املعطوب أو القطعة املعطوبة.باستثناء أعطال احملركات أو األضرار اليت تلحق باحملركاتأ عندما يكون الضرر قاصرًا على حمرك واحـد (مبـا يف ذلـك أغطيـة
احملرك أو الرتكيبات اإلضافية)أ أو مراوح الدفع أو أطراف األجنحة أو اهلوائيات أو اجملسات أو الرِّيش أو اإلطارات أو الكـوابح أو
العجالت والرتوس أو األجزاء االنسيابية أو مواد التبطني أو أبواب جهاة اهلبوط أو ةجاج الشبابيك أو الزجاج األمـامي أو اجلـزء
اخلارجي من هيكل الطائرة (مثل انبعاجات طفيفة أو ثقوب صغرية (أو نتيجة إلصابة رِييش مروحة احملرك الدوار الرئيسي
ب ضرار طفيفةأ أو إصابة رِيش مروحة املؤخرة أو جهاة اهلبوط أو األضرار الناجتة عن الربد أو االصطدام بطائر) مبا يف ذلك
حدوث ثقوب يف قبة غطاء الرادار)؛ أو
ج  .فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها.
مالحظة  : 1فقط من أجل االتساق إحصائياًأ تُصنف منظمة الطـريان املـدني الـدولي (االيكـاو) كـل إصـابة تسـبب الوفـاة
خالل  30يوم ًا من تاريخ وقوع احلادث على أنها إصابة قاتلة.
مالحظة  : 2تُعترب الطائرة مفقودة عندما يتوقف البحث عنها رمسياً دون العثور على حطامها.
مالحظة  : 3يرد يف الفقرة  1 – 5من امللحق  13نوع نظم الطائرات بدون طيار اليت جيري التحقيق يف حوادثها.
مالحظة  : 4ترد يف الضميمة ةاي للملحق  13املعلومات اليت يسرتشد بها لتحديد الضرر الذي حلق بالطائرة.
( References: Annex 11, Annex 13, Annex 19, Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9946,
) Doc 9962
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13. Accountable Executive
***************************

The individual who has corporate authority for ensuring that all training commitments
can be financed and carried out to the standard required by the civil aviation authority
(CAA), and any additional requirements defined by the approved training organization
(ATO).
Note.— The accountable executive is normally the head of training and may delegate to
another person within the organization the day-to-day management functions but not
the overall approval management responsibility. In complex corporate structures, the
accountable executive may be responsible for several different ATOs, each with its
own head of training (see example 2 in Appendix C).
بةرثرسب ج َيبةج َيكار
******************

ئةو كةسةى تةواوى دةستةآلتى ج َيبةج َيكردنى هةية بؤ دةستةبةركردنى ثيَدان و ج َيبةج َيكردنى تةواوى ِريَكارةكان لة
بوارى رِاهيَناندا بةث َيى ئةو بنةمايانةى كة ايكاو برِيارى لةسةرداوة يان هةر مةرجيَكى تر كة دةزطاى رِاهيَنانةكة دياريى
.كردوة
 ئةطةر بةرثرسى ج َيبةج َيكار سةرؤكى رِاهيَنان بيَت دةكريَت لة دةزطاكةدا كةسيَك رِابسثيَريَت بؤ ِراييكردنى كارى: تيَبينى
 لة ثةيكةرى دةزطا بةر فراوانةكاندا، )رِؤذانة نةك بةرثرسى كارطيَرى طشتى ثةيوةست بة بةخشينى ثشتطريى ( برِوانامة
دةكريَت بةرثرسى ج َيبةج َيكار بةرثرسى ذمارةيةك دةزطاى رِاهيَنانى جياوازبيَت بؤ هةر يةكيَك لةو دةزطايانةش
.)) لة ثاشكؤى بكة2( بةرثرسيَكى هةبيَت (سةيرى منونةى ذمارة
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املسؤول التنفيذي املساءل
*******************

الشخص الذي يتمتع بالسلطة التنفيذية لضمان متويل وتنفيذ مجيع االلتزامات يف جمال التدريب وفقا للقواعد
اليت قررتها هيئة الطريان املدنيأ وألي شروط اضافية حتددها مؤسسة التدريب املعتمدة.
مالحظة  :عادة ما يكون املسؤول التنفيذي املساءل هو رئيس التدريب أ وجيوة له أن يفوض لشخص آخر يف املؤسسة مهام
اإلدارة اليومية ال مسؤولية اإلدارة العامة املتعلقة مبنح اإلعتماد  .ويف هياكل املؤسسات املتشعبة جيوة أن يكون املسؤول
التنفيذي املساءل مسؤوال عن عدة مؤسسات تدريب معتمدة خمتلفة لكل منها رئيس التدريب اخلاص بها ( أنظر املثال رقم 2
يف املرفق (ج)
) ( References: Doc 9841
14. Accountable Executive
***************************

A single, identifiable person having responsibility for the effective and efficient
performance of the State’s SSP or of the service provider’s SMS.
بةرثرسى ج َيبةج َيكار

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

ئةوكةسةى دةسةآلتى جيَبةج َيكردنى هةية بؤ دةستةبةر كردن و ج َيبةج َيكردنى تةواوى شايستةكان لة بوارى رِاهيَنان
بةث َيى ئةو بنةمايانةى دةستةآلتى فرِؤكةوانى شارستانى برِيارى َ داوة و يان هةرمةرجيَكى تر كة دةزطاى رِاهيَنانى
باوةرثيَكراو دياريى كردوة.
املسؤول التنفيذي املساءل

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

الشخص الذي يتمتع بالسلطة التنفيذية لضمان متويل وتنفيذ مجيع االلتزامات يف جمال التدريب وفقا للقواعد
اليت قررتها هیئة الطیران املدني وألي شروط إضافیة حتددها مؤسسة التدریب املعتمدة.
) ( References: Doc 9859, Doc 1002

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

The conclusion reached by one or more medical experts acceptable to the Licensing
Authority for the purposes of the case concerned, in consultation with flight operations
or other experts as necessary.
برِيارى ثزيشكى باوةرثيَكراو
***********************

ئةو برِيارةى كة ثزيشكيَكى ثسثؤر يان زياتر ئةيدا بؤ دؤخيكى دياريكراو  ،ئةو برِيارةش ثةسةند ئةكريَت لةاليةن
دةستةآلتى تايبة بة ثيَدانى مؤلَةتةكان بة رِاويَذ لةطة َل ثسثؤرانى كردة هةواييةكان يان هةر ثسثؤ ِريَكى تر لة كاتى
ثيَويستدا.
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القرار الطيب املعتمد

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

القرار الذي يتوصل إليه واحد أو أكثر من خرباء الطب بش ن احلالة املعنية أ وتقبله سلطة إصدار اإلجاةات بالتشاور مع خرباء
العمليات اجلوية أو أي خرباء آخرين عند الضرورة.
) ( References: Annex 1, Doc 9379

16. Accredited Representative
*****************************

A person designated by a State, on the basis of his or her qualifications, for the purpose
of participating in an investigation conducted by another State. Where the State has
established an accident investigation authority, the designated accredited representative
would normally be from that authority.
نويَنةرى باوةرِثيَكراو
******************

كةسيَكة دةولَة ديارى ئةكا لةسةر بنـةماى ليَبـاتويى بةمةبةسـتى بةشـدارى كـردن لـة ليَكؤلَينةوةيـةك كـة وآلتيَكـى تـر
ئةيكا  ،هةر كاتيَك دةولَة دةستةيةكى دياريكراوى دروست كرد بؤ َكؤلينةوة لة رِووداوةكان نويَنةرة باوةرِثيَكراوةكة لةو
دةستةيةدا دةبيَت.
املمثل املعتمد

**********

شخص تعينه الدولة على أساس مؤهالته بغرض املشاركة يف حتقيق جتريه دولة أخرى .عندما تنشـ الدولـة هيئـة معنيـة
بالتحقيق يف احلوادث يكون املمثل املعتمد عادة من تلك اهليئة\.
) ( References: Annex 13, Doc 9946, Doc 9962
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17. Accuracy
**********

A degree of conformance between the estimated or measured value and the true value.
Note.— For measured positional data the accuracy is normally expressed in terms of a
distance from a stated position withinwhich there is a defined confidence of the true
position falling.
وردى
*******

. ثلةى هاوجو بونة لة نيَوان نرخى مةزةندةكراو يان َث َيوراو لةطةلَ نرخى رِاستةقينةدا
الدقة

*****

.هي درجة املطابقة بني القيمة املقدرة أو املقاسة والقيمة احلقيقية
( References: Annex 11, Annex 14 Volume I and Volume II, Annex 15, Doc 9906
Volume 2 )

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

Manoeuvres intentionally performed by an aircraft involving an abrupt change in its
attitude, an abnormal attitude, or an abnormal variation in speed
فرِينى بةهلةوانى\ثالَةوانى

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

ضةند مانؤ ِريَكة (رِةفتاريَكة) بةمةبةست لة ئامساندا ئةكريَت لةاليةن فرِؤكةيةكةوة جؤريَك منايشب ئةكا كة
. مةترسيدار بيَت يان كتوثرِ بيَت لة هةلَسو كةوتى فرِؤكةكة يان لة خيَراييةكةى
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الطريان البهلواني

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

.مناورات مقصودة تقوم بها الطائرة تتضمن تغيري خطري أو مفاجيء يف وضعها أو يف سرعتها
( References: Annex 2 )

19. Actinic Radiation
*********************

Electromagnetic radiation in the visible and ultraviolet part of the spectrum capable of
producing photochemical changes.
تيشكاندنى ئةكتينى

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

تيشكيَكى موطناتيسى كارةباية لة مةوداى بينني و سةروى وةنةوشةيى لة ئاويَزةدا كة دةتوانيَت طؤرِانكاريية كيمياويية
. تيشكييةكان بكا
إشعاع أكتيين

***********

.إشعاع مغناطيسي كهربائي يف القطاع املرئي والفوق بنفسجي من الطيف وميكنه إحداث تغيريات كيمياوية ضوئية
( References: Doc 9815 )
20. Action Plans
***************

Action plans are a practical means for States to communicate to ICAO information on
their activities to address CO2 emissions from international civil aviation. The level of
detail of the information contained in an action plan demonstrates the effectiveness of
actions and will ultimately enable ICAO to measure global progress towards meeting
the goals set by Assembly Resolution A37-19.
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نةخشةكانى كاركردن

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

نةخشةكانى كاركردن :ئةو ِريَطا كردةييانةية رِيَطة بة دةولَةتان ئةدا زانيارى بدةن بة ئيكاو سةبارة بة ضـاالكييةكان لـة
بوارى بةرةو ِرووبونةوةى (دةرهاويشتنى) هةآليسانى طازى دوانة ئؤكسيدى كاربؤن كة لـة ئـةجنامى فرِينـى نيَودةولَةتييـةوة
دةرئةضـيَت  ،ئاســتى ووردةكــارى زانيارييـةكان ئةداتــةوة كــة لــة نةخشــةى كارةكةدايــة بــؤ طةيشــنت بــةو ئاماجنانــةى كــة
بةهؤيانةوة لة كؤتايدا ايكاو  ICAOدةتوانيَت ئاستى ئةو ثيَشكةوتنةى كة بـة دةسـت هـاتوة بثيَويَـت لةسـةر ئاسـتى
جيبانى بة ئاراستةى طةيشنت بةو ئاماجنانةى كة كؤمةلَةى طشتى ايكاو ديارى كردوة بة ذمارةى . 19 – 37
خطط العمل
**********

خطط العمل هي  :وسائل عملية تتيح للدول تزويد االيكاو مبعلومات بش ن أنشطتها يف جمال التصدي النبعاثات
ثاني أوكسيد الكاربون النامجة عن الطريان اجلوي الدولي .ويعكس مستوى تفصيل املعلومات املتضمنة يف خطة العمل مدى
كفاءة اإلجراءات املتخذة ومن ش نه أن ميكِّن االيكاو يف نهاية املطاف من قياس التقدم احملرة على الصعيد العاملي حنو بلوغ
األهداف الواردة يف قرار اجلمعية العمومية لاليكاو رقم . 19 – 37
) ( References: Doc 1031

21.Active Failure
****************

A type of human error whose effects are felt immediately in a system.
شكستى كاريطةر /كارا
*****************

لة هةر سيستميَكدا جؤريَك لةهةلَةي مرؤيية كة رِاستةوخؤ هةست بةكاريطةرييةكانى دةكريَت.
الفشل املؤثر

*********

نوع من اخلط البشري الذي حيس بآثاره فورا يف أي نظام.
) ( References: Doc 9824
22. Active Frost
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**************

A condition when frost is forming. Active frost occurs when the surface temperature is
at or below 0ºC and at or below the dew point.
شةختة يان زوقمى  /بةستةلَةك
**************************

بارودؤخيَكة كة بةهؤيةوة شةختة دروست دةبيَت ه كاتيَكيش رووئةدا كة ثلةكانى طةرمى نزم دةبيَتةوة بؤ سفرى
سيليزى يان كةمرت يان ثلةيةك يةكسانة يا كةمرتة لة ثلةى شةومن .
الصقيع املؤثر

***********

هي احلالة اليت يتشكل بها الصقيع حيث حيصل ذلك عندما تنخفض درجة احلرارة اىل صفر مئوي أو أقل وتكون مساوية اىل
أو أقل من درجة الندى.
) ( References: Doc 9640
23. Active Reflector
*******************

A devise used in primary radar systems for geographical alignment and system
performance checking. It generates a signal from a stationary installation with an
artificial Doppler shift to ensure that a stationary target will be presented on an ATC
) screen after moving target detection ( MTD ) or moving target indicator ( MTI
processing.
ثةرضاى كارا /ثيَدةرةوةىكرا

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

ثيَكباتةيكى جيَطرية بؤ طؤرِينى سطنالَى دؤثلر لة ِرادارى سةرةتاييدا بةكارئةهيَنريَت بؤ ِريزبوونى سطنالَةكان بةثيَى
شؤيَنى جوطرافى و دلَنيابون لة كاركردنى سيستمةكة ه سطنالَيَك لة دؤبلةرةوة دةرئةضيَت بؤ دةستكةوتنى هةر ئاماجنيَك
كة جيَطريبيَت لةسةر سكرينى ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى دواى ئةوة ئاماجنةكة ضارةسةرئةكريَت لةاليةن سيستمى
بينينى ئاماجنة جوآلوةكان يان سيستمى نيشاندةرى ئاماجنة جوآلوةكان .
العاكس الفعال

***********

تركيب ثابت إشارة مِنْ أي وسيلة إستعملتْ يف أنظمةِ الرادارِ األولي لإلصطفافِ اجلغرايفِ وتَدقيق أداءِ النظامِ .يُولّ ُد
اإلصطناعي لضمان أن اهلدف الثابت سيظهر على شاشةِ مراقبة احلركة اجلوية بعد معاجلة اهلدفِ من قبل بتغيريِالدوبلر
منظومة كشف األهداف املتحركة أو منظومة مؤشر كشف األهداف املتحركة .
) ( References: Doc 8071 Volume III
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24. Acts of Unlawful Interference
********************************

These are acts or attempted acts such as to jeopardize the safety of civil aviation and air
transport, i.e.:
— unlawful seizure of aircraft in flight,
— unlawful seizure of aircraft on the ground,
— hostage-taking on board an aircraft or on aerodromes,
— forcible intrusion on board an aircraft, at an airport or on the premises of an
aeronautical facility,
— introduction on board an aircraft or at an airport of a weapon or hazardous
device or material intended for criminal purposes,
— communication of false information as to jeopardize the safety of an aircraft in
flight or on the ground, of passengers, crew, ground personnel or the general
public, at an airport or on the premises of a civil aviation facility.
زيادةرِؤيى ناياسايى

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

ضــةند كردةوةيةكــة يــان هةولَدانــة بــؤ كردةوةيــةك ببيَتــة هؤكــار كــة بيَــوةيب ( ســةالمةتى ) فرِينــى نيَودةولَــةتى و
.: طواستنةوةى ئامسانى ِرووبةروى مةترسى بكاتةوة منونةكانى
.دةست بة سةراطرتنى فرِؤكةيةك بة ناياسايى لةكاتى فرِيندا
.دةست بةسةراطرتنى فرِؤكةيةك كةلةسةر زةويى بيَت
. دةست بةسةركردنى كةسان لةسةر فرِؤكةيةك يان لة ناو فرِؤكةخانةدا
بةكارهيَنانى هيَز لةسةر فرِؤكـة يـان لـة نـاو فرِؤكةخانـة يـان لـة نـاو تـةالر و سـةر زةويـى تايبـة بـة شـويَنة
.ئامادةكراو و تايبةتةكان بؤ فرِين
برِدنة ناوةوةى ضةك و كةرةستةى ترسناك يان كةرةستةيةك كة بةكارببيَنريَت لة كـردةوةى تاوانكـاري لةسـةر
. فرِؤكةكان يان لة ناو فرِؤكةخانةدا
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-

-

ثيَدانى زانيارى درؤ كة كاربكاتة سةر سةالمةتى فرِؤكةيةك لة كاتى فرِيندا يان كة لة قؤنـاغى سـةرزةويدا يـان
كـار بكاتــة سـةر ســةالمةتى ِريَـوا و طةشــتياران يـان دةســتةى فرِؤكــةوانى يـان جــةماوةر لـةو كاتــةى كـة لــة نــاو
فرِؤكةخانةدان يان لة ناو تةالرى فرِؤكةخانة يان لةو زةوييانةى كة ئامادةكراون بؤ فرِينى شارستانى .

أفعال التدخل غري املشروع

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

أفعال أو حماوالت القيام بافعال ميكن أن تعرض سالمة الطريان املدني والنقل اجلوي اىل اخلطر ومن أمثلتها :
اإلستيالء غري املشروع على الطائرة أثناء طريانها أ
اإلستيالء غري املشروع على الطائرة أثناء وجودها على األرضأ
إحتجاة رهائن على منت الطائرة أو يف املطار أ
إستخدام القوة على منت الطائرة أو يف املطار أو يف املباني واألراضي اخلاصة بتسهيالت الطريان.
إدخال أسلحة أو مواد خطرة أو مواد ميكن أن تستخدم يف عمليات إجرامية على منت الطائرة أو يف املطارأ
إعطاء معلومات كاذبة ميكن أن تؤثر على سالمة الطائرة أثناء طريانها أو خالل مرحلة وجودها على األرض أو تؤثر على
سالمة املسافرين أو طاقم الطائرة أو اجلمهور أثناء تواجدهم يف املطار أو املباني واألراضي اخلاصة بتسهيالت الطريان املدني.
) ( References: Annex 6 Part II, Annex 17

)25. Actual Communication Performance (ACP
************************************************

The dynamic assessment of the operational performance of the communication path,
with human performance and technical performance included in the assessment.
ثةيوةندى كردنى كردةيب /رِاستةقيتة

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

هةلَسةنطانديَكى كارا بؤ ئةجنام دانى خستنةطةرِى تايبة
ج َيبةج َيكردنى مرؤيى و تةكنيكى.
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بة ئارِاستةى ثةيوةندييةكان لةطةلَ هةلَسةنطاندنى

أداء االتصال الفعلي

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

التقييم احليوي لألداء التشغيلي اخلاص مبسار االتصال مع اشتمال التقييم على األداء البشري والتقين.
) ( References: Doc 9869
26. Adequate
**********

The state of fulfilling minimal requirements; satisfactory; acceptable; sufficient.
طوجناو

********

بارودؤخيَكة بؤ ثابةندبون بةكةمرتين مةر كة ببيَتة رِةزامةندى  ،ثةسةندكردن و تةواوى.
مالئم

******

حالة الوفاء بالشروط الدنيا يبعث على الرضا أ مقبول أ كاف.
) ( References: Doc 9735
27. Admission
************

The permission granted to a person to enter a State by the public authorities of that State
in accordance with its national laws.
مؤلَةتى ضوونة ذوورةوة

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

ِريَطةثيَدانيَكة دةستةآلتة طشتييةكان لة دةولَةتيَكدا ئةيبةخشن بة كةسيَك بـة مةبةسـتى ئـةوةى بضـيَتة نـاو ئـةو دةولَةتـة
بةثآى ياسا نيشتمانييةكانى ئةو دةولَةتة.
تصريح الدخول

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

موافقة متنحها السلطات العامة يف دولة لشخص ليدخل تلك الدولة وفقا لقوانينها الوطنية.
) ( References: Doc 9957
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28. ADS-C Agreement
**********************

A reporting plan which establishes the conditions of ADS-C data reporting (i.e. data
required by the air traffic services unit and frequency of ADS-C reports which have to
be agreed to prior to using ADS-C in the provision of air traffic services).
Note.— The terms of the agreement will be exchanged between the ground system and
the aircraft by means of a contract, or a series of contracts.
ِريَكةوتنى بنبينطيَرِى(سوسةكارى) خؤبةخؤ

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

ثالنيَكة بؤ ثيَشكةش كردنى رِاثؤرتةكان ه مةرجةكان ديارى ئةكا لة سةر زانيارى رِيَكةوتن نامةكانى بينينطيَرى
خؤبةخؤ (زانيارية داواكراوةكان بؤ يةكةكانى خزمةتطوزارى مجوجؤلَى هةوايى  ،رِاثؤرتةكان لةسةر رِ َيكةوتننامةكانى
بينينطيَرى خؤبةخؤ كة ثيَش بةكارهيَنانى ئةو رِيَكةوتن نامانة ِريَكةوتنى لةسةركراوة لة ضوارضيَوةى ثيَشكةش كردنى
خزمة طوزارى هةوايى.
ت َيبينى  :ئالَوطؤرى مةرجةكانى ريَكةوتن لة نيَوان سيستمى زةمينى و فرِؤكةكةدا دةكريَت بةث َيى ِريَكةوتننامةيةك يان
ِريزيَك ريَكةوتننامة.
إتفاق عقد اإلستطالع التابع التلقائي

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

خطة لتقديم التقارير حتدد شروط تقديم التقارير عن بيانات عقود اإلستطالع التابع التلقائي ( البيانات املطلوبة لوحـدات
خدمات احلركة اجلوية أ ووترية التقارير عن عقود اإلستطالع التابع التلقائي اليت يتفق عليها قبـل إسـتخدام هـذه العقـود يف
إطار تقديم خدمات احلركة اجلوية ).
مالحظة :يتم تبادل شروط اإلتفاق بني النظام األرضي والطائرة مبوجب عقد واحد أو سلسلة من العقود\.
) ( References: Doc 4444

)29. Advance Passenger Information (API
*****************************************

A unilateral system whereby required data elements are collected and transmitted to
border control agencies prior to flight arrival, and made available on the primary line at
the port of entry.
Note.— For more information on API, please see the WCO/IATA/ICAO Guidelines on
Advance Passenger Information (June 2010).
) ( References: Doc 9944

30. Advance Passenger Information (API) System
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**************************************************

An electronic communications system whereby required data elements are collected and
transmitted to border control agencies prior to flight departure or arrival and made
available on the primary line at the airport of entry.
سيستمى زانياريية ثيَش وةختةكان لةسةر طةشتياران و ِريَوان
***********************************************

سيســـتميَكى ئةلكرتؤنييـــة داتاكـــان كؤئةكاتـــةوة و ئـــةياننيَريَت بـــؤ اليةنـــة بةرثرســـةكانى دةروازة ســـنورييةكان ثـ ـيَش
بةجآهيَشتنى ( فرِينى) فرِؤكةكة يان ثيَش طةيشتنى فرِؤكةكة بةشيَوةيةك ئةو زانيارييانة لةبةردةسـت بةرثرسـاندا
بيَت لة فرِؤكةخانةى مةبةست .
نظام املعلومات املسبقة عن الركاب

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

نظام إتصاالت ألكرتوني يتم من خالله مجع عناصر البيانات املطلوبة وإرساهلا اىل اجلهـات املسـؤولة عـن مراقبـة احلـدود قبـل
مغادرة الطائرة أو قبل وصوهلا حبيث تكون متوفرة لدى املسؤولني يف مطار الوصول.
) ( References: Annex 9

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

A system providing routing, guidance and surveillance for the control of aircraft and
vehicles in order to maintain the declared surface movement rate under all weather
conditions within the aerodrome visibility operational level (AVOL) while maintaining
the required level of safety.
سيستمى ثيَشكةوتو بؤ ِريَنمايى و رِكيَفى مجوجؤَ َل لةسةر زةويى فرِؤكةخانة

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

سيستميَكة ئارِاسـتةى رِؤيشـنت و رِ َينمـايى و ضـاوديَرى مجوجـؤلَى فرِؤكـةكان و ئؤتؤمبيلـةكان ثيَشـكةش ئـةكا لـة ثيَنـاو
ثاراستنى تيَكرايى مجوجؤلَى رِاطةيينراو لةسةر زةمينى فرِؤكةخانة لة هةمو بارودؤخة كةشناسيةكان و لةسنورى مةوداى
بينينى بةطةر خستنى فرِؤكةخانة لةطة َل ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى داواكراو.
النظام املتطور الرشاد ومراقبة احلركة على أرض املطار
*****************************************

نظام يقدم خط السري واالرشاد واملراقبة حلركة الطائرات واملركبات من أجل احلفاظ علـى معـد ل احلركـة املعلنـة علـى أرض
املطار حتت مجيع ظروف الطقس ضمن مستوى الرؤية التشغيلي للمطار مع احلفاظ على مستوى السالمة املطلوب.
) ( References: Doc 9830

32. Adviser
*********

A person appointed by a State, on the basis of his or her qualifications, for the purpose
of assisting its accredited representative in an investigation.
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ِراويَذكار

********

كةسيَكة دةولَة داى ئةمةزريَنيَت لةسةر بنةماى شايستةيب و ليَباتويى بةمةبةستى يارمةتى نويَنةرة باوةرِثيَكراوةكانى بؤ
ليَكؤلَينةوة
املستشار

******

شخص تعينه الدولةأ على أساس مؤهالتهأ بغرض مساعدة ممثلها املعتمد يف التحقيق.
) ( References: Annex 13, Doc 9946, Doc 9962
33. Advisory Airspace
*********************

An airspace of defined dimensions, or designated route, within which air traffic
advisory service is available.
كايةيةكى ِراويَذكارى

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

كايةيةكى (ئامسانى) ية بة رِووبةريَكى ديارى كراو يان ِريَطايةكى ئامسانى زانراوة ه خزمةتطوزارى ِراويَذكارى بؤ
مجوجؤلَى ئامسانى تيَدا بةرجةستةية .

اجملال اجلوي اإلستشاري

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

فضاء جوي ذو أبعاد معرفة أ أو طريق جوي معني أ تتوفر فيه اخلدمة اإلستشارية للحركة اجلوية.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444
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34. Advisory Route
******************

A designated route along which air traffic advisory service is available.
Note.— Air traffic control service provides a much more complete service than air
raffic advisory service; advisory areas and routes are therefore not established within
controlled airspace, but air traffic advisory service may be provided below and above
control areas.
ِريَطاى رِاويَذكارى ( ِريَرةوى راويَذكار)
****************************

ِريَطايةكى ئامسانى ( ِريَرةويَكى هةوايى) زانراوة خزمةتطوزارى رِاويَذكارى بؤ مجوجؤلَى هةوايى تيا ثيَشكةش ئةكريَت.
ت َيبينى  :خزمةتطوزارى ضاوديَرى مجوجؤلَى هةوايى خزمةتى باشرت ثيَشكةش ئةكا لةوةى كة خزمةتطوزاريى رِاويَذكارى
بؤ مجوجؤلَى هةوايى ثيَشكةشى ئةكا  ،لةبةر ئةوة ئةو ناوضةية يان ئـةو رِيَـرةوة هةواييـة رِاويَذكارييانـة لـة نـاو كايـةى
ضاوديَرى كراودا دروست نابيَت  ،بةالَم لة اليةكى ترةوة دةكريَت خزمةتطوزارى رِاويَذكارى مجوجؤلَى هةوايى لةذيَر ناوضة
و لةسةر ناوضةى ضاوديَر َيكراودا ثيَشكةش بكريَت .
الطريق اإلستشاري

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

طريق جوي معني تقدم فيه اخلدمة اإلستشارية للحركة اجلوية.
مالحظــة  :تقــدم خدمــة مراقبــة احلركــة اجلويــة خــدمات أكثــر إكتمــاال ممــا تقدمــه اخلدمــة اإلستشــارية للحركــة اجلويــة أ
ولذلك فإن املناطق والطرق اجلوية اإلستشارية ال تنش داخل اجملال اجلوي املراقب أ يف حني جيوة تقديم اخلدمة اإلستشـارية
للحركة اجلوية حتت مناطق املراقبة وفوقها.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444
35. Aerial work
**************

An aircraft operation in which an aircraft is used for specialized services such as
agriculture, construction, photography, surveying, observation and patrol, search and
rescue, aerial advertisement, etc.
كارى هةوايى (ئامسانى)

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

كردةى كارثيَكردنى فرِؤكةيةك بؤ مةبةستى تايبة وةك كشتوكالَ و دروستكردن و ويَنةطرتن و رِووثيَويى و ت َيبينى و
ثاسةوانى و طةرِان و فرياكةوتن و بانطةوازى هةوايى  .....هتد.
العمل اجلوي
**********عملية تشغيل طائرةِ ألغراض خاصة مثل الزراعةِ والبناءِ والتصوير الفوتوغرايف وا َملسْح واملالحظةِ والدوريةِ
والبحثِ واإلنقاذِأ واإلعالن اجلويأ اخل.
) ( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 17
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36. Aerodrome
***************

)A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment
intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface
movement of aircraft.
Note.— The term “aerodrome” where used in the provisions relating to flight plans and
ATS messages is intended to cover also sites other than aerodromes which may be used
by certain types of aircraft, e.g. helicopters or balloons.
فرِؤكةخانة

**********

ِرووبةريَكى دياريكراوة لةسةر رِووى زةوى يان لةسةر ئاو (تيَيدا تةالر و بينا و ئاميَرةكان) هةموى يان بةشيَكيان تايبةتن
بة طةيشتنى فرِؤكةكان يان بةج َيبيَشتنيان و مجوجؤلَيان لةسةر رِووى زةوى.
ت َيبينى  :كاتيَك دةستةواذةى (فرِؤكةخانة) بةكارئةهيَنريَت بؤ بابةتةكانى ثةيوةست بة خشتةى فرِين و ثةيامةكانى
خزمةتطوزارى مجوجؤلَى هةوايى لة هةمان كاتدا مةبةست شويَنةكانى ترة لبَ ى جطة لة فرِؤكةخانةكان كة هةنديَك
جؤرى تر لة فرِؤكةكان بةكارى ئةهيَنن وةك فرِؤكةى هةليكؤثتةر و بالؤنةكان.
املطار

****

مساحة حمددة على سطح األرض أو املاء ( تتضمن أي مباني أو منشآت أو معدات ) خمصصة كليا أو جزئيـا لوصـول الطـائرات
ومغادرتها وحركتها على سطح األرض.
مالحظة  :عندما يستخدم املصطلح " مطار " يف األحكام املتعلقة خبطط الطريان ورسائل خدمات احلركـة اجلويـة أ يكـون
القصد منه أيضا املواقع األخرى غري املطارات واليت ميكن أن تستخدمها أنواع معينة من الطائرات أ مثل طـائرات اهلليكـوبرت
أو املناطيد.
( References: Annex 2, Annex 3 , Annex 4 , Annex 6 Part I and Part II, Annex 11,
Annex 14 Volume I, Annex 15, Doc 4444, Doc 9157 Part 1, Doc 9734 Part A and Part
) B, Doc 9830

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

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

ِريَبةريَكى فرِينى ب َيتةلة بؤ دياريكردنى شويَنى فرِؤكةخانةكة لة ئامسانةوة بةكارئةهيَنريَت.
املرشد الالسلكي للمطارِ
******************

مرشد السلكي للطريان يُستَعملُ لبيان موقع املطار من اجلو.
) ( References: Annex 14 Volume I

38. Aerodrome Certificate
*************************

A certificate issued by the appropriate authority under applicable regulations for the
operation of an aerodrome.
مؤلَةتى فرِؤكةخانة (برِوانامةى فرِؤكةخانة)

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

برِوانامةيةكة دةستةآلتى تايبةمتةند دةرى ئةكا بةث َيى بنةما بةرجةستةكراوةكان بؤ خستنةكارى فرِؤكةخانةيةك.
رخصة املطار
**********

شهادة تصدرها السلطة املختصة مبوجب القواعد التنظيمية املنطبقة لتشغيل املطار.
) ( References: Annex 14 Volume I, Doc 9734 Part A and Part B
39. Aerodrome Climatological Summary
******************************************
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Concise summary of specified meteorological elements at an aerodrome, based on
statistical data.
ثوختةى بارودؤخى كةش و هةوا ى فرِؤكةخانة

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

ثوختةيةكة بؤ رِةطةزةكانى( هيَمانةكانى) بارودؤخى كةش و هةوا لة فرِؤكةخانةكة بةث َيى داتا ئامارييةكان .
خالصة األحوال اجلوية يف املطار
*************************

خالصة لعناصرِ األحوال اجلوية يف املطار إستنادا اىل بيانات إحصائيةِ.
) ( References: Annex 3

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

Table providing statistical data on the observed occurrence of one or more
meteorological elements at an aerodrome.
خشتةى بارودؤخب كةش و هةواي فرِؤكةخانة
*************************************

خشتةيةكة ئامارى زانيارييةكان لةخؤدةطريَت دةربارةى دةستكةوتنى رِةطةزيَك( هيَمانةيةك) يان زياتر لة رِةطةزةكانى
بارودؤخب كةش و هةوا لة فرِؤكةخانةكةدا.
جدول األحوال اجلوية يف املطار
***********************

جدول يتضمن بيانات إحصائية حول حصول عنصر أو أكثر من عناصر األحوال اجلوية يف املطار.
) ( References: Annex 3
41. Aerodrome Control Radio Station
*************************************
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A station providing radio-communication between an aerodrome control tower and
aircraft or mobile aeronautical stations.
ويَستطةى ثةيوةندي راديَويية تايبةتييةكانى ضاوديَرى فرِؤكةخانة
****************************************************

ويَستطةيةكة ثةيوةنديية رِاديَوييةكان دابني دةكا لة نيَوان قوللـةى ضـاوديَرى فرِؤكةخانـة و فرِؤكـةكان يـان ويَسـتطةكانى
فرِينى جوآلو (جولَؤك).
حمطة اإلتصاالت الراديوية اخلاصة مبراقبة املطار
**************************************

حمطة توفر إتصاالت راديوية بني برج مراقبة املطار والطائرات أو حمطات الطريان املتنقلة.
) ( References: Annex 10 Volume II

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

Air Traffic Control service for aerodrome traffic.
خزمةتطوزاريب ضاوديَريى فرِؤكةخانة

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

خزمةتطوزارييةكى ضاوديَريى مجوجؤلَى هةوايى تايبةتة بة مجوجؤلَى فرِؤكةخانةكة.
خدمة مراقبة املطار

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

خدمة مراقبة احلركة اجلوية املخصصة حلركة املطار.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9161
43. Aerodrome Control Tower
******************************

A unit established to provide Air Traffic control Service to aerodrome traffic.
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قوللةى ضاوديَريى فرِؤكةخانة

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

يةكةيةَكة بةمةبةستى ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارى ضاوديَرى مجوجؤلَى هةوايى بؤ مجوجؤلَى فرِؤكةخانةكة
دائةمةزريَت.
برج مراقبة املطار

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

وحدة تنش لغرض القيام خبدمة مراقبة احلركة اجلوية حلركة املطار.
) ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444

44. Aerodrome Data
********************

Data relating to an aerodrome including the dimensions, co-ordinates, elevations and
other pertinent details of runways, taxiways, buildings, installations, equipment,
facilities and local procedures.
داتاكانى فرِؤكةخانة

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

ئةو زانياريانةية كة ثةيوةستة بة فرِؤكةخانةيةك لة رووبةرو( شؤيَن)و تـان و ثـؤ و بةرزييـةكان و وردةكارييـةكانى تـرى
ثةيوةند بة فرِطة ئةطريَتةوة لةطةلَ ثـاركى وةسـتانى فرِؤكـةكان ه تـةالرةكان ه ثيَكباتـةكان ه ئاميَرةكـان ه بينـا ثاشـكؤكان و
ِريَكارة ناو خؤييةكان.
بيانات املطار

**********

هي بيانات تتعلق باملطار وتشمل األبعاد واإلحداثيات واالرتفاعات وتفاصيل أخرى تتعلق باملدارجأ وساحات وقوف
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الطائراتأ واملبانيأ واملنشآتأ واملعداتأ واملرافقأ واإلجراءات احمللية .
) ( References: Doc 9906 Volume 2
45. Aerodrome Elevation
*************************

The elevation of the highest point of the landing area.
ئاستى(بةرزى) فرِؤكةخانة

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

ئاستى بةرزترين خا َل لة ناوضةى نيشتنةوة لة ناو فرِؤكةخانةكةدا .
منسوب املطار

***********

منسوب أعلى نقطة يف منطقة اهلبوط.
( References: Annex 3, Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 8168 Volume I
) and Volume II

46. Aerodrome Identification Sign
*********************************

A sign placed on an aerodrome to aid in identifying the aerodrome from the air.
ناو و ناونيشانى فرِؤكةخانة
**********************

نيشانةيةكة لةسةر فرِؤكةخانةكة دادةنريَت بؤ ناسينةوةى فرِؤكةخانةكة لة ئامسانةوة .
إشارة تعريفِ مطارِ

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

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

47. Aerodrome Manual
**********************

A manual that forms part of the safety assurance in an application for an aerodrome
certificate, containing material required by a State’s certification requirements as well
as material for use by aerodrome operational personnel in the execution of their duties.
ِريَبةرى فرِؤكةخانة

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

ِر َيبــةريَك كــة بةشـيَك لــة دةســتةبةركردنى ســةالمةتى(بيَوةيب)ئامسانى ثيَــك دةهيَنيَــت هاوثيَضــى داوايــةك ئــةكريَت بـؤ
بةدةســت هيَنــانى مؤلَــةتى فرِؤكةخانةيــةك و ئــةو ثيَويســتييانةى تيَدايــة كــة مةرجــةكانى ئــةو مؤلَةتــة ديــارى كــردوة و
دةولَةتةكة ئةيبةخشيَت  ،و ئةو ِريَكارانةى تيَداية كة كارمةنـدةكانى فرِؤكةخانةكـة بـةكارى ئـةهيَنيَنن بـؤ بةطةرِخسـتنى
فرِؤكةخانةكة.
دليل املطار

*********

دليل يشكل جزءاً من ضمان السالمة اجلويـة مرفـق بطلـب احلصـول علـى رخصـة املطـار حيتـوي علـى مـواد حتـددها شـروط
الرتخيص الذي تصدره الدولةأ ومواد يستخدمها موظفو تشغيل املطار يف أداء مهامهم.
) ( References: Doc 9734 Part A and Part B
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)48. Aerodrome Mapping Data (AMD
*************************************

Data collected for the purpose of compiling aerodrome mapping information for
aeronautical uses.
Note.— Aerodrome mapping data are collected for purposes that include the
improvement of the user’s situational awareness, surface navigation operations,
training, charting and
planning.
زانياريى نةخشةسازييةكانى فرِؤكةخانة

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

كؤمةلَيَك زانياريية بةمةبةستى دانانى نةخشةى كارى فرِؤكةخانةكة بؤ بةكارهيَنان لة بوارى فرِيندا دائةنريَت.
تيَبينــى  :زانيــاريى نةخشةســازييةكانى فرِؤكةخانــة كؤئةكريَتــةوة بةمةبةســتى بةرزكردنــةوةى ه َوشــيارى بةكارهيَنــةرانى
فرِؤكةخانة ه كردةكانى كةشتيوانى ه ضاالكييةكانى زةمينى ه رِاهيَنان و نةخشةسازى ئةطريَتةوة .
بيانات ختطيطية عن املطار
*********************

بيانات جتمع لغرضِ وضع معلومات ختطيطية عن املطار بغية إستخدامها يف جمال الطريان.
مالحظــة – .البيانلــت التخطيطيــة للمطــار يــتم مجعهــا لغــرض حتســني وعــي مســتخدم املطــار وتتضــمن عمليــات املالحــة
األرضية والتدريب والتخطيط.
) ( References: Annex 14 Volume I
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49. Aerodrome Mapping Database (MDB)
*****************************************

A collection of aerodrome mapping data organized and arranged as a structured
data set.
بنةماى داتاكانى نةخشةى فرِؤكةخانة
*****************************

ِريَك خسنت و دانانى داتا نةخشة سازيية كانى تايبة بة فرِؤكةخانةكة تا ببيَتة بنةمايةكى زانياريب ِريَك و ثيَك
قاعدة بيانات ختطيط املطار
**********************

. تنظيم وترتيب البيانات التخطيطية اخلاصة باملطار لتكون قاعدة بيانات منظمة
( References: Annex 14 Volume I )
50. Aerodrome Mapping Database (AMDB)
*******************************************

One or more files containing information in a digital form that represent selected
aerodrome features. This data includes geo-spatial data and metadata over a defined
area. The files have a defined structure to permit an AMDB management system and
other applications to make revisions that include additions, deletions, or modifications.
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بنةماى زانيارييةكانى نةخشةكيَشانى فرِؤكةخانة

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

دؤسيَيةك يان زياتر زانياريةكان بةشيَوةيةكى ذمـارةيب تيـا هةلَـدةطرييَت كـة ئامـاذة دةبـن بـؤ ئـةدطارة هةلَبـذيَراوةكانى
فرِؤكةخانة ه ئةو زانيارييانة زانياريى شويَن سازى ناوضةيةكى دياريكراوى تيَدادةبيَت.
ئةو هاوثيَضانة ثيَكباتةيةكى ديارى كراوى هةية كة سيستمى كارطيَرى بنةما زانياريةكانى فرِؤكةخانة دةتوانيَت ثاكسـازى
تيَدا بكا وةك زيادكردن يان البردن يان هةمواركردنى زانياريةكان.
قاعدة بيانات ختطيط املطار

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

واحد أو أ كثر من امللفات اليت تتضمن معلومات بشكل رقمـي متثـل مزايـا خمتـارة عـن املطـار وتتضـمن تلـك البيانـات بيانـات
مكانية عن منطقة معينة  .إن هذه امللفـات هلـا تركيـب حمـدد ميكـن نظـام إدارة قاعـدة بيانـات ختطـيط املطـار والتطبيقـات
األخرى من إجراء التنقيحات اليت تتضمن إضافة أو حذف أو تعديل البيانات.
) ( References: Doc 9881

51. Aerodrome Meteorological Office
***************************************

An office designated to provide meteorological service for aerodromes serving
international air navigation.
بةشى كةشناسى فرِؤكةخانة
***********************

نوسينطةيةكة بؤ ثيَشكةشكردنى خزمةتى كةشناسى بؤ فرِؤكةخانةكان كة خزمةتى كةشتييوانى ئامسانى نيَودةولَةتى
دةكا ه
دائرة األنواء اجلوية يف املطار
*********************

ت تَخْدمُ املالحة اجلويةَ الدوليةَ.
مكتبُ لتَقديم خدمةِ األنواء اجلوية للمطارا ِ
) ( References: Annex 3
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52. Aerodrome Operating Minima
**********************************

The limits of usability of an aerodrome for:
a) take-off, expressed in terms of runway visual range and/or visibility and, if
;necessary, cloud conditions
b) landing in precision approach and landing operations, expressed in terms of
visibility and/or runway visual range and decision altitude/height (DA/H) as
;appropriate to the category of the operation
c) landing in approach and landing operations with vertical guidance, expressed in
;)terms of visibility and/or runway visual range and decision altitude/height (DA/H
and
d) landing in non-precision approach and landing operations, expressed in terms of
visibility and/or runway visual range, minimum descent altitude/height (MDA/H) and,
if necessary, cloud conditions.
كةمرتين سنورى (ئايةخى) بةطةرِخسنتِ لة فرِؤكةخانةكان

***********************************************/

سنوري تواناى بةكارهيَنانى فرِؤكةخانةيةكة بؤ ئةجنامدانى ئةم كردانةى خوارةوة :
أ -هةلَطةرِان (هةلَسانى فرِؤكةكة بؤ فرِين )  :بة مةوداى بينني لةسةر فرِطة دةرئةبرِدريَت لةطةلَ  /يان مةوداى
بينني لة فرِؤكةخانةكة و هةروةها بة جؤرى هةورةكان بةث َيى ثيَويست .
ب -كردةكانى نيشتنةوة بة نزيك بوونةوةى ورد و كردةكانى نيشتنةوة  ،بة مةوداى بينني لة فرِؤكةخانةكة و يان
مةوداى بينني لةسةر فرِطة و بةرزييةك كة بطوجنيَت لةطةلَ جؤرى ثرؤسةكة.
 كردةةى نيشتنةوة بةنزيكبوونةوة و ثرؤسةى نيشتنةوة بة ِريَنمايى ستونى  /بةمةوداى بينني لة فرِؤكةخانةكةو يان مةوداى بينني لةسةر فرِطة و بةرزى .
ن -كردةةكانى نيشتنةوة بةنزيكبونةوةى هةرِةمةكى و كردةكانى نيشتنةوة  /بةمةوداى بينني لة فرِؤكةخانةكة و
يان مةوداى بينني لةسةر فرِطة و اليةنى كةمى بةرزى  /بلَندى نزم بوونةوة هةروةها دؤخب هةورةكان بةثآى
بةث َيى ثيَويست .
احلدود الدنيا للتشغيل يف املطارات

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

هي حدود استخدام املطار للعمليات التالية:
أ .االقالعأ ويعرب عنه مبدى الرؤية على املدرج و /أو مدى الرؤية يف املطارأ وكذلك أحوال السحاب حسب االقتضاء.
ب .عمليات اهلبوط باالقرتاب الدقيق وعمليات اهلبوط أ ويعرب عنها مبدى الرؤية يف املطار و /أو مدى الرؤية على املدرج
وارتفاع/علو التقرير حسبما هو مالئم لفئة العملية.
ج .عمليات اهلبوط باالقرتاب وعمليات اهلبوط باإلرشاد الرأسيأ ويعرب عنها مبدى الرؤية يف املطـار و /أو مـدى الرؤيـة علـى
املدرج وارتفاع/علو التقرير.
د .عمليات اهلبوط باالقرتاب غري الدقيق وعمليات اهلبوطأ ويعرب عنها مبدى الرؤية يف املطار و /أو مدى الرؤية على املدرج
واحلد األدنى الرتفاع/علو للنزولأ وكذلك حالة السحاب حسب االقتضاء.
) ( References: Annex 4, Annex 6 Part I and Part II, Doc 9365
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53. Aerodrome Reference Point
*********************************

The designated geographical location of an aerodrome.
خالَى نيشانةى فرِؤكةخانة

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

شويَنى جوطرايف دياريكراوى فرِؤكةخانةكة .
نقطة الداللة للمطار

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

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

54. Aerodrome Surface Movement Area
***************************************

That part of an aerodrome that is to be used for the take-off, landing, and taxiing of
aircraft. This includes runways, taxiways, and apron areas.
ناوضةى مجوجؤ َل لةسةر زةوى فرِؤكةخانة

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

ئةو بةشةي فرِؤكةخانةية بؤ كردةكانى بةرزبونةوة  ،نزمبوونةوة و مجوجؤلَ لةسةر زةوى فرِؤكةخانة بةكاردةهيَنريَت بة
فرِطة و رِارةوى هيَوربوونةوة و ثاركةكانى وةستانى فرِؤكةكان.
منطقة التحرك على أرض املطار
*************************

ذلك اجلزءِ من املطارِ الذي يستَعملُ إلقالع الطائرات وهبوطهـا وحركتهـا علـى أرض املطـار ويتضـمن املـدرج وممـرات الزوفـان
وساحة وقوف الطائرات.
) ( References: Doc 9881
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55. Aerodrome Traffic
**********************

All traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all aircraft flying in the
vicinity of an aerodrome.
Note.— An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving
an aerodrome traffic circuit.
مجوجولَى فرِؤكةخانةكة

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

هاتوضؤى سةرجةم و فرِؤكة و ئاميَرةكان لة ناوضةى مجوجؤلَى فرِؤكةخانة و ئةو فرِؤكانةى كة لة ناوضة نزيكةكانى
فرِؤكةخانة دةفرِن.
ت َيبينى :فرِؤكةيةك لة ناوضةى نزيك فرِؤكةخانة ئةذمار دةكريَت كاتيَك لة بازنةى مجوجؤلَى ف ِرؤكةخانةداية يان ديَتة
ناو بازنةكة يان لة بازنةكة دةضيَتة دةرةوة .
حركة املطار

**********

حركة الطائرات واملركبات األخرى يف منطقة املناورة يف املطار أ ومجيع الطائرات اليت تطري يف املنطقة اجملاورة للمطار.
مالحظة  :تعد الطائرة يف املنطقة اجملاورة للمطار عندما تكون أما يف دائرة حركة املطار أو داخلة اليها أو خارجة منها.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432
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56. Aerodrome Traffic Circuit
*******************************

The specified path to be flown by aircraft operating in the vicinity of an aerodrome.
بازنةى (هاتوضؤى)مجوجؤلَى فرِؤكةخانة

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

.ئارِاستةى ديارى كراو بؤ فرِينى فرِؤكةكان لة ناوضةى تةنيشت (دراوسآ)ى فرِؤكةخانة
دائرة حركة املطار

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

.املسار احملدد لطريان الطائرات العاملة يف املنطقة اجملاورة للمطار
( References: Doc 4444, Doc 9432 )

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

A. Light. Where the number of movements in the mean busy hour is not greater than
15 per runway or typically less than 20 total aerodrome movements.
B. Medium. Where the number of movements in the mean busy hour is of the order
of 16 to 25 per runway or typically between 20 to 35 total aerodrome movements.
C. Heavy. Where the number of movements in the mean busy hour is of the order of
26 or more per runway or typically more than 35 total aerodrome movements.
Note 1.— The number of movements in the mean busy hour is the
arithmetic mean over the year of the number of movements in the daily busiest hour.
Note 2.— Either a take-off or a landing constitutes a movement.
ضرِى مجوجؤلَى هةوايى لة فرِؤكةخانةكة

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

مجوجؤلَـة بـؤ هـةر فرِطةيـةك

15

 كاتيَك كة ذمارةى مجوجؤلَى فرِؤكةكان لـة كاتـة جةجنالَةكانـدا: ضرِى كةم
. مجوجؤلَة35
59

 تا20 يان كؤى هةموو مجوجؤلَى فرِؤكةخانةكة

-أ

ضرِى مام ناوةند :كاتيَك كة ذمارةى مجوجؤلَى فرِؤكةكان لة كاتة جةجنالَةكاندا  16تا
فرِطةيةك يان كؤى هةموو مجوجؤلَى فرِؤكةخانةكة  20تا  35مجوجؤلَة.
ضرِى بةرز  :كاتيَك كة ذمارةى مجوجؤلَى فرِؤكةكان لة كاتة جةجنالَةكاندا لـة  16زيـاترة
يان كؤى هةموو مجوجؤلَى فرِؤكةخانةكة زياتر لة  35مجوجؤلَة.

ب-

 25مجوجؤلَة بؤ هـةر

-

بـؤ هـةر فرِطةيـةك

ت َيبينى  : 1ذمارةى هاتوضؤى فرِؤكةكان لة كاتة زؤر جةجنالَةكاندا تيَكـراى ذمـارةى سـالَيَكة ئـةو كاتـةى لـة هةموكاتـةكان
مجوجؤلَى زياتر دةبيَت.
ت َيبينى  : 2هاتوضؤى فرِؤكةكان سةرجةم ئةو فرِؤكانة دةطريَتةوة كة ئةنيشيَتةوة يان هةلَدةسنت.
كثافة احلركة اجلوية يف املطار
***********************

خفيفة  :عندما تكون احلركة يف أشد ساعات اإلةدحام لـيس أكثـر مـن  15طـائرة لكـل مـدرج أو بشـكل عـام أقـل مـن 20
طائرة.
متوسطة  :عندما تكون احلركة يف أشد ساعات اإلةدحام من  16اىل  25طائرة لكل مدرج أو بشكل من  20اىل  35طائرة.
كثيفة  :عندما تكون احلركة يف أشد ساعات اإلةدحام  26طائرة أو أكثر لكل مدرج أو بشكل عام أكثر من  35طائرة.
مالح ـ  – .1عــدد حركــة الطــائرات يف أشــد ســاعات اإلةدحــام هــو املتوســط احلســابي علــى الســنة الــيت يكــون فيهــا عــدد
الرحالت يف أشد ساعات اإلةدحام.
مالح  – .2تتضمن حركة الطائرات كافة الطائرات اهلابطة واملغادرة.
) ( References: Annex 14 Volume I
58. Aerodrome Traffic Zone
******************************

An airspace of defined dimensions established around an aerodrome for the protection
of aerodrome traffic.
ناوضةى ( هاتوضؤى)مجوجؤلَى فرِؤكةخانة

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

ناوضةيةكة دائةمةزريَت بة رِووبةريَكى دياريكراو لةدةورى فرِؤكةخانة بؤ ثاراستنى مجوجؤلَى ئامسانى كة لة
فرِؤكةخانةدا دةكريَت .
نطاق حركة املطار
**************

جمال جوي ذو أبعادِ حمددة يؤسس حول املطار حلماية احلركة اجلوية املستخدمة للمطار.
) ( References: Annex 2
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)59. Aerodrome Visibility Operational Level (AVOL
****************************************************

The minimum visibility at or above which the declared movement rate can be sustained.
ئاستى بينينى خستنةطةرِى فرِؤكةخانةكة

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

سنورى كةمى مةوداى(قةمضى) بينني يان لةسةروى ئةو سنورةوة تيَكرِاى مجوجؤلَى ديـاريكراوى فرِؤكةخانةكـةى تيَـدا
ئةجنام دةدريَت.
مستوى الرؤية التشغيلي للمطار

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

احلد األدنى للرؤية الذي ميكن عندة أو فوقه تسيري املعدل املعلن للحركة.
) ( References: Doc 9830
)60. Aeronautical Administrative Communications (AAC
**********************************************************

Communications necessary for the exchange of aeronautical administrative messages.
ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية كارطيَرييةكان
******************************

ثةيوةنديية ثيَويستيةكانة بؤ ئالَوطؤرِ كردنى نامة فرؤكةوانيية كارطيَرييةكان.
إتصاالت الطريان اإلدارية
******************

إتصاالت ضرورية لتباد ِل رسائلِ الطريان اإلدارية.
) ( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part I
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61. Aeronautical Administrative Messages
******************************************

Messages regarding the operation or maintenance of facilities provided for the safety or
regularity of aircraft operation. Messages concerning the functioning of the ATN and
messages exchanged between government civil aviation authorities relating to
aeronautical services.
ثةيامة كارطيَريية فرِؤكةوانييةكان
***************************

ئةو نامانةي كة ثةيوةندييان هةية بة خستنةطةرِ و ضاكسازى ئةو ئـامرازة تايبةتانـةى كـة ثةيوةنـدييان بةسـةالمةتى يـان
ِريَــك و ثيَــك كردنــى كردةك ـانى خســتنةطةرِى فرِؤكــةكان و ئــةو نامانــةى ثةيوةنــدييان هةيــة بــة جــةجنالَكردنى تــؤرِى
ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان ه ئةو نامانةى كة ئالَوطؤر ئةكريَن لة نيَوان دةسـتةآلتةكانى فرِينـى شارسـتانيية حكومييـةكان
كة بة خزمة طوزارى فرِؤكةوانيةوة ثةيوةسنت .
رسائل الطريان اإلدارية

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

رسائل تتعلق بتشغيل أو صيانة الوسائل املخصصة لسالمة أو إنتظام عمليات تشغيل الطائرات والرسائل اليت تَتعلق بإشتِغال
شبكة إتصاالت الطريان والرسائل اليت يتم تبادهلا بني سلطات الطريان املدني احلكومية اليت تتعلق خبدمات الطريان.
) ( References: Doc 9880 Part I

62. Aeronautical Beacon
***********************

An aeronautical ground light visible at all azimuths, either continuously or
intermittently, to designate a particular point on the surface of the earth.
ضراوغى فرِين

***********

ِرؤشناييةكى زةمينيية (ضرايةكى زةمينـى يـة) بـؤ فـرِين بـة بـةردةوامى يـان ثضرِثضـرِ لـة هـةموو طؤشـةيةكى ئاسـؤييةوة
دةبينريَت بةهؤيةوة دةتوانريَت خالَيَكى دياريكراو لةسةر زةوى ديارى بكريَت.
مرشد الطريان

***********

ضوء أرضي للطريان ميكن أن يرى بشكل مستمر أو بشكل متقطع من مجيع الزوايا السمتية ( األفقية ) مبا ميكن من حتديـد
نقطة معينة على سطح األرض.

) ( References: Annex 14 Volume I
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63. Aeronautical Broadcasting Service
**************************************

A broadcasting service intended for the transmission of information relating to air
navigation.

خزمة طوزاريى ثةخشى فرِين
************************

خزمةتطوزارييةكة بةهؤيةوة ثةخشى ئةو زانيارييانة دةكريَت كة ثةيوةندييان بة كةشتيةوانى ئامسانييةوة هةية.
خدمة البث املتعلقة بالطريان

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

خدمة بث يتم من خالهلا بث معلومات تتعلق باملالحة اجلوية.
) ( References: Annex 10 Volume II
64. Aeronautical Chart
***********************

A representation of a portion of the Earth, its culture and relief, specifically designated
to meet the requirements of air navigation.
نةخشةى فرِين

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

ويَنايى سروشت و بةرزونزميى ئةو بةشةى زةوى ئةكا كة تايبة ئةكريَت بؤ ثيَويستييةكانى كةشتيوانى ئامسانى.
خارطة الطريان

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

متثيل طبيعة وتضاريس ذلك اجلزء من األرض املخصص لتلبية متطلبات املالحة اجلوية.
) ( References: Annex 4
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65. Aeronautical Data
*******************

A representation of aeronautical facts, concepts or instructions in a formalized manner
suitable for communication, interpretation or processing.
زانياريى فرِين /فرِؤكةوانى
ويَنا كردن و ثيشاندانى رٍاستييةكان لةطةلَ بريؤكةو تيَطةيشنت و ئةو بابةتانةى وابةستةن بة فرِينةوة بة شيَوازيَك
بطوجنيَت لةطةلَ ثيَويسيت ثةيوةندييةكان و تيَطةيشنت .
بيانات الطريان

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

متثيل احلقائقِ واملفاهيم واألوامر املتعلقة بالطريان بطريق تتناسب مع متطلبات اإلتصاالت والفهم واملعالة.
)( References: Annex 15, Doc 9881
66. Aeronautical Data
********************

Data relating to aeronautical facts, such as, inter alia, airspace structure, airspace
classifications (controlled, uncontrolled, Class A, B, C... F, G), name of controlling
agency, communication frequencies, airways/air routes, altimeter transition
altitudes/flight levels, colocated instrument procedure (and its airspace as assessed by
design criteria), area of magnetic unreliability, magnetic variation.
زانياريية فرِؤكةوانييةكان

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

ذمارةيةك زانياريية ثةيوةنديى هةية بة كردةكانى فرِؤكةوانى يـةوة  ،كـة سـةرجةم ئـةم بابةتانـة ئةطريَتـةوة ه ثةيكـةرى
كايةى ئامسانى (طوشاد) ،ثؤلَينةكانى كايةى ئامسانى (ضاوديَريكراو و ضـاوديَرى نـةكراو لـة جؤرةكـانى( A . B . C . D
 ،)…G . Fناوى ئاذانسى ضاوديَرى و لةرةلـةرى ثةيوةندييـةكان  ،ئاراسـتةكانى هيَلَـى فـرِين و ريَطـا هةواييـةكان  ،بـةرزي
طؤرِينةكان /بةرزى طةشتة ئامسانييةكان  ،رِيَكارةكانى ئامرِازة كؤكراوةكان( كايةى ئامسانى وةكو لة ثيَوةرةكـانى ديزاينةكـة
دا ية) ه ناوضةى موطناتيسى (طوماناوى باوةرِثيَنةكراو) و جياوازى موطناتيسى.
بيانات الطريان

***********

هي بيانات تتعلق بوقائع الطريانأ وتشمل يف مجلة أمور أخرىأ هيكلية اجملال اجلويأ وتصنيفات اجملال اجلوي
(املراقبـة وغـري املراقبـة ومـن فئـات  ) A,B,C,….G,Fواسـم الوكالـة املراقبـة وتـرددات االتصـاالتأ ومسـارات خطـوط
الطريان/الطرق اجلويةأ واالرتفاعات االنتقالية/ارتفاع الرحالت اجلويةأ وإجراءات األدوات اجملمعة) وجماهلا اجلوي على النحـو
املقيم يف معايري التصميم) واملنطقة املغناطيسية غري املوثوقةأ واالختالف املغناطيسي.
) ( References: Doc 9906 Volume 2
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67. Aeronautical Database
*************************

Any data that is stored electronically in a system that supports airborne or ground
based aeronautical applications. An aeronautical database may be updated at regular
intervals.
بنكةى زانياريية فرِؤكةوانييةكان

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

هةر زانيارييةك كة بة ئةلكرتؤنى هةلَطريابيَت لةو سيستمةى كـة ثشـتطريى بـؤ ج َيبـةج َيكردنى فـرِيين زةمينـى و ئامسـانى
ئةكا ه دةشتوانريَت ماوة ماوة ئةو بنكةى زانيارية نوآ بكريَتةوة بةرِيَك و ثيَكى .
قاعدة بيانات الطريان

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

أية بيانات مت خزنها ألكرتونيا يف النظام الذي يدعم تطبيقات الطريان األرضية أو اجلوية واليت ميكـن جتديـدها خـالل فـرتات
منتظمة .
) ( References: Doc 9881
68. Aeronautical Data Preparation Agency
*****************************************

An agency, public or private, other than an originator and/or publisher of government
source documents, who compiles official government document information into charts
or electronic formats for computer-based systems.
ِريَكخراوى ئامادةكردنى زانياريية فرِؤوكةوانييةكان

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

ئاذانس ـيَكى طشــتى يــان تايبــةتب نــا فــةرمب  /يــان دابةشــكاريَك بــؤ سةرضــاوةى بةلَطــة حكومييةكان ـة هةلَدةســتيَت بــة
كؤكردنةوةى بةلَطة فةرميةكان بة نةخشة و دؤسيةى ئةلكرتؤنى بةمةبةستى بةكارهيَنانيان بة سيستمة كؤمثيوتةريـةكان
.
الوكالة املتخصصة بتهيئة بيانات الطريان

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

وكالة عامة أو خاصة غري منشيء أو ناشر مصادر املستندات احلكومية تقـوم جبمـع املسـتندات احلكوميـة الرمسيـة خبـرائط أو
ملفات ألكرتونية لغرض إستخدامها بنظم احلاسبات.
) ( References: Doc 9881

)69. Aeronautical Drift (Da
**************************

Drift caused by bailout trajectory or aircraft gliding distance.
الدانى هةوايب  /خزانى فرِين

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

ئةجنامى الدانيَك يان خزانيَك لة دابةزين يان ماوةى بازدانيَك لة ئارِاستةى فرِؤكةكةوة يان ماوةى خواربونةوة يان
الربونةوةى فرِؤكةكة .
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إجنراف جوي

**********

إجنراف ناتج عن مسافة مسار القفز من الطائرة أو مسافة إحندار الطائرة.
)( References: Doc 9731 Volume II

70. Aeronautical Fixed Circuit
*******************************

A circuit forming part of the aeronautical fixed service (AFS).
بازنةى فرِينيب جيَطري

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

بازنةيةكة بةشيَك لة خزمة طوزاريية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان ثيَك ديَنيَت.
دائرة الطريان الثابتة

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

دائرة تشكل جزءا من خدمات الطريان الثابتة.
) ( References: Annex 10 Volume II
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)71. Aeronautical Fixed Service (AFS
***************************************

A telecommunication service between specified fixed points provided primarily for the
safety of air navigation and for the regular, efficient and economical operation of air
services.
خزمةتى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان
*************************************

خزمةتطوزارى ثةيوةندى بآتةل لة نيَوان خالَيَكى جيَطري كة مةبةستى بنةرِةتى دابني كردنى سةالمةتى كةشتيوانى
ئامسانيية ه ريَك خستنى خزمةتطوزارية هةوايةكان و ليَباتويى واليةنةكانى ئابورى بةطةرخستنة .
خدمة إتصاالت الطريان الثابتة

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

خدمة إتصاالت السلكية بني نقطة ثابتة معينة الغرض األساسي منها هو تـ مني سـالمة املالحـة اجلويـة أ وإنتظـام اخلـدمات
اجلوية وكفاءة وإقتصاديات تشغيلها.
) ( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444

72. Aeronautical Fixed Station
*****************************

A station in the aeronautical fixed service.
ويَستطةى فرِؤكةوانيى جيَطري

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

ويَستطةيةكة لة ويَستطةكانى خزمةتطوزاريى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان.
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حمطة خدمة إتصاالت الطريان الثابتة

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

إحدى حمطات خدمة إتصاالت الطريان الثابتة.
) ( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444

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

A worldwide system of aeronautical fixed circuits provided, as part of the aeronautical
fixed service, for the exchange of messages and/or digital data between aeronautical
fixed stations having the same or compatible communications characteristics.
تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان
*********************************

سيستميَكى جيبانب سةرانسةريية ه ثةيوةنديى فرِؤكةوانيى جيَطري دابني دةكا وةك بةشيَك لة خزمةتطوزارى ثةيوةنديية
فرِؤكةوانيية جيَطريةكان بؤ ئاأل و طؤرِى ثةيام يان زانياريية ذمارةيةكان لة نيَوان ويَستطة جيَطريةكـان كـة تيايانـدا هـةمان
شيَوازى ثةيوةندييان تيَداية .
شبكة إتصاالت الطريان الثابتةِ

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

توفر نظام حول العامل لدوائر اإلتصاالت الثابتة كجزء مـن خدمـة إتصـاالت الطـريان الثابتـة لتبـادل الرسـائل و  /أو البيانـات
الرقمية بني حمطات الطريان الثابتة اليت متتلك نفس خصائص اإلتصاالت.
) ( References: Annex 3, Annex 10 Volume II
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74. Aeronautical Fixed Telecommunication Network Circuit
*****************************************************************

A circuit forming part of the aeronautical fixed telecommunication network (AFTN).
بازنةى تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان
****************************************

بازنةيةكة بةشيَك لة تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان ثيَك دةهيَنيَت.
دائرة شبكةِ إتصاالت الطريان الثابتة

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

دائرة تشكل جزءا من شبكة إتصاالت الطريان الثابتة.
) ( References: Annex 10 Volume II

75. Aeronautical Ground Light
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******************************

Any light specially provided as an aid to air navigation, other than a light displayed on
an aircraft.
ِرووناكى زةمينى بؤ فرِين

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

رووناكييةكة بةتايبة دانراوة بؤ يارمةتى كةشتيةوانى ئامسانى بة جياواز لةو رِووناكيةى كة لةسةر فرِؤكةكان دانراوة.
النور األرضي للطريان

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

نور مركب خصيصا كمساعد للمالحة اجلوية أ خبالف النور املركب على الطائرة.
) ( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444

76. Aeronautical Information
****************************

Information resulting from the assembly, analysis and formatting of aeronautical data.
زانياريية فرِؤكةوانييةكان

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

ئــةو زانيارييانةيــة كــة لــة ئــةجنامى كؤكردنــةوة و شــيكردنةوة و ئامــادةكردنى زانيارييـة فرِؤكةوانيــةكان دةرئةضـيَت كــة
لةاليةن كؤمةلَةيةكةوة ئامادة ئةكريَت .
معلومات الطريان

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

ت ناجتة عن حتليل وتهيئة بيانات الطريان من قبل اجلمعية.
معلوما ِ
) ( References: Annex 15
70

)77. Aeronautical Information Circular (AIC
********************************************

A notice containing information that does not qualify for the origination of a NOTAM
or for inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation, technical,
administrative or legislative matters.
بآلوكراوةى زانياريية فرِؤكةوانييةكان

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

ثةخش نامةيةكة ذمارةيةك زانياريى تيَداية كـة ناكريَـت لـة ِريَطـةى ئاطادارينامـةى فرِؤكةوانةكانـةوة بآلوكرب َيتـةوة يـان
خبريَتــة نــاو ِريَبــةرى زانياريي ـة فرِؤكةوانيــةكان ضــونكة ئــةو بالَوكراوانــة ثةيوةســنت بــة ســةالمةتيى فرِؤكــةوانيى ي ـان
كةشتيوانيى ئامسانى يان زانياريى تةكنيكيان تيَداية يان تةشريفاتى كارطيَرِييان تيَداية .
نشرة معلومات الطريان

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

نشرة تتضمن معلومات ال تصلح للنشر من خالل إعالنات الطيارين أو تضمينها يف دليل معلومات الطريان لكنها تتعلق
بسالمة الطريان أو باملالحة اجلوية أو تتضمن معلومات تقنية أو تشريعات إدارية.
) ( References: Annex 15
)78. Aeronautical Information Publication (AIP
*****************************************************

A publication issued by or with the authority of a State and containing aeronautical
information of a lasting character essential to air navigation.
بآلوكراوةى زانياريية فرِؤكةوانييةكان

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

بآلوكراوةيةكة كة دةستةآلتى تايبةمتةند لة وآلتدا يان رِاسثيَردراويَك لةاليةن دةولَةتةوة دةرى ئةكا لةو بآلوكراوةيةدا
ضةند زانياريةكى فرِؤكةوانيى تيَداية ثةيوةست و ثيَويست بؤ سةالمةتيى كةشتيوانى ئامسانى و ِريَك خسنت و
بةهيَزكردنى.
دليل معلومات الطريان

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

نشرة تصدرها السلطة املختصة للدولة أو تصدر بتفويض منها وحتتوي على معلومات الطريان ذات الصفة املستدمية والالةمة
للمالحة اجلوية .
( References: Annex 2, Annex 11, Annex 15, Doc 4444, Doc 9734 Part A and Part B) .
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79. Aeronautical Information Regulation and Control (AIRAC)
*********************************************************************

A system aimed at advance notification based on common effective dates, of
circumstances that necessitate significant changes in operating practices
ِريَكخسنت و ضاوديَريى زانياريية فرِؤكةوانييةكان
*************************************

سيستميَكة ئاماجنةكـةى ثيَشـكةش كردنـى ئاطـادارى ثـيَش وةختةيـة لةسـةر بنةمايـةك بـؤ كـاتيَكى ديـاريكراو بـةهؤي ئـةو
. ِئاطادارييةوة ثيَويست بة طؤرِانكارييةكى طرنب ئةكريَت كة ثةيوةست بيَت بةرِيَكارةكانى بةطةرِخسنت
( References: Doc 9881 )

تنظيم ومراقبة معلومات الطريان

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

نظام اهلدف منه تقديم إخطار مسبق مستند اىل ت ريخ حمدد يتطلب به إجراء تغيريات مهمة يف األمور املتعلقة مبمارسات
.التشغيل
80. Aeronautical Information Service (AIS)
*******************************************

A service established within the defined area of coverage responsible for the provision
of aeronautical information/data necessary for the safety, regularity and efficiency of air
navigation.
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خزمة طوزاريى زانياريية فرؤكةوانييةكان
******************************** **

خزمة طوزارييةكة لة ناوضةيةكى ديارى كراودا دائةمةزريَت بؤ داثؤشينى ناوضةكة ه بةرثرسة لـة دابينكردنـى زانيـارى
فرِؤكةوانيى ثيَويست بؤ سةالمةتى كةشتيوانيى ئامسانى و رِيَك خسنت و بةهيَزكردنى.
خدمة معلومات الطريان

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

خدمة منش ة داخل املنطقة احملددة للتغطية مسؤولة عن توفري معلومات  /بيانات الطريان الضرورية لسالمة املالحة اجلوية
وإنتظامها وكفاءتها.
)( References: Annex 15, Doc 9731 Volume II and Volume III, Doc 9881

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

A station designated to make observations and meteorological reports for use in
international air navigation.
ويَستطةى كةشناسى فرِؤكةوانى

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

ويَستطةيةكى تايبةتة بة ثيَشكةشكردنى رِاثؤرتةكانى تيَبينى هةوايى وثيَشبينى كةش ناسى بةمةبةستى بةكارهيَنانيان بؤ
كردةكانى كةشتيوانيى ئامسانى.
حمطة األنواء اجلوية اخلاصة بالطريان

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

حمطة خمصصة لتقديم تقارير الرصد اجلوي والتنبؤ اجلوي لغرض إستخدامها بعمليات املالحة اجلوية.
) ( References: Annex 3
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)82. Aeronautical Mobile Service (RR S1.32
**********************************************

A mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft
stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating
radio beacon stations may also participate in this service on designated distress and
emergency frequencies.
خزمة طوزارى فرِؤكةوانيى جوآلو () RR S1.32
****************************************

خزمة طوزارييةكى جولَؤكة لة نيَوان ويَستطةكانى ثةيوةنديب فرِؤكةوانب و ويَستطةكانى سةر فرِؤكةكان /يان لة نيَـوان
فرِؤكــةكان خؤيانــدا ه ويَســتطةكانى ئاميَرةكــانى فرياكــةوتنيش دةتــوانن بةشــدارى تيابكــةن  ،دةش ـكريَت ويَســتطةكانى
سةكؤى ِروناكيية ب َيتةلـةكانيش بةشـداربن بـؤ ديـاريكردنى شـويَنى رِووداوةكـان لةسـةر لةرةلـةرة تايبةتـةكان بـة سـؤرا و
فرياكةوتن .
خدمة إتصاالت الطريان املتحركة

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

خدمة متحركة بني حمطات إتصاالت الطريان وحمطات الطائرات أو بني حمطات الطائرات وبعضها البعض أ وميكن أن تشارك
فيها حمطات مركبات اإلنقاذ أ وجيوة كذلك حملطات املنارات الالسلكية املختصة بتحديد مواقع احلوادث أن تشارك يف هذه
اخلدمة على الرتددات املخصصة لإلستغاثة والطواريء .
) ( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432
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)83. Aeronautical Mobile (R) Service (RR S1.33
************************************************

An aeronautical mobile service reserved for communications relating to safety and
regularity of flight, primarily along national or international civil air routes.
خزمة طوزاريى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جولَؤكةكان() RR S1.32

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

خزمــة طوزاريــةكى جــوآلوة تايبــة بــة ثةيوةندييــة فرِؤكةوانييــةكانى ثةيوةســت بةســةالمةتى و رِيَكخســتنى طةشــتة
ئامسانييةكانةوة لةسةر ِريَرةوة ئامسانيية نيَودةولَةتب و ناوخؤييةكان .
خدمة إتصاالت الطريان املتحركة ( ) RR S1.33

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

خدمة متحركة خمصصة لإلتصاالت املتعلقة بشكل أساسي بسالمة وإنتظام الرحلة اجلوية ضمن املمرات اجلوية الدولية
واحمللية.
) ( References: Annex 10 Volume II

)84. Aeronautical Mobile-Satellite Service (RR S1.35
******************************************************

;A mobile-satellite service in which mobile earth stations are located on board aircraft
survival craft stations and emergency position-indicating radiobeacon stations may also
participate in this service.
خزمة طوزاريى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جوالَوةكان بة بةكارهيَنانى مانطة دةست كردةكان( ) RR S1.35
************************************************************************************

خزمة طوزاريى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جولَؤكةكانة بة بةكارهيَنانى مانطة دةست كردةكـان بـة ويَسـتطةيةكى زةمينـى
جولَؤك لةسةر الشةى فرِؤكةكة لةطةلَ بةردةوامى مانةوةى ويَسـتطةيةكى نيشـاندةرى شـويَنى كتـوثرِى و ويَسـتطةكانى تـر
كةلةسةر الشةى فرِؤكةكةية بؤ بةشداريكردن لة ثيَشكةشكردنى ئةو خزمةتطوزاريية .

خدمة إتصاالت الطريان املتحركة بإستخدام األقمار الصناعية القمر الصناعية RR S1.35

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

خدمة إتصاالت طريان متحركة بإستخدام األقمار الصناعية تتضمن وجود حمطة أرضية متحركة على منت الطائرة مع
إمكانية إستمرار بقاء حمطة مؤشر موقع الطواريء واحملطات األخرى املوجودة على منت الطائرة للمساهمة بتقديم هذه
اخلدمة.
) ( References: Annex 10 Volume II
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)85. Aeronautical Mobile-Satellite (R) Service (RR S1.36
************************************************************

An aeronautical mobile-satellite service reserved for communications relating to safety
and regularity of flights, primarily along national or international civil air routes.
خزمة طوزاري ثةيوةيديية فرِؤكةوانية جوالَوةكان بة بةكارهيَنانى مانطة دةست كردةكان( ) RR S1.36
************************************************************************************

خزمة طوزاريب ثةيوةنديب فرِؤكةوانيية جولَؤكةكانة بة بةكارهيَنانى مانطة دةستكردةكانى تايبة بة ثةيوةنديةكان كـة
ثةيوةنــدييان بــة ســةالمةتى و رِيَــك و ثيَككردنــى طةشــتة ئامسانييةكان ـةوة هةيــة كــة رِيَــرةوة ئامسانيي ـة نيَودةولَــةتى و
ناوخؤييةكان بةكارئةهيَنن.
خدمة إتصاالت الطريان املتحركة بإستخدام األقمار الصناعية القمر الصناعية RR S1.36
*******************************************************************

خدمة إتصاالت طريان متحركة بإستخدام األقمار الصناعية خمصصة لإلتصاالت املتعلقة بسالمة وإنتظام الرحالت اجلوية
املستخدمة للممرات اجلوية الدولية واحمللية.

) ( References: Annex 10 Volume II

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

Communication required for the exercise of authority over the initiation, continuation,
diversion or termination of flight for safety, regularity and efficiency reasons.
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ضاوديَريى كردة فرِؤكةوانييةكان

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

ئةو ثةيوةنديية ثيَويستانةية كة بةهؤيانةوة دةستةآل بتوانيَت بةدواداضون بكا بؤ ث َيرِةوكردنى زانيـارى و ِريَنماييـة
تايبةتةكان بةرِيَك و ثيَكى و ثيَويستييةكانى سـةالمةتى ج َيبـةجآ بكـا يـان طةشـتةكة البـدا ه يـان طةشـتةكة ثوضـةلَ
بكريَتةوة لةكاتة ثيَويستةكاندا .
مراقبة عمليات الطريان

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

اإلتصاالت الالةمة لقيام السلطة مبتابعة اإللتزام بالتعليمات اخلاصة بإنتظام وتننفيذ متطلبات السالمة أو اإلحنراف عنها
وإلغاء الرحلة يف حاالت الضرورة.
) ( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part I

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

Communication relating to the non-safety voice and data services to passengers and
crew members for personal communication.
ثةيوةنديى فرِؤكةوانيية تايبةتةكانيى طةشتياران ( ِريَوا)
******************************************

ثةيوةندية كةسيية دةنطييةكان و زانيارييةكانى طةشتيارن و دةستةى فرِؤكةوان كة ثةيوةندييان بةسةالمةتب يةوة نيية .
إتصاالت الطريان اخلاصة باملسافرين

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

إتصاالت شخصية صوتية وبيانية للمسافرين وطاقم الطائرة ال تتعلق بالسالمة.
) ( References: Doc 9880 Part I
88. Aeronautical Position
***********************

Initial position of a distressed aircraft at the time of re-entry, engine failure, aircrew
ejection or bailout.
شويَنى هةوايى /هةلَكةوتةى ئامسانى

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

شــويَنى يةكــةمى فرِؤكةيــةكى ل ـبَ قــةوماو لــةو كاتــةى كــة بيــةويَت بض ـيَتةوة نــاو بازنــةى ف ـرِين ه يــان بزويَنةرةكــةى
لةكاربكةويَت يان دةستةى فرِؤكةوانةكة لة فرِؤكةكةوة بازبدةن يان لة فرِؤكةكة دووربكةونةوة يان جيَى ببيَلَن.
املوقع اجلوي
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**********

.املوقع األولي لطائرة منكوبة يف وقت معاودة الدخول أو فشل احملرك أو قيام طاقم القيادة بالقفز من الطائرة أو مغادرتها
( References: Doc 9731 Volume II )

89. Aeronautical Product
************************

Any aircraft, aircraft engine, aircraft propeller or a part to be installed thereon.
بةرهةم هاتوى فرِؤكةوانى

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

هةر فرِؤكةيةك ه يان بزويَنةرى فرِؤكةيةكة يان ثةروانةى فرِؤكةيةكة يان هةر بةشـيَك كـة بويسـرتيَت لةسـةر فرِؤكةكـة
.ببةسرتيَت
منتج الطريان

**********

.أية طائرة أو حمرك طائرة أو مروحة طائرةِ أَو جزء يراد تركيبه على الطائرة
( References: Doc 9760 )

90. Aeronautical Radio Navigation Service (RR S1.46)
*********************************************************

A radio navigation service intended for the benefit and for the safe operation of aircraft.
Note.— The following Radio Regulations are quoted for purposes of reference and/or
clarity in understanding of the above definition of the aeronautical radio navigation
service.
RR S1.10 Radio navigation: Radiodetermination
used for the purpose of navigation, including obstruction warning.
RR S1.9 Radiodetermination: The determination
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of the position, velocity and/or other characteristics of an object, or the obtaining of
information relating to these parameters, by means of the propagation properties of
radio waves.
خزمة طوزاريى فرِؤكةوانيى بؤ كةشتيةوانيى رِاديوَيى
********************************************

ئامانج لة خزمةتطوزارى كةشتيةوانيى رِاديؤيى دابني كردنى كردةكانى خستنةطةرِة بةسةالمةتى و ئارامى بؤ فرِؤكةكة.
ت َيبينى  :زانياريية راديؤييةكان كة لةخوارةوة ئاماذةيان ث َيدراوة لة سةرضاوةكانةوة هةلَبيَنجراون(دةرهيَنراون) بؤ
مةبةستى رِوونكردنةوة و ت َيطةيشتنى ثيَناسةى سةرةوة تايبة بة خزمةتطوزاريى فرِؤكةوانيى بؤ كةشتيةوانى راديؤييى.
 : RR S1.10بةكاردةهيَنريَت بؤ مةبةستى كةشتيوانى بة ئاطاداركردنةوة لةبةربةست و بةرزونزميية جوطرافييةكان.
 : RR S1.9بةكارئةهيَنريَت بؤ ديارى كردنى شويَن و خيَرايى و ئةدطارةكانى ترى ئاماجنةكة يان بؤ بةدةستبيَنانى
زانيارى ثةيوةست بةو بابةتانةوة لة ميانى شةثؤلة رِاديؤييةكانةوة.
خدمة الطريان للمالحة الراديوية

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

خدمة مالحة راديوية اهلدف منها ت مني عمليات تشغيل تتصف بالسالمة واألمان للطائرة.
مالحظه  :التعليمات الراديوية املبينة يف األدنى مقتبسة من املراجع لغرض التوضيح وفهم التعريف أعاله اخلاص خبدمة
الطريان للمالحة الراديوية :
 : RR S1.10يستخدم ألغراض املالحة بضمنها التحذير من العوائق أو التضاريس األرضية. .
 : RR S1.9يستخدم لتحديد املوقع والسرعة واملواصفات األخرى للهدف أو للحصول على معلومات تتعلق بهذه األمور
من خالل خصائص املوجات الراديوية.
) ( References: Annex 10 Volume II
)91. Aeronautical Station (RR S1.81
****************************************

A land station in the aeronautical mobile service. In certain instances, an aeronautical
station may be located, for example, on board ship or on a platform at sea.
ويَستطةي فرِؤكةوانى )(RR S1.81

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

ويَستطةيةكى زةمينية لة ويَستطةكانى خزمةتطوزارى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جوالَوةكان  ،دةكريَت لة هةندآ بارو دؤخدا
ويَستطةي ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان لةسةر ثشتى كةشتييةك يان سةكؤيةكى دةريايى دامبةزريَت .
حمطة إتصاالت الطريان)(RR S1.81

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

حمطة أرضية تابعة خلدمة إتصاالت الطريان املتحركة .وجيوة يف بعض احلاالت أن توضع حمطة إتصاالت الطريان على ظهر
سفينة مثال أو على منصة حبرية.
) ( References: Annex 2, Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432
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92. Aeronautical Study
****************** ***

A study of an aeronautical problem to identify possible solutions and select a solution
that is acceptable without degrading safety.
ليَكؤلَينةوةى فرِؤكةوانى

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

ليَكؤلَينةوة يان ديراسةيةكة ثةيوةندى بة فرِؤكةوانييةوة هةبيَت بؤ دياريكردنى ضارةسةرةكان لةطةلَ هةلَبذاردنى
ضارةسةريَكى ثةسةند بآ الوازكردنى بوارى سةالمةتى .
دراسة الطريان

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

دراسة مشكلة تتعلق بالطريان لتحديد احللول املمكنة واختيار حل مقبول دون إضعاف جوانب السالمة.
) ( References: Doc 9734 Part A and Part B
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93. Aeronautical Telecommunication Agency
********************************************

An agency responsible for operating a station or stations in the aeronautical
telecommunication service.
ئاذانسى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان

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

ئاذانس ـيَكة بةرثرســة لــة بةطةرِخســتنى ويَســتطةيةك يــان ضــةند ويَســتطةيةكى تايبــة بــة خزمــةتطوزارى ثةيوةندييــة
فرِؤكةوانيةكان |.
ت الطريان
وكالة إتصاال ِ
*****************

ت الطريان.
وكالة مسؤولة عن تشغيل حمطة أَو حمطات خاصة خبدمةِ إتصاال ِ
) ( References: Annex 10 Volume II
94. Aeronautical Telecommunication Log
*******************************************

A record of the activities of an aeronautical telecommunication station.
تؤمارى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان
*****************************

تؤمارى ضاالكى يةكانى ويَستطةى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكانة .
سجل إتصاالت الطريان
******************

ت طريان.
سجل نشاطاتِ حمطةِ إتصاال ِ
) ( References: Annex 10 Volume II
)95. Aeronautical Telecommunication Network (ATN
******************************************************

A global internetwork architecture that allows ground, air-ground and avionic data
subnetworks to exchange digital data for the safety of air navigation and for the regular,
efficient and economic operation of air traffic services.
تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان

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

تؤ ِريَكى جيبانى ناوخؤيية وا ديزايينكراوة كة ِريَطة بدا بة تؤرِي الوةكب زةمينى ه و هةوا بة زةمـني هو تـؤرِى زانيـاريى
سيس ـتمةكان بــة ئــالَوطؤرِى زانياريــة ذمارةيي ـةكان كــة ثةيوةنــدييان بــة ســةالمةتى كةشــتيوانيى ئامسانيي ـةوة هةيــة ب ـؤ
بةدةستبيَنانى ليَباتويى و رِيَكو ثيَكى و سودى ئابورى خزمة طوزارييةكانى مجوجؤلَى هةوايى.
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ت الطريان
شبكة إتصاال ِ
*****************

شبكة داخلية عاملية مصممة حبيث تسمح للشبكات الفرعية األرضية واجلوية  -األرضية وشبكات بيانات األجهزة بتبادل
البيانات الرقمية اليت تتعلق بسالمة املالحة اجلوية لتحقيق الكفاءة واإلنتظام واجلدوى اإلقتصادية
خلدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part III

96. Aeronautical Telecommunication Service
********************************************

A telecommunication service provided for any aeronautical purpose.

خزمةتطوزارى ثةيوةندييةكانى فرِين

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

خزمةتيَكى ثةيوةندي كردنة ثيَشكةش ئةكريَت بؤ هةر مةبةستيَك كة ثةيوةندى هةبيَت بة فرِينةوة .
خدمة إتصاالت الطريان

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

خدمة إتصاالت تقدم ألي غرض يتعلق بالطريان.
) Referen(ces: Annex 10 Volume II
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97. Aeronautical Telecommunication Station
************************************************

A station in the aeronautical telecommunication service.
ويَستطةى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان

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

ويَستطةيةك بؤ خزمة طوزاريب ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان.
حمطة إتصاالت الطريان

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

حمطة خلدمة إتصاالت الطريان.
) ( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444

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

A power driven heavier – than air aircraft, deriving its lift in flight chiefly from
aerodynamic reactions on surface which remain fixed under given conditions of flight.
فرِؤكة

*****

تةنيَك قورسـرتة لـة طاليسـكةيةكى هـةوايى (فرانـةك) بتوانيَـت بـة بـةكارهيَنانى وزةيـةك بف ِريَـت بـة شـيَوةيةكى سـةرةكى
لةسةر بنةماى كاردانـةوةى دينـاميكى هـةواييى كـة لةسـةر رِووى تةنةكـة بـةجيَطريى ئةميَنيَتـةوة لـة سـنورى دؤخـى
فرِيندا .
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الطائرة
******

جسم أثقل من املركبة اهلوائية يقاد بإستخدام الطاقة ميكنه الطريان معتمدا بشكل أساسي على ردود األفعال الديناميكية
اهلوائية على السطح واليت تبقى ثابتة ضمن شروط معينة للطريان.
( References: Annex 1, Annex 2, Annex 6 Part I and Part II, Annex 7, Annex 8, Annex
) 16 Volume I, Annex 19, Doc 9760

99. Aeroplane Performance Data
*******************************

Data used to certify the aeroplane performance. The data are generally for a normalized
representation of the aeroplane fleet with a margin to ensure that the values represent
the least performing case.
Note.— An example is the data used to generate Aeroplane Flight Manual (AFM) or
Flight Planning and Cruise Control Manual (FPCCM) values.
زانيارييةكانى كاركردنى فرِؤكة

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

ئــةو زانيارييانةيــة كــة بــؤ رِاســتاندنى كــردةى فرِؤكةكــة بةكارئــةهيَنريَنه بةشــيَوةيةكى طشــتى لــة رِةوشــى فرِؤكــةكان
وةرئةطرييَت بؤ ئةوةى اليةنى كةمى ئةو سنورة بدؤزريَتةوة كة ثيَويستة بؤ رِاييكارى فرِؤكةكة .
تآبينى  :منونة  :ئةو زانيارييانةي كة بؤ ئامادةكردنى رِابةرى فرِينى فرِؤكةكة بةكارئـةهيَنريَن يـان بؤنةخشـة دانـان بـؤ
طةشتةكة و طرنطى رِابةرةكة بؤ ضاوديَرى .
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بيانات أداءِ الطائرةِ
***************

البيانات اليت تستخدم للتصديق على أداء الطائرة وهي بشكل عام تؤخذ من مواصفات أسطول الطائرة مع هامش لضـمان أن
القيم املستخلصة متثل احلد األدنى املطلوب لألداء.
مالحظة - .مثال على ذلك البيانات اليت تستخدم إلعداد دلي ِل طريانِ الطائرةِ أَو التخطيط للرحلة وقيم دليل اللمراقبة.
) ( References: Doc 9625 Volume I
100. Aeroplane Reference Field Length
*************************************

The minimum field length required for take-off at maximum certificated take-off mass,
sea level, standard atmospheric conditions, still air and zero runway slope, as shown in
the appropriate aeroplane flight manual prescribed by the certificating authority or
equivalent data from the aeroplane manufacturer. Field length means balanced field
length for aeroplanes, if applicable, or take-off distance in other cases.
Note.— Attachment A, Section 2, provides information on the concept of balanced field
length and the Airworthiness Manual (Doc 9760) contains detailed guidance on matters
related to take-off distance.
دريَذى ماوةى ثيَويست بؤ بةرزبونةوةى فرِؤكةكة

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

كةمرتين ماوةى ثيَويست ( لة سةر زةوى ) بـؤ بةرزبونـةوةى فرِؤكةكـة لةسـةر فرِطـة بـة قورسـرتين كيَشـةوة (بـارةوة) لـة
بارودؤخب كةشناسى ثيَوانـةيى و هـةواى ئـارام و لةسـةر فرِطةيـةكى ( تـةخت) ِريَـك بـآ هـيض سـلؤثيَك وةكـو لـة رِ َيبـةرى
فرِؤكةكةدا ديارى كراوة لةاليةن ئةو دةستةآلتةى فرِؤكةكةى ثةسةندكردوة يان ئةو اليةنةى فرِؤكةكةى دروست كردوة.
تيَبينى :لة ثاشكؤى  Aبةشى دووى دا زانيارى دةربارةى در َيذى ئةو ماوةيةى كة ثيَويستة لة سةر فرِطة بؤ بةرز بونةوةى
فرِؤكةكة رِوونكراوةتـةوة ثالَثشـت بـة دؤكيـؤميَنتى  9760كـة بـةووردى زانيـارى دةربـارةى مـاوةى بةرزبونـةوةى تيـا
دياريكراوة .
طول املسافة الالةمة إلقالع الطائرة
****************************

احلد األدنى من طول املسافة الالةم إلقالع الطائرة ب قصى محولتها يف ظروف جوية قياسية وهواء ساكن وعدم وجـود إحنـدار
يف املدرج كما هومبني يف د ليل طريان الطائرة املوصـوف مـن قبـل السـلطة الـيت إعتمـدت الطـائرة أو مـن قبـل اجلهـة املصـنعة
للطائرة.
مالحظة – .املرفـق  Aمـن الفصـل الثـاني يتضـمن معلومـات عـن مفهـوم طـول املسـافة الالةمـة إلقـالع الطـائرة واملسـتند
) (Doc 9760يتضمن معلومات تفصيلية عن األمور اليت تتعلق مبسافة اإلقالع.
) ( References: Annex 14 Volume I
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101. Aeroplane System
********************

An aeroplane system includes all elements of equipment necessary for the control and
performance of a particular major function. It includes both the equipment specifically
provided for the function in question and other basic related aeroplane equipment such
as that required to supply power for the equipment operation. The engine is not
considered to be an aeroplane system.
سيستمى فرِؤكة

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

هةموو سيستم و ئـاميَر و ئـامرازة ثيَويسـتةكان ئةطريَتـةوة بـؤ ج َيبـةج َيكردن و ضـاوديَرى كردنـى بنـةرِةتى ئيشـثيَكردنى
فرِؤكةكة و ئةو سيستمة هةموو ثيَويستييةكانى فرِؤكةكة ئةطريَتـةوة لةطـةلَ ئـةو سيسـتم و ئاميَرانـةى كـة وزة دروسـت
ئةكةن بؤ خستنةكارى ئاميَرةكانى فرِؤكةكة ه لةطة َل ئةوةدا بزويَنةكان بة بةشيَك لة سيستمى فرِؤكةكة دانانريَن.
منظومة الطائرة

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

تتضمن منظومة الطـائرة كافـة األجهـزة واملعـدات الضـرورية الالةمـة إلجنـاة ومراقبـة الوظيفـة األساسـية للطـائرة حيـث أن
منظومة الطائرة تشتمل على األجهزة الالةمة ألداء الطـائرة بالشـكل املطلـوب واألجهـزة األساسـية األخـرى للطـائرة كـاألجهزة
املخصصة لتزويد الطائرة بالطاقة الالةمـة لتشـغيل معـدات الطـائرة علمـا أن حمركـات الطـائرة ال تعتـرب جـزءا مـن منظومـة
الطائرة.
) ( References: Doc 9760

102. Afterburning
**************

A mode of engine operation wherein a combustion system fed (in whole or part) by
vitiated air is used.
ثاش سووتن /ثاشسوتان

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

جؤريَك لة جؤرةكانى خستنةطةرِى بزويَنةرةكانة لةرِيَطةى سيستمى ثيَدانى سوتاندن بة بةكارهيَنانى (طرِةيةك)هةوايـةكى
سوتيَنةر .
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اإلحرتاق اخللفي
************

منط من أمناط تشغيل احملرك عن طريق نظام إحرتاق مغذي بإستخدام هواء حمرتق.
) ( References: Annex 16 Volume II

103. After-Image
*************

An image that remains in the visual field after an exposure to a bright light.
ويَنةى ثاش ئةنديَشة

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

ئةو ويَنةيةية كة شيَوةكةى لة مةوداى بينيندا دواى ليَدانى رِووناكييةكى بريسكةدار ( دواى شةوارةيةك) هةر ئةبينريَت
.
الصورة املاثلة للبصر

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

الصورة اليت تظل ماثلة يف جمال البصر بعد التعرض لضوء شديد.
) ( References: Doc 9815
104. AFTN Communication Centre
*********************************

An AFTN station whose primary function is the relay or retransmission of AFTN traffic
from (or to) a number of other AFTN stations connected to it.
مةلَبةندى تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان
*****************************************

مةلَبةنديَكى تؤرِى ثةيوةندية فرِؤكةوانييةكانة كارة بنةرِةتييةكةى طؤرِين يان دووبارة ناردنةوةى مجوجـؤلَى تؤرِةكـانى
ثةيوةنديية جيَطريةكانة يان لة /بؤ ذمارةيةك ويَستطةى ترى جيَطريى تر كة ثيَوةى بةسرتاون .
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مركز شبكة إتصاالت الطريان الثابتة
****************************

حمطة شبكة إتصاالت الطريان الثابتة اليت وظيفتها األساسية حتويل أو إعادة إرسال حركة شبكات إتصاالت الطريان الثابتة من
أو اىل عدد من حمطات شبكات إتصاالت الطريان الثابتة املرتبطة بها.
) ( References: Annex 10 Volume II

105. AFTN Destination Station
*****************************

An AFTN station to which messages and/or digital data are addressed for processing
for delivery to the addressee.
ويَستطةى تؤرِى ثةيوةندية فرِؤكةوانيية جيَطرية مةبةستةكان

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

مةلَبةنديَكى ثةيوةنديى فرِؤكةوانيى جيَطرية كة نامةكان تييَداناونيشان (ئـةدرةس) ئـةكريَن يـان زانيارييـة ذمارةييـةكان
ناونيشان (ئةدرةس) ئةكريَن بؤ ضارةسةركردن و ناردنيان بؤ شويَنى مةبةست .
حمطة شبكة إتصاالت الطريان الثابتة املقصودة
************************************

حمطة شـبكة إتصـاالت طـريان ثابتـة الـيت يـتم هلـا عنونـة الرسـائل أو البيانـات الرقميـة لغـرض معاجلتهـا وإرسـاهلا اىل اجلهـة
املقصودة.
) ( References: Annex 10 Volume II
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106. AFTN Origin Station
***********************

An AFTN station where messages and/or digital data are accepted for transmission over
the AFTN.
ويَستطةى سةرةكيى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيية جيَطريةكان

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

ئةو ويَستطةيةية كة نامة و زانياريية ذمارةييةكان وةرئةطريَت بةمةبةستى ناردنيان لة ( ِريَطـةى)ميانى تـؤرِى ثةيوةندييـة
جيَطريةكانةوة.
احملطة الرئيسية لشبكة إتصاالت الطريان الثابتة
*************************************

حمطة شبكة إتصاالت الطريان الثابتة اليت تقبل إستالم الرسائل والبيانات الرقميـة بهـدف إرسـاهلا مـن خـالل شـبكة إتصـاالت
الطريان الثابتة.
) ( References: Annex 10 Volume II
107. AFTN Station
***************

)A station forming part of the aeronautical fixed telecommunication network (AFTN
and operating as such under the authority or control of a State.
ويَستطةى ثةيوةندى فرِؤكةوانى جيَطري

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

ويَستطةيةكة كة بةشيَك لة تؤرِى ثةيوةندييـة فرِؤكةوانييـة جيَطريةكـان ثيَـك دةهيَنيَـت دةسـتةالَتيَكى بـاوةرِثيَكراو لـةذيَر
ضاوديَري دةستةآلتى وآلتداية يان لةاليةن دةستةآلتى وآل خؤيةوة بةكارئةهيَنريَت.
حمطة شبكة إتصاالت الطريان الثابتة
****************************

حمطة تشكل جزءا من شبكة إتصاالت الطريان الثابتة يتم تشغيلها مبراقبة أو سلطة الدولة.
) ( References: Annex 10 Volume II
108. AIP Amendment
*******************

Permanent changes to the information contained in the AIP.
هةموارى ِر َيبةرى زانياريةكانى فرِين

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

ئةو طؤرِانكاري و هةمواركردنة هةميشةيانةى زانياريةكانى ناو ريَبةرى زانياريية فرِؤكةوانييةكان ثيَكدةه َينيَت .
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تعديل دليل معلومات الطريان
***********************

التعديالت الدائمة على املعلوماتِ اليت يتضمنها دليل معلومات الطريان.
) ( References: Annex 15
109. AIP Supplement
*****************

Temporary changes to the information contained in the AIP which are published by
means of special pages.
ثاشكؤى رِ َيبةرى زانياريية فرِؤكةوانييةكان

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

طؤرِانكارى يان هةمواركردنة كاتييةكان كة بةسةر زانيارييةكانى ناو رِيَبةرى زانياريـة فرِؤكةوانيةكانـدا ديَـت و بةالثـةرِةى
تايبة بآلو ئةكريَنةوة.
ملحق دليل معلومات الطريان

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

التغيريات أو التعديالت املؤقتة اليت جتري على املعلوماتِ اليت يتضمنها دليـل معلومـات الطـريان والـيت يـتم نشـرها بصـفحات
خاصة.
) ( References: Annex 15
110. AIRAC
********

An acronym (aeronautical information regulation and control) signifying a system
aimed at advance notification based on common effective dates, of circumstances that
necessitate significant changes in operating practices.
بآلوكراوةى كةشتيوانى بؤ ِريَكخسنت و ضاوديَرى

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

سيستميَكى دةرخستنى ثيَش وةختةية لةسةر كاتة هاوبةشة رِاستةكان بؤ ئةو بارو دؤخانةى كة ثيَويستيان بة طؤرِانكـارى
طرنب هةية لة كاتى جيَبةجيَكردنى بةطةرِخستندا .
النشرة املالحية للتنظيم واملراقبة

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

هي نظام لإلشعار املسبق قائم على تواريخ فعلية مشرتكة للظروف اليت حتتاج إىل تغيريات هامة يف ممارسات التشغيل.
) ( References: Annex 15, Doc 9906 Volume 2

)111. Air Application Service Element (Air-ASE
***********************************************

An abstract part of the aircraft system that performs the communication related
functions of the application.
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هيَمانةى كارثيَكردنى خزمةتى ئامسانى

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

بةشيَكى دياركراوة لة سيستمى فرِؤكةكة ه ئةو فةرمانانة ج َيبةجيبَ ئةكا كة ثةيوةسـنت بـة ثةيوةنديـةكانى تايبـة بـة
كارثيَكردن .
عنصر خدمةِ التطبيقِ اجلوي

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

جزء معني من نظام الطائرة الذي ينجز الوظائف املتعلقة باإلتصاالت اخلاصة بالتطبيق
) ( References: Doc 9880 Part I

)112. Airborne Collision Avoidance System (ACAS
******************************************************

An aircraft system based on secondary surveillance radar (SSR) transponder signals
which operates independently of ground-based equipment to provide advice to the pilot
on potential conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders.
Note.— SSR transponders referred to above are those operating in Mode C or Mode S.
سيستمى الدان لة ثيَكدادانى سةر فرِؤكةكان

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

سيســتميَكة لــة ســةر فرِؤكــةكان  ،لةســةر ســطنالَةكانى ثيَــدةرةوى رِادارى الوةكــى  SSRكارئــةكا ه ثيَويســت بــة ئــاميَرى
زةمينــى ناكــا بــؤ ثيَــدانى رِاويَــذ و ئامؤذطــارى بــة فرِؤكةوانةكــة ســةبارة بــة نزيكبونــةوةى مةترســى فرِؤكةيــةك لــةو
فرِؤكانةى كة هةلَطرى هةمان سيستمى ثيَدةرى رِادارى الوةكني.
يــان دةزطايةكــة لــة نــاو فرِؤكةكانــدا ثشــت بــة ســطنالَى سيســتمى وةآلمــدةرى رادارى طــةرؤكى الوةكــى ئــة بةســتيَت ،
بةسةربةخؤيى كارئةكا لـة دةرةوةى ئـاميَرة زةمينييـةكان و ئاطـادارى دةرئـةكا بـؤ كـابتنى فرِؤكـةكان بةنزيكبونـةوةى
ثيَكدادان بة فرِؤكةكانى تر كة هةمان سيستمى رِادارى طةرِانى الوةكييان هةلَطرتوة .
نظام تفادي التصادم احملمول جوا ( ) ACAS

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

نظام طائرات يقوم على اشارات األجهزة اجمليبة للرادار الباحث الثانوي (  ) SSRالذي يعمل مبعـزل عـن املعـدات األرضـية
لتقديم املشورة للطيار بش ن احتمال تعارض الطائرات املزودة باألجهزة اجمليبة للرادار الباحث الثانوي.
أو
جهاة يف الطائرات يستند اىل إشارات اجلهاة اجمليب على الرادار الباحث الثانوي أ ويعمل بصـفة مسـتقلة عـن املعـدات األرضـية
ويصدر إخطارا للطيار بإحتمال التعارض مع طائرات أخرى مزودة جبهاة جميب على الرادار الباحث الثانوي.
( References: Annex 2, Annex 10 Volume IV , Annex 11, Doc 4444, Doc 8168
) Volume I, Doc 9643
91

)113. Air Climate Unit (ACU
**************************

A self-driven or trailer-mounted compressor unit to provide aircraft with preconditioned air during ground time.
بةشى هةواسازى

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

يةكةيةكى فشارسـازى خـود جولَةيـة يـان لةسـةر طاليسـكةيةك بةسـرتاوة بـؤ ثيَـدانى هـةواي سـازكراوى ثـيَش وةختـة كـة
ثيَويستة بؤ فرِؤكةكان كاتى وةستانيان لةسةر زةوى.
وحدة تكييف اهلواء

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

وحدة ضاغطة ذاتية احلركة أو مركبة على مقطورة لتزويد الطائرات باهلواء املكيف مسـبقا أثنـاء الوقـت الـذي تقضـيه علـى
األرض.
) ( References: Doc 9889
114. Aircraft
*********

Any machine that can be derive support in the atmosphere from the reactions of the air
other than the reactions of the air against the earth’s surface.
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 بافرِة/فرِؤكة
**********

ئاميَريَكة دةتوانيَت لة ئةجنامى كاردانةوةى هةوايى لة هةوادا خؤى ببيَلَيَتةوة نةك لـة ئـةجنامى كاردانـةوةى هـةواي سـةر
.زةوى
املركبة اهلوائية

***********

.أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها يف اجلو من ردود فعل اهلواء غري ردود فعل اهلواء على سطح األرض
(References: Annex 1, Annex 2. Annex 3, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex
7, Annex 8, Annex 11, Annex 13, Annex 19, Doc 4444, Doc 9734 Part A and Part B,
Doc 9760, Doc 9869, Doc 9924, Doc 9946, Doc 9962 )

115. Aircraft Accident
*******************

The definition of an accident as provided in Annex 13 to the Convention on
International Civil Aviation — Aircraft Accident and Incident Investigation, is as
follows:
An occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a
manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the
intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case
of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with
the purpose of flight until such time as it comes to rest at the end of the flight and the
primary propulsion system is shut down, in which:
a) a person is fatally or seriously injured as a result of:
- being in the aircraft, or
- direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become
detached from the aircraft, or
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- direct exposure to jet blast, except when the injuries are from natural causes, selfinflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding
outside the areas normally available to the passengers and crew; or
b) the aircraft sustains damage or structural failure which:
- adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics Of the
aircraft, and
- would normally require major repair or replacement of the affected component,
except for engine failure or damage, when the damage is limited to a single engine
(including its cowlings or accessories), to propellers, wing tips, antennas, probes, vanes,
tires, brakes, wheels, fairings, panels, landing gear doors, windscreens, the aircraft skin
(such as small dents or puncture holes), or for minor damages to main rotor blades, tail
rotor blades, landing gear, and those resulting from hail or bird strike (including holes
in the radome); or
c) the aircraft is missing or is completely inaccessible.
ِرووداوى فرِؤكة

***********

ثيَناسةى رِووداو وةك لة ثاشكؤى ذمارة  13ى ِريَكخراوى فرِينى شارستانى _ليَكؤلَينةوة لة رِووداوى فرِؤكةكان -هاتوة .
 كةوتنةوةى رِووداويَكة ثةيوةست بة بةطةرخستنى فرِؤكةيةك لةو كاتةى فرِؤكةوان فرِؤكةكة ل َب ئةخو ِريَت (ئـةف ِريَنيَت)لةو كاتةى كةسيَك سةر ئةكةويَت بؤ فرِؤكةكة بةمةبةستى فرِين تا دابةزينى سةرجةم ئةو كةسانةى لة فرِؤكةكـةدان  ،بـؤ
فرِؤكةى ببَ فرِؤكةوان لةهةركاتيَكدا فرِؤكةكة ئامادةبوو بؤ جولَة بةمةبةستى فرِين تـا ضركةسـاتى وةسـتانى لـة جولَـة لـة
كؤتايى طةشتةكةيدا ئةو كاتةى سيستمى ثالَنانى سةرةتايى فرِؤكةكة دادةخريَت.
لةو كةوتنةوةيةدا رِووئةدا :
أ -تووشبوونى هةركةسيَك بة توش بونيَكى كوشندة يان ترسناك لة ئةجنامى:
 بوونى لةسةر فرِؤكةكة. يان ثياك َيشانى بة بةشيَك لة بةشةكانى فرِؤكةكة راستةوخؤ بةو بةشانةى كة لة فرِؤكةكة جيائةبنةوة. يان راستةخؤ فيشكةى فرِؤكةكة فرِيَ ى ئةدا.جطة لةو توشبونانةى كة بةهؤكارى سروشتى كة لةاليةن كةسةكة خـؤى يـان كةسـانى تـر يـان لةاليـةن ِريَوايـةك كـة دزةى
كردؤتة شويَنيَكى ثةناوة لةو شويَنانةى كة نةطوجناوة (رِيَطةىثيَدراو نية) بؤ ِريَوان و دةستةى فرِؤكةوان.
ب -يان كة فرِؤكةكة زيانى ثآ ئةطا يان لةكارئةكةويَت كة:
 كاريطةرى زيان بةخشينى هةبيَت لةسةر هيَزى فرِؤكةكة يان كاركردنى يان رةوشى فرِينى فرِؤكةكة. فرِؤكةكة ثيَويست بة ضاكسازى سةرتاسةرى بكـا يـان طـؤرِينى بةشـيَك لـة فرِؤكةكـة ئةمانـة جطـة لـة حالَـةتى وةسـتانىبزويَنةر يان لةناوضونى ،لة ناوضـونةكةش بـؤ بزويَنـةربيَت (لةطـةلَ قـةثا و سـةرقاثةكانى) يـان لةسـةر ثةروانـةكان ،يـان
التةنيشتتى بالَةكانى يان هةواكيَشةكان يان بادةركةرةكان  ،يان تايةكان يان ثايدةرةكان  ،يان ثليَتةكان يان دةرطاى تايةكانى
نيشتنةوة يان شوشةى ثيَشةوة يان روكةشى دةرةوةى فرِؤكةكة (رِوشانى بضوك و كون بون) يان زيانى طؤيَزانى ثانكـةكان و
ديشلةكانى يان زيانةكان كة لة ئةجنامى سةرماوة يان بةركةوتنى بالَندةوة .
 -يان ون بونى فرِؤكةكة يان نةطةيشنت بة شويَنة دياريكراوةكةى.
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حادث الطائرة
***********

تعريف احلادث كما ورد يف امللحق الثالث عشر التفاقية الطريان املدني الدولي — التحقيق يف حوادث ووقائع الطائرات أ هو :
"واقعة تقرتن بتشغيل طائرة تقع يف حالة الطائرة اليت يقودها طيار يف أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة
بقصد الطريان حتى نزول مجيع هؤالء األشخاص من الطائرة ويف حالة الطائرة بـدون طيـار يف أي وقـت تكـون فيـه الطـائرة
مستعدة للتحرك بغرض الطريان حتى اللحظة اليت تتوقف فيها عن احلركة يف نهاية الرحلة ويتم إغالق نظام الـدفع األولـي
للطائرةأ
وحيدث خالهلا:
أ) إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة ملا يلي:
— وجوده على منت الطائرةأ
— أو احتكاكه مباشرة ب ي جزء من أجزاء الطائرةأ مبا يف ذلك أي جزء ينفصل عنهاأ
— أو التعرض املباشر للفح النفاث.
وذلك باستثناء اإلصابات النامجة عن أسباب طبيعيةأ أو اليت حيدثها الشخص لنفسه أو اليت يتسبب فيها أشـخاص آخـرونأ أو
عندما حتدث اإلصابة لراكب متسلل خمتب يف مكان غري األماكن املتاحة عادة للركاب وأفراد طاقم الطائرة.
ب) أو إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من ش نه أن:
— يؤثر ت ثريا ضارا يف قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طريانهاأ
— ويتطلب عادة إجراء تصليحات رئيسية أو استبدال اجلزء التالف منهاأ
وذلك باستثناء حاالت فشل احملرك أو تلفهأ وعندما يقتصر التلف علـى حمـرك واحـد ( مبـا يف ذلـك أغطيتـه أو ملحقاتـه) أو
علـى املـراوح أ أو أطـراف األجنحـةأ أو اهلوائيـاتأ أو املسـابرأ أو دورات الـريحأ أو اإلطـاراتأ أو املكـابحأ أو العجـالتأ أو جهـاة
التسليبأ أو األلواحأ أو بوابات عجالت اهلبوطأ أو الزجـاج األمـاميأ أو السـطح اخلـارجي للطـائرةأ (مثـل اخلـدو الصـغرية أو
الثقوب(أ أو ما يتعلق باألضرار البسيطة اليت تلحق ب ريا الـدوار الرئيسـية أو ب ريـا الـدوار اخللفيـة أو بعجـالت اهلبـوطأ
واألضرار اليت تنجم عن البَرد اخلفيف أو عن اصطدام الطيور بالطائرة(مبا يف ذلك الثقوب املوجودة يف الرادوم)
ج) أو فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها متاما.
) ( References: Doc 9973
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116. Aircraft Accident Investigator Authority
*******************************************

The aircraft accident investigation authority is a government agency, body or
commission that has the primary responsibility for the investigation of aircraft
accidents, as per Annex 13. Some States refer to this authority as a safety investigation
authority.
دةستةآلتى ليَكؤلَينةوة لة رِووداوى فرِؤكةكان
**********************************

دةستةآلتى ليَكؤلَينةوة لة رِووداوى فرِؤكةكان دةستةيةكة يان دةزطايةكى مريييـة بةرثرسـياريَتى ليَكؤلَينـةوةى رِووداوةكـان
لـة ئةســتؤ ئـةطريَت وةكــو لــة ثاشـكؤى ذمــارة سـيَزدة()13ى ايكـاو داهــاتووة ه ئــةو دةسـتةآلتة لــة هةنــدآ وآلتـدا بــة نــاوى
دةستةآلتى ليَكؤلَينةوة لةسةالمةتى ناو ئةنريَت.
سلطة التحقيق يف حوادث الطائرات

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

سلطة التحقيق يف حوادث الطائرات هي وكالة أو هيئة أو جلنة حكومية تتوىل املسـؤولية الرئيسـية عـن التحقيـق يف حـوادث
الطريان وفقا ملا جاء يف امللحق الثالث عشر وُتسمي هذه السلطة يف بعض الدول سلطة التحقيق يف السالمة.
) ( References: Doc 9973

117. Aircraft Address
********************

A unique combination of twenty-four bits available for assignment to an aircraft for the
purpose of air-ground communications, navigation and surveillance.
Note 1.— SSR Mode S transponders transmit extended squitters to support the
broadcast of aircraft-derived position for surveillance purposes. The broadcast of this
type of information is a form of automatic dependent surveillance (ADS) known as
ADS-broadcast (ADS-B).
Note 2.— The aircraft address is also referred to as the Mode S address or the aircraft
Mode S address.
ناونيشانى فرِؤكة

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

ثيَكباتةيةكة (ئاويَتةيةكة) لة  24بت ه تايبةتة بة فرِؤكةيةك بؤمةبةستى ثةيوةنديى هةوا بة زةوييةوة ه كةشتيوانى و
بينينطيَرى( سوسةكارى).
ت َيبينى  :1سيستمى رِادارى مؤد ) (Sى رِادارى الوةكى سطنالَ ئةنيَريَت بؤ ثشتيوانيكردنى كردوكانى ناردنى شويَنى
فرِؤكةكة بةمةبةستى بينينطيَ ِرى  ،ثةخشى ئةم جؤرة زانيارييانة شيَوةيةكة لة شيَوةكانى(سوسةكارى) بينينطيَرى
خؤبةخؤ و ث َيى ئةوتريَت ثةخشى بينينطيَرى خؤبةخؤ (.)ADS – B
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ت َيبينى  : 2ناونيشانى فرِؤكةكة دووبارة ئاماذةيةكة بةوةى كة ئةدرةسى شيَوةى  Sة يان شيَوةى ( )Sى تايبة بة
فرِؤكةكة.
عنوان الطائرة

***********

توليفة وحيدة من  24بت ختصص للطائرة ألغراض اإلتصال جو – أرض واملالحة واإلستطالع.
مالحظة  .1ترسل منظومة النمط  Sللرادار الباحث الثانوي إشارات لدعم عمليات إرسال موقع الطائرة ألغراض
اإلستطالع.إن بث هذا النوع من املعلومات هو شكل من أشكال اإلستطالع التابع التلقائي ويطلق عليه تسـمية بـث اإلسـتطالع
التابع التلقائي ( .) ADS - B
مالحظة  - .2عنوان الطائرةَ أيضاً يشار اليه على أنه عنوان النمط  Sأو عنوان النمط  Sاخلاص بالطائرة.
( References: Annex 10 Volume III and Volume IV, Doc 4444, Doc 8071 Volume III,
) Doc 9684, Doc 9688, Doc 9924

118. Aircraft Avionics
********************

A term designating any electronic device including its electrical part – for use in an
aircraft, including radio, automatic flight control and instrument systems.
ئةلكرتؤنيةكانى فرِؤكةكة

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

دةستةواذةيةكة ئاماذةية بؤ ئامرِازة ئةلةكرتؤنييةكانى ناو فرِؤكةكة كةتيَيدا بةشة ئةلةكرتييـةكانى نـاو فرِؤكةكـة لةطـةلَ
ئامرِازى ثةيوةنديية فرِؤكةوانيةكان و سيستمةكانى خؤ رِكيَخ كردن و سيستمة ميكانيكيةكان ئةطريَتةوة.
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ألكرتونيات الطائرة
***************

مصطلح يعـرب عـن الوسـائل األلكرتونيـة يف الطـائرة والـذي يتضـمن اجلـزء الكهربـائي مـن الوسـيلة الـذي يسـتخدم يف الطـائرة
ويتضمن وسائل اإلتصاالت الراديوية وأجهزة السيطرة الطوعية والنظم اآللية.
) ( References: ( Annex 1 , Doc 4444

)119. Aircraft-Based Augmentation System (ABAS
**************************************************

An augmentation system that augments and/or integrates the information obtained from
the other GNSS elements with information available on board the aircraft.
Note.— The most common form of ABAS is receiver autonomous integrity monitoring
(RAIM).
سيستمى فرِؤكةكة بؤ رِيَك كردنةوةى سطنالَةكان

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

سيستميَكة هةلَدةستيَت بةريَك كردنةوةى ئةو زانياريانةى كة لة رِةطةزةكانى ترى جيبانى بـؤ كةشـتيةوانى مانطـة دةسـت
كردةكانةوة وةرطرياوة يان /وة هةلَدةستيَت بة يةك خستنى زانيارييةكان لةطة َل ئةو زانياريانةى كةهةن لةسةر فرِؤكةكة.
تيَبينى  :باوترين جؤرى ئةم سيستمة ئةو دةزطاي تيَبينية ئاميَرييةية بؤ سةالمةتى ثيَشوازى كردن (( RAIM
نظام الطائرة لتقويم اإلشارات

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

نظام يقوم بتقويم املعلومات الواردة من العناصر األخرى للنظام العاملي للمالحة باألقمار الصناعية و /أو يقوم بـدجمها مـع
املعلومات املتاحة على منت الطائرة.
مالحظة — أكثر أشكال هذا النظام شيوعا هو جهاة الرصد اآللي لسالمة االستقبال ( .) RAIM
) ( References: Doc 9613, Doc 9905
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120. Aircraft — Category
***********************

Classification of aircraft according to specified basic characteristics, e.g. aeroplane,
helicopter, glider, free balloon..
ثؤلب – فرِؤكة /ثؤالندن

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

يــؤلني كردنــى فرِؤكةكةيــة لةســةر بنــةما بنةرِةتييــة دياريكراوةكــانى  ،منونــة وةك فرِؤكــةى هــةىل كؤثت ـةر و فرِؤكــةى
ضارؤكةدار و (كاليدر) و بالَؤن .
صنف – الطائرة
*************

تصنيف الطائر ِة طبق ًا خلصائصِها األساسي ِة احملددة ومثال على ذلك طائرة اهلليكوبرت والطائرات املنزلقة ( كاليدر ) واملنطـاد
احلر.
) ( References: Annex 1

121. Aircraft Certificated for Single - Pilot Operation
********************************************************

A type of aircraft which the State of Registry has determined, during the certification
process, can be operated safely with a minimum crew of one pilot.
فرِؤكةيةكى ثةسةندكراو بؤ خستنةكارى بةيةك فرِؤكةوان
*********************************************

ئــةو جــؤرة فرِؤكةيةيــة كــة دةولَــةتى تؤماركــةر بــة كــردةي ثةســةندكردن برِيــارى داوة كــة دةتوانريَــت بةســةالمةتى و
بةكةمرتين دةستةى فرِؤكةوان و يةك كابنت (فرِؤكةوان) فرِؤكةكة بةكارببيَنريَت
الطائرة املعتمدة للتشغيل بطيار واحد
*****************************

ذلك النوع من الطائرات اليت قررت دولة التسجيل خالل عمليات إعتمادها أن باإلمكان تشغيلها بسالم ب قل عـدد مـن الطـاقم
وطيار واحد.
) ( References: Annex 1
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)122. Aircraft Classification Number (ACN
****************************************

A number expressing the relative effect of an aircraft on a pavement for a specified
standard subgrade category.
Note.— The aircraft classification number is calculated with respect to the centre of
gravity (CG) position which yields the critical loading on the critical gear. Normally
the aftmost CG position appropriate to the maximum gross apron (ramp) mass is used
to
calculate the ACN. In exceptional cases the forwardmost CG position may result in the
nose gear loading being more critical.
ذمارةى ثؤىل فرِؤكةكة

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

ذمارةيةكة ه ئاماذةية بؤ كاريطةرى رِيَذةيب فرِؤكةيةك لةسةر دارِشتةى فرِطةيةك بؤ جؤرة بناغةيةكى ثيَوانةيى.
ت َيبينى  :ذماردنى ذمارةى ثؤل َينى فرِؤكةيةك بةث َيى شويَنى ضةقى كيَشةكةى ئةكريَت ئةو ضةقةى كة بة قورسرتين كيَشى
دائةنريَت هبةائاسايب لةطةلَ كاريطةرى قورسييةكة لةسةر ثاركى وةستانى فرِؤكة (ئةثرون) ئةذم َيردريَت  ،جاريش هةية
ضةقى كيَشى فرِؤكةكة لة بةشى ثيَشةوةى فرِؤكةكة لةنطةر ئةطريَت .
الرقم اخلاص بصنف الطائرةِ
**********************

رقم ميثل الت ثري النسيب للطائرة على املنطقة املرصوفة ( املدرج ) وفقا للصنف الطبقة القياسي الثانوي.
مالحظة – .يتم إحتساب رقم تصنيف الطائرة وفقا ملوقع مركز ثقلها الذي يشكل احلد األقصى من الثقل على الرتس وعـادة
ما حيسب رقم تصنيف الطائرة وفقا ملوقع مركز ثقلها وت ثري ذلك على ساحة وقوف الطائرات ويف بعض احلاالت اإلستثنائية
قد يكون مركز ثقل الطائرة متمركزا يف الرتس األمامي هلا.
) ( References: Annex 14 Volume I

100

)123. Aircraft Co-ordinator (ACO
********************************

A person or team who co-ordinates the involvement of multiple aircraft in SAR
operations in support of the SAR mission co-ordinator and on-scene co-ordinator.
هاوكار(ى) فرِؤكةكان

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

ئةو كةسة يان ئةو تيمةية كة هاوكار دةبيَت بؤ رِيَك خستنى كاروبارى هاوبةشـب كردنـى ذمارةيـةك فرِؤكـة لـة كردةكـانى
طةرِان و سؤرا و فرياكةوتن بؤ ثشتيوانيى ئةو كةسةى كة كارى طةرِان و سؤرا و فرياكةوتن لة ئةستؤ ئةطريَت لة شويَنى
ِرووداوى فرِؤكةكة.
منسق طائرات

***********

الشخص أو الفريق الذي ينسق مشاركة طائرات متعددة يف عمليات البحث واإلنقاذ دعما ملنسق مهمة البحـث واإلنقـاذ واملنسـق
امليداني.
) ( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III
)124. Aircraft Data Link Processor (ADLP
***************************************

An aircraft-resident processor that is specific to a particular air-ground data link (e.g.
Mode S) and which provides channel management, and segments and/or reassembles
messages for transfer. It is connected to one side of aircraft elements common to all
data link systems and on the other side to the air-ground link itself .
سيستمى تايبة بة ضارةسةرى ثيَبةندى( لينكى) زانيارييةكانى فرِؤكة
*********************************************************

سيستميَكى ضارةسةركةرة لة فرِؤكةكةدا تايبة بة ليستى زانيارييةكانى هةوا – زةوى (وةكو لة سةر شيَوازى  ) Sكة
ثرؤسة تايبةتةكانى بة ِريَوةبةردنى كةنالَةكةوة دابني دةكا و  /يان نامةكان كؤئةكاتةوة بؤ طواستنةوةيان  ،ئةم سيستمة
بة يةكيَك لةرِةطةزة ناسراوكانى فرِؤكةكة و سةرجةم سيستمةكانى ليستى زانيارييةكان دةبةسرتيَت و لةويَوة بؤ ليستى
زانيارييةكانى خودى (هةوا  ---زةوى) خؤى.
املنظومة املتخصصة مبعاجلة وصلة بيانات الطائرة
**************************************

منظومة معاجلة يف الطـائرة خمصصـة لوصـلة البيانـات جـو – أرض ( مثـال علـى ذلـك الطريقـة  ) Sحيـث تـؤمن العمليـات
اخلاصة بإدارة القناة و  /أو جتميـع الرسـائل لغـرض حتويلـها  .يـتم توصـيل هـذه املنظومـة ب حـد عناصـر الطـائرة املعروفـة
ومجيع نظم وصلة البيانات واىل وصلة البيانات جو – أرض ذاتها.
) ( References: Doc 9688, Doc 9871

101

)125. Aircraft Earth Station (AES
*******************************

A mobile earth station in the aeronautical mobile-satellite service located on board an
aircraft )see also “GES”).
ويَستطةى زةمينيى لة فرِؤكةكةدا
**************************

ويَستطةيةكى زةمينى طواسرتاوةية (جولَؤكة) يةكيَكة لة خزمة طوزاريةكانى مانطة دةست كردة جوالَوةكان تايبة بة
فرِؤكةوانى و لةسةر فرِؤكةكان دةبةسرتيَت.
احملطة األرضِية يف الطائرةِ
**********************

حمطة أرضِية متنقلة ضمن خدمة األقمار الصناعية املتنقلة املخصصة للطريان يتم تنصبها على منت الطائرة.
) ( References: Annex 10 Volume III

126. Aircraft Equipment
***********************

Articles, including first-aid and survival equipment and commissary supplies, but not
spare parts or stores, for use on board an aircraft during flight.
ئاميَرةكانى سةر فرِؤكةكة

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

ئةو ئاميَر و دةزطـا و ثيَداويسـتييانةية كـة لةسـةر فرِؤكةكـة بةكارئـةهيَنريَن بـؤ فرياكةوتنـة سـةرةتاييةكان  ،بيَجطـة لـة
كةرةستةى يةدةك يان طةجنينة كراوةكان كة بةكارئةهيَنريَن لة سةر فرِؤكةكان لة كاتى طةشتدا .
املعدات على منت الطائرة
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*******************

املستلزمات مبا يف ذلك معدات اإلسعافات األولية واإلنقاذ والسلع التموينية بإستثناء قطع الغيار أو املخزونات اليت تستعمل على
منت الطائرة أثناء الرحلة اجلوية.
) ( References: Annex 9, Doc 9957

127. Aircraft Flight Identification
*******************************

A group of letters, figures or a combination thereof which is either identical to, or the
coded equivalent of, the aircraft call sign to be used in air-ground communication and
which is used to identify the aircraft in ground-ground air traffic services
communication.
ثيَناسةى فرِؤكةكة لة كاتى فرِيندا

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

ذمارةيةك ثيتة يان كؤمةلَيَك ذمارةية يان تيَكةلَةيةك ذمارة و ثيتة  ،يان دةق وةك نيشانةى بانطةوازى فرِؤكةكةية كة بؤ
ثةيوةنديةكانى هةوا بة زةوى بةكارئةهيَنريَت ه يان وةكو دةستةواذةيةكى ليَكضوى نيشانةى بانطـةوازكردنى فرِؤكةكةيـة ،
ئةو ثيَناسةية بةكارئةهيَنريَت وةك بةلَطة بؤ فرِؤكةكة لةكاتى ثةيوةندييةكانى زةوى بة زةوى كة خزمـة طوزارييـةكانى
مجوجؤلَى هةوايى ئةجنامى ئةدا .
متييز هوية الطائرة أثناء الطريان

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

جمموعة من احلروف أ أو جمموعة من األرقام أ أو جمموعة من حروف وأرقام أ أما مطابقة لعالمة نداء الطائرة اليت تستعمل
يف اإلتصاالت جـو – أرض أ وأمـا مطابقـة للمصـطلح الرمـزي املعـادل لعالمـة النـداء أ وهـي تسـتعمل للداللـة علـى الطـائرة يف
اإلتصاالت أرض – أرض اليت جتريها خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 9880 Part I
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128. Aircraft Glide
***************

Maximum ground distance an aircraft could cover during descent.
خواربونةوةى(داخزانى) فرِؤكة

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

ربيَت لة قؤناغى نيشتنةوة .
دريَذترين ماوةى زةمينيية كة فرِؤكةكة بتوانيَت بي ِ
إحندار الطائرة

***********

املسافة األرضية القصوى اليت ميكن لطائرة أن تقطعها خالل اهلبوط.
) ( References: Doc 9731 Volume II
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129. Aircraft Identification
************************

A group of letters, figures or a combination thereof which is either identical to, or the
coded equivalent of, the aircraft call sign to be used in air-ground communications, and
which is used to identify the aircraft in ground-ground air traffic services
communications.
ثيَناسةى فرِؤكة

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

ضةند ثيتيَكة يان كؤمةلَيَك ذمارةية يان تيَكةلَةيةكى ثيت و ذمارةية  ،يان هاوجوتة لةطةلَ نيشانةى فرِؤكةكة كة
بةكارئةهيَنريَت بؤ ثةيوةنديى هةوا بة زةوى وة يان هاوجوتة لةطةلَ دةستةواذةى ليَكضوى نيشانةى بانطةوازى فرِؤكةكة ،
ئةم ثيَناسةية بةكارئةهيَنريَت وةك بةلَطة لةسةر فرِؤكةكة لة ثةيوةندييةكانى زةوى بة زةوى كة خزمة طوزارى
مجوجؤلَى هةوايى ئةجنامى ئةدا .
متييز هوية الطائرة

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

جمموعة من احلروف أ أو جمموعة من األرقام أ أو جمموعة من حروف وأرقام أ أما مطابقة لعالمة نداء الطائرة اليت تستعمل
يف اإلتصاالت جـو – أرض أ وأمـا مطابقـة للمصـطلح الرمـزي املعـادل لعالمـة النـداء أ وهـي تسـتعمل للداللـة علـى الطـائرة يف
اإلتصاالت أرض – أرض اليت جتريها خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 4444, Doc 9694, Doc 9924
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130. Aircraft Observation
*************************

The evaluation of one or more meteorological elements made from an aircraft in
flight.
ت َيبينينى (مشت ليَطرتنى) فرِؤكة
***************************

هةلَسةنطاندنيَكة فرِؤكةكة لةكاتى فرِيندا ئةجنامى ئةدا بؤ دياردةيةكى هةوايى يان زياتر .
رصدة الطائرة

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

تقييم جتريه الطائرة يف أثناء طريانها لظاهرة جوية أو أكثر.
) ( References: Annex 3, Doc 4444
131. Aircraft Operating Agency
*****************************

The person, organization or enterprise engaged in, or offering to engage in, an aircraft
operation.
ِريَكخراوى بةطةرِخستنى فرِؤكة

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

كةسيَك يان ِريَكخراويَك يان ثرِؤذةيةكة بةلَيَنى بةطةرِخستنى فرِؤكةيةك ئةدا يان ئؤفةريَك ثيَشكةش ئةكا بؤ
بةطةرِ خستنى فرِؤكةكة .
وكالة تشغيل طائرةِ
*****************

شخص أو منظمة أَو مشروع يتعهد بتشغيل الطائرة أو يقدم عرضا لتشغيلها.
) ( References: Annex 10 Volume II
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132. Aircraft Operating Manual
*******************************

A manual, acceptable to the State of the Operator, containing normal, abnormal and
emergency procedures, checklists, limitations, performance information, details of the
aircraft systems and other material relevant to the operation of the aircraft.
Note.— The aircraft operating manual is part of the operations manual.
ِر َيبةرى ئيش ثيَكردنى فرِؤكةكة

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

ِر َيبةريَكة رِةزامةندى وآلتى بةطةرِخةرى فرِؤكةكةى لةسةردراوة كة تيَيدا تةواوى ِريَكارة ئاسا ييةكان ه نائاسايى يةكان ه
ِريَكارةكانى دؤخب كتوثرِى ه ليستةكانى وردبينى و ئةو زانيارييانةى كة ثةيوةسنت بةكاركردنى فرِؤكةكة لةطةلَ وردةكارى
سيستمةكانى فرِؤكةكة و هةر بابةتيَكى تر كة ثةيوةندى بة كارثيَكردنى فرِؤكةكةوة هةبيَت .
ت َيبينى  :رِ َيبةرى خستنةطةرِى فرِؤكة بةشيَكة لة رِ َيبةرى كردةكان .
دليل تشغيل الطائرة ً
*****************

دليل حصلت موافقة دولة امل شغل عليه أ يتضـمن السـياقات اإلعتياديـة وغـري اإلعتياديـة وسـياقات حـاالت الطـواريء وقـوائم
التدقيق واحملدوديات واملعلومات املتعلقة ب داء الطائرة وتفاصيل أنظمة الطائرة ومواد أخرى هلا عالقة بتشغيل الطائرة.
مالحظة – .دليل تشغيل الطائرة جزءا من دليل العمليات .
) ( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 9760, Doc 9868

107

133. Aircraft Operator
****************** **

A person, organization or enterprise engaged in or offering to engage in an aircraft
operation.
بةطةرِخةرى فرِؤكةكة (ئيش ثيَكةرى فرِؤكةكة)

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

هةر كةسيَك يان رِيَكخراويَك يان دةزطايةك كة فرِؤكةيةك ئيش ثيَبكا يان ئامادةبيَت بؤ ئيش ثيَكردنى.
مشغل الطائرة

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

من يشغل أي عملية طريان أو يعرض تشغيلها سواء كان شخصا أو منظمة أو مؤسسة.
) ( References: Annex 9, Doc 9944, Doc 9957, Doc 9973
134. Aircraft Operators’ Documents
*********************************

Air waybills/consignment notes, passenger tickets and boarding passes, bank and agent
settlement plan documents, excess baggage tickets, miscellaneous charges orders
(M.C.O.), damage and irregularity reports, baggage and cargo labels, timetables, and
weight and balance documents, for use by aircraft operators.
دؤكؤميَنتةكانى بةطةرِخةرى فرِؤكةكان

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

ئةمانـةى خـوارةوة ئةطريَتـةوة ( :ثسـولَةكان) دؤكؤميَنتـةكانى كـارطؤى ئامسـانى  /نوسـراوة نيَردراوةكـانى كـارطؤ و تكتـى
فرِؤكةكان ه كارتى (بؤردين) سةركةوتن بؤ فرِؤكةكة ه دؤكؤميَنتى ثاكتاوكردنى دارايى بانكةكان و بريكارةكان ه كـارتى كـاآل
زيادةكــان ه فــةرمانو رةمس ـة هةمــة جؤرةكــانى تــر ( )M.C.Oه رِاثؤرتــةكانى لــة نــاوبردن ه سةرثيَضــييةكان ه كــارتى
ناســينةوةى كاآلكــان و كةرةســتةكان ه خشــتةى كــاتى طةشــتةكان و ثســولَةى كــيَش و بارةكــان بــؤ بــةكارهيَنان لةاليــةن
وةبةرهيَنةرانى فرِؤكةكةوة .
وثائق مشغلي الطائرات

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

مستندات الشحن اجلوي  /إشعارات إرساليات الشحن وتذاكر الركاب وبطاقات صعود الطائرة ومستندات التسوية املالية للبنوك
والـوكالء وبطاقــات األمتعــة الزائـدة وأوامــر الرســوم املتفرقـة (  ) M.C.Oوتقــارير التلفيــات واملخالفـات وبطاقــات تعريــف
األمتعة والبضائع وجداول مواعيد الرحالت ومستندات الوةن واحلمولة ليستعملها مستثمرو الطائرات.
) ( References: Annex 9, Doc 9957
135. Aircraft Proximity
********************

A situation in which, in the opinion of a pilot or air traffic services personnel, the
distance between aircraft as well as their relative positions and speed have been such
that the safety of the aircraft involved may have been compromised. An aircraft
proximity is classified as follows:
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Risk Of Collision: The risk classification of an aircraft proximity in which serious risk
of collision has existed.
Safety Not Assured: The risk classification of an aircraft proximity in which the safety
of the aircraft may have compromised.
No risk Of Collision: The risk classification of an aircraft proximity in
which no risk of collision has existed.
Risk Not Determined. The risk classification of an aircraft proximity in which
insufficient information was available to determine the risk involved, or inconclusive
or conflicting evidence precluded such determination.
ليَك نزيكبونةوةى فرِؤكةكان

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

دؤخيَكة لةاليةن فرِؤكةوان يان كارمةندانى مجوجؤلَى ئامسانييةوة ئةبينريَت كة مـاوةى نيَـوان فرِؤكـةكان لةطـةلَ شـويَن و
خيَراييـةكانيان بةشـيَوةيةكة هةرِةشــة لةســةر ســةالمةتيان ئــةكا  ،نزيكــى فرِؤكــةكانيش بــةم شـيَوةيةى خـوارةوة ثــؤ َلني
ئةكريَت:
 مةترسى ثيَكدادان  :ثؤلينيَكة بؤ مةترسى دروستبوون لة ئةجنامى نزيك بونةوةى فرِؤكةكان لة مةترسييةكى ترسناك بؤِروودانى ثيَكدادان .
 سةالمةتيةك بآ دلَنيايى ( بة طومان)  :ثؤلينيَكـة بـؤ مةترسـى لـة ئـةجنامى نزيـك بونـةوةى فرِؤكـةكان كـة بـة هؤيـةوةسةالمةتى فرِؤكةكان رِووبةرِوى مةترسى ببنةوة .
 مةترسى ثيَكدادان نيية  :ثؤلينيَكة بؤ مةترسى لة ئةجنامى نزيكبونةوةى فرِؤكةكان مةترسى ثيَكدادانى ليَوة ِروونادا . مةترسييةكى ناديار  :ثؤلينيَكة بؤ مةترسى لة ئةجنامى نزيكبوونةوةى فرِؤكةكان بآ ئةوةى هيض زانيارييةك هةبيَت بؤخةمالندنى مةترسييةكى ضاوةرِوان كراو يان بةلَطةيةكى دروست يان نادروست كةببيَلَيَت مةترسييةكة ديارى بكريَت.
التقارب بني الطائرات

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

حالة يرى فيها الطيار أو موظفو خدمات احلركة اجلوية أن املسافات بني طائرات أ باإلضافة اىل موقعهـا وسـرعتها كانـت علـى
النحو الذي رمبا هدد سالمة الطائرات املعنية  .ويصنف التقارب بني الطائرات كما يلي:
خطر التصادم  :تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات نش عنه خطر جسيم حلدوث تصادم بسببه.
السالمة غري مضمونة :تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات نش عنه إحتمال بتعريض سالمة الطائرات للخطر.
ال يوجد خطر تصادم  :تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات مل ينش عنه خطر للتصادم بينها.
اخلطر مل يتحدد :تصنيف للخطر الناتج عن تقارب بني طائرات دون توافر معلومات كافية لتقدير اخلطر املتوقع أ أو وجود
أدلة غري قاطعة أو متضاربة حالت دون تقدير مدى اخلطر.
) ( References: Doc 4444
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136. Aircraft Required To Be Operated With a Co – Pilot
**************************************************************

A type of aircraft that is required to be operated with a co - pilot, as specified in the
flight manual or by the air operator certificate.
ئةو فرِؤكانةى كة ثيويستييان بة ياريدةرى فرِؤكةوان هةية
***********************************************

ئةو فرِؤكانةية كة لة ِر َيبةرى ئيش ثيَكردنكةيان يان برِوانامةى ئيش ثيَكةرةكةيان دةقيَك هاتوة كة ئيشثيَكردنى
فرِؤكةكة ثيَويستى بة ياريدةدةرى فرِؤكةوان هةية .
الطائرات اليت يتطلب تشغيلها وجود مساعد طيار
**************************************

الطائرات اليت ورد نص يف دليل تشغيلها أو يف شهادة املشغل على أن تشغيلها يتطلب وجود مساعد طيار.
) ( References: Annex 1
137. Aircraft Security Check
**************************

An inspection of the interior of an aircraft to which passengers may have had access
and an inspection of the hold for the purposes of discovering suspicious objects,
weapons, explosives or other dangerous devices, articles and substances.
ثشكنينى ئاسايشيى فرِؤكةيةك

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

ثشــكنيين شــويَنةكانى نــاوةوةى فرِؤكةيــةك كــة ريَــوا و طةشــتياران دةتــوانن بيطــةنآ لةطــةلَ ثشــكنينى ئــةو شــتانةى كــة
هةلَطرياون لةاليةن ِريَوا و طةشتيارةكان بةمةبةستى دلَنيـايى لـة نـةبوونى شـتى طومانـاوى يـان تةقةمـةنى يـان ئـامرِاز يـان
كةرةستة يان شتى قةدةغةكراو .
الفحص األمين للطائرة
******************

تفتيش األماكن داخل الطائرة اليت ميكن أن يصل اليها املسافرون وتفتيش األشياء احملمولة من قبـل املسـافرين لغـرض الت كـد
من عدم وجود أجسام مريبة أو أسلحة أو متفجرات أو أية أدوات أو مواد أو أشياء أخرى خطرة.
) ( References: Annex 17
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138. Aircraft Security Search
**************************

A thorough inspection of the interior and exterior of the aircraft for the purpose of
discovering suspicious objects, weapons, explosives or other dangerous devices, articles
or substances.
طةرِانى ئاسايشيى فرِؤكة

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

ثشكنينيَكة شويَنةكانى ناوةوة و دةرةوةى فرِؤكةيةك ئةطريَتةوة مةبةست دؤزينةوةى هةر شتيَكى طوماناوى يان ضةك يان
تةقةمةنى يان هةر شتيَك كة قةدةغةكراوبيَت .
البحث األمينِ للطائرةِ
****************

تفتيش يشمل األماكن داخل وخارج الطائرة لغرض إكتشاف أية أجسام مريبة أو أسـلحة أو متفجـرات أو أيـة أدوات أو مـواد أو
أشياء أخرى خطرة.
) ( References: Annex 17
139. Aircraft Stand
****************

A designated area on an apron intended to be used for parking an aircraft.
شويَنى وةستانى فرِؤكة /وةستيَنطةى فرِؤكة

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

شويَنيَكى دياريكراوة لة طؤرِةثانى (ثاركى) وةستانى فرِؤكةكاندا بةكارئةهيَنريَت بؤ وةستاندنى فرِؤكة .
مكان وقوف الطائرات
*********************

منطقة معينة يف ساحة وقوف الطائرات تستخدم لوقوف الطائرات.
) ( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9881
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)140. Aircraft Station (RR S1.83
******************************

A mobile station in the aeronautical mobile service, other than a survival craft station,
located on board an aircraft.
ويَستطةى فرِؤكة ()RRS1.83

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

ويَستطةيةكى جوآلوة لة خزمة طوزاري فرِينى جوآلوى باركراو لةسةر فرِؤكةكان جطـة لـةو ويَسـتطةيةى كـة لـة بنةرةتـدا
لةسةر فرِؤكةكةداية .
حمطة الطائرةِ نوع ( ) RR S1.83
****************************

حمطة متنقلة ضمن خدمة الطريان املتنقلة حممولة على منت الطائرة غري احملطة املوجودة أصال بالطائرة.
) ( References: Annex 10 Volume II
141. Aircraft Type Groupings or Aircraft Type Group
****************************************************

Aircraft are considered to belong to the same group if they are designed and assembled
by one manufacturer and are of nominally identical design and build with respect to all
details which could influence the accuracy of height-keeping performance.
كؤمةلَةى شيَوةى فرِؤكةكان

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

ئةو فرِؤكانةى كة يةك ( كؤمثانيا) يـان يـةك دروسـتكةر ديـزاين و كـؤي كردبيَتنـةوة لـة هـةمان كؤمةلَـة ئةذمارئـةكريَن
ههةروةها لة هةمان كؤمةلَة ئةذمارئةكريَن ئةطـةر تةنانـة بـةناويش هـاو جـو بـن لـة شـيَوازى ديـزاين و دروسـتكردنى
فرِؤكةكان ثةيوةست بةو ووردةكارييانةى كة دةتوانيَت لة بلَنديدا كاربكاتة سةر ثاريَزطارى كردن لة كاركردنى فرِؤكةكة .
جمموعات طرة الطائرات

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

تعترب الطائرات من نفس اجملموعة إذا صممها ومجعها صانع واحدأ و اذا كانت متطابقة امسيـاً مـن حيـث التصـميم والصـنع
فيما يتعلق بكل التفاصيل اليت ميكن أن تؤثر يف دقة أداء احملافظة على العلو.
) ( References: Doc 9574, Doc 9937
142. Aircraft — Type Of
************************

All aircraft of the same basic design including all modifications thereto except those
modifications which result in a change in handling or flight characteristics.
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فرِؤكة – لةجؤرى

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

ئــةو فرِؤكةيــة ئةطريَتــةوة كــة هــةمان ديزاينــى بنــةرِةتى هــةبيَت و هــةموو طؤرِانكاريــةكى تيَــدا كرابيَــت جطــة لــةو
طؤرِانكارييانةى كة دةبيَتة هؤى طؤرانكارى لة رِةوشةكانى فرِؤكةكة .
طائرة – من النوع
***************

كل طائرة من نفس التصميمِ األساسيِ تتضمن مجيع التعديالت اليت أجريت بإستثناء التعديالت اليت تؤدي اىل إحداث تغريات
يف خصائص الطائرة.
) ( References: Annex 1
143. Aircraft/Vehicle
******************

May be used to describe either a machine or device capable of atmospheric flight, or a
vehicle on the airport surface movement area (i.e. runways and taxiways).
فرِؤكة  /طاليسكة

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

دةستة واذةيةكة دةتوانريَت بةكارببيَنريَت بؤ ناساندنى بزويَنةريَك يان ئامرِازيَك كة بتوان َيت بفرِيَت يان طاليسكةيةك
جبولَيَت لة ناوضةى مجوجؤلَى فرِؤكةخانة (لةسةر فرِطة يان لةسةر ( تةكسى وةى ) رِارةوى هيَوربونةوة ) .
طائرة  /عربة
**************

مصطلح ميكن أن يستعمل لوصف ماكنة أو وسيلة قادرة علـى الطـريان أو عربـة تتحـرك يف منطقـة احلركـة باملطـار ( علـى
املدرج أو على ممرات الزوفان ).
) ( References: Doc 9688
144. Air Defence Identification Zone
*************************************

Special designated airspace of defined dimensions within which aircraft are required to
comply with special identification and/or reporting procedures additional to those
related to the provision of air traffic services (ATS).
ناوضةي تةرخانكراو بؤ بةرطرى ئامسانى

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

(كايةيةكى ئامسانيية ) بة ِرووبةريَكى دياريكراو كة تيا داوا لة فرِؤكةكان ئةكريَت ثابةندبن بة نيشانةى ناساندنى
فرِؤكةكانيان لةطةلَ  /يان ثابةند بن بة رِيَكارةكان بؤ ثيَ ِراطةياندنى شويَنةكانيان زياد لةو رِيَكارانةى كة تايبةتن بة
ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى مجوجؤلَى هةوايى .
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املنطقة املخصصة للدفاع اجلوي
************************

جمال جوي ذو أبعاد حمددة ضمنه يتطلب من الطائرات أن تلتزم بعالمة تعريف خاصة و  /أو سياقات لإلبالغ عـن مواقعهـا
إضافة للسياقات املخصصة لتقديم خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Annex 4, Annex 15

145. Air-Ground Communication
*********************************

Two-way communication between aircraft and stations or locations on the surface of
the earth.
ثةيوةندى هةوا بة زةمني

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

ثةيوةندييةكة بة دوو ئارِاستة لة نيَوان فرِؤكةكان و شويَنةكانى سـةرزةوى و ويَسـتطةكان و /يـان لـة نيَـوان فرِؤكـةكان و
شويَنةكانى سةرزةوى .
إتصال جو – أرض

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

إتصال بإجتاهني بني الطائرات وحمطات أو مواقع على سطح األرض.
) ( References: Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432
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146. Air-Ground Control Radio Station
****************************************

An aeronautical telecommunication station having primary responsibility for handling
communications pertaining to the operation and control of aircraft in a given area.
ويَستطةى ثةيوةنديية رِاديؤييةكانى هةوا بة زةوى

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

ويَســتطةيةكة بــؤ ثةيوةندييـة فرِؤكةوانيي ـةكان ه دابينكردنــى ثةيوةنديي ـةكانى دةكةويَتــة ئةســتؤ ثةيوةســت بــة كــردةى
فرِؤكةكان و ضاوديَرى كردنيان لة ناوضةيةكى دياريكراودا .
حمطة مراقبة اإلتصاالت الراديوية جو – أرض
************************************

حمطة إتصاالت طريان تقع عليها مسؤولية ت مني اإلتصاالت املتعلقة بعمليات الطائرات ومراقبتها يف منطقة معينة.
) ( References: Annex 2, Annex 10 Volume II

147. Air-Initiated Comm-B (AICB) Protocol
*******************************************

A procedure initiated by a Mode S aircraft installation for delivering a Comm-B
message to the ground.
ِريَكةوتننامةى ثةيوةندييةكان لة جؤرى ) Comm – B ( AICB
******************************************************

ضةند ريَكاريَكة يان كارسازييةكة لة رِيَطةى سيستمى جؤرى  Sى باركراو لةسةر فرِؤكةكان دةكريَـت بـؤ نـاردنى نامـةى
 Comm – Bبؤ زةوى .
عقد اإلتصاالت من النوع ) Comm – B ( AICB
******************************************

إجراءات أو سياقات تتم من خالل منظومة النمط  Sاحملمولة على منت الطائرة إلرسال رسالة  Comm – Bاىل األرض .
) ( References: Doc 9688, Doc 9871
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148. Airline
********

As provided in Article 96 of the Convention, any air transport enterprise offering or
operating a scheduled international air service.
كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى

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

هةر دامةزراوةيةك بؤ طواستنةوةى ئامسانى ه خزمة طوزاريية هةوايية نيَودةولَةتييةكان بةثآى بةندةكانى مادةى 96
لة ِريَكةوتن نامةى شيكاغؤ ثيَشكةش ئةكا .
شركة الطريان

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

أي مؤسسة للنقل اجلوي تقدم أو تشغل خدمات جوية دولية طبقا ألحكام املادة  96من اإلتفاقية ( إتفاقية شيكاغو).
) ( References: Annex 9, Doc 9957
149. Airmanship
**************

The consistent use of good judgement and well - developed knowledge, skills and
attitudes to accomplish flight objectives.
رِةوشى كةسى فرِينزان

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

كةسيَكة كة خاوةنى زانيارى بيَت و ليَباتويى و شارةزايى هةبيَت كة بتوانيَت برِيارى دروست بدا بؤ بةرِ َيكردنى طةشتيَك
و ئةجنام دانى ئاماجنةكانى.
مواصفات رجل اجلو
***************

شخص يتمتع مبعرفة ومهارات ومواقف متكنه من إختاذ قرارات صحيحة وثابتة إلجناة أهداف الرحلة .
) ( References: Annex 1
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150. AIRMET Information
**************************

Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence or
expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the
safety of low - level aircraft operations and which was not already included in the
forecast issued for low level flights in the Flight Information Region ( FIR) concerned
or sub – area thereof.
زانياريى دياردة هةواييةكانى بةطةرِحسنت
*************************
ضةند زانيارييةكة نوسينطةى ضاوديَرى كةش و هةوا دةرى ئةكا سةبارة بة ثيَش بينى رِوودانى دياردة كةش ناسـيةكان
لــة قؤناغيَكـدا و لةســةر ريَرةويَــك بــةهؤي ئــةو زانيارييانــةوة كاريطــةرى لةســةر ســةالمةتى فرِؤكــةكان هــةبيَت لةســةر
ئاستةنزمةكانى فرِين بة مةرجىَ ئةو زانيارييانة لةوةوثيَش نةهاتبيَت لة رِيـزى ثـيَش بينيـةكانى ثيَشـووترى دةرضـوو
بؤ طةشتةكان بؤ ئةو ئاستة نزمانة لة ناوضـةى زانيـاري فرِينـى تايبةمتةنـد يـان لةهـةر ناوضـةيةكى الوةكـى تـر سـةربةو
ناوضةية
معلومات األرصاد اجلوية التشغيلية

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

معلومات يصدرها مكتب مراقبة األحوال اجلوية عن حدوث أو توقع حدوث ظواهر جوية معينة يف مرحلة أثناء الطريق من
ش نها أن تؤثر على سالمة الطائرات على مستويات الطريان املنخفضة أ ومل تكن قد أدرجت من قبل يف التبؤات الصادرة
للرحالت اجلوية على املستويات املنخفضة يف إقليم معلومات الطريان املختص أو يف أي منطقة فرعية تابعة له.
)( References: Annex 3, Annex 11, Doc 4444

151. Air Navigation Services
***************************

This term includes air traffic management (ATM), communications, navigation and
surveillance systems (CNS), meteorological services for air navigation (MET), search
and rescue (SAR) and aeronautical information services/aeronautical information
management (AIS/AIM). These services are provided to air traffic during all phases of
operations (approach, aerodrome and en route).
خزمة طوزارى كةشتيةوانى

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

دةستة واذةكة ئةم بابةتانة ئةطريَتةوة:
خزمة طوزارييةكانى بة ِريَوةبردنى مجوجؤلَى ئامسانى ATM
سيستمةكانى ثةيوةندى و كةشتيوانى و(سوسةكردن) بينينطيَ ِرى CNS
خزمة طوزارى ت َيبينى كةش و هةوا MET
خزمةتى طةرِان و فرياكةوتن SMR
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خزمةتى زانياريية فرِؤكةوانييةكان AIS
ئةو خزمة طوزارييانة لة هةموو قؤناغةكانى بةطةر خسنت ثيَشكةش ئةكريَن وةك (نزيك بونةوة ه فرِؤكةخانة و لةسةر
ِريَرِةوةكان)
خدمات املالحة اجلوية

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

يشمل هذا املصطلح خدمات إدارة احلركة اجلوية (  )ATMونظم اإلتصاالت واملالحة واإلستطالع (  )CNSوخدمات
األرصال اجلوبة (  )METوخدمة البحث واإلنقاذ (  )SARوخدمة معلومات الطريان (  .)AISوتقدم هذه اخلدمات يف
مجيع مراحل العمليات ( اإلقرتاب واملطار وأثناء الطريق ) .
) ( References: Doc 9161, Doc 9734 Part A and Part B

)152. Air Navigation Services Provider (ANSP
*************************************************

Any entity providing ATM and/or other air navigation services mentioned above.
ثيَشكةش كارى خزمة طوزارييةكانى كةشتيوانى ئامسانى

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

هةرثيَكباتةيةك يان هةر اليةنيَك بتوانيَت خزمة طوزاريى كةشتيوانى ئامسانى يـان ئـةو خزمةتطوزاريـة كةشـتيوانيانةى
كة لة ثيَشةوة ئاماذةيان ثيَدراوة دابني بكا .
مقدم خدمات املالحة اجلوية

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

أي كيان يوفر خدمات املالحة اجلوية و/أو خدمات املالحة اجلوية املذكورة أعاله.
) ( References: Doc 9161
153. Air Operator
***************

The air operator is a person, organization or enterprise engaged in or offering to engage
in an aircraft operation.
كارطةرى هةوايى

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

هةركةسيَك يان دةزطايةك يـان رِيَكخراويَـك يـان كؤمثانيايـةك هةسـتيَت بـة بةطةرِخسـتنى ثرِؤسـةى (كـردةى) فـرِين يـان
ئامادةيى هةبيَت بؤ جيَبةجيَكردنى كردةى فرِينةكة .
املشغل اجلوي

***********

املشغل اجلوي هو أي شخص أو منظمة أو شركة تقوم بتشغيل عملية طريان أو تعرض القيام بتشغيلها.
) ( References: Doc 9973
118

)154. Air Operator Certificate (AOC
************************************

A certificate authorizing an operator to carry out specified commercial air transport
operations.
برِوانامةى ئيشثيَكةرى ئامسانى)(AOC

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

بروانامةيةكة ِريَطة بة ئيشثيَكةرى ئامسانييةكة ئةدا بؤ ئةجنام دانى ثرؤسةكانى (كردةكانى) طواستنةوةى ئامسانيى
بازرطانيى سنوردار .
شهادة املشغل اجلوي ( )AOC

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

هي شهادة ختول املشغِّل القيام بعمليات نقل جوي جتاري حمددة.
( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 8335, Doc 9734 Part A and Part B, Doc
) 9760, Doc 9868, Doc 1002

155. Airport Authority
*********************

The entity responsible for the operational management of the airport.
دةستةآلتى فرِؤكةخانة

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

ئةو اليةنة بةرثرسةية يان ئةو ثيَكباتة بةرثرسةية لة بة ِريَوةبردنى خستنةطةرِى فرِؤكةخانة.
سلطة املطار

***********

الكيان املسؤول عن االدارة التشغيلية للمطار .
) ( Reference : Doc 9830
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156. Airport Phase of Operations
*********************************

Any or all phases of aircraft operations involving approach, landing, take-off and/or
departure.
قؤناغى ضاالكييةكانى فرِؤكةخانة

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

هةر قؤناغيَك لة قؤناغةكانى فرِين يان تةواوى قؤناغى كردةكان كة ثةيوةسنت بة نزيك بونةوة و نيشتنةوة و هةلَطةرِان
يان بةجآ هيَشنت (دةرضوون و هةلَسان) .
مرحلة عمليات املطار

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

أي مرحلة من العمليات أو مجيع مراحل العمليات اليت تتعلق باإلقرتاب واهلبوط واإلقالع و/أو املغادرة.
) ( References: Doc 9161
157. AIRPROX
************

The code word used in an air traffic incident report to designate aircraft proximity.
ئامبازبوون (ايربروكس)

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

دةســتة واذةيةكــة بــةكاردةهيَنريَت بــؤ ئاطاداركردنــةوة لــة ِرووداوةكــانى مجوجــؤلَى ئامســانى بــة مانــاى نزيكبونــةوةى دوو
فرِؤكةكة لةيةكرت.
أيربروكس

*********

املصطلح املستخدم يف التبليغ عن وقائع احلركة اجلوية وهو يعين تقارب طائرتني .
) ( References: Doc 4444
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158. Air – Report
***************

A report from an aircraft in flight prepared in conformity with requirements for
position, and operational and/or meteorological reporting.
Note.— Details of the AIREP form are given in the PANS-ATM (Doc 4444).
ِراثؤرتى هةوايى
**************

ِراثؤرتيَكة لة فرِؤكةيةكةوة ئامادة دةكريَت لةكاتى فرِينيدا بةث َيى مةرجةكانى ئاطاداركردنةوة لة شويَنةكةى يان لة
كردةكان يان لة بارودؤخى كةش و هةوا .
تآبينى  :ووردةكارى رِاثؤرتى هةوايى لة دؤكؤمينتى  4444دا هاتوة.
التقرير اجلوي

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

تقرير من طائرة أثناء طريانها يعد طبقا لشروط اإلبالغ عن املوقع أو عن العمليات أو عن األحوال اجلوية.
مالحظة  :تفاصيل التقرير اجلوي مذكورة يف املستند الدولي Doc 4444
) ( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Doc 4444
159. Air Safety Charge
********************

A levy applied to passengers that is designed specifically to contribute towards the
recovery of RSOO costs for providing safety oversight services.
باجى سةالمةتى هةوايى

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

باجيَطة لةسةر طةشتيار يان رِيَوا دائةنريَت و مةبةست لة وةرطرتنى بةشدارى كردنة لـة طيَرِانـةوةى ئـةو خةرجيانـةى كـة
ِريَكخراوى ناوضةيى بؤ سةالمةتى ئامسانى ئةيكا بؤ دابينكردنى خزمة طوزارييةكانى ضاوديَرى سةالمةتى.
رسم السالمة اجلوية

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

جباية تُفرض على املسـافرين وتهـدف علـى وجـه التحديـد إىل املسـاهمة يف اسـرتداد التكـاليف الـيت تتكبـدها منظمـة إقليميـة
ملراقبة السالمة اجلوية يف سبيل توفري خدمات مراقبة السالمة.
) ( References: Doc 9734 Part A and Part B

160. Airshed
********

Mass of air that behaves in a coherent way with respect to the dispersion of emissions.
For the purpose of dispersion studies performed with numerical models, it can therefore
be considered as a single analysis and management unit.
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بارستة هةوا

**********

بارستةيةك هةواية بة ضرِييةك ئةجولَيَتةوة كة ثةيوةندى هةيـة بـة ثـةرش بـوونى (دةرثـةرِيوةكان)  ،وة بـؤ مةبةسـتى
ليَكؤلَينةوةى ئةو ثةرشبونانةى كة بة منونةى ذمارةيى رِووئـةدا دةتوانريَـت وةك يةكةيـةكى شـى كردنـةوة و كـارطيَرى
تاك دابنريَت .
مستجمع اهلواء

***********

كتلة من اهلواء تتصرف بطريقة متماسكة فيما يتعلق بتشتت اإلنبعاثات .ولغرض دراسات التشتت اليت جترى بنماذج رقميـة
ميكن لذلك إعتبارها وحدة حتليلية وإدارية مفردة.
( References: Doc 9889
161. Airship
**********

A power-driven lighter-than-air aircraft.
بالَؤنى بزويَندار

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

ئامرِازيَكة ئةف ِريَنريَت بة بةكارهيَنانى وزةيةك سوك تربيَت لة طاليسكةى هةوايى.
منطاد ذو حمرك
*************

وسيلة تقاد بإستخدام الطاقة أخف من املركبة اهلوائية.
) ( References: Annex 1, Annex 7
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162. Airside
********

The movement area of an airport, adjacent terrain and buildings or portions thereof,
access to which is controlled.
 ناوضةى ئامسانى/ ناوضةى هةوايى
******************************

 لةطة َل زةوى و دامةزراوةكانى دةوروبةرى فرِؤكةخانة يان بةشيَك، ناوضةى مجوجؤلَى فرِؤكةكانة لة ناو فرِؤكةخانةكةدا
.لةو دامةزراوانة كة لةرِيَطةى ضاوديَرى يةوة دةتوانريَت بيان طةيتآ
اجلانب اجلوي
***********

.منطقة حتركات املطار واألراضي واألبنية اجملاورة أو جزء منها يكون الوصول اليها حتت املراقبة
( References: Annex 17 )

163.Airspace
*********

Class A
***********

Restricted airspace where all operations must be conducted under IFR or SVFR. All
aircraft are subject to ATC clearance. All flights are separated from each other by ATC.
Class B
***********

Airspace where operations may be conducted under IFR or SVFR or VFR. All aircraft
are subject to ATC clearance. All flights are separated from each other by ATC.
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Class C
***********

Airspace where operations may be conducted under IFR or SVFR or VFR. Entering
Class C airspace only requires radio contact with the controlling air traffic authority,
though an ATC clearance will ultimately be required.
كايةيى ئامسانى

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

كايةى جؤرى  : Aكايةيكى سنوردارة ثيَويست ئةكا سةرجةم كردةكانى تيا بةرجةسـتةبكريَت بـةث َيى بنـةماكانى فرِينـى
ئاميَرى يان بنةماكانى فرِين بةضاو يـان بنـةماكانى فـرِين بـة بينينـى تايبـة  ،تيَيـدا هـةموو فرِؤكـةكان لـة ذيَـر رِكيَفـب
ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانيدان  ،ضاوديَرى ئامسانى هةموو طةشتةكان لة يةكرتى جيادةكاتةوة.
كايةى جؤرى  :Bكايةيةكة دةكريَت سةرجةم كردةكـانى تيـا بةرجةسـتةبكريَت بـةث َيى بنـةماكانى فرِينـى ئـاميَرى  ،فـرِين
بةضاو  ،فرِين بة بينينى تايبة و سةرجةم فرِؤكةكان لةذيَر رِكيَفب ضاوديَريى ئامسانيدان و ضـاوديَريى ئامسـانى هـةموو
طةشتةكان لةيةكرتى جيادةكاتةوة .
كايةى جؤرى  :Cكايةيةكة دةكريَت سةرجةم كردةكـانى تيـا بةرجةسـتةبكريَت بـةث َيى بنـةماكانى فرِينـى ئـاميَرى  ،فـرِين
بةضاو  ،فـرِين بـة بينينـى تايبـة بـةآلم ضـون بـؤ نـاو كايـةى  Cناكريَـت بـآ طرتنـى ثةيوةندييـةكى ب َيتـةىل لةطـة َل ئـةو
دةستةآلتةى كـة ضـاوديَرى مجوجـؤلَى هـةوايى دةكـا هةرضـةندة لـة كؤتاييـدا ثيَويسـتة مؤلَـة لـة ضـاود َيرى مجوجـؤلَى
ئامسانييةوة وةربطرييَت.
اجملال اجلوي
***********

اجملال اجلوي من الفئة  : Aجمال جوي مقيد جيب أن تُجرى فيه مجيع العمليات وفقا لقواعد الطريان اآللي أو
قواعد الطريان البصري أو قواعد الطريان البصري اخلاصة .وختضع فيه مجيع الطائرات لتصريح مراقبة احلركـة اجلويـة .
وتتوىل مراقبة احلركة اجلوية فصل مجيع الرحالت بعضها من بعض.
اجملال اجلوي من الفئة : Bجمال جوي جيـوة أن تُجـرى فيـه مجيـع العمليـات وفقـا لقواعـد الطـريان اآللـي أو قواعـد الطـريان
البصري أو قواعد الطريان البصري اخلاصة .وختضع فيه مجيع الطائرات لتصريح مراقبة احلركة اجلويـة .وتتـوىل مراقبـة
احلركة اجلوية فصل مجيع الرحالت بعضها من بعض.
اجملال اجلوي من الفئة  : Cجمال جوي جيوة أن تُجرى فيـه مجيـع العمليـات وفقـا لقواعـد الطـريان اآللـي أو قواعـد الطـريان
البصري أو قواعد الطريان البصري اخلاصة .وال يقتضي دخول اجملال اجلوي من الفئة  Cسوى إتصال بالالسلكي مـع السـلطة
اليت تتوىل مراقبة احلركة اجلوية على الرغم من ضرورة احلصول يف نهاية األمر على ترخيص من مراقبة احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 1031
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164. Airspace Concept
********************

An airspace concept describes the intended operations within an airspace. Airspace
concepts are developed to satisfy explicit strategic objectives such as improved safety,
increased air traffic capacity and mitigation of environmental impact. Airspace concepts
can include details of the practical organization of the airspace and its users based on
particular CNS/ATM assumptions, e.g. ATS route structure, separation minima, route
spacing and obstacle clearance.
بريؤكةى كايةى ئامسانى

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

ئاماذةية بؤ ئةو كردانةى كة بة نيازبيَت بةطةرِخبريَن لة هةر كايةيةكى ئامسانيدا ه ضةمكةكانى كايةي ئامسانييةكـةى تيـا
دائةنريَت بـؤ دابينكردنـى ئاماجنـة سـرتاتيجية ديارةكـان ،وةك باشـكردنى سـةالمةتى  ،فراوانكردنـى مجوجـؤلَى ئامسـانى و
كةمكردنةوةى كاريطةرى فرِين لةسةر ذينطة  ،بريؤكةى كايةى ئامسـانى وردةكـارى رِيَـك خسـتنى كردةيـى كايـةى ئامسـانى
لةخؤ دةطريَت لةطةلَ سوود ليَوةرطرتن لة بوارى ثةيوةندى ييةكان و كةشتيوانى و بينينطيَ ِرى و بة ِريَوةبردنى مجوجـؤلَى
ئامسانى بؤ منومة طرهمياتةى نةخشةسازى جؤرةكانى رِيَرةوة ئامسانيةكان و ديارى كردنى كـةمرتين مـاوةى جياكردنـةوةى
فرِؤكةكان و رِزطاربوون لةبةر بةستةكان.
مفهوم اجملال اجلوي

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

يصف مفهوم اجملال اجلوي العمليات املزمع تشغيلها يف أي جمال جوي بعينه وتوضع مفاهيم اجملاالت اجلويـة لتلبيـة أهـداف
اسرتاتيجية علنيةأ مثل حتسني السالمةأ وةيادة السعة املتاحـة للحركـة اجلويـةأ والتخفيـف مـن تـ ثري الطـريان علـى البيئـة.
وتتضمن مفاهيم اجملاالت اجلوية تفاصيل التنظيم العملي للمجال اجلوي واالنتفاع به استنادا إىل افرتاضـات حمـددة خبصـوص
االتصاالت واملالحة واالستطالع و ادارة احلركة اجلويةأ مثل افرتاضات هيكل طرق خـدمات احلركـة اجلويـةأ واحلـدود الـدنيا
للفصل بني الطائراتأ واملباعدة بني الطرق اجلويةأ واخللوص من العوائق.
) ( References: Doc 9613, Doc 9905, Doc 9992
125

165. Airspace Management
*************************

The process by which airspace options are selected and applied to meet the needs of the
ATM community.
بة ِريَوةبردنى كايةى ئامسانى

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

كردةيةكة بةهؤيةوة دةتوانريَت بذاردة تايبةتةكان بة كايةى ئامسانى ديارى بكريَت و لـة هـةمان كاتـدا ج َيبـةج َيبكريَن بـؤ
مسؤطةر كردنى ثيَويستييةكانى ئةو اليةنانةى بةرثرسن لة بة ِريَوةبردنى مجوجؤلَى ئامسانى .ATM
إدارة الفضاء اجلوي
**************

عملية يتم من خالهلا حتديد اخليارات اخلاصة بالفضاء اجلوي وتطبيقها لتلبيـة حاجـات اجلهـات املسـؤولة عـن عمليـات إدارة
احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 9882
166. Air-Taxiing
**************

Movement of a helicopter/VTOL above the surface of an aerodrome, normally in
ground effect and at a ground speed normally less than 37 km/h (20 kt).
Note.— The actual height may vary, and some helicopters may require air-taxiing
above 8 m (25 ft) AGL to reduce ground effect turbulence or provide clearance
for cargo slingloads.
بالَةفرِآ لة بةرزييةكى نزمدا
*************************

جولَةى فرِؤكةيةكى هةىل كؤثتةر يان ئةو فرِؤكةيةى كة بةستونى بةرزئةبيَتةوة و ئةنيشيَتةوة ( ) VTOLلةسةر

ِرووى فرِؤكةخانةكة بةهؤي كاريطةريى زةوييةوة ه خيَراييى ِرؤيشتنى فرؤكةكة لة سةر زةوى لة  37كم لة كا

ذميَريَكدا كةمرتبيَت ( 20طرآ).
ت َيبينى  :دةكريَت بةرزايى فرؤكةكان جياوازييان هةبيَت  ،هةندآ جار ثيَويست دةكا هةندآ لةو هةليكؤثتةرانة
لةبةرزييةكى تا 8م لةسةر رِووى فرِؤكةخانة بالَة فرِ َىبكةن بؤ كةمكردنةوةى طيَذةلَوكة لةسةر زةوى و يان مانةوةيان
ماوةيةك بؤ شؤرِكردنةوةى طوريس بؤ هةلَطرتنى كةرةستةى ثيَويست لة دةرةوةى فرؤكةكة .
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444
التحليق على أرتفاع منخفض

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

حترك طائرة هيليكوبرت أو طائرة عمودية اإلقالع واهلبوط فوق سطح املطار أ عادة بفعـل تـ ثري األرض وبسـرعة السـري علـى
األرض تكون عادة أقل من  37كيلومرتا يف الساعة (  20عقدة ).
مالحظة :قد يتفاوت العلو الفعلي أ وقد يتطلب األمر يف بعض طائرات اهلليكوبرت أن حتلق على إرتفاع يزيد على
 8أمتار (  25قدم ) فوق سطح األرض أ خلفض اإلضطراب الناتج عـن تـ ثري األرض أو لـرتك مسـافة كافيـة حلمـل البضـائع
باحلبال خارج الطائرة.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444
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167. Air Temperature
*******************

The temperature indicated by a thermometer exposed to the air in a place sheltered from
direct solar radiation (degree Celsius, °C).
ثلةى طةرمى هةوا

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

ئةو ثلة طةرميةية كة طةرمى ثيَوى طةرما نيشانى ئةدا لة شويَنيَكدا كةهةواكةى كراوة و ئارام بيَت و لة ذيَـر كاريطـةرى
تيشكى خؤرى رِاستةوخؤدا نةبيَت.
درجة حرارة اهلواء

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

درجة احلرارة اليت يشري اليها ميزان احلرارة عندما يكون معرضا للهواء يف مكان مبن ى عن اإلشـعاع الشمسـي املباشـر ( درجـة
مئوية )
) ( References: Doc 9837
168. Air-to-Ground Communication
**********************************

One-way communication from aircraft to stations or locations on the surface of the
earth.
ثةيوةنديى هةوا بةزةوى

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

ثةيوةندييةكى يةك ئارِاستةية لة فرِؤكةكانةوة بؤ ويَستطةكان يان لة فرِؤكةكانةوة بؤ شويَنةكانى سةر زةوى .

اإلتصال من اجلو اىل األرض

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

إتصال يف إجتاه واحد من الطائرات اىل حمطات أو مواقع على سطح األرض.
) ( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444
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169. Air Traffic
************

All aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an aerodrome.
مجوجؤلَى هةوايى
***************

. سةرجةم ئةو فرِؤكانةي كة لة ئامساندان يان لة ناوضةى مجوجؤلَى ئامسانب دان
احلركة اجلوية

***********

.مجيع الطائرات املوجودة يف اجلو أو يف منطقة املناورة باملطار
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9734 Part A and Part B )

170. Air Traffic Advisory Service
*************************************

A service provided within advisory airspace to ensure separation, in so far as
practical, between aircraft which are operating on IFR flight plans.
خزمةتطوزارى رِاويَذكارى مجوجؤلَى هةوايى

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

خزمةتيَكة لة ناو كايةى ئامسانيدا ثيَشـكةش ئـةكريَت بـؤ دةسـتةبةركردن و دورخسـتنةوة ( ئةوةنـدةى طوجنـاو بيَـت) لـة
. نيَوان ئةو فرِؤكانةى كة ئةفرِن بة فرِينى ئاميَرى
اخلدمة اإلستشارية للحركة اجلوية

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

.خدمة تؤدى يف داخل جمال جوي إستشاري لضمان املباعدة أ بني الطائرات اليت تطري طبقا خلطة طريان آلي
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )

171. Air Traffic Control ( ATC ) Clearance
********************************************

Authorization for an aircraft to proceed under conditions specified by an air traffic
control unit.
Note 1.— For convenience, the term “air traffic control clearance” is Frequently
abbreviated to “clearance” when used in appropriate contexts.
Note 2.— The abbreviated term “clearance” may be prefixed by the words “taxi”,
“take-off”, “departure”, “en route”, “approach” or “landing” to indicate the particular
portion of flight to which the air traffic control clearance relates.
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بةرطةى ( ِريَطةثيَدانى)ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى

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

بةو مةرجانةى يةكةى ضاوديَرى ئامسانى مجوجؤلَى هةوايى ديارى

ِريَطةثيَدانيَكة بؤ فرِؤكةيةك دةرئةضيَت كة كاربكا
ئةكا .
ت َيبينى  : 1بؤ ئاسانكارى زؤرجار ريَطةثيَدانى ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانى بة كورتى بؤ بةكارهيَنان بة (ريَطةثيَدان)
ناوزةد دةكريَت.
ت َيبينى  : 2دةكريَت دةستةواذةى (ريَطةثيَدان) بلكيَنريَت بةيةكيَك لةم وشانة  ،رؤيشنت (تاكسى)  ،هةلَطةرِان ،
بةجآهيَشنت ِ ،ريَكو ثيَك لة ريَرةوى ئامسانى  ،نزيك بوونةوة  ،نيشتنةوة ه ئةو لكاندنة بؤ ئةوةية وةك بةلَطةيةك بيَت بؤ
بةشيَك لةريَطةثيَدانى طةشتةكة لة رِيَطةثيَدانى ضاوديَريى ئامسانيدا هاتووة.
تصريح مراقبة احلركة اجلوية

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

إذن يصدر للطائرة للعمل وفقا للشروط اليت حتددها وحدة مراقبة احلركة اجلوية.
مالحظة  : 1للتيسري أ غالبا ما خيتصر املصطلح " تصريح مراقبة احلركة اجلوية " اىل " التصريح " عنـد إسـتخدامه يف
السياقات الواضحة.
مالحظة  : 2جيوة أن تضاف اىل املصطلح املختصر " تصريح " إحدى الكلمات التالية " السري " أ " اإلقالع " أ " املغادرة
" أ " اإلنتظام يف الطريق اجلوي " أ" اإلقرتاب " أ " اهلبوط " أ وذلك للداللة على الباب املعني من الرحلة املرخص به يف
تصريح مراقبة احلركة اجلوية
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9432

172. Air Traffic Control ( ATC ) Instruction
****************************************

Directives issued by air traffic control for the purpose of requiring a pilot to take a
specific action.
ِريَنمايب ضاوديَريى ئامسانى

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

ئامؤذطارى و رِ َينمايى يةكة ضاوديَرى ئامسانى دةرى ئةكا بؤ ثابةندكردنى فرِؤكةوان بة ِريَكار َيكى سنوردارةوة .
تعليمات مراقبة احلركة اجلوية

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

توجيهات تصدرها مراقبة احلركة اجلوية إللزام الطيار بإختاذ إجراء حمدد.
)( References: Doc 4444, Doc 9880 Part I

173. Air Traffic Control ( ATC ) Service
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*******************************************

A service provided for the purpose of :
; a. Prevent collision
1. between aircraft, and
2. on the manoeuvring area between aircraft and obstructions ,
b. expediting and maintaining an orderly flow of air traffic.
خزمة طوزاريى ضاوديَريى ئامسانى
*******************************

خزمةتطوزارييةكة مةبةست لة ج َيبةج َيكردنب بؤ :
ا  -بةرطرتنة لة ثيَكدادان:
 .1لة نيَوان فرِؤكةكان خؤياندا يان.
 .2لةنيَوان فرِؤكةكان و بةربةستةكانى ناوضةى مجوجؤلَى هةوايى.
ب – ئاسانكارى كردنة بؤ مجوجؤلَى ئامسانى و رِيَك خستنيان بة رِيَك و ثيَكى.
خدمة مراقبة احلركة اجلوية

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

خدمة الغرض من تقدميها :
أ -منع التصادم :
 .1بني الطائرات بعضها ببعض
 .2بني الطائرات والعوائق يف منطقة املناورات باملطار
ب -تسهيل احلركة اجلوية وتنظيم سريها بسالسة.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 9161, Doc 4444, Doc 9869

174. Air Traffic Control ( ATC ) Unit
***************************************

A generic term meaning variously, area control centre, approach control unit or
aerodrome control tower.
يةكةى ضاوديَريى مجوجولَى هةوايى
*****************************

دةستةوذاةيةكة بةطشتى بةكارئةهيَنريَت بؤ هةر يةكيَك لـةم يةكانـة  :مةلَبةنـدى ضـاوديَرى ناوضـة(دةفةر)  ،يـان يةكـةى
ضاوديَرى نزيك بوونةوة يان قولةى ضاوديَرى فرِؤكةخانة .
وحدة مراقبة احلركة اجلوية

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

تعبري عام يطلق على أي من الوحدات التالية  :مركز مراقبة املنطقة أ أو وحدة مراقبة اإلقرتاب أ أو برج مراقبة املطار.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444
130

175. Air Traffic Flow Management (ATFM)
*******************************************

A service established with the objective of contributing to a safe, orderly and
expeditious flow of air traffic by ensuring that ATC capacity is utilized to the maximum
extent possible and that the traffic volume is compatible with the capacities declared by
the appropriate ATS authority.
بة ِريَوةبردنى يةك لة دواى يةكى مجوجؤلَى هةوايى
*****************************************

 بةشيَوةيةكى ئـارام و، خزمة طوزارييةكة بةمةبةستى بةشداربوون لة دابينكردنى يةك لة دواى يةكى مجوجؤلَى هةوايب
ِريَك و ثيَك و خيَرا لة رِيَطةى بةكارهيَنانى تواناى ضاوديَريى مجوجؤلَى ئامسانى تا ئةوثةرِى توانا ه سازانى نيَوان قةبارةى
مجوجؤلَى هةوايى و نيَوان ئةو توانستانةى كة لةاليةن بةرثرسى خزمةتطوزاريةكانى مجوجولَى ئامسانييةوة رِطةيةنـدراوة
.
إدارة إنسياب احلركة اجلوية

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

خدمة أنشئت بهدف اإلسهام يف جعل إنسياب احلركة اجلوية آمنا ومنتظما وسريعا عن طريـق ضـمان إسـتخدام قـدرة مراقبـة
احلركة اجلوية اىل أقصى حد ممكن أ وضمان التوافق بني حجم احلركة وبني السعات الـيت أعلنتهـا السـلطة املختصـة خبـدمات
.احلركة اجلوية
( References: Annex 11, Doc 4444 )
176. Air Traffic Management (ATM)
**************************************

The dynamic, integrated management of air traffic and airspace (including air traffic
services, airspace management and air traffic flow management) — safely,
economically and efficiently — through the provision of facilities and seamless services
in collaboration with all parties and involving airborne and groundbased functions.
131

بةريَوةبردنى مجوجؤلَى هةوايى

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

بة ِريَوةبردنى سةرتاسةرى ديناميكى مجوجؤلَى هةوايى و كايةى ئامسـانى بـة خزمـة طوزارييـةكانى مجوجـؤلَى هـةوايى و
بة ِريَوةبردنى كايةى ئامسانى  ،بة بة ِريَوةبردنى يـةك لـة دواى يـةكى مجوجـؤلَى هـةوايى بـة شـيَواز َيكى ئـارام و ئـابورىه ه
بــة ِريَوةبردنيَك كــة كــارا و ليَبــاتو بيَــت لــة دابينكردنــى تــةواوى ثيَداويســيت و خزمةتطوزاريــةكان بـةهاوكارى و يارمــةتى
تةواوى اليةنةكان كة سةرجةم ئةو كاروضاالكيانة لةخؤبطريَت كةلةسةر زةوى و ئامساندا ج َيبةج َيئةكريَت .
إدارة احلركة اجلوية

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

اإلدارة املتكاملة الديناميكية للحركة اجلوية واجملال اجلوي مبا يف ذلـك خـدمات احلركـة اجلويـة أ وإدارة اجملـال اجلـوي أ وإدارة
إنســياب احلركــة اجلويــة – بصــورة آمنــة وإقتصــادية وتتســم بالكفــاءة – مــن خــالل التــوفري املتواصــل للتجهيــزات واخلــدمات
بالتعاون بني مجيع األطراف ومبا ينطوي على املهام اليت تتم يف اجلو وعلى األرض.
) ( References: Doc 4444, Doc 7192 Part E-2, Doc 9882
)177. Air Traffic Management (ATM
*************************************

The aggregation of the airborne functions and ground-based functions (air traffic
services, airspace management and air traffic flow management) required to ensure the
safe and efficient movement of aircraft during all phases of operations.
بة ِريَوةبردنى مجوجؤلَى هةوايى

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

كؤكردنــةوةى تــةواوى فــةرمان و كاروبــارة هــةوايى و زةميني ـة تايبةتــةكان لــة (خزمــة طــوزارى مجوجــؤلَى هــةوايى ،
بــة ِريَوةبردنى كايــةى ئامســان  ،بــة ِريَوةبردنى وروذمــى مجوجــؤلَى هــةوايى ) كــة ثيَويســنت بــؤ دابــني كردنــى ســةالمةتى و
بةطورِكردنى مجوجؤلَى فرِؤكةكان لةسةرجةم قؤناغةكانى فرِيندا.
إدارة احلركة اجلوية

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

جتميع الوظائف اجلوية واألرضية ( خدمات احلركة اجلوية أ وإدارة اجملـال اجلـوي أ وإدارة تـدفق احلركـة اجلويـة ) الالةمـة
لت مني سالمة وفاعلية حركة الطائرات يف مجيع مراحل العمليات .
) ( References: Doc 9161, Doc 9869

178. Air Traffic Management System
***********************************

A system that provides ATM through the collaborative integration of humans,
information, technology, facilities and services, supported by air and ground- and/or
space-based communications, navigation and surveillance.
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سيستمى بة ِريَوةبردنى مجوجؤلَى ئامسانى

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

سيستميَكة دابينكردنى خزمةتطوزارى مجوجولَى هةوايى فةراهةم ئةكا بةهؤى كؤكردنةوةى هةرةوةزييـةكان لـة نيَـوان
كةســةكان و زانيارييــةكان و تةكنــةلؤجيا و كةرةســتةكان و خزمةتــةكان ثشــت بةســنت بــة سيســتمةكانى ثةيوةنــدى و
كةشتيةوانى و بينينطيَرى هةوايى و زةمينى  /يان ئامسانى.
نظام إدارة احلركة اجلوية

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

نظــام يســمح بتــوفري خدمــة إدارة احلركــة اجلويــة مــن خــالل اجلمــع بشــكل تعــاوني بــني األفــراد واملعلومــات والتكنولوجي ـا
والتجهيزات واخلدمات باإلستناد اىل نظم اإلتصاالت واملالحة واإلستطالع اجلوية واألرضية و  /أو الفضائية.
) ( References: Doc 4444, Doc 9882

) 179. Air Traffic Service ( ATS
**********************************

A generic term meaning variously, flight information service, alerting service, air traffic
advisory service, air traffic control service (area control service, approach control
service or aerodrome control service).
خزمةتطوزارى مجوجؤلَى ئامسانى
**************************

دةســـتةواذةيةكى طشـــتى يـــة بـــةواتاى خزمـــةتطوزارى زانيارييـــةكانى فــرِين  ،يـــان خزمـــةتطوزارى ئاطاداركردنـــةوة يـــان
خزمــةتطوزارى رِاويَــذكارى بــؤ مجوجــؤلَى ئامســانى يــان خزمــةتطوزارى ضــاوديَرى مجوجــؤلَى هــةوايى ( خزمــةتطوزارى
ضاوديَريى ناوضة يان خزمةتطوزارى ناوضةى نزيك بونةوة يان خزمةتطوزارى ضاوديَرى فرِؤكةخانة).
خدمة احلركة اجلوية

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

مصطلح عام يعين خدمة معلومات الطريان أ أو خدمة التنبيه أ أو اخلدمـة اإلستشـارية للحركـة اجلويـة أ أو خدمـة مراقبـة
احلركة اجلوية ( خدمة مراقبة املنطقة أو خدمة مراقبة اإلقرتاب أو خدمة مراقبة املطار ).
( References: Annex 2, Annex 4, Annex 10 Volume III, Annex 11, Doc 4444, Doc
) 9432, Doc 9161, Doc 9734 Part A and Part B

180. Air Traffic Services Airspaces
**********************************

Airspaces of defined dimensions, alphabetically designated, within which specific types
of flights may operate and for which air traffic services and rules of operation are
specified.
Note.- ATS airspaces are classified as Class A to G as shown in Annex 11, Appendix 4.
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كاية ئامسانييةكانى خزمةتطوزاري مجوجؤلَى ئامسانى (هةوايى)

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

ضةند ِريَطايةكى هةوايى ية رووبةرو شيَوةى زانراو ه بةضةند ثيتيَكى ئةجبةدى ثؤليَن كراون و ضةندين طةشت بة ناوياندا
ئةجنام ئةدريَت و خزمة طوزارى مجوجؤلَى هةواييان ثيَشكةش ئةكريَت لةسةر بنةماى ضةند رٍ َيكاريَكى خستنةطة ِر.
تآبينى  :كاية ئامسانيةكان ثؤلَني كراون لة جؤرى (أ) بؤ جؤرى (ز) بةشيَوةيةى لة هاوثيَضى ذمارة ( )4ى ثاشكؤى ذمارة
()11ي رِيَكةوتن نامةى شيكاغؤدا هاتوة
اجملال اجلوي خلدمات احلركة اجلوية

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

طرق جوية معرفة األبعاد ومصنفة حبروف أجبديـة وتعمـل يف داخلـها أنـواع حمـددة مـن الـرحالت الـيت تقـدم اليهـا خـدمات
احلركة اجلوية وهلا قواعد للتشغيل.
مالحظة :صنفت اجملاالت اجلوية من الفئة ( ألف ) اىل الفئة ( ةاي ) على النحو املبني يف املرفق (  ) 4بامللحق احلـادي عشـر
إلتفاقية شيكاغو .
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444

)181. Air Traffic Services Interfacility Data Communication (AIDC
****************************************************************************

A data link application that provides the capability to exchange data between air traffic
service units during the notification, coordination and transfer of aircraft between flight
information regions.
زانياريب ثةيوةنديية ئالَوطؤرِ كراوةكانى نيَوان خزمة طوزارييةكانى مجوجؤلَى هةوايى
*****************************************************************

ئةجنامدانى ثةيوةنديى زانيارييةكانة ه دابينكردنى توانا ئةكا بؤ ئالَوطؤرِى زانياريبةكان نيَوان يةكةكانى خزمة
طوزارييةكانى جولَةى هةوايى ثةيوةست بة ئاطاداركردنةوة و و هةماهةنطى و فرِينى فرِؤكةكان لة هةريَميَكةوة بؤ
÷هةريَميَكى ترى هةريَمةكانى زانياريية فرِؤكةوانييةكان .
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بيانات اإلتصاالت املتبادلة بني خدمات احلركة اجلوية
*****************************************

تطبيقات وصلة بيانات توفر إمكانية لتبادل البيانات بني وحـدات خـدمات احلركـة اجلويـة الـيت تتعلـق بـاإلبالغ أو التنسـيق
وإنتقال الطائرات بني أقاليم معلومات الطريان.
) ( References: Doc 9694
182. Air Traffic Services Reporting Office
*****************************************

A unit established for the purpose of receiving reports concerning air traffic services
and flight plans submitted before departure.
Note.— An air traffic services reporting office may be established as a separate unit
or combined with an existing unit, such as another air traffic services unit, or a
unit of the aeronautical information service.
نوسينطةى راثؤرتةكانى خزمة طوزارى مجوجؤلَى هةوايى
************************************************

يةكةيةكة رِادةسثيَردريَت بة وةرطرتنى ئةو رِاثؤرتانةى ثةيوةنديان هةية بة خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤلَى هةوايى و
نةخشةى طةشتةكان ه ئةو رِاثؤرتانةى ثيَش بةجآهيَشتنى طةشتةكان وةرئةطرييَن .
ت َيبينى  :دةكريَت نوسينطةى رِاثؤرتةكانى خزمةتطوزاريى مجوجؤلَى هةوايى يةكةيةكى سةربةخؤ بيَت يان يةكةيةك
بيَت سةر بة يةكةكانى خزمةتى مجوجؤلَى هةوايى يان خزمةتطوزارى زانيارييةكانى فرِين بيَت.
مكتب تقارير خدمات احلركة اجلوية

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

وحدة مكلفة بإستالم التقارير املتعلقة خبدمات احلركـة اجلويـة وخطـط احلركـة اجلويـة وخطـط الـرحالت الـيت تـودع قبـل
املغادرة.
مالحظة :جيوة أن يكون مكتب تقارير خدمات احلركة اجلوية وحدة مستقلة أو وحدة تابعة لوحدة قائمة من وحدات
خدمة احلركة اجلوية أو خدمة معلومات الطريان.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444

183. Air Traffic Services Unit
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*****************************

A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information centre or
air traffic services reporting office.
يةكةى خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤلَى هةوايى
************************************

دةستةواذةيةكى طشتيية بة ماناى يةكةى ضاوديَرى مجوجؤلَى هةوايى ديَت يـان مةلَبةنـدى زانياريـةكانى فـرِين ديَـت يـان
نوسينطةى رِاثؤرتسازى خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤلَى هةوايى ديَت .
وحدة خدمات احلركة اجلوية

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

تعبري عام يعين وحدة مراقبة احلركة اجلوية أو مركز معلومات الطريان أو مكتب تقارير خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432
) Doc 4444
184. Air Transit Route
********************

A defined route for the air transiting of helicopters.
ِراطوزارى هةوايى

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

ِريَطةيةكى هةوايب تايبةتة بة تيَثةرِ بوونى فرِؤكة هةىل كؤثتةرةكان.
طريق العبورِ اجلويِ
****************

طريق خمصص لعبور طائرات اهلليكوبرت.
) ( References: Annex 4

)185. Air User (Air-User
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**********************

The abstract part of the aircraft system that performs the non-communication-related
functions of the application.
بةكارهيَنى هةوايى

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

ئةو بةشةية لة فرِؤكة كة بة هؤيةوة دةتوانريَت هةندآ كار ج َيبةج َيبكريَت بآ بةكارهيَنانى ثةيوةندييةكان.
(ئــةو بةشــةية لــة سيســتمةكانى فرِؤكــة كــة بــةبآ ثةيوةندييــةكان دةتوانريَــت بةشــيَك لــة كاروبــارة فرِؤكةوانييــةكانى
جيَبةجيَبكا )
املستعمل اجلوي (مستعمل – جو )
***************************

ذلك اجلزء من نظام الطائرة الذي يتم من خالله إجناة وظائف حمددة دون إستخدام اإلتصاالت.
) ( References: Doc 9880 Part I
186. Airway
*********

A control area or portion thereof established in the form of a corridor equipped with
radio navigation aids.
ِريَطاى هةوايى
************

ناوضةيةكة يان بةشيَك لة ناوضةيةكى ضاوديَرى كراوة لةسةرشيَوةى رِارةو يان (كؤآلن) ضةند ئاميَريَكى ياريدةدةرى
فرِؤكةوانى بؤ دامةزراوة .
الطريق اجلوي

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

منطقة مراقبة أو جزء منها أ على شكل ممر جمهز مبساعدات مالحية السلكية.
) ( References: Annex 2 , Annex 4 , Annex 11, Doc 4444, Doc 9432

187. Airworthiness Approval
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***************************

The process of assuring the State authority that aircraft meet an RVSM MASPS.
Typically, this would involve an operator meeting the requirements of the aircraft
manufacturer service bulletin for that aircraft and having the State authority verify the
successful completion of that work.
ثشت بةندى دروستى فرِين

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

كردةيــةكى دلَنيــايى دةســتةآلتة لــة وآلتــدا كــة فرِؤكةكــة اليــةنى كــةمى رِةوشـةكانى تيَــدابيَت و ثشــتى ثـ َب ببةســرتيَت بـة
كاركردنى ئاميَرةكانى تا بتوانريَت بؤ جياكردنةوةى ستونى بؤ كـةمرتين سـنور (احلـد االدنـى) بـةكار ببيَنريَـت  ،بـؤ ئـةو
مةبةســتة ثيَويســتة بــةكارهيَن ثــةيرِةوى ئــةو ِريَنمايانــة بكــا كــة لــة بآلوكــراوةى خزمةتطوزاريــدا هــاتوة و لةاليــةن
دروســتكةرى فرِؤكةكــةوة دانــراوة  ،اليةنــةكانى دةســتةالَتيش ثيَويســتة ليَكؤلَينــةوة لةجيَبــةجيَكردنى كارةكــة بكــةن بــة
باشرتين شيَوة .
إعتماد صالحية الطريان

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

عملية الت كيد للسلطة يف الدولة أن الطائرة تستويف احلد األدنى من مواصفات أداء أجهزة الطائرات اليت تستخدم احلد األدنى
املخفض للفصل الرأسي  .وعادة ما يتطلب ذلك استيفاء املشغل للمتطلبات الواردة يف نشرة اخلدمات اليت يوفرها صانع
الطائرة بالنسبة للطائرة املعنيةأ والتحقق من جانب السلطات يف الدولة من إجناة هذا العمل على أكمل وجه.
) ( References: Doc 9574

)188. Airworthiness Directive (AD
********************************

A regulatory document which identifies aeronautical products in which an unsafe
condition exists, and where the condition is likely to exist or develop in other
aeronautical products of the same type design. It prescribes mandatory corrective
actions to be taken or the conditions or limitations under which the aeronautical
products may continue to be operated. The AD is the common form of mandatory
continuing airworthiness information mentioned in Annex 8.
ِر َيبةرى تؤكمةيى هةوايى/ئامسانى

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

بةلَطةيةكى رِيَكخراوةيية تةواوى ثيَكباتةكانى فرِؤكةكةى تيا نيشـان ئـةدريَت كـة بةهؤيانـةوة بارودؤخيَـك رِووي داوة يـان
رِووئــةدا و كــار ئةكاتــة ســةر ســةالمةتى فرِؤكةكــة يــان ثيَكباتــةكانى تــرى نــاوى ه هــةروةها ئـةو رِيَكــارة رِاســت كراوان ـة
دةرئةخا كة ثيَويستة وةربطرييَن ه هةروةها ئةو بارودؤخانة يان ئةو وردةكاريانةى كـة بةهؤيانـةوة دةتوانريَـت ئـةو
ثيَكباتانة
بةطةرِ خبريَن يان بةكارببيَنريَن ،ناوةرؤكى طشتى رِ َيبةرى تؤكمةيى هةوايى كة زانيارية ثيَويستةكان بـؤ تؤكمـةيى هـةوايى
دةرئةخا لة ثاشكؤى ذمارة ( )8رِوون كراوةتةوة.
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موجه أو مرشد اجلدارة اجلوية
***********************

وثيقة تنظيمية تبني موجودات الطريان اليت بها قد حتصل أو ميكن أن حتصل ظروف قد تؤثر على السالمة أو على
موجودات الطريان األخرى كما أنها تبني اإلجراءات التصحيحية اإللزامية اليت جيب إختاذها أو الظروف واحملدوديات اليت
مبوجبها ميكن تشغيل أو إستخدام تلك املوجودات .إن املضمون العام ملوجه أو مرشد اجلدارة اجلوية الذي يبني املعلومات
اإللزامية اخلاصة باجلدارة اجلوية مذكور يف امللحق . 8
) ( References: Doc 9760

189. Airworthiness Standards
*****************************

Detailed and comprehensive design and safety criteria applicable to the category of the
aeronautical product (aircraft, engine and propeller) that satisfy, at a minimum, the
applicable standards of Annex 8.
ثيَوةرةكانى دروستى فرِين

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

ديزاينيَكى ورد و طشتطرية لةطةلَ ضةند ثيَوةريَكى دلَنيايب كة بتوانريَت ج َيبةج َيبكريَن لةو ئاميَرانةى كة بؤ فرِنن
دروست كراون وةك (فرِؤكة  ،بزويَنةر يان ثةروانة) كة اليةنى كةمى ئةو ثيَوةرانة دابني بكةن كة لة ثاشكؤى ذمارة ()8
دا هاتووة.
معايري صالحيةِ طريان
*****************

التصميم املفصل والشامل ومعايري األمانِ القابلة للتطبيقِ يف صنفِ من َتجِ الطريان (طائرة أ حمرّك أومروحة) الذي يَحقق يف
حده األدنى املعايري الواردة يف امللحق الثامن.
) ( References: Doc 9760
190. Airworthy
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***********

The status of an aircraft, engine, propeller or part when it conforms to its approved
design and is in a condition for safe operation.
دروستى  /دروستة بؤ فرِين

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

بار و دؤخى فرِؤكةيةك يان بزويَن َيك يان ثةروانةيةك يان بةشيَكى زانراو لة فرِؤكةيةك كة دةقا و دةق هاوجوتة
لةطةلَ ديزاينة ثةسةندكراوةكةى و دلَنيايى ئةدا بة كارثيَكردنى بةسةالمةتى.
صاحل /صاحلة للطريان

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

حالة طائرة أو حمرك أو مروحة أو جزء معني عندما يكون متوافقا مع تصميمه املعتمد ويف وضع يتيح تشغيله بسالمة.
) ( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 8, Doc 9760, Doc 1002

191. AIS Product
**************

Aeronautical information provided in the form of the elements of the Integrated
Aeronautical Information Package (except NOTAM and PIB), including aeronautical
charts, or in the form of suitable electronic media.
بآلوكراوةكانى خزمةتطوزارى زانياريية فرِؤكةوانييةكان

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

ضةند زانيارييةكب فرِؤكةوانيية دابني دةكريَت بة شيَوةى طوذةمةى زانيارى فرِين كة تيَيـدا نةخشـةى طةشـتةكانى تيَدايـة
( جطة لة ئاطادارييةكانى فرِؤكةوانةكان و بآلوكراوةكانى فرِينى ثـيَش طةشـت) يـان بـة شـيَوةى ئـامرِازة ئةلةكرتؤنييـةكان
دائةمةزريَن .
إصدارات خدمة معلومات الطريان
*************************

معلومات طريان يتم توفريها على شكل رةمة معلومات طريان متكاملة (بإستثناء إعالنات الطيارين و نشرات معلومات ما
قبل الرحلة ) تتضمن خرائط طريان أو على شكل وسيلة ألكرتونية مناسبة.
) ( References: Annex 15
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192. ALERFA
************

The code word used to designate an alert phase.
ِراضلَةكاندن  /ئةليَرفا

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

كؤديَك يان زاراوةيةكة لةسةر شيَوازى ثيت بةكاردةهيَنريَت بؤ ناسينةوة يان ديارى كردنى قؤناغب ورياكردنةوة يان
ِراضلَةكاندن.
الريفا

******

املصطلح املستعمل ليدل على مرحلة التنبيه.
) ( References: Annex 11, Doc 4444
193. Alert
******

An indication of an existing or pending situation during aerodrome operations, or an
indication of an abnormal A-SMGCS operation, that requires attention
and/or action.
Note.— The term alert covers warnings, cautions advisories and alarms
reflecting different levels of urgency or equipment performance.
ورياكردنةوة
********* ئاماذةيــة بــؤ بــوونى بارودؤخيَــك يــان ئــةو بــارو دؤخــةى كــة خةريكــة رِووئــةدا لــة كــاتى جيَبــة ج َيكردنــى
كردةكانى فرِؤكةخانة  ،يان ئاماذةية بؤ كردةيةكى نائاسايى لة سيستمى ريَنمايكردنى ثيَشكةوتوو ه و سيستمى ضاوديَرى
مجوجؤلَى هةوايى لةسةر زةمينى فرِؤكةخانة كة خبوازريَت طرنطى ثآبدريَت يان ِريَكاريَك ج َيبةج َيبكريَت.
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تــآبينى  :دةســتةواذةي (ورياكردنــةوة) ســةرجةم بانطــةوازةكان و ئاطاداركردنــةوةكان و رِاضــلَةكاندنةكان دةطريَتــةوة بــؤ
سةرجةم ئاستة جياوازةكانى كاركردن يان كارثيَكردنى ئاميَرةكان .
تنبيه

*****

اشارة اىل وجود وضع قائم أو وشيك أثناء عمليات املطارأ أو اشارة اىل وجود عملية غري عادية يف النظام املتطور الرشاد
ومراقبة احلركة على أرض املطار حبيث تتطلب االهتمام و/أو اختاذ اجراء معني.
مالحظة — اصطالح" التنبيه "يغطي االنذارات والتحذيرات واالخطارات اليت متس مستويات خمتلفة من االحلاح أو أداء
املعدات.
) ( References: Doc 9830
194. Alert Height
**************

A height above the runway threshold based on the characteristics of the aeroplane and
its fail operational landing system, above which a Category III operation would be
discontinued and a missed approach initiated if a failure occurred in one of the
redundant parts of the landing system, or in the relevant ground equipment.
بةرزيى بةئاطابوون ِ /راضلَةكني

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

بــةرزى فرِؤكةكةيــة لةســةر رِؤخــى فرِطــة ى فرؤكةخانــة ه ئــةو بةرزيي ـة بــةث َيى جــؤرى فرِؤكةكــة و سيســتمى شكســتة

نيشتنةوةكةى ديارى ئةكريَت  ،كة فرِؤكةكة بة كردةى نزيك بونـةوةى جـؤرى ( )3دةطاتـة ذيَـر ئـةو بةرزييـة ئـةو جـؤرة
نزيــك بونةوةيــة ئةوةســتيَت ( واتــة ثرؤســةي نزيــك بوونةوةكــة هةلَــة ئــةبيَت ) و دةســت دةكريَــت بــة رِ َيكارةكــانى
نزيكبونةوةى شكستخواردو كاتيَك كة يةكيَك لة بةشةكانى سيستمى نيشتنةوةكة ضةند جاريَك شكستى هيَنا يان يةكيَك
لة ئاميَرة زةمينيةكانى ثةيوةندى دار ثةكى كةو .
علو التنبيه

*********

هو علو فوق عتبة املدرج حيدد حسب خصائص الطائرة ونظامهاالتلقائي للهبوط الفاشل أ ما أن تصل الطائرة حتته بعملية
اقرتاب من الفئة الثالثة ينقطع هذا االقرتاب وتبدأ إجراءات االقرتاب الفاشل إذا فشل أحد األجزاء املتكررة يف نظام اهلبوط أو
أحد أجزاء املعدات األرضية ذات الصلة.
) ( References: Doc 9365
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195. Alerting Post
**************

Any facility intended to serve as an intermediary between a person reporting an
emergency and a rescue coordination centre or rescue subcentre.
شويَنى ورياكردنةوةِ /راضلَةكاندن

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

هةر ئاسانكارييةك كـة ببيَتـة ئامرِازيَـك لـة نيَـوان ئـةو كةسـةى هـةوالَى كةوتنـةوةى بارودؤخـة كتوثرِييةكـة ئةطةيـةنيَت
لةطةلَ مةلَبةندى هةماهةنطى فرياكةوتن يان سةنتةرى الوةكى بؤ فرياكةوتن .
موقع تنبيه

**********

أي تسهيالت تهدف اىل أن تعمل مبثابة وسيط بني الشخص الذي يبلغ عن حالة طواريء وبني مركز تنسيق لإلنقاذ أو مركز
فرعي لإلنقاذ.
) ( References: Annex 12, Doc 9731 Volume I and Volume II
196. Alerting Service
*******************

A service provided to notify appropriate organizations regarding aircraft in need of
search and rescue aid, and assist such organizations as required.
خزمةتطوزارى ورياكردنةوة

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

مةبةســت لــةم خزمةتطوزاريي ـة ورياكردنــةوةى دةســتة تايبةتةكانــة بــة بــوونى فرِؤكةيــةك  ،فرِؤكةكــة لــة دؤخيَكدايــة
ثيَويستى بة يارمةتى هةية لة بوارى طـةرِان و فرياكـةوتن و هـةروةها ثيَويسـت بـة يارمةتيـدانى ئـةو دةسـتانةية لـة كـاتى
ثيَويستدا.
خدمة التنبيه

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

خدمة القصد منها تنبيه اهليئات املختصة اىل وجود طائرة يف حاجة اىل معونة يف جمال البحث واإلنقاذ أ ومساعدة هذه
اهليئات حسب اإلقتضاء .
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161
197. Alert Phase
*********** *

A situation wherein apprehension exists as to the safety of an aircraft and its occupants.
قؤناغى ورياكردنةوةِ /راضلَةكني

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

هةلَويَستيَكة كة مةترسى لةسةر سةالمةتى فرِؤكةكة و بةكارهيَنةرانى لة ئاراداية .
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مرحلة التنبيه

***********

موقف خيشى فيه على سالمة طائرة وشاغليها.
) ( References: Annex 11, Annex 12, Doc 4444
198. Alert Phase
*************

A situation wherein apprehension exists as to the safety of an aircraft or marine vessel
and of the persons on board.
قؤناغى ورياكردنةوة

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

ئةو بارودؤخةيةكة كة مةترسى هةية لةسةر سةالمةتى فرِؤكةيةك يان كةشتييةكى دةريايى يان تـرس لةسـةر سـةالمةتى
ئةو كةسانةى كة لةسةريانن .
مرحلة التنبيه

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

احلالة اليت خيشى فيها على سالمة طائرة أو سفينة حبرية أو على سالمة من على متنها من أشخاص.
) ( References: Doc 9731 Volume I and Volume II
199. Allard’s Law
***************

)An equation relating illuminance (E) produced by a point source of light of intensity (I
on a plane normal to the line of sight, at distance (x) from the source, in an atmosphere
having a transmissivity (T).
Note. — Applicable to the visual range of lights — see Appendix A.
ياساى ئةالرد

**********

هاوكيَشةيةكة ثةيوةنديى هةية بةهيَزى رِووناكب (  ) Eكة لةسةرضاوةيةكةوة دروست ببيَت و ِرووناكيةكـةى هيَـزى ( I
) بيَت بةجيَطريى لةسةر رِوويةك كة ئاسايى بيَت بؤ بينني لة ماوةى (  ) Xو لةسةر ضاوةكةوة و لة سـنوريَكا بتوانريَـت
ليَوةى دةربازبيَت يان تيَثةرِيَت ( .) T
قانون أالرد

*********

معادلة تتعلق بشدة اإلضاءة (  ) Eمن مصدر شدة إضاءته (  ) Iثابت على سطح يكون عاديا بالنسـبة للنظـر علـى مسـافة (
 ) Xمن املصدر ويف حميط قابل للنفاذية ( .) T
) ( References: Doc 9328, Doc 9837
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200. All – Call
***********

replies from more than one

interrogation that elicits

S

An intermode or Mode
transponder.

بانطةوازيَك – بؤ طشت يان بؤ هةمووان

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

جــؤريَكى ئــالَوطؤركردن يــان ليَثرســينةوةي جــؤرى ِريَطــةى  Sة ه بــةو ِريَطةيــة وةآلمــةكان لــة زيــاتر لــة سيســتميَكى
وةآلمدةرةوة ئةبيسرتيَت يان وةرئةطرييَت .
نداء – عام أو للجميع
*****************

منط متبادل أو إستجواب منط الطريقة  Sالذي ينتزع إجابات من أكثر من منظومة جميب.
)( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924
) 201. All – Call ( Mode A/C – only
***********************************

transponders only.

A/C

An intermode interrogation that elicits replies from Mode
Mode S transponders do not accept this interrogation.

بانطةوازيَك  -بؤ طشت يان بؤ هةمووان (تةنبا جؤرى )A/C
***********************************************

جؤريَك لة ثيَثرسينةوةى ئالَوطؤركراوى وةالَمةكان وةرئةطريَت لة سيستمة وةآلمدةرةوةكان كة تةنبا جؤرى  A/Cبةكار
ئةهيَنن .

145

نداء – عام أو للجميع ( النمط  A/Cفقط )
**********************************

منط إستجواب متبادل ينتزع إجابات من منظومات اجمليب اليت تستخدم النمط  A/Cفقط.
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924
) 202. All – Call ( Mode A/C/S
*******************************

An intermode interrogation that elicits Mode A/C replies from Mode A/C
transponders and all – call replies from Mode S transponders that are currently not in
the lockout state.
بانطةوازيَك -بؤ طشت يان بؤ هةمووان (جؤرى )A/C/S
**********************************************

جؤريَك لة ليَثرسينةوةى ئالَوطؤركراو  ،وةآلمةكانى جؤرى  A/Cوةرئةطريَت ه ئةو وةالَمانةى لة سيستمى وةآلمدةرةكان
كة جؤرى  A/Cبةكارئةهيَنن ه ئةو وةآلمانةى لة سيستمةكانى وةآلمدةر جؤرى  Sبةكارئةهيَنن كة لة دؤخى وةستانا نني
واتة بةردةوامن .
نداء – عام أو للجميع ( النمط  A/C/Sفقط )
************************************

منـط إســتجواب متبــادل ينتــزع إجابــات الـنمط  A/Cمــن منظومــات اجمليــب الــيت تســتخدم الـنمط  A/Cوإجابــات مــن
منظومات اجمليب اليت تستخدم النمط  Sاليت ليست يف حالة توقف.
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684
) 203. All – Call ( Mode S – only
*************************************

A Mode S interrogation that elicits all – call replies from Mode S transponders that
are currently not in lockout state.
بانطةوازيَك  -بؤ طشت يان هةمووان (تةنبا  -جؤرى ) S
*********************************************

ليَثرسينةوةيةكة لةاليةن سيستمى ليَثرسينةوةى جؤرى  Sه كة وةآلمة طشتييةكان لة سيستمة وةآلمدةرةوةكان وةرئةطريَت
كة جؤرى  Sبةكارئةهيَنن و لة دؤخى وةستانا نيية واتة بةردةوام .
نداء – عام أو للجميع ( النمط  – Sفقط )

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

إستجواب من قبل منظومة إستجواب النمط  Sينتزع إجابات عامة من منظومات اجمليب اليت تستخدم الـنمط  Sوليسـت يف
حالة توقف.
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924
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204. All – Call Period
********************

The time interval during which a Mode S interrogator issue all – calls ( SSR only,
Mode S only and intermode ) to detect Mode A/C transponders and, for acquisition,
Mode S transponders that have not been previously locked out.
ماوةى بانطةوازيَك – بؤ طشت يان بؤ هةمووان
***********************************

ئةو ماوةيةية كة تييَـدا سيسـتمى ليَثرسـراو جـؤرى  Sبانطـةوازيَكى طشـتى (جـؤرى  Sبـؤ تـةنبا رادارى طـةرِانى الوةكـى و
جؤرى ئالَوطؤركراو)دةرءةكا تابتوانيَت سيستمة وةآلمـدةرةوةكانى جـؤرى  A/Cبدؤزيَتـةوة و سيسـتمة وةآلمـدةرةوةكانى
جؤرى  Sكة لة دؤخى وةستانا نني بناسيَت .
فرتة النداء – العام أو للجميع

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

الفرتة الزمنية اليت خالهلا تقوم منظومة املسـتجوب للـنمط  Sبإصـدار نـداء عـام ( الـنمط  Sللـرادار الباحـث الثـانوي فقـط
والنمط املتبادل ) كي تكتشف منظومات اجمليب للنمط  A/Cوالتعرف على منظومات اجمليب للنمط  Sالـيت ليسـت يف حالـة
توقف.
) ( References: Doc 8071 Volume III
) 205. All – Call (Stochastic
**************************

A Mode S – only all – call that elicits all – call replies from only a random subset of
the Mode S transponders that are currently not in the lockout state.
بانطةوازيَك – بؤ طشت يان بؤ هةمووان(جؤرى )Stochastic
**************************************************

بانطةوازيَكى طشتية (بؤ هةمووان) جؤرى  , Sوةآلمةكان لة سيستمة وةآلمدةرةوةكان ( دا ئةمالَيَت ) وةرئةطريَت بؤ
جؤرى  Sلة كؤمةلَيَكى تيَكةلَ و ثيَكةلَ لةو سيستمانةى كة بة ردةوامن لة كاركردن.
نداء – عام أو للجميع (نوع ) Stochastic

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

نداء عام أو للجميع للنمط  Sينتزع إجابات من منظومات اجمليب للنمط  Sجملموعة عشوائية مـن املنظومـات الـيت ليسـت يف
حالة توقف .
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924

206. Allocation, Allocate
**********************

Distribution of frequencies, SSR codes, etc. to a State, unit or service. Distribution of
24-bit aircraft addresses to a State or common mark registering authority.
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تةرخان كردن  /تةرخان كراو

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

بةخشني يان ثيَدانى لةرةلةرى دياريكراو يان نيشانة بؤ ِرادارى طةرِانى الوةكـى يـان هـةر شـتيَك لـةو بابةتانـة لـة اليـةن
والَتةوة يان لةاليةن َيكةوة يان خزمة طوزاريكةوة و دابةشكردنى ناونيشانة ئةلكرتؤنييةكانى فرِؤكةكان بة سيسـتمى 24
بت بةسةر وآلتدا يان بةسةر دةستةآلتى تؤماركةرى نيشانةكاندا .
التخصيص

********

إعطاء الدولة أو الوحدة أو اخلدمة ترددات معينـة أو رمـوة معينـة للـرادار الباحـث الثـانوي ومـا اىل ذلـك .وتوةيـع العنـاوين
األلكرتونية للطائرات بنظام  24بت على الدولة أو على سلطة تسجيل العالمة املميزة.
) ( References: Doc 4444
207. All-Weather Operations
**************************

Any surface movement, take-off, departure, approach or landing operations in
conditions where visual reference is limited by weather conditions.
كردةكان لة هةموو بارودؤخة كةش ناسييةكان

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

هةر ثرؤسةيةكى مجوجؤلَى زةمينى يان هةلَطةرِان يان بةجآهيَشنت يان نيشتنةوة لـةو كاتانـةى مـةوداى بيـنني سـنوردارة
بةهؤى دؤخب كةش و هةواوة .
العمليات املشغلة يف مجيع األحوال اجلوية

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

أي عملية حتركات أرضية أو إقالع أو مغادرة أو هبوط يف ظروف رؤية حمدودة بسبب األحوال اجلوية.
) ( References: Doc 9365

)208. Along-Track Tolerance (ATT
************************************

A fix tolerance along the nominal track resulting from the airborne and ground
equipment tolerances.
الدان لةسةر دريَذايى ئارِاستةكة(رِيَرةوةكة)

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

الدانيَكى جيَطري لةسةر دريَذايى ئةو ئارِاستةيةى كة ديارى كراوة كة ِرووئةدا لةئةجنامى الدانى ئـاميَرة زةمينيـةكان يـان
ئةو ئاميَرانةى كة لةسةر فرِؤكةكانن .
اإلحنراف على طول املسار
********************

إحنراف ثابت على طول املسار احملدد ناتج عن إحنرافات األجهزة األرضية وتلك احملمولة على منت الطائرة.
) ( References: Doc 8168 Volume II
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)209. Alphanumeric Characters (Alphanumerics
***********************************************

A collective term for letters and figures (digits).
ثيتة ئةلفابيَتة ذمارةييةكان
**********************

دةستةواذةيةكى طشتيية بةواتاي ثيتة ئةجبةديةكان و ذمارةكان.
احلروف األجبدية الرقمية

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

تعبري عام يعين حروفا أجبدية وأرقام.
) ( References: Doc 4444
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210. Alternate Aerodrome
************************

An aerodrome to which an aircraft may proceed when it becomes either impossible or
inadvisable to proceed to or to land at the aerodrome of intended landing where the
necessary services and facilities are available, where aircraft performance requirements
can be met and which is operational at the expected time of use. Alternate aerodromes
include the following:
a. Take-off alternate: An alternate aerodrome at which an aircraft would be able to
land should this become necessary shortly after take-off and it is not possible to
use the aerodrome of departure.
b. En-route alternate: An alternate aerodrome at which an aircraft would be able to
land in the event that a diversion becomes necessary while en route.
c. Destination alternate: An alternate aerodrome at which an aircraft would be able
to land should it become either impossible or inadvisable to land at the
aerodrome of intended landing.
Note.— The aerodrome from which a flight departs may also be an en-route or a
destination alternate aerodrome for that flight.
فرِؤكةخانةكةى تر (يةدةك)

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

فرِؤكةخانةيةكة كة فرِؤكةيةك بتوانيَت البدا بؤى ئةوكاتةى نةتوانريَت يان باش نةبيَت بضيَت بؤ فرِؤكةخانةى
مةبةست يان نةتوانيَت لة فرِؤكةخانةى مةبةست بنيشيَتةوة  ،فرِؤكةخانةى تر ئةمانةى خوارةوة ئةطريَتةوة.
 .1فرِؤكةخانةى تر بؤ هةلَطةرِان  :ئةو فرِؤكةخانةيةية كة فرِؤكةيةك دةتوانيَت تيا بنيشيَتةوة (ئةطةر ثيَويست
بكا ) دواى ماوةيةكى كةم لة هةلَطة ِرانى و ئةستةم بيَت فرِؤكةكة فرِؤكةخانةى بةجآ هيَلراو بةكارببيَنيَت.
 .2فرِؤكةخانةكةى تر لةسةر رِيَطا  :فرِؤكةخايةكى ترة فرِؤكةيةك دةتوانيَت تيا بنيشيَتةوة دواى رِووبةرووبونةوةى
دؤخيَكى نةخوازراو يان كتوثرِ لة قؤناغى فرِيندا.
 .3فرِؤكةخانةى مةبةستى تر  :فرِؤكةخايةكى ترة فرِؤكةكة دةتوانيَت تيا بنيشيَتةوة ئةطةر ئةستةم بوو يان باش
نةبوو لة فرِؤكةخانةكةى خؤى بنيشيَتةوة.
ت َيبينى  :دةتوانريَت ئةو فرِؤكةخانةيةى كة بةجآ هيَلَراوة وةك فرِؤكةخانةى (تر) لةسةر رِ َيطةى دانريَت يان
فرِؤكةخانةى مةبةست بيَت بؤ ئةو طةشتة .
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 6 Part I and Part II, Annex 11, Doc 4444, Doc
) 9365
املطار البديل
***********

مطار ميكن أن تتوجه إليه الطائرة عندما يستحيل عليها أو ال يستصوب هلـا أن تتوجـه اىل املطـار املقصـود أو أن تهـبط فيـه.
وتشمل املطارات البديلة ما يلي:
أ .مطار اإلقالع البديل :مطار بديل تستطيع الطائرة اهلبوط فيه إذا أصبح ذلك ضروريا بعد وقت قصري من
إقالعها واستحال عليها استخدام مطار املغادرة.
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 مطار بديل تستطيع الطائرة اهلبوط فيه بعد تعرضها لظـرف شـاذ أو طـاريء يف مرحلـة: املطار البديل يف أثناء الطريق.ب
.طريانها أثناء الطريق
 مطار بديل تستطيع الطائرة اهلبوط فيه إذا إستحال عليها أو مل يستصوب هلـا اهلبـوط يف املطـار:  مطار املقصد البديل.ج
.املقصود
مالحظة — جيوة اعتبار املطار الذي تغادر الرحلة اجلوية منه أيضـا مطـارا بـديال يف أثنـاء الطريـق أو مطـار مقصـد بـديال
.لتلك الرحلة اجلوية
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 6 Part I and Part II, Annex 11, Doc 4444, Doc
9365 )
211. Alternate Heliport
*******************

A heliport to which a helicopter may proceed when it becomes either impossible or
inadvisable to proceed to or to land at the heliport of intended landing where the
necessary services and facilities are available, where aircraft performance requirements
can be met and which is operational at the expected time of use. Alternate heliports
include the following:
Take-Off Alternate. An alternate heliport at which a helicopter
would be able to land should this become necessary shortly after take-off and it is not
possible to use the heliport of departure.
En-Route Alternate. An alternate heliport at which a helicopter
would be able to land in the event that a diversion becomes necessary while en route.
Destination Alternate. An alternate heliport at which a helicopter
would be able to land should it become either impossible or inadvisable to land at the
heliport of intended landing.
Note.— The heliport from which a flight departs may be an en-route or a destination
alternate heliport for that flight.
فرِؤكةخانةى يةدةك(كؤلك) بؤ فرِؤكةى هةىل كؤثتةر
*******************************************

فرِؤكةخانةيةكى تايبة كراو بؤ فرِؤكة هةىل كؤثتةرةكان كة دةتوانريَت بؤى بضن لة كاتيَكدا نةتوانن بطةنة
 ئةم جؤرة فرِؤكةخانة يةدةكانة، فرِؤكةخانةى مةبةست بدؤزيَتةوة يان نةتوانن لة فرِؤكةخانةى مةبةست بنيشنةوة
:ئةمانة دةطريَتةوة
 فرِؤكةخايةكى هةىل كؤثتةرى يةدةكة دةتوانريَت تيا بنيشيَتةوة:)  فرِؤكةخانةى تر بؤ هةلَطةرِان ( يةدةك.1
(ئةطةر ثيَويستى كرد) دواى ماوةيةكى كور لة بةجآهيَشتنى فرِؤكةخانةكةى خؤى (بةجآهيَلَراو) و نةى
.توانى فرِؤكةخانةكةى خؤى بةكارببيَنيَت
 فرِؤكةخانةيةكى هةىل كؤثتةرى يةدةك كة فرِؤكةيةكى هةىل كؤثتةر:  فرِؤكةخانةى تر (يةدةك) لةسةر رِيَطا.2
دةتوانيَت تيا بنيشيَتةوة دواى رووبةرووبونةوةى بارودؤخيَكى نةخوازراو يان كتوثرِ لة قؤناغب فرِين لة سةر
.ريَطا
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 .3فرِؤكةخانةى مةبةستى يةدةك  :فرِؤكةخايةكى هةىل كؤثتةرى يةدةكة كة فرِؤكةيةكى هةىل كؤثتةر دةتوانيَت
تيا بنيشيَتةوة ئةطةر ئةستةم بوو بطاتة فرِؤكةخانةكةى خؤى (مةبةست) يان ئةستةم بوو تيا بنيشيَتةوة .
ت َيبينى  :دةكريَت فرِؤكةخانةكةى خؤى (بةجيَبيَلَراو) لة ميانى طةشتةكةيدا بكريَت بة فرِؤكةخانةيةكى يةدةك لةسةر
ريَطة يان كاتى طةشتةكةى.
املطار البديل لطائرات اهلليكوبرت
**************************

مطار مطار خمصص لطائرات اهلليكوبرت ميكن أن تتوجه إليه طائرة اهلليكوبرت عندما يستحيل عليها أو ال يستصوب هلـا أن
تتوجه اىل املطار املقصود أو أن تهبط فيه .وتشمل مطارات اهلليكوبرت البديلة ما يلي:
مطار اإلقالع البديل :مطار هليكوبرت بديل تستطيع طائرة اهلليكوبرت اهلبوط فيه إذا أصبح ذلك
ضروريا بعد وقت قصري من إقالعها واستحال عليها استخدام مطار املغادرة.
املطار البديل يف أثناء الطريق :مطار هليكـوبرت بـديل تسـتطيع طـائرة اهلليكـوبرت اهلبـوط فيـه بعـد تعرضـها لظـرف شـاذ أو
طاريء يف مرحلة طريانها أثناء الطريق.
ج .مطار املقصد البديل  :مطار هليكوبرت بديل تستطيع طائرة اهلليكوبرت اهلبوط فيه إذا إستحال عليها أو مل يستصـوب
هلا اهلبوط يف املطار املقصود.
مالحظة — جيوة اعتبار املطار الذي تغادر الرحلة اجلوية منه أيضـا مطـارا بـديال يف أثنـاء الطريـق أو مطـار مقصـد بـديال
لتلك الرحلة اجلوية.
) ( References: Annex 6 Part III

212. Alternate Means of Compliance
*************************************

A pre-approved manner of achieving regulatory compliance that has been determined to
be an acceptable substitute to the regulatory requirements.
Note 1.— An example of alternate means of compliance would be the
CAA’sacceptance of reduced training time for personnel undergoing a specific air
operator’s approved aircraft type-rating training programme rather than the training
time requirements
traditionally prescribed for approved programmes of a more generic nature leading to
the same aircraft type-rating.
Note 2.— This definition is introduced to ensure that the reader understands the
)difference between an “alternate means of compliance” )a term used by some States
and an “alternative means of compliance” )a term used by ICAO). The concept of
“alternate means of compliance” is not relevant to the guidance provisions of this
manual.

152

ئامرِازى شوي َنطرةوةى ثةيرِةوكراوةكان

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

ِريَطةيةكى ثيَش وةختةى باوةرثيَكراوة بؤ بةدةست هيَنانى ثةيرِةوكردن بةناوةرؤكى ليستة رِ َيك خراوةكان كة برِياري
لةسةر دراوة وةك جيَطريةوةيةك ثةسةند بيَت بؤ ثيَداويستييةكانب ئةو ليستة رِيَكخراوانة .
ت َيبينى  : 1رةنب بيَت يةكيَك لة منونةكان ثةسةندكردنى كاتب رِاهيَنانيَكى كور كراوة بيَت لةاليةن دةستةآلتى
فرِؤكةوانييةوة بؤ ئةو كارمةندانةى كة ثيَويستة ثابةندبن بة بةرنامةيةكى دياريكراو و باوةرثيَكراو لة بةطة ِرخةرى
هةوايةوة بؤ رِاهيَنان بؤ ئامادةطييان لةسةر فرِؤكةكة لة جياتى ئةو ثيَويستييانةى كة بؤ كاتى راهيَنانةكة برِيارى ىلَ
دراوة بؤ بةرنامةئاساييةكان كة زياتر طشتطرية بؤ هةمان جؤرى فرِؤكة .
ت َيبينى  : 2ئةم ثيَناسةية دائةنريَت بؤ تيَطةيشتنى ئةو جياوازييةى لة نيَوان (دةستةواذةيةك كة هةندىَ وآل
بةكارىئةهيَنن ) لة ذيَر ناوى (ئامرِازةكان جيَطرةوةى ثةيرِةوكراوةكان) لةطةلَ ئامرازةكان وةك ثابةندبوون
(دةستةواذةيةكى كؤثى ايكاو) و تيَطةيشنت يان بريؤكةى (ئامرِازةكان لة برى ثابةندبوون) كة هيض ثةيوةندييةكى نيية
بةو رِيَنماييانةى لةم رِابةرةدا هاتووة.
وسائل بدل اإلمتثال

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

طريقة معتمدة مسبقا لتحقيق اإلمتثال للوائح التنظيمية تقرر أنها بديل مقبول ملتطلبات اللوائح التنظيمية.
مالحظة  : 1قد يكون أحد أمثلة وسائل بدل اإلمتثال هو قبول هيئة الطريان املدني وقت تدريب خمفض للعاملني
اخلاضعني لربنامج حمدد ومعتمد من املشغل اجلوي للتدريب بالنسبة لألهلية لنوع الطائرة بدال عن متطلبات وقت
التدريب املقررة تقليديا للربامج املعتمدة املتسمة بطابع أعم املؤدية اىل األهلية لنوع الطائرة نفسها.
مالحظة  : 2يتم إدخال هذا التعريف لضمان أن القارئ يفهم الفرق بني" وسائل بدل االمتثال " ( إصطالح تستخدمه
بعض الدول ) بعض الدول و " وسائل بديلة لإلمتثال " ( إصطالح تستخدمه اإليكاو ) ومفهوم " الوسائل بدل اإلمتثال "
ال صلة له باألحكام اإلرشادية الواردة يف هذا الدليل.
) ( References: Doc 9841
213. Alternative Means of Communication
*****************************************

A means of communication provided with equal status, and in addition to the primary
means.
ئامرِازةكانى ثةيوةنديى يةدةك

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

ئامرِازةكانى ثةيوةندى تر كة تواناكانيان هاوتاى تواناكانى ئامرِازة بنةرةتييةكانة
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وسائل اإلتصاالت البديلة
*******************

وسائل إتصاالت ذات قدرات مشابهة لقدرات الوسائل األساسية .
) ( References: Annex 10 Volume V
214. Alternative Means of Compliance
*************************************

An approved alternative to prescribed approaches, which has been demonstrated to
consistently achieve or exceed the desired outcomes as intended through regulation.
ِريَطة ضارةى تر بؤ ثةيرةوكردن

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

ِريَطةيةكى باوةرثيَكراوة بؤ ئاماجنة دياريكراوةكان يان برِيار ليَدراوةكان  ،دلَنياييش هةية كة بة بةردةوام بـة دةسـت ديَـن
يان زياتر لةو ئاماجنانة دةدةن كة نةخشةيان بؤكيَشراوة .
وسائل بديلة لالمتثال

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

بديل معتمد للنهوج املقررةأ مت إثبات أنه حيقق على الدوام أو يتجاوة النتائج املنشودة على النحو املعتزم من
خالل التنظيم.
) ( References: Doc 9841

)215. Altimetry System Error (ASE
************************************

The difference between the altitude indicated by the altimeter display, assuming a
correct altimeter barometric setting, and the pressure altitude corresponding to the
undisturbed ambient pressure.
هةلَةى ذميَردةرى بةرزى

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

جياوازى نيَوان بةرزيى بينراو لة ذميَردةرى بةرزى لةطةلَ بةرزى فشاريى كة بةرانبةر بة فشارى جيَطريى دةورووبةرة بةو
مةرجةى كة ذميَردةرةكة رٍاست و دروست بيَت .
خط عداد االرتفاع

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

الفرق بني االرتفاع املبني على عداد االرتفاع واالرتفاع الضغطي املقابل للضغط احمليط املستقر بافرتاض أن ضبط العداد
صحيح.
) ( References: Annex 6 Part I and Part II, Doc 9574, Doc 9937
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216. Altimetry System Error Stability
***********************************

Altimetry system error for an individual aircraft is considered to be stable if the
statistical distribution of altimetry system error is within agreed limits over an agreed
period of time.
جيَطري بونى هةلَةى ذميَردةرى بةرزى
*****************************

هةلَةى ذميَردةرى بةرزى بؤ فرِؤكةيةك (يةك فرِؤكـة) بـة هةلَةيـةكى جـيَطري دائـةنريَت ئةطـةر دابـةش بـوونى ئامـارى بـؤ
هةلَةى ذميَردةرةكة لة سنوريَكى ثةسةندكراودابوو بؤ ماوةيةكى دياريكراو .
ثبات خط عداد االرتفاع

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

يعترب خط عداد االرتفاع بالنسبة لطائرة واحدة خط ً ثابتاً إذا كان التوةيع اإلحصائي خلط عداد االرتفاع يف حدود متفق
عليها على مدى فرتة ةمنية متفق عليها.
) ( References: Doc 9574, Doc 9937
217. Altitude
*********

The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured
from Mean Sea Level (MSL).
بةرزى (بلَندى)

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

ماوةى ستونى لة نيَوان ئاستى رٍووى دةريا و هةر ئاستيَك يان هةر خالَيَك يان هةر شتيَك كة وةك خالَيَك دائةنريَت.

اإلرتفاع
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**********

املسافة الرأسية بني متوسط مستوى سطح البحر وأي مستوى أو نقطة أو شيء يعترب نقطة.
( References: Annex 2, Annex 3 , Annex 4, Annex 10 Volume I and Volume II, Annex
11, Doc 4444, Doc 8071 Volume III, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9432,
) Doc 9684, Doc 9924, Doc 9937

218. Altitude-Keeping Device
******************************

Any equipment which is designed to automatically control the aircraft to a referenced
pressure altitude
ئاميَرى بةرزى (بلَندى) ثاريَز

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

هةر ئاميَريَك ديزاين كرابيَت بؤ ضاوديَرى خؤبةخؤى فرِؤكةكة لةسةر بنةماى بةرزيى فشارى رةضةلَةكى .
جهاة احملافظة على االرتفاع
************************

أي جهاة مصمم لرياقب تلقائياً الطائرة وفقاً لالرتفاع الضغطي املرجعي
.
) ( References: Doc 9574
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219. Amortization
****************

The gradual extinguishment of the cost of an asset by periodic (annual) charges to
expenses, usually applicable to intangible assets (e.g. development costs).
كوذانةوةى قةرز

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

كةم بوونةوة (كوذاندنةوةى ) لةسةرخؤى تيَضونى يةكيَك لة رةضةلَةكةكان بة كةلَةكة بوونى ٍرةمسى( دةورى) خوالوةى
 ئةم بابةتة لةسةر ئةو رِةضةلَةكانة جيَطري ئةبيَت كة نةطرياوبن (وةك خةرجييةكانى، ساآلنة لةسةر خةرجييةكان
.)طةشةكردن
إهالك الدين

***********

اإلهالك التدرجيي لتكلفة أحد األصول من خالل حتميل رسوم دورية ( سنوية ) على النفقات أ وينطبق عادة على األصول
.) غري امللموسة ( مثل تكاليف التنمية
( References: Doc 9161 , Doc 9562)
220. Ampere (A)
*************

The Ampere is that constant electric current which, if maintained in two straight parallel
conductors of infinite length, of negligible circular cross-section, and placed 1 Metre
apart in a vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 × 10–7
Newton per Metre of length.
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ئةمث َير

*******

تةزويـةكى كارةبــايى جـيَطرية بـة مانــةوةى لــةناو دوو تـةنى برِطــة بازنــةيى طةيَينـةرى تــةريبى دريَــذى بـآ كؤتاييـدا بـ َى
بةدريَذى يةك مةتر خرانة بؤشاييةوة لة نيَوان ئةو دوو مادةيةدا هيَزيَك دروست دةكةن يةكسان دةبيَت بة 7 – 10 x 2
نيوتن بؤ هةر مةتريَك دريَذى.
األمبري
******

تيار كهربائي ثابت إذا ما بقي يف مادتني موصلتني متواةيتني ذوات أطوال النهائية ومقاطع دائرية ومت وضع مرت واحد يف
فراغ سيتم توليد قوة بني هاتني املادتني تساوي  2 × 10–7نيوتن لكل مرت من الطول.
) ( References: Annex 5
221. Amver
********

A world-wide ship reporting system for search and rescue.
ِرزطاركردنى كةشتيةكان بة ئالَوطؤرى يارمةتى ئاميَرى (أمفر)

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

سيستميَكى جيبانطرية بؤ ثآ رِاطةياندن بؤ طةرِان و رزطاركردنى كةشتييةكان (بةلةمةكان).
إنقاذ السفن باملساعدة املتبادلة اآللية ( آمفر )

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

نظام عاملي النطاق لإلبالغ عن السفن من أجل البحث واإلنقاذ.
) ( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III
222. Analogue
************

In radar terms, a signal which has not been converted into digital values. Analogue
signals are to be found at antenna and receiver level in radar systems.
هاوشيَوة  /وةك يةك

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

لة دةستةواذةكانى راداردا مةبةست لةو سطنالَةية كة ناطؤرِدريَن بؤ نرخى ذمارةيى  ،ئةو نيشانة هاوشيَوانة ( لةيةك ضوانة
) يان لة ئةنتيَناكاندا هةية و لة سيستمى تايبة بة وةرطرتن لة سيستمى رِادارةكاندا هةية .
النظري أو املماثل
***************

يف مصطلحات الرادار يقصد به اإلشارة اليت مل يتم حتويلها اىل قيم رقمية .إن اإلشـارات املماثلـة أو الـنظرية توجـد يف اهلـوائي
ويف منظومة اإلستالم اخلاصة بنظم الرادار.
) ( References: Doc 8071 Volume III
223. Analogue – to – Digital Converter
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***************************************

A device for the conversion of analogue signals into digital values. Usually operates by
sampling the analogue signal at regular time intervals and converting the measured
value of the analogue sample to a binary encoded number.
بطؤرى هاوشيَوة يان وةك يةك بؤ نرخى ذمارةيى

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

ئامرِازيَكــة بــؤ طــؤرِينى ســطنالَى هاوشـيَوة يــان وةك يــةك بــؤ نرخــى ،ذمــارةيى هئــةم بطــؤرِة منونــة وةرئـةطريَت لــة نيشــانة
هاوشيَوةكان لة كاتة ِريَكخراوةكاندا و دوايـى نرخـى سـطنالَة هاوشـيَوةكان ئـةطؤريَت يـان وةك يةكـة ثيَوةانـةكراوةكان بـؤ
ذمارةى كؤدى دوانى داخراو (جفرة).
حمول النظري أو املماثل اىل قيم رقمية
*****************************

وسيلة لتحويل النظري أو املماثل اىل قـيم رقميـة ويعمـل عـادة مـن خـالل أخـذ عينـات مـن اإلشـارات املماثلـة ب وقـات وفـرتات
منتظمة ثم يقوم بتحويل قيم النظري أو املماثل املقاسة اىل أرقام ثنائية مشفرة .
) ( References: Doc 8071 Volume III

224. Antenna Diversity
*******************

For an installation with a top-end mounted antenna, the selection of the Mode S
transponder reply transmission path is based on a comparison of the interrogation
signals received on two channels.
هةمةجؤرى يان جياوازيى ئةنتيَنا

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

بؤ دانانيَكى ئةنتيَناى بةرز ه هةلَبذاردنى وةآلمى سيستمى وةآلمدةرى جـؤرى  Sثشـت دةبةسـتيَت بـة بـةراوردكردنى ئـةو
نيشانة كة لة لةسةر دوو كةنالَ وةرئةطرييَن .
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تنوع أو إختالف اهلوائي
*******************

لغرض نصب هوائي عالي يكون إختيار إجابة منظومة اجمليب للنمط  Sمعتمدة على مقارنة إشـارات اإلجابـة املسـتلمة علـى
قناتني.
) ( References: Doc 9684
) 225. Antenna ( Electronically Scanned E – Scan
***************************************************

An SSR antenna consisting of a number of planar arrays or a circular array of radiating
elements. The antenna beams are electronically steered to the desired azimuth angle by
applying phase – shifting techniques, without rotating the antenna mechanically.
ئةنتيَنا (بة ئةلكرتؤنى رِوومالَبكريَت يان بثشكنريَت)

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

ئةنتيَناى رِادارى طةرِانى الوةكى ضةند رِيزيَكى ئاسؤيى يان ضةند رِيزيَكى بازنةيى تيشكيى تيَداية  ،تيشكى ئةنتيَناكـة
بة ئةلكرتؤنى بؤ طؤشةى بينراوى طوجناو ئا ِراستة دةكريَت بة بةكارهيَنانى تـةكنيكى جوآلنـدن بـآ خوالنـةوةى ميكـانيكى
ئةنتيَناكة .
هوائي ( يفحص ألكرتونيا )
********************

إن هوائي الرادار الباحث الثانوي يتضمن عدد من الصفوف املستوية أو صف دائري من العناصر املشعة .إن أشـعة اهلـوائي يـتم
توجيهها ألكرتونيا اىل الزاوية السمتية املناسبة بإستخدام تقنيات متحركة دون تدوير ميكانيكي للهوائي.
) ( References: Doc 8071 Volume III
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)226. Antenna (Electronically Scanned, E-Scan
**********************************************

An SSR antenna consisting of a number of planar arrays or a circular array of radiating
elements. A beam former unit allows it to electronically steer the beam to the desired
azimuth angle by applying phase shifting. The antenna elements may either be active or
passive, depending on the order in which the beam former and transmitter(s) are set up.
ئةنتيَنا (بة ئةلكرتؤنى بثشكنريَت)
****************************

ئةنتيَناى رِادارى طةرِانى الوةكى ضةند رِيزيَكى ئاسؤيى يان ضةند رِيزيَكى بازنةيب لة ِرةطةزة تشكييةكانى تيَداية  ،يةكةى
دروست كةرى تيشكةكة رِيَطة بةوة ئةدا تا تيشكى ئةلكرتؤنى ئارِاستةى طؤشةى بينراو بكريَت بةبةكارهيَنانى تةكنيكى
جوآلندن  ،رِةطةزةكانى ئةنتيَنا يان كارا ئةبن يان سست ئةبن بةث َيى ئةو شيَؤازةى كة ثيَكبيَنانى تيشكةكة لةسةرى
دامةزراوة .
هوائي ( يفحص ألكرتونيا )
********************

إن هوائي الرادار الباحث الثانوي يتضمن عدد من الصفوف املستوية أو صف دائري من العناصر املشعة .تسمح وحـدة تشـكيل
الشعاع ب ن يوجه الشعاع ألكرتونيا اىل الزاوية السمتية املناسبة بإسـتخدام تقنيـات متحركـة  .تكـون عناصـر اهلـوائي فعالـة أو
خاملة إعتمادا على األسلوب الذي مت به تنصيب تشكيل الشعاع.
) ( References: Doc 9684, Doc 9924
) 227. Antenna Elevation ( Tilt
******************************

An angle between the direction of maximum gain of the antenna and the tangent to the
) surface of the earth. A distinction is sometimes made between electronic ( radio signal
and mechanical tilt, especially for SSR LVA antennas. In this case the mechanical tilt
may be zero while the antenna is radiating at a different electronic tilt ( typically + 3º ).
بةرزى ئةنتيَنا ( خواربونةوة )

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

طؤشةى نيَوان بةرزترين خواربونةوةى ئةنتينا كةية لةطةلَ ليَكةوتةى سةر رِووى زةوى ه زؤرجار جياوازييةكة
دةبينريَت لةنيَوان سطنالَة ِراديؤيية ئةلكرتؤنييةكان و الريى ميكانيكى و بة تايبةتى ئةوةى ثةيوةنديةيى هةية بة
ئةنتيَناكانى رِادارى طةرِانى الوةكى ه ِرةنب بيَت بارى (خوارى) ميكانيكى (سفر) بيَت بةآلم ئةنتيَناكة بةالرييةكيى
ئةلكرتؤنى جياواز ئةخوليَتةوة (زؤرجار .)° 3 +
إرتفاع اهلوائي ( ميل )
*****************

ةاوية بني إجتاهِ املكسبِ األقصى للهوائي ومماسه على سطح األرض ويكون التمييز أحيانا بني اإلشارات الراديويـة األلكرتونيـة
وامليل امليكانيكي وبشكل خاص فيما يتعلق بهوائيات الرادار الباحث الثانوي حيـث يف هـذه احلالـة قـد يكـون امليـل امليكـانيكي
صفرا بينما يدور اهلوائي مبيل ألكرتوني خمتلف ( عادة  + 3درجة ).
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684
161

) 228. Antenna ( Hog - Trough
*******************************

As SSR antenna comprising a horizontal linear array of radiating elements installed in
an extended corner reflector assembly ( resembling in shape a hog – trough ). The linear
array is usually of sufficient length to give an azimuth beam width of between
2º and 3º and the hog – trough reflector achieves typically between ± 40º and 45º
vertical beam width. For special purposes shorter arrays can be used. These have
increased azimuth beam width.
ئةنتيَناى (زؤر نزم /ليَذ)

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

ئــةنتيَناى رِادارى الوةكــى تيشــكيَكى ئاســؤيى تيَدايــة ضــةند رِةطــةزيَكى تيشــكى هةيــة ه تيشــكةكة ئةطرييَتــة طؤشــةيةكى
بةرانبةرى ثيَدةرةوة (لةشيَوةى زؤر ل َيذ (نزم)) ئةم تيشكة هيَلَة بةدريَذييةكـة كـة تيشـكيَكى بينـراو (مسـت) ئـةدا بـة
ثانييةك لة نيَوان  3 – 2ثلةدا و ثانييةك بؤ تيشكى ستونى بةدةست ئةهيَنيَت لة نيَوان زياد يان كةمرت لة  40ثلة و 45
ثلة  ،دةتوانريَت بؤ مةبةستى تايبة تيشكى كورترت بةكارببيَنريَت  ،ئةمانة دةبنة ثانرت كردنى تيشكةكة بة ئاسؤيى .
هوائي ( منخفض – بشكل حاد )
**************************

يشتمل هوائي الرادار الباحث الثانوي على شعاع خطي أفقي ذو عناصر مشعة ينصب يف ةاوية العاكس ( على شـكل مـنخفض
– بشكل حاد ) وعادة ما يكون الشعاع اخلطي بطول كـايف كـي يعطـي شـعاع مسـيت بعـرض يـرتاوح بـني  2درجـة و  3درجـة
وحيقق عرض للشعاع العمودي بني ةائد ناقص  40درجة و  45درجـة وميكـن ألغـراض خاصـة إسـتخدام أشـعة أقصـر ممـا
يؤدي اىل ةيادة عرض الشعاع املمتدة أفقيا.
) ( References: Doc 8071 Volume III, : Doc 9684, Doc 9924
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) 229. Antenna ( Large Vertical Aperture, LVA
*************************************************

As SSR antenna comprising two dimensional array radiating elements. A typical
LVA consists of a number of columns ( each consisting of a vertical linear array
designed to produce beam shaping in the vertical plane ) arranged in a horizontal linear
array to produce between 2º an 3º azimuth beam width. Typically, LVA antennas are a
prerequisite for monopulse SSR systems.
ئةنتيَنا (بة دةالقةيةكى كراوةي ستونى طةورة)

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

ئةنتيَناى رِادارى طةرِانى الوةكـى دوو رِيـز لـة رِةطـةزة تيشـكةكانى تيَدايـة  ،ئةنتيَناكـة دةالقةيـةكى طـةورةى سـتونى هةيـة
لةطةلَ ذمارةيةك ستون (هةر ستونيَك رِيزيَك هيَلَى ستونى تيَداية ديزاين كـراوة بـؤ دروسـتكردنى تيشـك لةسـةر ئاسـتى
ستونى) ئةو ستونانة لةسةر رِيزيَكى ئاسؤيى رِيَك خراون بؤ بةرهةم هيَنانى ثانى تيشكةكة بة طؤشـةيةكى بينـراو (مسـت)
لة نيَوان  2تا  3ثلة و بةطشتى ئةم ئةنيَنانة بةوكراوةيية طةورةيةوة بةشيَكن لة ثيَويستييةكانى سيسـتمى رِادارى طـةرِانى
الوةكى تاك ترثة .
هوائي(ذو فتحة عمودية كبرية )
*************************

يتضمن هوائي الرادار الباحث الثانوي صفني من العناصر املشعة حيث عادة ما يشتمل اهلـوائي ذي الفتحـة العموديـة الكـبرية
على عدد من األعمدة ( كل عمود يشتمل على صف خطي عمـودي مصـمم إلنتـاج شـعاع باملسـتوى العمـودي ) مرتبـة بصـف
خطي أفقي إلنتاج عرض شـعاع بزايـة مستيـة تـرتاوح بـني  2درجـة و  3درجـة وبشـكل عـام تكـون اهلوائيـات ذوات الفتحـة
العمودية الكبرية جزءا من متطلبات نظام الرادار الباحث الثانوي ذي النبضة األحادية.
) ( References: Doc 8071 Volume III, : Doc 9684, Doc 9924
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) 230. Antenna ( Linear Array
******************************

An antenna consisting of a " battery " or array of radiating elements in a straight line.
The desired radiation characteristic of the antenna is obtained by the varied distribution
of radio frequency energy in amplitude or phase so as to produce the shaped " beam " or
wave front.
ئةنتيَناى (رِيز بةستو لةسةر هيَلَ)

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

ئةنتيَنايةكة لة ثاترييةك يان ِريزيَك لة ( ئامرِاز) رةطةز ثيَك هاتوة لةسةر هيَلَيَكى رِاست تيشك ئةدةنةوة و ثةخشى
ئةنتيَناكة و رِةوشةكانى بة دةست ديَت لة رِيَطةى دابةشكردنيَكى جياواز لة وزةى شةثؤلة ِراديؤييةكان يان ئةو
شةثؤالنةى كة نيَردراون بةمةبةستى دةست كةوتنى تيشكيَك لةسةر شيَوةيةكى دياريكراو يان دةست كةوتنى بةرى (رِووى
ثيَشةوةى ) شةثؤلةكة.
هوائي ( صف خطي )
**********************

هوائي يشتمل على بطارية أو صف لعناصر تشع خبط مستقيم ويتم احلصـول علـى خـواص بـث اهلـوائي املطلوبـة مـن خـالل
التوةيع املختلف لطاقة املوجات الراديوية أو املرحلة لغرض احلصول على شعاع ذو شكل معني أو للحصول على جبهة املوجة.
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924
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) 231. Antenna ( Omni – Directional
**************************************

An antenna with an approximately circular radiation pattern in the horizontal plane. In
earlier SSR systems it was used to form the control pattern for ISLS transmitting the
P2 pulse and also for transmission of the P1 pulse for the I2 SLS. Modern antennas for
"ground SSR form a control pattern that is omni – directional except for a null or "notch
in the direction of the antenna mainbeam (coinciding with the peak of the main beam
sum pattern).
ئةنتيَنا (فرة ئارِاستة)

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

ئةنتيَنايةكة شيَوةيةكى نزيك بازنةيى هةية لةسةر ئاستى ئاسؤيى ،ئةم جؤرة لـة ئـةنتيَنا لـة سيسـتمى ِرادارةكـانى طـةرِانى
الوةكيدا بةكارهاتووة بؤ دروسـتكردنى بـوارى كـؤنرتؤلَكردنى ثةخشـى ترثـةى  p2تايبـة بـةرِادارى  ISLSهـةروةها بـؤ
ثةخشى ترثةى  P1ى سيستمى  . I2 SLSئةنتيَنا نويَيةكانى سيستمى زةمينى رِادارى طـةرِانى الوةكـى بـواريَكى كـؤنرتؤلَ
بةدى ئةهيَنيَت بة ئارِاستة جياوازةكان بيَجطة لةو ئارِاستانةى كة كاريطةرييان نابيَت لةسةر تيشـكة سـةرةكييةكة (هاوكـا
دةبيَت لةطةلَ ثؤثةى تيشكى سةرةكى)ه
هوائي ( متعدد – اإلجتاهات )
***********************

هوائي ذوجمال دائري تقريبا يف املستوى األفقي أستخدم يف املنظومات األولية للرادار الباحث الثانوي لتشـكيل جمـال السـيطرة
لبث نبظة  P2اخلاصة مبنظومة  ISLSوكذلك لبث نبضة  P1ملنظومة  . I2 SLSاهلوائيات احلديثة للمنظومة األرضـية
للرادار الباحث الثانوي تشكل جمال سيطرة بإجتاهات متعددة بإستثناء اإلجتاهات غري املؤثرة على الشعاع الرئيسـي ( يتـزامن
مع قمة الشعاع الرئيسي).
) ( References: Doc 8071 Volume III
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)232. Antenna (Omnidirectional
*****************************

An antenna with the same gain in all directions. In earlier side-lobe suppression
systems, this antenna type was often used for transmitting the P2 pulse and sometimes
also for transmission of the P1 pulse (I2 SLS). Modern omnidirectional antennas for
ground SSR use include a “notch” coinciding with the peak of the main beam.
ئةنتيَنا ى(فرة ئارِاستة)
********************

ئةنتيَنايةكة بةهةمان توانا بؤ سةرجةم ئاراستةكان  ،لة سيستمة سةرةتايية كؤنةكاندا بةكارهاتووة بؤ ثةخشى ترثةى P2
و زؤرجاريش بؤ ترثةى  P1ى سيستمى  ، I2 SLSئةنتيَناى فرة ئارِاستة تازةكان لة سيستمى زةمينى رِادارى طةرِانى
الوةكى ” “notchى تيَداية هاوكا دةبيَت لةطةلَ ثؤثةى تيشكى سةرةكى.
هوائي ( متعدد اإلجتاهات )
**********************

هوائي يتصف بنفس القدرات يف مجيع اإلجتاهات  .أستخدم يف منظومات اإلمخاد القدمية لبث نبضة  P2وأحيانا لبث نبضـة
 P1ملنظومة . I2 SLSاهلوائيات احلديثة املتعددة اإلجتاهات للمنظومة األرضية للرادار الباحث الثانوي تتضمن ”“notch
يتزامن مع قمة الشعاع الرئيسي.
) ( References: Doc 9684
) 233. Antenna ( Reflector
*************************

An antenna producing the beam by a method analogous to optics. In most cases the
"reflector" surface of the antenna is illuminated by a radio frequency source ( e.g. a
radio – frequency "horn" assembly). The dimensions of the reflector antenna both in the
horizontal and vertical plane, together with the characteristics of the illuminating
source, determine the shape and magnitude of the radar beam produced.
ئةنتيَناىثةرضا (ثيَدةرةوة)
**********************

ئةنتيَنايةكة تيشك دروست دةكا بةو شيَوةيةى كة تةنةكان دةبينريَن ه زؤرجار ئةو تيشكة ِرووى ئةنتيَناكة رِؤشن
ئةكاتةوة بة بةكارهيَنانى شةثؤىل رِاديؤيى  ،شيَوة و برِى ئةو تيشكةى ِرادارةكة دروستى ئةكا لةسةر ِرووبةرى ( دريزى
و ثانى ) ئةنتيَنا ثيَدةرةكة ئةوةستيَت بة هةردوو ئارِاستةى ئاسؤيى و ستونى لةسةر جؤرى سةرضاوةى رِووناكييةكة.
هوائي ( عاكس )
**************

هوائي ينتج شعاع بطريقة مماثلة اىل البصريات ويف أكثـر األحيـان يضـاء سـطح اهلـوائي بإسـتخدام موجـة راديويـة .إن شـكل
ومقدار شعاع الرادار املنتج يعتمد على أبعاد اهلوائي العاكس باإلجتاهني األفقي والعمودي وعلى خصائص مصدر اإلضاءة .
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924
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)234. Antenna ( Sum and Difference
*************************************

A hog – trough or LVA antenna which is electrically split into two halves. The two half
– antenna outputs are added in phase at one output port ) sum, Σ ) and added in
antiphase at a second output port ) difference, Δ ) to produce output signals which are
sensitive to the azimuth angle of arrival of received signals, enabling an off – boresite
angle for the signal source to be obtained.
ئةنتيَنا ى(كؤكةرةوة و ثةر كةرةوة )
********************************

ئةنتيَنايةكى زؤر ليَذ يان ئةنتيَناى  ، LVAبة كارةبايى دابةش دةبيَت بة دوو نيوةوة و ئةجنامى هةر دوو نيوةكة لة
قؤناغدا جوو دةكريَن و يةك ئةجناميان ىلَ دةرئةضيَت )  ( sum, Σو لة نةبوونى قؤناغدا زياد دةكريَت بؤ
ئةجنامى دووةم )  ( difference, Δبؤ دروست بونى تيشكى ثيَويست بؤ طؤشةى بينراوى (مست) تايبة بة سطنالَة
طةشتوةكان بؤ ئةوةى بةدةست بيَن.
هوائي ( جيمع و خيتلف )
********************

هوائي منخفض بشكل حاد أو هوائي  LVAيتم تقسيمهما كهربائيـا اىل نصـفني حيـث يضـاف نـاتج طـور النصـفني ليكـون
ناتج واحد ()  ( sum, Σويضاف يف الالطور للناتج الثـاني )  ( difference, Δإلنتـاج إشـارات ضـرورية لزوايـة السـمت
اخلاصة باإلشارات الواصلة لتمكني احلصول عليها.
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924
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235. Anticipated Operating Conditions
***************************************

Those conditions which are known from experience or which can be reasonably
envisaged to occur during the operational life of the aircraft taking into account the
operations for which the aircraft is made eligible, the conditions so considered being
relative to the meteorological state of the atmosphere, to the configuration of terrain, to
the functioning of the aircraft, to the efficiency of personnel and to all the factors
affecting safety in flight. Anticipated operating conditions do not include:
;a) those extremes which can be effectively avoided by means of operating procedures
and
b) those extremes which occur so infrequently that to require the Standards to be met in
such extremes would give a higher level of airworthiness than experience has shown to
be necessary and practical.
دؤخةكانى بةطةرِخستنى ثيَشبينيكراو

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

ئةو بارودؤخانةية كة بةهؤي ئةزمونةوة ثيَى ئةزانريَت يان ئةو بارودؤخانةية كة هةستيان ثآ ئةكريَت لة ماوةى
كاركردنى فرِؤكةكة بةرِةضاوكردنى ئةو ِريَكارو ثرؤسانةى كة فرِؤكةكةى بؤ ئامادةكراوة لةطةلَ بارودؤخى كةش و هةواى
ضاوةرِوانكراو ه سروشتى بةرز و نزمى زةوى ه تواناى فرِؤكةكة ه ليَباتويى كارمةندان و سةرجةم ئةو هؤكارانةى كة
كاريطةرييان هةية لةسةر سةالمةتى طةشتةكة  ،بارودؤخى بةطةرخسنت ئةمانةى خوارةوة ناطريَتةوة:
 .1ئةو بارودؤخانةى كة دةتوانريَت خؤيانى ىلَ البدريَت لة كاتى بةطةرِخستندا  ،يان
 .2هةندآ بارودؤخى دةطمةن كة رِووئةدا كة ثيَويست بكا بة ثيَوةرةكانةوة ثابةند بن لةطة َل ئاستى تؤكمةيى
فرِؤكةوانى بةرزتر لةوةى شارةزايى خبوازيَت كة ثيَويست و كردةيية .
ظروف التشغيل املتوقعة

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

هي الظروف اليت مت التعرف عليها من خالل التجربة أو اليت ميكن تصور حصوهلا خالل فرتة تشغيل الطائرة مع األخذ
بنظر اإلعتبار عمليات التشغيل املؤهلة هلا الطائرة والظروف اجلوية املتوقعة ومواصفات التضاريس األرضية وقدرات الطائرة
وكفاءة العاملني وجلميع العوامل اليت ميكن أن تؤثر على سالمة الرحلة .إن ظروف التشغيل املتوقعة ال تتضمن :
أ .احلاالت اليت ميكن تفاديها من خالل سياقات التشغيل أ و
ب .احلاالت نادرة احلدوث واليت تتطلب اإللتزام باملعايري ومستوى جدارة طريان أعلى من تلك اليت بينت اخلربة ب نهـا عمليـة
وضرورية.
) ( References: Annex 8
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236. Anti-Icing
************

Anti-icing is a precautionary procedure by which clean aeroplane surfaces are protected
against the formation of ice and frost and the accumulation of snow and slush for a
limited period of time.
دذةبةسنت يان دذة شةختةبوون

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

ِريَكاريَكى تايبةتة بؤ رِ يَطـرتن لـة دروسـت بـوونى شـةختة يـان كةلَةكـة بـوونى بـةفر لةسـةر رووثؤشـة ثاكـةكانى فرِؤكـة و
نةهيَشتنى مانةوةى ملَتة و بةفر لة كاتيَكى دياريكراودا .
منع تراكم اجلليد أو الصقيع
*********************

إجراء وقائي ميكن من خالله محاية األجزاء النظيفة من سطح الطائرة من تراكم اجلليد أو الصقيع أو الثلج أوالثلوج الذائبة
لفرتة ةمنية حمدودة.
) ( References: Doc 9640

237. Application
*************

Manipulation and processing of data in support of user requirements (ISO 19104*).
كارثيَكردن

*********

ئامادةكردن و ضارةسةرى زانيارييةكان بؤ ثشتطريى و بةهيَزكردنى داواكاريب بةكارهيَنةكان ( .) ISO 19104
التطبيق
*******

إعداد ومعاجلة البيانات لدعم متطلبات املستخدمني ( .) ISO 19104
) ( References: Annex 4 , Annex 15
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)238. Application Entity (AE
**************************

Part of an application process that is concerned with communications within the OSI
environment. The aspects of an application process that need to be taken into account
for the purposes of OSI are represented by one or more AEs.
شيَوةكانى سةثاندن /كارثيَكردن
************************

بةشيَكة لة كردةى جيَبةج َيكردن كة ثةيوةستة بة ثةيوةندييةكانةوة لة بارودؤخى  OSIبةمةرجآ دةركةوتةكانى
كرةدى كارثيَكردن كة بؤ مةبةستى ِ OSIرةضاو دةكريَت بة يةكيَك يان زياتر لة  AEsنويَنةرايةتى (ويَنا) بكريَت.
مسات التطبيق
***********

جزء من عملية التطبيق يتعلق باإلتصاالت ضمن ظروف الـ  OSIعلى أن تكون مظاهر عملية التطبيق اليت جيب أن تؤخذ
بنظر اإلعتبار ألغراض الـ  OSIممثلة بواحد أو أكثر من الـ . AEs
) ( References: Doc 9880 Part I and Part III

239. Application Entity Qualifier
*******************************

That part of the AE-title that unambiguously identifies the particular application entity.
ئامادةطى شيَوةكانى كارثيَكردن

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

ئةو بةشةية لة شيَوةكانى كارثيَكردن كة شيَوازى كارثيَكردنةكة بة شيَوةيةكى رِوون ديار و ئاشكرا ئةكا .
) ( References: Doc 9880 Part III
مؤهل مسات التطبيق
*****************

ذلك اجلزء من مسات التطبيق الذي مييز مسات التطبيق املعني بشكل واضح.
240 Application Entity Service Interface
***************************************

The interface between the application-users and the application service provider.
يةكةى خزمةتطوزارى شيَوةى كارثيَكردن

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

لكيَكة لة نيَوان بةكارهيَنةرانى كارثيَكردن و ثيَشكةش كاريى خزمةتطوزارى كارثيَكردون.
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وصلة خدمةِ مسات التطبيق
*********************

وصلة بني مستخدمي التطبيق ومقدمي خدمة التطبيق.
( References: Doc 9880 Part I and Part III,

241. Application Entity Title
**************************

An unambiguous name for an application entity.
ناونيشانى رِوالَةتى كارثيَكردن

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

ناويَكى ئاشكرا بؤ ِرووة بينراوةكانى كارثيَكردن.
عنوان مسات التطبيق
******************

اسم واضح لسمات التطبيق.
) ( References: Doc 9880 Part I and Part III

242. Application Layer
*********************

The seventh layer of the OSI reference model that controls application-user access to
the communication system and provides services to perform a logical association to
other applications.
ضينى كارثبَكردن

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

ضينى حةوتةم بؤ منونةى  OSIى كة ضاوديَرى طةيشتنى كردةكانى كارثيَكردن دةكـا بـؤ بـةكارهيَن لـة رِيَطـاى سيسـتمى
ثةيوةندييةكانةوة لة طةلَيشيا خزمةتطوزارى ثيَش كةش ئةكا بؤ جيَبةج َيكردنيَكى طوجناو .
طبقة التطبيق
***********

الطبقة السابعة لنموذج  OSIاليت تراقب عمليات وصول التطبيق اىل املستخدم من خالل نظام اإلتصاالت وتقدم خدمات
إلجناة التطبيقات املنطقية.
) ( References: Doc 9880 Part III

)243. Application Layer Structure (ALS
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*************************************

The application layer structure refers to the internal architecture of the OSI application
layer as described in ISO/IEC 9545.
دارِشتةى ضينى كارثيَكردن

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

.  داهاتوةISO/IEC 9545 وةكو لةOSI ئاماذةية بؤ ئةندازيارى تةالرسازى ناوةوةى منونةى
تركيب طبقة التطبيق

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

. ISO/IEC 9545  كما مبني يفOSI يشري تركيب طبقة التطبيق اىل اهلندسة املعمارية الداخلية لنموذج
( References: Doc 9880 Part III )

244. Application Process (AP)
***************************

A set of resources, including processing resources, within a real open system which
may be used to perform a particular information processing activity.
كردةى كارثيَكردن

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

ضةند سةرضاوةيةكة ه سةرضاوة ضارةسةرةكان لة نيَو سيستميَكى راستةقينةى كراوةدا نه بةكارئةهيَنريَت بـؤ ئـةجنام
. دانى كردةىةى ضارةسةرى زانياريية دياريكراوةكان
ِعملية التطبيق
*************

جمموعة من املصادر بضمنها مصادر املعاجلة ضمن نظام حقيقي مفتوح الذي قد يستخدم إلجناة فعاليات معاجلة ملعلومات
.معينة
( References: Doc 9880 Part I and Part III )
245. Application Protocol Data Unit (APDU)
*******************************************

An application protocol data unit is an (N) PDU, where N refers to the application
layer. An APDU is the basic unit of information exchanged between the airborne
application and the ground application.

يةكةى زانيارييةكانى سيستمى كارثيَكردن
*********************************
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يةكةى زانيارييةكانى سيستمى كارثيَآكردن لة  (N) PDUكة  Nئاماذةية بؤ ضينى كـارثيَكردن ه  APDUيةكةيـةكى
بنةرةتيية بؤ ئالَؤطؤرى زانياري نيَوان ئةو كارثيَكردنانةى لةسةر فرِؤكةكان دةكريَن ونيَوان كارثيَكردنة زةمينيةكان.
ت نظامِ التطبيقِ
وحدة بيانا ِ
*********************

وحدة بيانات نظام التطبيق يف الـ  )N( PDUحيث  Nتشري اىل طبقة التطبيق .إن  APDUوحدة أساسية لتبادل
املعلومات بني التطبيقات احملمولة على منت الطائرة والتطبيقات األرضية.
) ( References: Doc 9880 Part I and Part III
246. Application Schema
**********************

Conceptual schema for data required by one or more applications.
بةرنامةى كارثيَكردنةكة

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

بةرنامةيةكى ويَنا كراوة بؤ زانياريية ثيَويستةكان لة يةكيَك يان زياتر لة كارثيَكردنةكان.
برنامج التطبيق
*************

برنامج تصوري للبيانات املطلوبة من واحد أو أكثر من التطبيقات.
) ( References: Doc 9881
247. Application Service
**********************

The abstract interface between the (N) service and the (N) service user, where N refers
to the application layer; thus it is the boundary between the AE and the application user.
خزمةتطوزاريى كارثيَكردن

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

لكيَكــى ( تــة نيــا )يــة دامــالَراوة لــة نيَــوان خزمــة طــوزارى ) (Nو بةكارهيَنــةرانى ) (N) ،(Nئاماذةيــة بــؤ ضــينى
جآبةجآكردن بؤية) (Nسنوريَكى جياكةرةوةية لة نيَوان بينراوةكانى (سيَرةكانى) جآبةجآكردن  AEو بةكارهيَنـةرى
جآبةجآكردن.
خدمة التطبيقِ
*************

الوصلة اجملردة بني خدمة (  ) Nومستخدمي خدمة (  ) Nحيث (  ) Nتشري اىل طبقة التطبيق ولذلك فهي حد فاصل
بني مسات التطبيق (  ) AEومستخدم التطبيق.
) ( References: Doc 9880 Part I and Part III
)248. Application Service Element (ASE
***************************************
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The element in the communication system that executes the application specific
protocol. In other words, it processes the application specific service primitive
sequencing actions, message creation, timer management, and error and exception
handling. The application’s ASE interfaces only with the application’s control function.
ئامرازى خزمةتطوزاري كارثبَ كردن

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

ِرةطةزيَكة لة سيستمى ثةيوةندييةكان بةج َيبةجَبَ دةكا ه بةواتايةكى تر ضارةسةرى خزمة طوزارييةكانى
ج َيبةج َيكردن ئةكا بةضةند رِيَكاريَكى يةك لة دواى يةك وةك دروستكردنى نامة و بة ِريَوةبردنى كا و هةلَة و
ضارةسةرةكان  ،لكى ئامرِازةكانى كارثيَكردن تةنبا لةطةلَ فةرمانةكانى تايبة بةضاوديَرى ج َيبةج َيكردن يةكانطريدةبيَت.
عنصر خدمةِ التطبيقِ
*****************

عنصر يف نظام اإلتصاالت الذي يقوم بتنفيذ نظام تطبيق معني ومبعنى آخر يعاجل خدمات تطبيق معينة بإجراءات
متسلسلة مثل خلق الرسالة و إدارة الوقت و األخطاء واملعاجلات .إن وصالت عنصر خدمة التطبيق تتدخل فقط مع
الوظائف اخلاصة مبراقبة التطبيق.
) ( References: Doc 9880 Part I and Part III

249. Application Service Element (ASE) Service Interface
********************************************************

The abstract interface through which the ASE service is accessed.
Note.— In version 1 of the ADS application, the ADS-ASE service interface coincides
with the ADS-AE abstract service interface.
هيَمانةى خزمةتطوزارى  ASEلكى خزمة طوزارييةكان

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

لكيَكى تةنياية ليَوةى خزمةتى هيَمانةى خزمةتطوزارى ج َيبةج َيكردن ئةكريَت.
تآبينى  :لة كؤثى يةكةمى ج َيبةج َيكردنى بينينطيَرى خؤبةخؤى (  )ADSخزمةتطوزارى خؤبةخؤ – هيَمانةى
ج َيبةج َيكردنى (  ) ADS – ASEهاوكا دةبيَت لةطةلَ ئاويَتة بوونى بآ هيَماي بينراوةكانى بينينطيَرى خؤبةخؤى
( ) ADS – ASEه
عنصر خدمةِ التطبي ِق ( )ASEوصلة اخلدمةِ
***********************************

الوصلة اجملردة اليت خالهلا تتم خدمة عنصر خدمة التطبيق.
مالحظة – .يف النسخة األوىل من تطبيقات اإلستطالع التابع التلقائي (  )ADSتتزامن خدمة اإلستطالع التابع
التلقائي – عنصر خدمة التطبيق (  ) ADS – ASEمع التداخالت اجملردة لسمات  -اإلستطالع التابع التلقائي (
.) ADS – AE
174

) ( References: Doc 9880 Part I and Part III
\
)250. Application Service Object (ASO
*************************************

An active element within (or equivalent to the whole of) the application entity
embodying a set of capabilities defined for the application layer that corresponds to a
specific ASO-type (without any extra capabilities being used). An ASO is a
combination of application service elements (ASEs) and ASOs that perform a specific
function. An ASO that provides the functions of the establishment and data transfer
phases is considered a complete protocol.
ئاماجنى يان ( ثةيكةرى ) خزمةتطوزارى ج َيبةج َيكارى

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

ِرةطةزيَكى كاراية لة نيَو (يان يةكسانة بةطشت) رِوالَةتكانى كارثيَكردن ه ذمارةيةك تواناى دياريكراو بةرجةسـتة ئـةكا بـؤ
ضينى كارثيَكردن كة لةطةلَ جؤريَك ثةيكةر يان ئاماجنى خزمةتطوزارى كارثيَكردنـدا دةطوجنيَـت (بـآ بـةكارهيَنانى وزةى
زياتر)  ،ثةيكةر و ئاماجنى خزمةتطوزارى كارثيَكردن تيَكةلَةيةكة لة هيَماكـانى خزمـةتطوزارى كـارثبَ كردنـى ) (ASEsو
( )ASOsكة هةلَدةستنت بة ج َيبةج َيكردنى ضةند فةرمانيَكى ديارى كراو.
ئةو ثةيكةر و ئاماجنى خزمةتطوزارى كارثيَكردنة كة ئةركة ثةيوةنديدارةكان بـة قؤناغـةكانى دامةزرانـدن و طواسـتنةوةى
زانيارييةكان ئةكا بة بةلَطةيةكى تةواو دائةنريَت.
جسم أو هدف خدمةِ التطبيقِ
************************

عن صر نشيط ضمن ( أو مساوي اىل مجيع ) مسات التطبيق جيسد جمموعة من القدرات احملددة لطبقة التطبيق اليت تنسجم
مع نوع معني من جسم أو هدف خدمة التطبيق ( دون إستخدام قدرات إضافية ) .إن جسم أو هدف خدمة التطبيق هو
مزيج من عناصر خدمة التطبيق ) ) ASEsو( ) ASOsاليت تنجز وظائف معينة .إن جسم أو هدف خدمة التطبيق
الذي يؤدي الوظائف املتعلقة مبراحل ت سيس ونقل البيانات يعترب وثيقة متكاملة .
) ( References: Doc 9880 Part III

251. Application-User
*******************

That abstract part of the aircraft or ground system that performs the noncommunication-related functions of the application.
بةكارهيَنى – كارثيَكردن

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

ئةو بةشةية لة سيستمى فرِؤكةكـة يـان سيسـتمى زةمينـى ئـةركيَك جيَبةج َيئـةكا ثةيوةنـديى نييـة بـة ثةيوةندييـةكانى
كارثيَكردنةوة .
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ِ التطبيق- مستخدم
****************

.ذلك اجلزء من نظام الطائرة أو النظام األرضي الذي ينجز الوظائف غري املتعلقة بإتصاالت التطبيق
( References: Doc 9880 Part I and Part III )
252. Approach and Landing Operations Using Instrument
*********************************************************

Approach Procedures
************************

Instrument approach and landing operations are classified as follows:
Non-Precision Approach and Landing Operation:
An instrument approach and landing which utilizes lateral guidance but does not utilize
vertical guidance.
Approach and Landing Operations with Vertical
Guidance: An instrument approach and landing which utilizes lateral and vertical
guidance but does not meet the requirements established for precision approach and
landing operations.
Precision Approach and Landing Operations: An
instrument approach and landing using precision lateral and vertical guidance with
minima as determined by the category of operation.
Note.— Lateral and vertical guidance refers to the guidance provided either by:
a) a ground-based navigation aid; or
b) computer generated navigation data.
Categories of Precision Approach and Landing Operations:
Category I (CAT I) operation: A precision instrument approach and landing with:
a) a decision height not lower than 60 m (200 ft); and
b) with either a visibility not less than 800 m or a runway visual range not less than 550
m.
Category II (CAT II) operation: A precision instrument approach and landing with:
a) a decision height lower than 60 m (200 ft), but not lower than 30 m (100 ft); and
b) a runway visual range not less than 300 m.
Category IIIA (CAT IIIA) operation: A precision instrument
approach and landing with:
a) a decision height lower than 30 m (100 ft) or no decision height; and
b) a runway visual range not less than 175 m.
Category IIIB (CAT IIIB) operation: A precision instrument approach and landing with:
a) a decision height lower than 15 m (50 ft), or no decision height; and
b) a runway visual range less than 175 m but not less than 50 m.
Category IIIC (CAT IIIC) operation: A precision instrument approach and landing with
no decision height and no runway visual range limitations.
Note.— Where decision height (DH) and runway visual range (RVR) fall into different
categories of operation, the instrument approach and landing operation would be
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conducted in accordance with the requirements of the most demanding category (e.g. an
operation with a DH in the range of CAT IIIA but with an RVR in the range of CAT
IIIB would be Considered a CAT IIIB operation or an operation with a DH in the range
of CAT II but with an RVR in the range of CAT I would be considered a CAT II
operation).
كردةكانى نيشتنةوة ونزيكبوونةوة بة رِيَكارةكانى نزيكبونةوةى ئاميَرى

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

ئةم كرداانة بةم جؤرانةى الى خوارةوة ئةثؤليَنريَن:
 كردةكانى نزيكبونةوةى درشت و نيشتنةوة  :كردةةكانى نزيكبوونةوة و نيشتنةوةى ئاميَرى بة رِيَنمايى البةال يان
(التةنيشت) ب َى ِريَنمايب ستونى واتة هةرِةمةكى .
 كردةكانى نزيكبوونةوة و نيشتنةوة بة رِ َينمايى ستونى :كردةةكانى نزيكبوونةوة و نيشتنةوةى ئاميَرى
بة ِر َينمايى( ئاسؤيب) التةنيشت و ستونى بةآلم مةرجة برِياردراوةكانى كردةةى نزيك بونةوة و نيشتنةوةى ورد
دروستنابيَت يان ثةيرِةو ناكريَت .
 كردةةكانى نزيكبوونةوة و نيشتنةوةى ورد  :كردةكانى نزيكبوونةوةى ئاميَرى و نيشتنةوة بة رِ َينمايى ستونى و
ئاسؤيى (التةنيشت) اليةنى كةمى برِطة برِياردراوةكانى كردةةكة ثةيرِةو ئةكا .
ت َيبينى ِ :ريَنمايى(ئاسؤيب) التةنيشت و ِريَنمايى ستونى ئةو ِريَنمايانة ئةطريَتةوة كة بة يةكيَك لةمانةى خوارةوة
ثيَشكةش ئةكريَن:
أ -ياريدةدةرى كةشتيةوانيى زةمينى.
ب -زانيارية كةشتيةوانييةكان بة كؤمثيوتةر.
جؤرى كردةكانى نيشتنةوة و نزيك بوونةوةى ورد
كردةى جؤري يةكةم  :كردةى نزيكبونةوةى ئاميَرى ورد و نيشتنةوة بةم مةرجانة:
أ-
ب-

بةرزييةك برِيارىليَدرابيَت كة كةمرت نةبيَت لة  60مةتر ( 200ثآ) .
لةطةلَ مةوداى بينني لة فرِؤكةخانة كةمرت نةبيَت لة  800مةتر و مةوداى بينني لةسةر فرِطة كةمرت نةبيَت لة
 550م.

كردةى جؤري دووةم  :كردةى نزيك بوونةوةى ورد و نيشتنةوة بةم مةرجانة:
أ -بةرزييةك برِيارىليَدرابيَت كة ()60م ( 200ثآ) كةمرتبيَت و لة 30م ( 100ثآ) كةمرت نةبيَت.
ب -لةطة َل مةوداى بينني لةسةر فرِطة لة 300م كةمرت نةبيَت.
كردةى جؤري سيَيةم  :Aكردةى نزيك بونةوةى ئاميَرى ورد و نيشتنةوة بةم مةرجانة:
أ -بةرزييةك برِيارىليَدربيَت كةمرت لة  30م ( 100ثآ) يان بةبآ بةرزى برِياردراو.
ب -لةطة َل مةوداى بينني لةسةر فرِطة كةمرت نةبيَت لة 175م.
كردةى جؤري سيَيةم  :Bكردةى نزيك بونةوةى ئاميَرى ورد و نيشتنةوة بةم مةرجانة:
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أ-
ب-

بةرزييةك برِيارىليَدرابيَت كةمرت لة 15م ( 50ثآ) يان بآ بةرزى برِياردراو.
لةطة َل مةوداى بينني لةسةر فرِطة كةمرت لة 175م و كةمرت نةبيَت لة ( )50مةتر.

كردةى جؤري سيَيةم  :Cكردةى نزيكبونةوةى ئاميَرى ورد و نيشتنةوة بآ بوونى جؤرى بةرزى برِيارليَدراو وبآ سنور
بؤ مةوداى بينني لةسةر فرِطة.
ت َيبينى  :كاتيَك بةرزيى برِيارليَدراو و مةوداى بينني لةسةر فرِطة طوجناو بوو بؤ دوو جؤري جياوازى كردةكان ،كردةى
نزيك بونةوةى ئاميَرى نيشتنةوة دةكريَت بةثآى مةرجى جؤرة قورسةكة (بؤ منونة ئةو كردةيةيةى كة بةرزيى
برِياردراوى سنوردارى جؤرى سيَيةم ( )Aو مةوداى بينني بة جؤرى ( )Bلةسةر فرِطة ئةو كاتكردةةكة بةو جؤرى ()B
دائةنريَت.
بةآلم ئةو كردةيةيةى كة ج َيبةج َيئةكريَت بة بةرزيةكى برِيارليَدراو بة جؤرى دووةم و مةوداى بينني لةسةر فرِطة كة
ديارى بكريَت بة جؤرى يةكةم كردةةكة بة جؤرى دووةم دائةنريَت.
عمليات االقرتاب واهلبوط بإجراءات االقرتاب اآللي

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

تصنف عمليات االقرتاب اآللي واهلبوط كما يلي:
عمليات االقرتاب غري الدقيق واهلبوط  :عمليات اقرتاب آلي وهبوط باإلرشاد اجلانيب وبال إرشاد رأسي .
عمليات االقرتاب واهلبوط باإلرشاد الرأسي :عمليات اقرتاب آلي وهبوط باإلرشاد اجلانيب واإلرشاد الرأسي ولكنها ال تفي
بالشروط املقررة لعمليات االقرتاب الدقيق واهلبوط.
عمليات االقرتاب الدقيق واهلبوط  :عمليات اقرتاب آلي وهبوط باإلرشاد الرأسي واإلرشاد اجلانيب تفي باحلدود الـدنيا املقـررة
لفئة العملية.
مالحظة  :اإلرشاد اجلانيب واإلرشاد الرأسي يعنيان اإلرشاد الذي يقدم بواسطة أي مما يلي:
أ .مساعد مالحي أرضي.
ب بيانات مالحية بالكمبيوتر.
فئات عمليات االقرتاب الدقيق واهلبوط:
عملية الفئة األوىل — عملية اقرتاب آلي دقيق وهبوط بالشروط التالية:
أ .علو التقرير ال يقل عن  60مرتا (  200قدم ).
ب .ومدى الرؤية يف املطار ال يقل عن  800مرت ومدى الرؤية على املدرج ال يقل عن  550مرتا.
عملية الفئة الثانية  :عملية اقرتاب آلي دقيق وهبوط بالشروط التالية:
أ  .علو التقرير يقل عن  60مرتا (  200قدم ) وال يقل عن  30مرتا (  100قدم ).
ب .ومدى الرؤية على املدرج ال يقل عن  300مرت.
عملية الفئة الثالثة (  : ) Aعملية اقرتاب آلي دقيق وهبوط بالشروط التالية :
أ .علو التقرير أقل من  30مرتا (  100قدم ) أ أو بدون علو التقرير.
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ب .ومدى الرؤية على املدرج ال يقل عن  175مرتا.
عملية الفئة الثالثة (  : ) Bعملية اقرتاب آلي دقيق وهبوط بالشروط التالية :
أ .علو التقرير يقل عن  15مرتا (  50قدم ) أ أو بدون علو التقرير.
ب .مدى الرؤية على املدرج يقل عن  175مرتا وال يقل عن  50مرتا.
عمليــة الفئــة الثالثــة (  : ) Cعمليــة اقــرتاب آلــي دقيــق وهبــوط بــدون علــو التقريــر وبــال حــدود ملــدى الرؤيــة علــى
املدرج.
مالحظة — عندما يكون علو التقرير ومدى الرؤية على املـدرج صـاحلني لفئـتني خمتلفـتني مـن العمليـاتأ تشـغل عمليـة
االقرتاباآللي واهلبوط وفقا لشروط الفئة األكثر تشددا ( مثال ذلك أن العملية اليت تنفذ بعلو التقريـر احملـدد للفئـة الثالثـة (
 ) Aومبدى الرؤية على املدرج احملدد للفئة الثالثة(  ) Bتعترب عملية من الفئة الثالثة (  . ) Bأما العملية اليت تنفـذ بعلـو
التقرير احملدد للفئة الثانية ومبدى الرؤية على املدرج احملدد للفئة األوىل فتعترب عملية من الفئة الثانية) .
) ( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9365

253. Approach and Landing Phase — Helicopters
***************************************************

That part of the flight from 300 m (1 000 ft) above the elevation of the FATO, if the
flight is planned to exceed this height, or from the commencement of the descent in the
other cases, to landing or to the balked landing point.
قؤناغى نزيك بونةوة و نيشتنةوة – فرِؤكةى هةىل كؤثتةر
**********************************************

ئةو بةشةية لة طةشتيَك كـة لـة بـةرزى 300م ( 1000ثـآ) لةسـةر رِووى ناوضـةى نزيـك بونـةوةى كؤتـايى و هةلَطـةرِان
 FATOدةســت ثــآ ئــةكا ئةطــةر نةخشــة دانرابــوو بؤئــةوةى لــةو بةرزيب ـة دةربض ـيَت يــان لــة كات ـةكانى تــر لةط ـةلَ
دةستثيَكردنى نزم بونةوة بةمةبةستى نيشتنةوة لة خالَيَكى دياريكراو.
179

مرحلة التقرب واهلبوط – طائرات اهلليكوبرت
**********************************

ذلك اجلزء من الرحلة الذي يبدأ من إرتفاع  300مرت (  1000قدم ) فوق منسوب منطقة التقرب النهائي واإلقالع
(  ) FATOإذا ما مت التخطيط لتجاوة هذا اإلرتفاع أو يف احلاالت األخرى مع بدء النزول لغرض اهلبوط يف النقطة احملددة.
) ( References: Annex 6 Part III
254. Approach Ban Point
**********************

The point from which an instrument approach shall not be continued below 300 m
(1 000 ft) above the aerodrome elevation or into the final approach segment unless the
reported visibility or controlling RVR is above the aerodrome operating minima.
خالَى قةدةغة بوونى نزيك بوونةوة
****************************

ئةو خالَةية كة لة دوايةوة ناكريَت نزمبونةوةى ئاميَرى بةردةوام بيَت لة بةرزييةك كةمرت بيَت لـة 300م(1000ثـآ) لـة
ئاستى فرِؤكةخانةوة  ،هةروةها ناكريَت بةردةوام بيَت بؤ ناو بةشى كؤتايى لة ئارِاستةى نزيكبونةوةى كؤتايى ،لةو كاتةى
ئةطةر مةوداى بينينى ِراط َينراو يان مةوداى بينني لةسةر فرِطةى ضاوديَرى كـراو بـةرزتر بيَـت لـة سـنورى اليـةنى كـةمى
بةطةرخستنى فرِؤكةخانةكة.
نقطة حظر اإلقرتاب

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

النقطة اليت ال جيوة بعدها مواصلة االقرتاب اآللي على إ رتفاع من منسوب املطار يقل عن  300مرت (  1000قدم ) أ أو إىل
داخل اجلزء األخري من مسار االقرتاب النهائيأ ما مل يكن مدى الرؤية املبلغ عنه أو مدى الرؤية على املدرج املراقب أعلى مـن
احلدود الدنيا لتشغيل املطار.
) ( References: Doc 9365
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255. Approach Control Service
******************************

Air traffic control service for arriving or departing controlled flights.
خزمة طوزاريى ضاوديَركردنى نزكبونةوة
**********************************

خزمة طوزاريى رِكيَفكردنى مجوجؤلَى ئامسانى فرِؤكة ضاوديَرى كراوةكان كاتى طةيشنت يان كاتى بةجآ هيَشتنيان.
خدمة مراقبة اإلقرتاب

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

خدمة مراقبة احلركة اجلوية للطائرات املراقبة عند وصوهلا أو مغادرتها.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9161
256. Approach Control Unit
**************************

A unit established to provide air traffic control service to controlled flights arriving at,
or departing from, one or more aerodromes.
يةكةى رِكيَفى نزيكبونةوة

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

يةكةيةكى دامةزراوة بؤ ثيَشكةش كردنى ضاوديَرى مجوجؤلَى هةوايى بؤ ئةو طةشتة ئامسانيية ضاوديَريكراوانة كاتى
طةيشتنيان بؤ /يان بةجى هيَشتنيان لة فرِؤكةخانةيةكةوة يان زياتر.
وحدة مراقبة اإلقرتاب

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

وحدة منش ة لتقديم خدمة مراقبة احلركة اجلوية للرحالت اجلوية املراقبة عند وصوهلا اىل أو مغادرتها من مطار أو أكثر .
) ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444
257. Approach Phase
******************

The operating phase defined by the time during which the engine is operated in the
approach operating mode.
قؤناغى نزيك بونةوة
*********************

قؤناغى خستنةكارة ( لةو كاتةى بزويَنى فرِؤكةكة دةست دةكا
خستنةكارى تايبة بةنزيك بونةوةكة .
مرحلة اإلقرتاب
*************
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بةئيش ثيَكردن) ديارى ئةكريَت بةث َيآى جؤرى

مرحلة التشغيل اليت حتدد من خالل الوقت الذي فيه يتم تشغيل احملرك وفقا لنمط التشغيل اخلاص باإلقرتاب.
) ( References: Annex 16 Volume II

)258. Approach Procedure with Vertical Guidance (APV
***********************************************************

An instrument procedure which utilizes lateral and vertical guidance but does not meet
the requirements established for precision approach and landing operations.
ِريَكارةكانى نزيكبونةوة بة ِريَنمايى ستونى

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

ضةند رِيَكاريَكى ئاميَريية ثشت دةبةسرتيَت بة ِريَنمايى (ئاسؤيب)التةنيشتى و ِريَنمـايى سـتونى بـآ دةسـتكةوتنى مةرجـة
برِيارليَدراوةكانى كردةى نزيكبونةوةى ورد و نيشتنةوة.
إجراءات اإلقرتاب باإلرشاد الرأسي

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

إجراءات آلية يستعان فيها باإلرشاد اجلانيب واإلرشاد الرأسي دون استيفاء الشروط املقررة لعمليات االقرتاب الدقيق واهلبوط.
) ( References: Doc 9613, Doc 9905, Doc 9931

259. Approach Sequence
*********************

The order in which two or more aircraft are cleared to approach to land at the
aerodrome.
رِيزبةنديى نزيكبونةوة
*******************

ئةو رِيزكردنةية كة رِيَطةى ثبَ ئةدريَت بؤ دوو فرِؤكة يان زياتر بةمةبةستى نزيكبونةوة بؤ نيشتنةوة لة فرِؤكةخانةكة.

ترتيب اإلقرتاب

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

الرتتيب الذي يصرح به لطائرتني أو أكثر باإلقرتاب لغرض اهلبوط باملطار.
) ( References: Doc 4444
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260. Appropriate Airworthiness Requirements
************************************************

The comprehensive and detailed airworthiness codes established, adopted or accepted
by a Contracting State for the class of aircraft, engine or propeller under consideration
(see 3.2.2 of Part II of this Annex).
ثيَويستييةكانى تؤكمةيى ئامسانى

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

ضــةند نيشــانةيةكى طشــتطيرية دائــةنريَت يــان ج َيبةج َيئــةكريَت يــان ثةســةند ئــةكريَت لةاليــةن دةولَةتــةوة ( )Stateبــؤ
جؤريَكى ديار َيكراو لة فرِؤكةكان يان بزويَن يان ثةروانةيةك كة ثةيوةندى هةبيَت بة فرِؤكةوة .
متطلبات اجلدارة اجلوية
******************

رموة شاملة ومفصلة تؤسس أو تطبق أو يتم قبوهلا من قبل دولة متعاقدة لصنف معني مـن الطـائرات أو حمـرك أو مروحـة
ذات العالقة.
) ( References: Annex 8, Doc 9760

261. Appropriate ATS Authority
*********************************

The relevant authority designated by the State responsible for providing air traffic
services in the airspace concerned.
دةستةآلتى ثسثؤرِيى خزمةتطوزاريى مجوجؤلَى هةوايى
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******************************************

ئةو دةستةآلتةية كة وآلتى بةرثرس ديارى ئةكا و بةرثرس دةبيَـت لـة ثيَشكةشـكردنى خزمةتطوزارييـةكانى مجوجـؤلَى
ئامسانى لة كايةى ئامسانى دياريكراو .
السلطة املختصة خبدمات احلركة اجلوية

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

السلطة املناسبة اليت تعينها الدولة املسؤولة عن تقديم خدمات احلركة اجلوية يف اجملال اجلوي املعين.

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

262. Appropriate Authority
*****************************

a) Regarding flight over the high seas: The relevant authority of the State of
Registry.
b) Regarding flight other than over the high seas: The relevant authority of
the State having sovereignty over the territory being overflown.
دةستةآلتى تايبة

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

أ-
ب-

سةبارة بة طةشتةكان لةسةر دةريا نيَودةولَةتييةكان – ئةو دةستةآلتةية كة لة وآلتى تؤمارى فرِؤكةكةداية.
سةبارة بةطةشتةكانى تر  -ئةو دةستةالَتةية كة وآلتى خاوةن سةروةرى هةيةتى لةسةر هةريَمةكةى لة
ئامسانيدا كة فرِؤكةكةى تيا ئةف ِريَت.

السلطة املختصة

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

بالنسبة للرحالت فوق املياه الدولية – هي السلطة املعنية يف دولة تسجيل الطائرة.
أ.
بالنســبة للــرحالت األخــرى – هــي الســلطة املعنيــة يف الدولــة صــاحبة الســيادة علــى اإلقلــيم الــذي تطــري فوقــه
ب.
الطائرة.
) ( References: Annex 2, Doc 4444

263. Approval
***********

An authorization granted by an appropriate national authority for:
a) the transport of dangerous goods forbidden on passenger and/or cargo
aircraft where the Technical Instructions state that such goods may be
carried with an approval; or
b) other purposes as provided for in the Technical Instructions.
184

Note.— In the absence of a specific reference in the Technical Instructions allowing the
granting of an approval, an exemption may be sought.
ثةسةندى ( ِريَطةثيَدان)

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

ِراسثاردةيةكى باوةرِثيَكراوة لةاليةن دةستةآلتى نيشتمانى تايبة ئةبةخشريَت سةبارة بة :
أ -قةدةغةكردنى طواستنةوةى كةرةستةى ترسناك لةاليةن رِيَوا و طةشتياران يان لةطةلَ بارى فرِؤكةكة لة كاتيَكدا
ِريَنمايى وآلتةكة ئةخوازيَت طواستنةوةى ئةو كاآليانة ثيَويست بة ِريَطةثيَدانى ( رِيَنمايى هونةرى) تايبة هةية،
يان
ب -بؤ مةبةستةكانى تر كة ِريَنماية هونةرييةكان ئاماذةيان ثيَدةدا .
َتيَبينى :لة كاتى نةبوونى هيض دةقيَك لة رِيَنمايية هونةرييةكان بؤ وةرطرتنى رِيَطةثيَدان دةتوانريَت ئةو ِريَطةثيَدانة
البربيَت يان (بةدةربكريَت).
املوافقة
******

تفويض معتمد من قبل السلطة الوطنية املختصة حول :
أ .منع نقل السلع اخلطرة من قبل املسافرين أو ضمن محولة الطائرة عندما تنص التعليمات الصادرة من الدولة على أن تلـك
السلع ميكن نقلها مبوافقة خاصةأ أو
ب .ألغراض أخرى كما تنص عليها التعليمات الفنية.
مالحظة - .يف حالة عدم وجود ما يدل على أن التعليمات الفنية تنص على احلصول على موافقة ميكن إستثناء ذلك.
) ( References: Annex 18
264. Approved
***********

Accepted by a Contracting State as suitable for a particular purpose.
رِاستيَنراو يان رِةزامةندى لةسةردراو

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

رِةزامةندى لةسةر بةلَطةكة دراوة لةاليةن وآلتى ئةندامةوة و ئاماذةية بؤ ئةوةى طوجناوة بؤ مةبةستيَكى ديارى كراو.

مصدق أو متت املوافقة عليه
**********************

حصلت املوافقة عليه من قبل دولة متعاقدة ب نه مالئم لغرض معني.
) ( References: Annex 8
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265. Approved Data
****************

Aeroplane data collected by application of good engineering practice and accepted for
use by the NAA. The preferred data sources are the aeroplane manufacturers and/or
original equipment manufacturers; however, data supplied by other qualified sources
may be considered.
Note.— For additional guidance, see the guidance material in the Attachments to Part II
of this document and related reading material listed in Chapter 9 of this Part.
زانياريية ثةسةندكراوةكان يان رِاستيَنراوةكان

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

ضةند زانيارييةكة لةسةر فرِؤكةكة كؤكراونةتةوة لةاليةن ئةندازيارانى ثسثؤرةوة و لةاليةن ( )NAAوة ثةسةندكراوة ،
باشرتين سةرضاوةش بؤ ئةو زانيارييانة اليةنى دروست كةرى فرِؤكةكةية يان بةرهةم هيَنى ئاميَرة رِةسةنةكانة ه
دةشكريَت ئةو زانيارييانة رِةضاو بكريَن كة اليةنة باوةرثيَكراوةكان ثةسةنديان كردوة.
ت َيبينى  :بؤ وةرطرتنى رِوونكردنةوةى زياتر سةرجنى ثاشكؤكانى بةشى دووةمى ئةو بةلَطةية و برِطةكانى ترى ثةيوةست
بة بابةتةكةوة كة لة فةسلَى حةوتةم لةم بةشةدا هاتووة.
بيانات معتمدة أو مصدّقة

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

بيانات عن الطائرة مت مجعها من قبل مهندسني على خربة عالية ومتت املوافقة عليها من قبل ( . ) NAAإن أفضل مصـدر
هلذه البيانات هي اجلهة املصنعة للطائرة أو منتجي األجهزة األصليني ومع هذا ميكن قبول البيانـات الصـادرة مـن قبـل جهـات
أخرى مؤهلة.
مالحظة – .ملزيد من التوضيح أنظر مواد التوضيح يف مالحق اجلزء الثاني من هذا املسـتند واملـواد األخـرى ذات العالقـة يف
الفصل التاسع من هذا اجلزء.
) ( References: Doc 9625 Volume I

266. Approved Maintenance Organization
*******************************************

An organization approved by a Contracting State, in accordance with the requirements
of Annex 6, Part I, Chapter 8 — Aeroplane Maintenance, to perform maintenance of
aircraft or parts thereof and operating under supervision approved by that State.
Note.— Nothing in this definition is intended to preclude that the organization and its
supervision be approved by more than one State.
دةزطاى ضاكسازى باوةرِثيَكراو
*************************

دةزطايةكة لةاليةن وآلتةوة باوةرِى ثيَكراوة بةثيَى دةقةكانى ثاشكؤى ذمار  - 6بةشى يةكةم – فةسلَى هةشتةم –
ضاكسازيى فرِؤكةكان – ئةو دةزطاية بةرثرسيياريَتى ضاكسازى فرِؤكةكان يان بةشةكانى لة ئةستؤئةطريَت و لةذيَر
سةرثةرشتى وآلتدا كارةكانى ج َيبةج َيئةكا .
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. لةم ثيَناسةيةدا هيض شتيَك رِيَطة لة باوةرثيَكردنى ئةو دةزطاية ناطريَت لةاليةن زياد لة وآلتيَك:ت َيبينى
مؤسسة صيانة معتمدة
******************

 الفصـل الثـامن – صـيانة الطـائرات – تتـوىل-  اجلـزء األول- 6 مؤسسة معتمدة من قبل دولة متعاقدة وفقا لنصوص امللحـق
.مسؤولية صيانة الطائرات أو أجزاءها ومتارس عملها بإشراف تلك الدولة
. ال شيء يف هذا التعريف مينع إعتماد تلك املؤسسة من قبل أكثر من دولة واحدة- مالحظة
( References: Annex 1 )
267. Approved Maintenance Training Organization (AMTO)
*************************************************************

An approved training organization performing training for aircraft maintenance
technicians/engineers/mechanics .
 دةزطاى رِاهيَنانى ضاكسازيى باوةرِثيَكراو- AMTO

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

َدةزطايةكى رِاهيَنانى باوةرثيَكراوة بةرثرسيى رِاهيَنانى ضاكسازيى اليةنة هونةرييةكانى فرِؤكةكان لةئةستؤ ئةطريَت لةطةل
. رِاهيَنانى ئةندازيار و تةكنيك كاران
مؤسسة تدريب على الصيانة معتمدة
****************************

.مؤسسة تدريب معتمدة تتوىل مسؤولية التدريب على صيانة اجلوانب التقنية يف الطائرات وتدريب املهندسني والفنني
( References: Doc 9868 )
268. Approved Training
**********************

Training conducted under special curricula and supervision approved by a Contracting
State.
Note 1.— Annex 1 requires that approved training of flight crew members and air
traffic controllers for the purpose of obtaining a licence or rating is conducted within an
approved training organization. Annex 1 also requires that competency-based approved
training for aircraft maintenance personnel is conducted within an approved training
organization.
Note 2.— Although not falling under the criteria of training specifically for the issue of
a licence or a rating, fligh crew members undergoing approved training for the
maintenance of competency or for gaining an operational qualification that does not fall
under the training criteria outlined in Annex 6 ─ Operation of Aircraft, Part I ─
International Commercial Air Transport ─ Aeroplanes, Chapter 9, 9.3, or Part III ─
International Operations ─ Helicopters, Section II, Chapter 7, 7.3, should receive such
training from an approved training organization.
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رِاهيَنانى باوةرِثيَكراو

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

ئةو رِاهيَنانةية كة ثرؤطرام و سةرثةرشتى كردنةكةى لةاليةن وآلتةوة ( )Stateثةسةند دةكريَت.
ت َيبينى  : 1ثاشكؤى ذمارة ( )1داوا ئةكا دةزطاى رِاهيَنانى باوةرثيَكراو رِاهيَنانى دةستةى فرِؤكةوانى فرِؤكةكة و
ضاوديَرانى ئامسانى ِريَك خبا بةمةبةستى بةدةستبيَنانى مؤلَة يان رِيَطةثيَدان ،هةروةها ثيَويستة دةزطاى رِاهيَنانى
باوةرثيَكراو هةستيَت رِاهيَنانى باوةرثيَكراو بؤ ليَباتويى كارمةندان لة بوارى ضاكسازى فرِؤكةدا ِريَك خبا .
ت َيبينى  : 2هةرضةند رِاهيَنانى باوةرثيَكراو لة بوارى ضاكسازيدا  /يان بؤ بةدةستبيَنانى شارةزايى يان دةستكةوتنى
ئامادةسازى بةطةرخسنت ئةو رِاهيَنانة ناضنة خانةى ثيَوةرةكانى رِاهيَنان كة هاتووة لة ثاشكؤى ذمارة  – 6خستنةكارى
فرِؤكة– بةشى يةكةم – طواستنةوةى بازرطانى نيَودةولَةتى – فرِؤكةكان  ،بةشى  3 – 9لة فةسلَى  9يان بةشى سيَيةم-
لةذيَر ثيَوةرةكانى رِاهيَنانى تايبة بة دةركردنى مؤلَة و ليَباتويى  ،ثيَويستة دةستةى فرِؤكةوانى فرِؤكةكة ئةو رِاهيَنانة
لةاليةن دةزطاى رِاهيَنانى باوةرثيَكراوة وةربطرن.
التدريب املعتمد

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

التدريب الذي إعتمدت الدولة املتعاقدة مناهجه اخلاصة واإلشراف عليه .
مالحظة  : 1يتطلب امللحق (  ) 1أن تتوىل مؤسسة تـدريب معتمـدة إجـراء التـدريب املعتمـد ألعضـاء طـاقم قيـادة الطـائرة
واملراقبني اجلويني بغرض احلصول على اإلجاةة أو األهلية  .كما يتطلب أن تتـوىل مؤسسـة تـدريب معتمـدة إجـراء التـدريب
املعتمد القائم على الكفاءة للعاملني يف جمال صيانة الطائرات.
مالحظة  : 2على الرغم من أن التدريب املعتمد يف جمال الصيانة أو إلكتساب اخلربة أو احلصول على مؤهل تشغيلي أ الذي ال
يندرج حتت معايري التدريب الـواردة يف امللحـق  - 6تشـغيل الطـائرات اجلـزء األول – النقـل التجـاري الـدولي – الطـائرات أ
القسم  9.3من الفصل التاسع أ أو اجلزء الثالث – العمليات الدولية – طـائرات اهلليكـوبرت أ اجلـزء الثـاني أ القسـم  7.3مـن
الفصل السابع أ ال يندرج حتت معايري التدريب املخصص إلصدار اإلجاةة أو األهلية  .ينبغـي أن يتلقـى أعضـاء طـاقم قيـادة
الطائرة ذلك التدريب بواسطة مؤسسة تدريب معتمدة.
) ( References: Annex 1, Doc 7192 Part E-2, Doc 9379, Doc 9841

269. Approved Training — Cabin Crew
************************************

Training conducted under special curricula and supervision approved by a Contracting
State that, where applicable, is conducted within an approved training organization.
رِاهيَنانى باوةرثيَكراو بؤ دةستةى كابينةى ِريَوان (طةشتياران)

***********************************************
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ئةو رِاهيَنانةى لة ضوارضيَوةى دةزطاى رِاهيَنانى باوةرثيَكراو بةث َيى بةرنامة و ثرؤطرامـى تايبـة كـاتى ثيَويسـت دةكريَـت
كة لةاليةن يةكيَك لةو دةولَةتةوة ( )Stateدةكريَت و سةرثةرشتى دةكريَت.
التدريب املعتمد – طاقم مقصورة الركاب

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

التدريب الذي جيري عند اإلقتضاء يف إطار مؤسسـة تـدريب معتمـدة ووفقـا ملنـاهج خاصـة تعتمـدها إحـدى الـدول املتعاقـدة
وتشرف عليها.
) ( References: Doc 1002
) 270. Approved Training Organization ( ATO
************************************************

An organization approved by and operating under the supervision of a Contracting State
in accordance with the requirements of Annex 1 to perform approved training.
دةزطاى رِاهيَنانى باوةرثيَكراو

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

ئةو دةزطايةى كة وآلتى ( )Stateثةسةندى دةكا و لة ذيَـر سةرثةرشـتى ئـةودا كارئـةكا بـةث َيآ ثيَويسـتةكانى ثاشـكؤى
( )1بؤ ريَكخستنى رِاهيَنانى باوةرثيَكراو.
مؤسسة تدريب معتمدة

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

املؤسسة اليت إعتمدتها الدولة املتعاقدة وتعمل حتت إشرافها وفقا ملقتضيات امللحق ( )1للقيام بالتدريب املعتمد.
(( References: Annex 1, Doc 7192 Part E-2, Doc 9379, Doc 9841

)271. Approved Training Organization (ATO
********************************************

A flight crew training organization formally recognized by a National Aviation
Authority to deliver training.
دةزطاى رِاهيَنراوى باوةرثيَكراو

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

دةزطايةكى رِاهيَنانى دةستةى فرِؤكةكانة
ِريَكخستنى ثرؤسةكانى رِاهيَنان .

باةوةرثيَكراوة بة فةرمى لةاليةن دةستةآلتى فرِؤكةوانى نيشتيمانى بؤ

مؤسسة تدريب معتمدة

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

مؤسسة تدريب أطقم الطائرات معرتف بها رمسيا من قبل سلطة طريان وطنية للقيام بعمليات التدريب.
) ( References: Doc 9625 Volume I
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272. Approved Training Organization — Cabin Crew
***************************************************

An organization approved by a Contracting State in accordance with the national
regulations to perform cabin crew training and which operates under the supervision of
that State.
دةزطاى رِاهيَنانى باوةرثيَكراو – دةستةى كابينةى ِريَوان
******************************************

دةزطايةكة يةكيَك لة وآلتة ئةندامةكان ثةسةندى ئةكا بةمةرجبَ لةطـة َل بـةها نيشـتمانيةكانيدا بطوجنيَـت بـؤ رِاهيَنـانى
دةستةى فرِؤكةوانى ناو كابينةى رِيَوان (طةشتياران) و ئةو دةزطاية لةذيَر سةرثةرشتى ئةو وآلتةدا كارئةكا .
مؤسسة تدريب معتمدة – طاقم مقصورة الركاب

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

مؤسسة تعتمدها إحدى الدول املتعاقدة مبا يتفق مع لوائحها الوطنية إلجـراء تـدريب لطـاقم مقصـورة الركـاب وتعمـل حتـت
إشراف تلك الدولة.
) ( References: Doc 1002
273. Approved Use
****************

The ability to complete the training, testing or checking tasks as prescribed in this
document.
بةكارهيَنانى باوةرِثيَكراو
*********************

توانستى تةواوكردنى رِاهيَنان و تاقى كردنةوة و ثشكنينى تواناكان بؤ كاركردن وةكو لةم بةلَطةيةدا هاتووة.
اإلستخدام املعتمد
*************

املقدرة على إكمال التدريب واإلختبار أو فحص القدرات الوظيفية وفقا ملا نص عليه هذا املستند.
) ( References: Doc 9625 Volume I
274. Apron
********

A defined area, on a land aerodrome, intended to accommodate aircraft for purposes of
loading or unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance.
طؤرِةثانى وةستانى فرِؤكةكان (ئةثرون)
******************************

ِرووبةريَكى دياريكراوى ناو فرِؤكةخانةيةكى سةر وشكانيية تةرخان دةكريَت بؤ ثيَشوازى كردن لة فرِؤكةكان بةمةبةستى
سةركةوتنى ِريَوا (طةشتياران) يان دابةزينيان يان بؤ باركردنى ثؤستة و كاآل يان داطرتنيان لة فرِؤكةكة يان ثيَدانى
سوتةمةنى يان وةستانى فرِؤكةكة يان ضاكسازى كردن لة فرِؤكةكةدا .
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ساحة وقوف الطائرات

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

مساحة معرفة يف املطار الربي أ وخمصصة إلستقبال الطائرات بغرض صعود الركاب اليها أو نـزوهلم منهـا أ أو شـحن الربيـد أو
البضائع أو تفريغها منها أ أو تزويدها بالوقود أ أو وقوفها أ أو صيانتها.
( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9432,
) Doc 9830

275. Apron Management Service
*******************************

A service provided to regulate the activities and the movement of aircraft and vehicles
on an apron.
بة ِريَوةبردنى ثاركى وةستانى فرِؤكة

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

خزمة طوزارييةكة دةكريَت بؤ رِيَكخستنى ضاالكى و مجوجؤلَى فرِؤكةكان و ئاميَرةكان لةسةر ثاركى وةستانى فرِؤكةكان.
خدمة ادارة ساحة وقوف الطائرات
***************************

خدمة مقدمة لتنظيم أنشطة وحركة الطائرات واملركبات يف ساحة وقوف الطائرات.
) ( References: Annex 11, Annex 14 Volume I, Doc 9830
) 276. Area Control Centre ACC
******************************

A unit established to provide air traffic control service to controlled flights in control
areas under its jurisdiction.
مةلَبةندى ضاوديَرى ناوضة
***********************
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يةكةيةكة بؤ ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزاريى ضاوديَريى مجوجؤلَى ئامسانى تةرخانة كراوة بؤ ئةو طةشتة ضاوديَرى
كراوانة لة ناو ناوضةكانى ضاوديَرى كراودان لةسنورى ئةركةكانيان .
مركز مراقبة املنطقة

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

وحــدة مكلفــة بتقــديم خــدمات مراقبــة احلركــة اجلويــة اىل الــرحالت املراقبــة يف داخــل منــاطق املراقبــة الواقعــة يف دائــرة
إختصاصها.
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9731 Volume I,
) Volume II and Volume III

277. Area Control Service
************************

Air traffic control service for controlled flights in control areas ( en route ).
خزمة طوزارى (رِكيَفى)ضاوديَريكردنى ناوضة
*****************************************

خزمة طوزارى ضاوديَريكردنى مجوجؤلَى ئامسانيية بؤ طةشتة ئامساتييةكانى( رِكيَفكراو) ضاوديَريكراو لة ناو ناوضةى
ضاوديَردا (ئةو طةشتانةى كة لة رِيَطةدان) ثيَشكةش ئةكريَت.
خدمة مراقبة املنطقة

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

خدمة مراقبة احلركة اجلوية اليت تقدم اىل الرحالت اجلوية املراقبة يف داخل مناطق املراقبة ( أثناء الطريق ).
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161
)278. Area Minimum Altitude (AMA
************************************

The minimum altitude to be used under instrument meteorological conditions (IMC),
that provides a minimum obstacle clearance within a specified area, normally formed
by parallels and meridians.
نزمرتين بةرزى بؤ ناوضة
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**********************

نزمرتين بةرزيية كة بتوانريَت بةكارببيَنريَت لة دؤخى كةشناسى ئاميَرى كة كةمرتين بةرزى لة بةربةستةكانةوة دابني
بكا لةو ناوضةيةدا ه بةطشتى ثيَك هاتووة لةضةند هيَلَيَكى تةريب و لةضةند هيَلَيَكى دريَذى .
األرتفاع األدنى للمنطقة
*******************

أقل إرتفاع ميكن إستخدامه يف ظروف جوية آلية يؤمن احلد األدنى املطلوب عـن العوائـق األرضـية يف تلـك املنطقـة وعـادة مـا
يكون مشكل من متواةيات وخطوط الطول.
) ( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I

)279. Area Navigation (RNAV
*****************************

*

A method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path
within the coverage of ground- or space-based navigation aids or within the limits of
the capability of self-contained aids, or a combination of these.
Note.— Area navigation includes performance-based navigation as well as other
operations that do not meet the definition of performance-based navigation.
كةشتيوانى ناوضة (دةظةر)

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

ِريَطايةكى كةشتيوانيية بةهؤيةوة دةتوانريَت فرِؤكةكة ئيش َثيبكريَت لةهةر (سيَرةيةك) يان هةر ئارِاستةيةكى مشت ىلَ
طرياو لة سنورى داثؤشراو بة ياريدةدةرة كةشتيةوانييةكانى زةمينى وئامسانييةكان  ،يان لة سنورى تواناى ياريدةدةرة
سةربةخؤكانى تر يان هةر ئاويَتةيةك لةو دوانة .
ت َيبينى  :كةشتيوانى (دةظةر) ئةو كردة كةشتيوانيانة ئةطريَتةوة كة ج َيبةج َيئةكريَن لةطةلَ ئةو كردة كةشتيوانييانةى كة
لةطةلَ ثيَناسةى كةشتييوانى دةظةردا يةك ناطرنةوة .
مالحة املنطقة

*************
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طريقة مالحية تتيح تشغيل الطائرة يف أي مسار طريان مستصوب يف داخل نطاق تغطية املساعدات املالحية األرضية أو
الفضائيةأ أو يف داخل نطاق قدرة املساعدات املستقلةأ أو يف أي توليفة بني هذين النطاقني.
مالحظة — تشمل مالحة املنطقة العمليات املشغلة باملالحة القائمة على األداء وغريها من عمليات مالحة املنطقة الـيت ال
ينطبق عليها تعريف املالحة القائمة على األداء.
( References: Annex 2, Annex 3 , Annex 4, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex
11, Annex 15, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9613, Doc 9905,
) Doc 9931, Doc 9992, Doc 9993

280. Area Navigation Route
*************************

An ATS route established for the use of aircraft capable of employing area navigation.
ِريَطاى هةوايى تةرخانكراو بؤ كةشتيةوانى دةظةر

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

ِريَطةيةكى ئامسانى سةر بة خزمة طوزارىييةكانى مجوجؤلَى هةوايى دائةمـةزريَت بـؤ ئـةوةى فرِؤكـةكان لةسـةرى بفـرِن
بةهؤى ئاميَرةكانى كةشتيةوانى دةظةرةوة.
الطريق اجلوي املخصص ملالحة املنطقة

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

طريق جوي تابع خلدمات احلركة اجلويةأ ينش لتسلكه الطائرات اجملهزة مبعدات مالحة املنطقة.
) ( References: Annex 11, Doc 4444, Doc 9613, Doc 9905
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281. Arrival Routes
******************

Routes identified in an instrument approach procedure by which aircraft may proceed
from the en-route phase of flight to an initial approach fix.
ِريَطاكانى طةيشنت

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

ضةند ِريَطايةكى دياريكراوة لة رِيَكارةكانى تايبة بة نزيكبونـةوةى ئـاميَرى ه فرِؤكـةكان دةتـوانن لـة قؤنـاغى فرِينـدا لـةو
ِريَرِةوة وة بضن بؤ خالَى سةرةتايى نزيكبونةوة .
طرق الوصول
**********

طرق مبينة يف السياقات اخلاصة بالتقرب اآللي واليت ميكن للطائرات من خالهلا التوجه من مرحلة الطريان يف املمر اجلوي اىل
نقطة بداية التقرب.
) ( References: Annex 4
282. ASHTAM
************

A special series NOTAM notifying by means of a specific format change in activity of
a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to
aircraft operations.
تؤزنامة(طرِكاننامة) Ashtam

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

رِيزيَك بآلوكراوةى فرِؤكةوانةكانة بة ( كلَيَشةيةكى) ديثاجةيةكى تايبة ئةنوسريَت كة ضةند طؤرِانكارييـةك لـة ضـاالكى
طرِكانى يان تةقينةوةى طرِكانى لة ئاراداية يان بوونى خؤلَةميَش طركانى هةية كـة كاريطـةرى هةيـة لةسـةر بةطةرخسـتنى
فرِؤكةكان .
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Ashtam
*********

سلسلة خاصّة من إعالنات الطيارين تبني من خالل صيغة خاصـة بـ ن هنـاك تغـريات يف النشـاط الربكـاني أو حصـول إنفجـار
بركاني أو وجود رماد بركاني ميكن أن يؤثر على عمليات الطائرات.
) ( References: Annex 15

283. A-SMGCS Capacity
**********************

The maximum number of simultaneous movements of aircraft and vehicles that the
system can safely support with an acceptable delay commensurate with the runway and
taxiway capacity at a particular aerodrome.

سيستمى ( رِكيَفى) جولَة لةسةر زةوى فرِؤكةخانة

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

بــةرزترين ذمــارة ب ـؤ مجوجــؤلَى فرِؤك ـة و ئؤتؤمبيلــةكان كــة سيســتميَك بتوانيَــت ( رٍكيَفــى) ثشــتيوانى بك ـا لــة كــاتيَكى
ثةســةندكراودا بةش ـيَوةيةكى ئــارام بــةخش كــة بطوجنيَــت لةطــةلَ توانــاى فرِطــة و رِيَــرةوى رِؤيشــنت لــة فرِؤكةخانةيــةكى
دياريكراو .
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النظام املتطور الرشاد ومراقبة احلركة على أرض املطار

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

العدد األقصى للتحركات املتالةمة للطائرات واملركبات اليت ميكن للنظام أن يساندها على حنو م مون يف غضون مهلة مقبولـة
تتمشى مع سعة املدرج وممر سري يف مطار معني.
) ( References: Doc 9830

284. Assemble
***********

A process of merging data from multiple sources into a database and establishing a
baseline for subsequent
processing.
Note.— The assemble phase includes checking the data and ensuring that detected
errors and omissions are rectified.
كؤكردنةوة  /جةمبوون
*******************

كردةى كؤكردنةوةى زانيارييةكان لة سةرضاوة جياوازةكانةوة لة ليستيَكى زانياريدا و دامةزراندنى هيَلَيَكى بنةرِةتى بؤ
ضارةسةركردن لةوةو بة دوا .
ت َيبينى  :قؤناغى كؤكردنةوة وردبينى زانيارييةكانيش لة خؤئةطريَت بؤ دلَنيابوون لةوةى كة هةلَةيةك يان لة بريضونيَك
كةهةبووة ِراست كراوةتةوة .
التجميع
*******

عملية جتميع بيانات من مصادر متعددة يف قاعدة بيانات وت سيس خط أساسي للمعاجلة الحقا.
مالحظة – تتضمن مرحلة التجميع تدقيق البيانات للت كد من أن السهو واخلط قد مت تصحيحه.
) ( References: Annex 15, Doc 9881
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285. Assertiveness
***************

Verbalizing a series of “rights” that belong to every employee. Some of these rights
include the right to say “no”, the right to express feelings and ideas, and the right to ask
for information.
خؤ سةثاندن

***********

 بة مافى وتنى (نا) و مايف دةربرِين، دةربرِين يان ( وتنى) ئةو كؤمةلَة (مافةية) كة هةر يةكيَك لة كارمةندةكان هةيانة
. لةهةست و بريبؤضون و مايف داواكردنى زانيارييةكانةوة
فرض الذات
*********

وتشمل بعض هذه احلقوق احلق يف قـول" ال "واحلـق يف التعـبري. التلف مبجموعة من" احلقوق "اليت ميلكها كل من العاملني
.عن املشاعر واألفكار واحلق يف طلب املعلومات
( References: Doc 9824 )
286. Assessment
*************

An appraisal of procedures or operations based largely on experience and professional
judgement.
هةلَسةنطاندن

***********

. مةزةندةكردنى رِيَكارةكان يان ئةو كردانةى كة بةشيَوةيةكى طشتى ثشت بة ثسثؤرى و شارةزايى و ثيشةيى دةبةستيَت
التقييم

*******

. تقدير اإلجراءات أو العمليات الذي يستند بصورة كبرية اىل اخلربة واحلكم املهين
( References: Doc 9735 )

287. Assessment (Evidence) Guide
********************************

A guide that provides detailed information (e.g. tolerances) in the form of evidence that
an instructor or an evaluator can use to determine whether a candidate meets the
requirements of the competency standard.
ِريَبةرِى هةلَسةنطاندن
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*****************

ئةو رِيَبةرةية كة زانيارى ورد و دروست دابـني دةكـا بةشـيَوةي بةلَطـة كـة وانةبيَـذ يـان هةلَسـةنطيَن بتوانيَـت بـةكارى
ببيَنيَت بؤ دلَنيا بوون لةوةى كة ثيَوةرةكانى ليَباتويى لةو كانديدةدا هةية.
تقييم الدليل
***********

املرشد الذي يوفر معلومات تفصيلية بشكل دليل يستطيع املدرس أو املقييم إستخدامه للت كد فيما إذا كانت معـايري الكفـاءة
تتوفر باملرشح.
) ( References: Doc 9868

288. Asset
*******

A resource from which future economic benefits are expected to flow to the entity that
owns or controls it.
ِرةضةلَةكةكان
**********

سةرضاوةيةكة كة داهاتيَكى لبَ ضاوةرِوان دةكريَت و ببيَتة داهاتيَك بؤ دةستةكةى خاوةنب يان ئةو سةرضاوةية لة
داهاتوودا سودة ئابورييةكانى كؤنرتؤلَ دةكةن .
األصول

******

مورد يتوقع أن ت تي منه اىل اهليئة اليت متتلكه أو تسيطر عليه منافع إقتصادية يف املستقبل.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
)289. Assigned Altitude Deviation (AAD
****************************************
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The difference between the transponder Mode C altitude and the assigned altitude/flight
level.
الدان لةبةرزييةكة

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

جياوازى لةبـةرزى بـةثآى خويَندنـةوةى ئـاميَرى وةآلمـدةرى رِادارى طـةرِانى الوةكـى كـة كاردةكـا بةرِ َيطـةى ( )Cلةطـةلَ
بةرزى ئاستى فرِين كة ِريَطةثيَدراوة.
اإلحنراف عن االرتفاع املعني

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

االختالف بني االرتفاع حسـب قـراءة اجلهـاة اجمليـب للـرادار الباحـث الثـانوي املشـغل بالطريقـة "  "Cواالرتفـاع /مسـتوى
الطريان املصرح به.
) ( References: Doc 9574, Doc 9937

290. Assignment, Assign
*********************

Distribution of frequencies to stations. Distribution of SSR codes or 24-bit aircraft
addresses to aircraft.
دامةزراندن
************

200

دابةشكردنى لةرةلةرةكانة بةسةر ويَستطةكاندا  ،لةطةلَ دابةشكردنى نيشانةكانى رِادارى طةرِانى الوةكى و ناونيشانة

ئةلكرتؤنييةكان بة سيستمى  24بت بةسةر فرِؤكةكاندا .
التعيني

********

توةيع ترددات على احملطات أ وتوةيع رموة الرادار الباحث الثانوي والعناوين األلكرتونية للطـائرات بنظـام
الطائرات.
) ( References: Doc 4444

4

 2بـت علـى

291. Associated Aircraft Systems
********************************

Those aircraft systems drawing electrical/pneumatic power from an auxiliary power
unit during ground operations.
سيستمةكانى ياوةرى فرِؤكة

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

سيستميَكة كة بةكارةبا كارئةكا بؤ ِراكيَشانى فرِؤكةكة يانسيستمةكة بـةهيَزى ثةسـتانى هـةوايب كاربكـا كـة وةربطرييَـت
لةسةرضاوةيةكى كارةبايى ياريدةدةرةوة لة كاتى كاركردنى فرِؤكةيةك لةسةر زةوى .
األنظمة املصاحبة بالطائرة
*********************

أنظمة سحب الطائرة الـيت تعمـل كهربائيـا أو بإسـتخدام قـوة هوائيـة مـن وحـدة كهربائيـة مسـاعدة أثنـاء العمليـات األرضـية
للطائرة .
) ( References: Annex 16 Volume I
)292. Association Control Service Element (ACSE
*************************************************

The association control service element is the common mechanism in the application
)layer structure (ALS) for establishing and releasing application service object (ASO
associations.

هيَمانةى ياوةر بؤ ( رِكيَخ كردن) كؤنرتؤلَ كردن

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

هيَب21مانةى ياوةر بؤ خزمةتطوزارى كؤنرتؤلَ كردن ميكانيزميَكى هاوبةشة بؤ ليَكدانى ضيينى ج َيبةج َيكردن () ALS
بؤ دامةزراندن و دةركردنى ثةيكةر يان ئاماجنى خزمةتطوزارى ج َيبةج َيكردنى ( .) ASO
العنصر املرافق خلدمة السيطرة
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*************************

العنصر املرافق خلدمة السيطرة هو آلية مشرتكة يف تركيب طبقة التطبيق (  ) ALSلت سيس وإصدار جسم أو هدف خدمةِ
التطبيقِ ( . ) ASO
) ( References: Doc 9880 Part III
293. Asynchronous Communication
**********************************

Communication in which there exists a time delay between responses. Asynchronous
communication is typified by a unique set of characteristics, such as the lack of nonverbal communication cues (body language, verbal inflection, etc.). Examples of
asynchronous communication include an e-mail message sent from the day supervisor
to the night supervisor or memoranda left between shifts or passed between the shop
and the hangar.
) ( References: Doc 9824
ثةيوةندى (ناجؤر)بآ وادة
*********************

 ،ثةيوةندى بآ وادةش بة كؤمةلَيَك
ئةو ثةيوةندييةى لة نيَوان وةآلمةكان ماوة ماوة بة ( كا )دواكةوتنيَكى تيا هةية
رِةوشى دانسقةوة ئةناسريَتةوة وةكو نةبونى ئاماذة بؤ ثةيوةندى بآ قسة (زمانى جةستة  ،دةرِبرِينى دةنب .....هتد)،
منونةكانى ثةيوةنديية ناجؤرةكان وةكو ئةو نامة ئةلكرتؤنييةى كة لةسةرثةرشتيارى رِؤذانةوة نيَردراوة بؤ سةرثةرشيت
شةو يان ياداشتيَكى تورِدراو يان بةجيَماو لة نيَوان ئيَشطرةكان يان ياداششتَكى ت َيثةرِكراوى نيَوان وةرشة و هةنطةرى
فرِؤكةكان .
االتصال الالتزامين

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

االتصال الذي يوجد فيه ت خر ةمين بني اإلجابات .ويتميز االتصال الال تزامين مبجموعة فريدة من اخلصائصأ
مثل عدم وجود تلميحات اتصال غري لفظية (لغة اجلسمأ الصوت اللفظيأ اخل) .وتشمل أمثلة االتصال الال تزامين رسالة بريد
الكرتونـي مرسـلة مـن املشـرف النهـاري إىل املشـرف الليلـي أو مـذكرة مرتوكـة بـني النوبـات أو ممـررة بـني الورشـة وحظـرية
الطائرات.
) ( References: Doc 9824

)294. Asynchronous Surveillance Processor (ASP
**************************************************

A type of video – plot processor.
ضارةسةرسازى ليَكؤلَينةوةى ناجؤرى

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

جؤريَكة لة جؤرةكانى ظيديَو – ضارةسةرسازى بؤ زانياريية ويَنةييةكان.
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معاجل البحث الالتزامي
*****************

نوع من أنواع الفيديو  -معاجل للرسوم البيانية .
) ( References: Doc 8071 Volume III

295. ATIS Application
**********************

An ATN application that supports the ATIS.
كارثيَكردنةكانى خزمة طوزارى خوبةخؤ بؤ زانيارييةكانى ويَستطةى كؤتايب .ATIS

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

كارثيَكردنةكانى ثةيوةنديية ية فرِؤكةوانييةكان  ATNبؤ بةهيَزكردنى خزمةتطوزارى خؤبةخؤ بؤ زانيارييةكانى
ويَستطةى كؤتايى.
ثشتطريى  ATNSبة جىَبةجىَ كردنى ATN
تطبيقات اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية ( ) ATIS
************************************************

تطبيقات إتصاالت الطريان (  ) ATNلدعم اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية.
تطبيق أي تي إن الذي يَدْع ُم أي تي آي إس.
) ( References: Doc 9880 Part I
296. ATM Community
*******************

The aggregate of organizations, agencies or entities that may participate, collaborate
and cooperate in the planning, development, use, regulation, operation and maintenance
of the ATM system.
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كؤمةلَةى بة ِريَوةبردنى مجوجولَى ئامسانى
**********************************

سةرجةم ِريَكخراو و ئاذانس و قةوارة بةشدارةكان كة يارمةتيدةرى يةكرتن لة نةخشةسازى و برةودان و بةكارهيَنان و
دانانى ثيَوةر و ثاريَزطارى كردن لة سيستمى بة ِريَوةبردنى مجوجولَى ئامسانى .
جمتمع إدارة احلركة اجلوية
*********************

جمموع املنظمات والوكاالت والكيانات الذين قد يشاركون ويتعـاونون بتخطـيط وتطـوير وإسـتخدام ووضـع املعـايري واحملافظـة
على نظام إدارة احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 9882
297. ATM Function
******************

An individual operational component of air traffic services. Examples of ATM
functions include the application of separation between aircraft, the re-routing of
aircraft, and the provision of flight information.
ئةركى بةريَوةبردنى مجوجولَى ئامسانى
*******************************

هيَمانةيـــةكى بةطةرِخســـتنى تةنيايـــة ســـةر بةخزمةتطوزارييـــةكانى مجوجـــولَى ئامسانييـــة ه منونـــةش ئةركـــةكانى
بة ِريَوةبردنى مجوجولَى ئامسانى ه ج َيبةج َيكردنى جياكردنةوة لة نيَوان فرِؤكةكان ه طؤرِينى ِريَرةوى فرِؤكةكـة و ثيَـدانى
زانيارية فرِؤكةوانييةكان .
وظيفة إدارة احلركة اجلوية

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

عنصر تشغيلي فردي تابع خلدمات احلركة اجلوية .ومن أمثلة وظائف إدارة احلركة اجلويةأ تطبيـق الفصـل بـني الطـائرات
وتغيري طريق الطائرة وتقديم معلومات الطريان.
) ( References: Doc 9869

298. ATM Operational Concept
*******************************

The ATM operational concept is a high-level description of the ATM services
necessary to accommodate traffic at a given time horizon; a description of the
anticipated level of performance required from, and the interaction between, the ATM
services, as well as the objects they affect; and a description of the information to be
provided to agents in the ATM system and how that information is to be used
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for operational purposes. The operational concept is neither a description of the air
navigation infrastructure nor a technical system description nor a detailed description of
how a particular functionality or technology could be used.
(ضةمكى) تيَطةيشتنى كردةكانى بة ِريَوةبردنى مجوجولَى ئامسانى

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

مةبةست لةم بريؤكةية ثيَناساندنيَكة كة بة ئاستيَكى بةرز بكريَت بؤ خزمةتطوزارييةكانى جولَةى هةوايى ه ئةو
ثيَناساندة ثيَويستة بؤ مامةلَةكردن لةطةلَ مجوجولَى ئامسانى لة كاتيَكى ديارى كراودا هةروةها ثيَناسةى ئاستيَكى
ضاوةرِوان كراوى ج َيبةج َيكردن و ئاويَتة بوون ئةكا بؤ ثيَدانى زانيارى بة ئاذانسةكان ثةيوةست بة سيستمى
بة ِريَوةبردنى مجوجولَى ئامسانى و ضؤنيةتى بةكارهيَنانى ئةو زانيارييانة بؤ مةبةستى بةطةرخسنت  ،تيَطةيشتنةكانى
بةطةرِخسنت باسى ذيَرخانى كةشتيوانى ئامسانى ناكا و نة باسى سيستمى تةكنيكى و نة باسى فةرمانيَكى وردى ديارى
كراو يان تةكنيكى ئةكا كة بتوانريَت بةكارببيَنريَت.
مفهوم عمليات إدارة احلركة اجلوية

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

يقصد به وصف عالي املستوى خلدمات إدارة احلركة اجلوية ضروري للتعامل مع احلركة اجلوية يف وقت حمدد كما أنـه يصـف
امل ستوى املتوقـع لـألداء والتفاعـل املطلـوبني لتزويـد الـوكالء باملعلومـات املتعلقـة بنظـام إدارة احلركـة اجلويـة وكيـف جيـب أن
تستخدم تلك املعلومات ألغراض التشغيل .إن مفاهيم التشـغيل ال تصـف البنيـة التحتيـة للمالحـة اجلويـة وال تصـف النظـام
التقين وال تصف بشكل تفصيلي وظيفة معينة أو تقنية معينة ميكن إستخدامها.
) ( References: Doc 9882
299. Atmospheric Pressure
**************************

Pressure (force per unit area) exerted by the atmosphere on any surface by virtue of its
weight; it is equivalent to the weight of a vertical column of air extending above a
surface of unit area to the outer limit of the atmosphere (hectopascal, hPa).
فشارى هةوا

***********

فشار (هيَزى ثةستانى هةوا لةسـةر هـةر يةكةيـةك لـة يةكـةي رِووبةرةكـة) كـة بـةرطى هـةوا دروسـتى ئـةكا لةسـةر هـةر
روبةريَك لةذيَر كاريطةريى كيَشى هةودا ه يةكسانة بة كيَشى ئةو ستونى هةوايةى كـة دريَذئةبيَتـةوة تـا كؤتـايى سـنورى
بةرطى هةوايى دةرةوة (هكتوباسكال).
الضغط اجلوي

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

الضغط ( قوة الضغط على كل وحدة من وحدات املساحة ) الذي حيدثـه الغـالف اجلـوي علـى أي مسـاحة بسـبب وةنـه أي مـا
يعادل وةن عمود اهلواء الرأسي املمتد فوق مساحة الوحدة اىل احلد اخلارجي للغالف اجلوي (هكتوباسكال).
) ( References: Doc 9837
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300. ATM Services Personnel
***************************

Persons assigned to perform duties directly in connection with the provision of Air
Traffic Management Services.
كارطوزارةكانى هاتوضؤى ئامسانى

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

ئةو كةسانةن كة دائةمةزريَن بؤ ثيَشكةشكردنى ئةو ئةركانةى كة ثةيوةندى ِراسـتةوخؤيان هةيـة بـة ثيَشكةشـكردنى
خزمةتطوزارى بةرِآ كردنى هاتوضؤى ئامسانييةوة .
األشخاص املتخصصني بتقديم خدمات إدارة احلركة اجلوية
*******************************************

أشخاص يتم تعينهم للقيام بواجبات ترتبط بشكل مباشر مع تقديم خدمات إدارة احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 7192 Part E-2
301. ATM System Requirement
********************************

A statement of functionality and/or operating characteristics necessary to fulfil the
capabilities or benefits envisioned in the application of the global ATM operational
concept.
ثيَويستييةكانى سيستمى بةرِيَوةبردنى مجوجولَى ئامسانى
************************************************

206

دياريكردنى ئةرك و رِةوشةكانى خستنةكارى ثيَويست بؤ بةدةستبيَنانى تواناكان يان سودة بة ئاماجنكراوةكان لة
ج َيبةج َب كردنى تيَطةيشتنى بةطةرخسنت بؤ سيستمى بةرِيَوةبردنى مجوجؤلَى هةوايى لةسةر ئاستى جيبانى .
متطلبات نظام إدارة احلركة اجلوية
**************************

بيان الوظائف واملواصفات التشغيلية الضرورية إلجناة القدرات أو الفوائد املرجوة من تطبيق املفهوم التشغيلي لنظام إدارة
احلركة اجلوية على املستوى العاملي.
) ( References: Doc 9882
302. ATN Application
*********************

Refers to an application that is designed to operate over ATN communication services.
ج َيبةج َيكردنةكانى تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان

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

ئاماذةيــة بــؤ جيَبــةجيَكردنى ثــالن و نةخشــة ديزاينكراوةكــان بــؤ بةطةرِخســتنى تــؤرٍى ثةيوةندييــة فرِؤكةوانييــةكان
بةمةبةستى ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى ثةيوةندييةكان .
تطبيقات شبكة إتصاالت الطريان
**************************

يشري اىل التطبيقات املصممة لتشغيل شبكة إتصاالت الطريان ألغراض تقديم خدمات اإلتصاالت.
) ( References: Doc 9880 Part I and Part III
303. ATN Communication Services
**********************************

Composed of the Internet communications service and the upper layer communications
service.
خزمةتطوزارى ثةيوةندييةكانى تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان
***************************************************

خزمة طوزاري ثةيوةنديةكان ئةطريَتةوة بة بةكارهيَنانى ئةنرتنيَت لةطةلَ خزمة طوزارى ثةيوةندي ضينة بةرزةكان .
خدمات إتصاالت شبكة إتصاالت الطريان
******************************

تشتمل على خدمة اإلتصاالت بإستخدام اإلنرتنيت وخدمة إتصاالت الطبقة العليا
) ( References: Doc 9880 Part III
304. ATN Environment
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*********************

The environment that relates to functional and operational aspects of the ATN as a
complete end-toend communication system.
ذينطةى تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان
*********************************

ئةو ذينطةيةى ثةيوةنديى هةية بةئةدطارى ئـةرك و بةطةرِخسـنت بـؤ تـؤرِى ثةيوةندييـة فرِؤكةوانييـةكان بـةو ئاماذةيـةى
سيستميَكى الوةكى تةواوة بؤ ثةيوةندييةكان .
بيئة شبكة إتصاالت الطريان
**********************

البيئة اليت تتعلق بالسمات الوظيفية والتشغيلية لشبكة إتصاالت الطريان بإعتبارها نظام طريف متكامل لإلتصاالت.
) ( References: Doc 9880 Part III

)305. ATN Profile Requirements List (APRL
*******************************************

APRLs identify, in a tabular form, requirements together with the options and
parameters for protocols used in the ATN. The supplier of an ATN protocol
implementation claiming to conform to the ATN technical requirements must indicate
conformance to those requirements by preparing a protocol implementation
conformance statement (PICS) based on the set of APRLs.
ليستى ثيَويستيية البةالكان بؤ تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان

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

ليسـتى ثيَويســتيية البـةالكان بــؤ تـؤرِى ثةيوةنــدى فرِؤكةوانييـةكان لةســةر شـيَوةى خشــتةى ثيَويسـتييةكان بــؤ بــذاردة و
ثرؤتؤكـــؤلَ و رِيَكةوتنـــة بـــةكارهاتوةكان لـــة تـــؤرِى ثةيوةنديـــة فرِؤكةوانييـــةكان ثيَناســـة ئـــةكريَت  ،اليـــةنى دابينكــارى
جيَبةجيَكردنـةكان بــؤ ثرؤتؤكؤلَــةكانى تــؤرِى ثةيوةندييـة فرِؤكةوانييـةكان ثيَويســتة ثابةنــدبيَت بــة ثيَويســتية تــةكنيكى
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يةكان لةطةلَ ثابةندبوون بةو داواكارييانة لةرِيَطةى سازان بؤ جيَبةجيَكردنى سيستمى  PICSثشـتطرييكراو بـة كؤمـةلَيَك
ليستى داواكاريية البةالكان بؤ تؤرِى ثةيوةندييةكانى فرِؤكةوانى.
قائمة املتطلبات اجلانبية لشبكة إتصاالت الطريان
*************************************

تصف قائمة املتطلبات اجلانبية لشـبكة إتصـاالت الطـريان علـى هيئـة جـدول املتطلبـات للخيـارات والربوتوكـوالت واإلتفاقيـات
املســتخدمة يف شــبكة إتصــاالت الطــريان .إن اجلهــة اجملهــزة لتطبيقــات بروتوكــوالت شــبكة إتصــاالت الطــريان تطلــب اإللتــزام
باملتطلبات التقنية مع اإللتزام بتلك املتطلبات من خالل تهيئة بيان توافق لتطبيق النظام (  ) PICSمسـتند اىل جمموعـة
من قائمة املتطلبات اجلانبية لشبكة إتصاالت الطريان.
) ( References: Doc 9880 Part III
306. ATN Security Services
**************************

A set of information security provisions allowing the receiving end system or
intermediate system to unambiguously identify (i.e. authenticate) the source of the
received information and to verify the integrity of that information.
خزمة طوزاريية ئاسايشييةكان بؤ تؤرِى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكان
******************************************************

كؤمةلَيَك برِطةى ئاسايشى زانيارييةكانة رِيَطة بة سيستمى ناوةند يان بة سيستمى اليةنةكةى تر ئةدا بةشيَوةيةكى
ئاشكراو رِوون تا الى زانراوبيَت (بة واتا ليَكؤلَينةوة دةكا ) لة سةرضاوةى زانياريةكانى وةرطرياو و دلَنيا بوون لة
سةالمةتى ئةو زانيارييانة .
اخلدمات األمنية لشبكة إتصاالت الطريان
*******************************

جمموعة من بنود أمن املعلومات تسمح لنظام الطرف اآلخر أو النظام الوسطي كي مييـز بشـكل واضـح ( مبعنـى آخـر يتحقـق
من ) مصدر املعلومات املستلمة والت كد من سالمة تلك املعلومات.
) ( References: Doc 9880 Part III

307. ATSC Class
**************

The ATSC class parameter enables the ATSC-user to specify the quality of service
expected for the offered data. The ATSC class value is specified in terms of ATN endto-end transit delay at 95 per cent probability.
ثلةبةنديى ثةيوةندييةكانى خزمة طوزاريى هاتوضؤى ئامسانى
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**************************************************

ثلةبةنــديى ثةيوةندييــةكانى خزمــةتطوزارى هــةوايى بةكارهيَنــةران دةتــوانن جــؤرى خزمــةتطوزارى ضــاوةرِوانكراو
دياريبكا بؤ زانياريية نيشان دراوةكان  ،نرخى ثلةى ثةيوةندييـةكانى خزمـةتطوزارى جولَـةى هـةوايى دةرئـةبرِدريَت لـة
ميانى ئةو دواكةوتنةى كة ِرووئةدا

لة %95

ى ثةيوةندييةكاندا.

صنف إتصاالت خدمات احلركة اجلوية
******************************

ميكن صنف إتصاالت خدمات احلركة اجلوية مسـتخدميه مـن حتديـد نوعيـة اخلدمـة املتوقعـة للبيانـات املعروضـة .إن قيمـة
صنف إتصاالت خدمات احلركة اجلوية يعرب عنه من خالل الت خري الذي حيصل ضمن  95باملئة من اإلحتماالت.
) ( References: Doc 9880 Part I
)308. ATS Communication (ATSC
*********************************

Communication related to air traffic services including air traffic control, aeronautical
and meteorological information, position reporting and services related to safety and
regularity of flight. This communication involves one or more air traffic service
administrations.
ثةيوةندييةكانى خزمةتطوزارى مجوجولَى ئامسانى

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

ئةو ثةيوةندييانةن كة ثةيوةسنت بة ثيَدانى خزمةتطوزارى مجوجؤلَى ئامسانييةوة ،ضاوديَرى مجوجولَى ئامسانى ه زانيارى
فرِؤكةوانى ه كةش و هةوا ه ِراثؤرتةكانى شـويَن ه خزمـة طوزارييـةكان كـة بـة سـةالمةتييةوة ثةيوةسـنت و رِيَـك خسـتنى
طةشتةكانيش ئةطريَتةوة ،ئةم ثةيوةندييانةش يةكيَك لة بة ِريَوةبردنةكانى مجوجؤلَى هةوايى يان زياتر لةخؤ ئةطريَت .
إتصاالت خدمات احلركة اجلوية
************************

إتصاالت تتعلق بتقديم خدمات احلركة اجلوية تتضمن مراقبة احلركة اجلوية و معلومـات الطـريان واألنـواء اجلويـة وتقـارير
املوقع واخلـدمات الـيت هلـا عالقـة بسـالمة وإنتظـام الـرحالت اجلويـة .إن هـذه اإلتصـاالت تتضـمن واحـدة أو أكثـر مـن إدارات
خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 9880 Part I
309. ATS Direct Speech Circuit
*****************************

An aeronautical fixed service (AFS) telephone circuit, for direct exchange of
information between air traffic services (ATS) units.
بازنةى ثةيوةنديى ِراستةوخؤى تايبة بة خزمةتطوزارييةكانى جولَةى هةوايى

********************* ****************************************
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خزمةتطوزارييةكى جيَطرية بة بةكارهيَنانى بازنةى تةلةفونى بةمةبةستى ئالَوطؤرِى زانيارييةكان بةشيَوةيةكى رِاستةوخؤ
لة نيَوان يةكةكانى خزمةتطوزارى جولَةى هةوايى دا .
دائرة اإلتصاالت املباشرة اخلاصة خبدمات احلركة اجلوية
*********************************************

خدمة طريان ثابتة بإستخدام دائرة تلفونية لغرض تبادل املعلومات بشكل مباشر بني وحدات خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Annex 10 Volume II

310. ATS Message
***************

A unit of user-data, coded in binary form, which is conveyed from an originator of the
data to one or more recipients of the data. It is possible to associate a unique message
identifier and a priority with each ATS message.
نامةطةىل خزمة طوزارييةكانى مجوجولَى ئامسانى

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

يةكةيــةكى زانياريي ـة بةسيســتمى كــؤد (شــفرة) بةكارئــةهيَنريَت بــة دووالنــى (لــة يــةكيَك يــان زيــاتر لــة سةرضــاوةكانى
زانيارييةوة ) وةرطرياوة لة وةرطرى زانيارييةكانه دةكريَت يةكةكة هةلَطرى نيشانةيةك بيَت بؤ ناسينةوة.
) ( References: Doc 9880 Part I
رسائل خدمات احلركة اجلوية
***********************

وحدة بيانات املستخدم مشفرة بشكل ثنائي وحمولة من منشيء البيانات اىل واحد أو أكثر من مستلمي البيانات .من املمكن أن
تتضمن عالمة معينة لتعريفها مع بيان أسبقيتها.
311. ATS Route
*************

211

A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the
provision of air traffic services.
Note 1.— The term “ATS route” is used to mean variously, airway, advisory route,
controlled or uncontrolled route, arrival or departure route, etc.
Note 2.— An ATS route is defined by route specifications which include an ATS route
designator, the track to or from significant points (waypoints), distance between
significant points, reporting requirements and, as determined by the appropriate
ATS authority, the lowest safe altitude.
ِريَطةى( رِ َيرِةوى) خزمة طوزاريةكانى مجوجولَى ئامسانى
*********************************************

ِر َيرِةويَكى ئامسانيية ديارى ئةكريَت بؤ مةبةستى رِيَكخستنى ليَشاوى مجوجولَى ئامسانى بةث َيى ثيَويستييةكانى
جيَبةج َيكردنى خزمة طوزارييةكانى مجوجولَى ئامسانى.
ت َيبينى  :1دةستةواذةى (رِ َيطةى خزمةتطوزارييةكانى مجوجولَى ئامسانى) كة بةكار ئةهيَنريَت ئاماذةية بؤ ِر َيرةوى
ئامسانى يان بؤ ِريَطةيةكى رِ َينمايى يان بؤ ِريَطةيةكى ضاوديَريكراو يان بؤ ضاوديَرى نةكراو يان رِيَطةيةك بؤ طةيشنت يان
بةجآ هيَشنت  ........هى تر.
ت َيبينى ِ : 2ر َيطةى خزمةتطوزارى مجوجولَى ئامسانى بة رِةوشةكان ثيَناسة ئةكريَت بؤ ِريَطةى هةوايى ه ئةم ثيَناسةية
ِريَطةى خزمة طوزارييةكانى هاتوضؤى ئامسانى ئةطريَتةوة لةطةلَ ئارِاستةكةى بؤ /يان لة خالَة طرنطةكانةوة (خالَةكانى
ِريَطة) و ماوةى نيَوان خالَة طرنطةكان  ،ثيَويستيةكانى ثيَرِاطةياندن ه نزمرتين بلَندى ئارام ه بةو شيَوةيةي دةستةآلتى
تايبة بة خزمةتطوزارييةكانى هاتوضؤى ئامسانى ديارى ئةكا .
طريق خدمات احلركة اجلوية

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

طريق جوي حمدد الغرض منه تنظيم إنسياب احلركة اجلوية حسب متطلبات ت دية خدمات احلركة اجلوية .
مالحظة  : 1يستخدم مصطلح " طريق خدمات احلركـة اجلويـة " لإلشـارة اىل ممـر جـوي أو طريـق إستشـاري أ أو طريـق
مراقب أو غري مراقب أ أو طريق وصول أو مغادرة أ اىل غري ذلك.
مالحظة  : 2يعرف طريق خدمات احلركة اجلوية مبواصفات للطريق اجلـوي أ وتشـمل هـذه مسـمى طريـق خـدمات احلركـة
اجلوية أ واملسار اىل أو من النقاط املهمة ( نقاط الطريق ) واملسافة بني النقـاط املهمـة أ ومتطلبـات اإلبـالغ أ واإلرتفـاع اآلمـن
األدنى أ حسبما حتدده السلطة املختصة خبدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 4444

312. ATS Surveillance Service
******************************

A term used to indicate a service provided directly by means of an ATS surveillance
system.
خزمة طوزاريب بينينطيَريب لةاليةن خزمة طوزاريىةكانى هاتوضؤى ئامسانيية وة

*********************************************************************
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دةستة واذةيةكة ئاماذةية بؤ خزمة طوزارييةك كة رِاستةوخؤ لة سيستمى بينيطيَ ِرى سةربةخزمة طوزارييةكانى
هاتوضؤى ئامسانى ثيَشكةش ئةكريَت.
خدمة االستطالع اليت تقدمها خدمات احلركة اجلوية

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

مصطلح يدل على خدمة تقدم مباشرة من نظام استطالع تابع خلدمات احلركة اجلوية.
)( References: Annex 1, Annex 15, Doc 4444, Doc 9613, Doc 9931, Doc 9905, Doc 9993

313. ATS Surveillance System
******************************

A generic term meaning variously, ADS-B, PSR, SSR or any comparable ground-based
system that enables the identification of aircraft.
Note.— A comparable ground-based system is one that has been demonstrated, by
comparative assessment or other methodology to have a level of safety and
performance equal to or better than monopulse SSR.
سيستمى بينينطيَرى سةر بةخزمة طوزارييةكانى هاتوضؤى ئامسانى

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

دةستةواذةييةكى طشتيية و فرة واتاية كة ثةخشى بينينطيَرى (خؤبةخؤ يان رِادارى طةرِانى الوةكى يان ِرادارى طةرِانى
سةرةتايى يان هةر سيستميَكى زةمينى) ئةطريَتةوة كة يارمةتى ناسينةوة و ثيَناسةى فرِؤكةكان بكا .
ت َيبينى  :سيستمى زةمينى هاوشيَوة ئةو سيستمةية كة كردةكانى هةلَسةنطاندنى بةراوردكارى سةملاندوة يان هةر
بةرنامةيةك كة ئاستةكةى لة بوارى سةالمةتى و ج َيبةج َيكردندا باشرت بيَت يان كةمرتنةبيَت لة ئاستى كاركردنى رِادارى
طةرِانى الوةكى تاك ترثة .
نظام االستطالع التابع خلدمات احلركة اجلوية

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

مصطلح عام يتعدد معناه حبيث يشمل إذاعة االستطالع التابع التلقائي أو الرادار الباحث األولي أو الرادار الباحث الثانوي أو
أي نظام أرضي مشابه يساعد على متييز هوية الطائرات.
مالحظة — النظام األرضي املشابه هو أي نظام أثبتت عمليات التقييم املقارن أو أي منهجية أخرى أن مستواه من حيث
السالمة واألداء ال يقل عن مستوى أداء الرادار الباحث الثانوي وحيد النبضة أو أفضل منه.
( References: Annex 1, Annex 4, Annex 15, Doc 4444, Doc 9613, Doc 9905, Doc 9931,
) Doc 9993
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)314. ATS Unit (ATSU
********************

A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information centre or
air traffic services reporting office.
يةكةى خزمة طوزاريى مجوجولَى ئامسانى
**********************************

دةستةواذةيةكى طشتى يـة بـةواتاى يةكـةى خزمـةتطوزارى هاتوضـؤى ئامسـانى ديَـت يـان واتـاى مةلَبةنـدى زانيارييـةكانى
فرِؤكةوانى ( فرِين) يان واتاى بة ِريَوةبةرايةتى خزمةتطوزارييةكانى هاتوضؤى ئامسانى دةطريَتةوة.
وحدة خدمات احلركة اجلوية

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

مصطلح عام قد يعين وحدة مراقبة احلركة اجلوية أو مركز معلومات الطريان أو دائرة تقارير خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 9880 Part I
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315. Attendant Panel
******************

Control panel(s) intended for use by cabin crew to operate and/or monitor aircraft
systems relevant to cabin crew duties during normal operations and in the event of
emergency situations.
سةكؤى خزمةتضى
****************

بؤرديَكى كؤنرتؤلَة يان ضةند بؤرديَكى كؤنرتؤلَكردنة ئامادةكراوة بؤ ئةوةى دةستةى كابينةى فرِؤكةكـة بـةكارى ببيَـنن بـؤ
بةطةرِخسنت يـان بينينـى سيسـتمةكانى فرِؤكةكـة ثةيوةسـت بـة ئةركـةكانى دةسـتةى كابينـةى طةشـتياران لـة كـاتى كـردة
ئاساييةكان يان لة كاتى رِوودانى كارةساتى ناهةموار .
منصة املضيف/املضيفة

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

لوحة حتكم أو لوحات حتكم معدة ليستخدمها طاقم مقصورة الركاب لتشغيل و  /أو رصد نظم الطائرة املتعلقة بواجبات
طاقم مقصورة الركاب يف أثناء العمليات العادية وعند حدوث حاالت طواريء.
) ( References: Doc 1002
316. Attenuation
*************

The decrease in the laser beam power or energy as it passes through an absorbing or
scattering medium.
كزكردن

******

كةمكردنةوةى ضرِى يان وزةى تيشكى ليَزةر لةو كاتةى كة بة ناوةنديَكا تآ ئةثة ِريَت كة تواناى هةلَمذين يان ثةرشكردنى
تيشكى هةبيَت.
ختفيف

*******

تقليل شدة شعاع الليزر أو طاقته لدى مروره من خالل وسيط ذا ت ثري ماص أو مشتت.
) ( References: Doc 9815
317. Attitude
**********

Attitude is understood as behaviours that are acceptable or not in a given context.
Attitudes are a component part of the trainees’ required performance that is described in
the intermediate objectives. Attitudes are taught to reflect the values and beliefs that
students should hold to behave in an acceptable way.
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هةلَويَست

********

ضةند هةلَس و كةوتيَكى ثةسةند يان نا ثةسةندة لة ضةند ويَستطةيةكى دياريكراودا  ،هةلَس و كةوتةكانيش بةشيَكن لة
ثيَكباتةى رِاهيَنراوةكان ه وا ثيَويست ئةكا باس بكريَن لة ميانى ئةو ئاماجنانةى كة دانراون  ،رِاهيَنراوةكان فيَرى
هةلَويَست و رِةفتارةكان ئةكريَن تا لة بةها و بريوباوةرِةكاندا رِةنب بدنةوة و خويَندكارةكان بةشيَوةيةكى طوجناو
رِةفتاربكةن
.
املوقف

******

سلوكيات مقبولة أو غري مقبولة يف مواقف معينة  .السلوكيات جزء من مكونات املتدربني يتطلب وصفها ضمن األهداف
املتوسطة األجل .يتم تعليم املواقف والسلوكيات كي تعكس القيم واإلعتقادات ب ن على الطالب أن يتصرفوا على حنو مقبول.
) ( References: Doc 7192 Part E-2
318. Audit
*******

A systematic and objective review of a State’s aviation framework to verify compliance
with the provisions of the Chicago Convention or national regulation, conformance
with or adherence to Standards and Recommended Practices (SARPs), procedures and
good aviation safety practices
وردبينى

*******

ثيَداضونةوةيةكى بةرنامةيى و بابةتيية بؤ ثانتايب فرِؤكةوانى لةوآلتدا تا ئاسـتى ثـةيرِةوكردن بـؤ بةنـدةكانى رِيَكـةوتنى
شــيكاغؤ يــان ِريَنمايــةكانى ِريَكخســتنى نيشــتيمانى بزانريَــت هــةروةها بزانريَــت ئاســتى ثابةنــدبوون و ث ـةيرِةوكردن ب ـة
ثيَوةرةكان و رِيَكار و ثيَويستييةكانى سةالمةتى فرِؤكةوانى لة ض ئاستيَكداية .
التدقيق

******

استعراض منهجي وموضوعي إلطار الطريان يف الدولة للتحقق من مدى االمتثال ألحكام اتفاقية شيكاغو أو اللوائح التنظيمية
الوطنيةأ ومدى االلتزام والتقيد باملعايري واملمارسات واإلجراءات وممارسات السالمة اجلوية اجليدة.
) ( References: Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9735, Doc 9946, Doc 9962
319. Audit Area
************

One of eight audit areas pertaining to USOAP, i.e. primary aviation legislation and civil
aviation regulations (LEG), civil aviation organization (ORG); personnel licensing and
training (PEL); aircraft operations (OPS); airworthiness of aircraft (AIR); aircraft
accident and incident investigation (AIG); air navigation services (ANS); and
aerodromes and ground aids (AGA).
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رِووبةرى وردبينى

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

يةكيَك لةو هةشت بوارةى ووردبينيية كة لة ضوارضيَوةى بةرنامةى جيبانى بؤ وردبينى سةالمةتى فرِؤكةوانيداية  ،ياسا و
ِريَساكانى فرِؤكةوانى شارستانى بنةرِةتى ( ِ ، ) LEGريَك خستنى فرِؤكةوانى شارستانى (  ، ) ORGمؤلَةتةكانى
كارمةندان و رِاهيَنان (  ، ) PELبةطةرخستنى فرِؤكةكان (  ، ) OPSدروستى تؤكمةيب فرِؤكةكان بؤ فرِين ( ، ) AIR
ليَكؤلَينةوة لة رِووداو و قةومانةكانى فرِؤكةكان (  ، ) AIGخزمةتطوزاريةكانى كةشتيوانى ئامسانى ( ، ) ANS
فرِؤكةخانةكان و ياريدةرة زةمينييةكان ( . ) AGA
جمال التدقيق

***********

أحد جماالت التدقيق الثمانية ضمن إطار الربنامج العاملي لتدقيق مراقبة السالمة اجلوية أ أي تشريعات ولوائح الطريان املدني
األساسية (  ) LEGوتنظيم الطريان املدني (  ) ORGوإجاةة العاملني والتدريب
(  ) PELوتشغيل الطائرات (  ) OPSوصالحية الطائرات للطريان (  ) AIRوالتحقيق يف حوادث ووقائع الطائرات (
 ) AIGوخدمات املالحة اجلوية (  ) ANSواملطارات واملساعدات األرضية ( .) AGA
) ( References: Doc 9735

320. Authoritarian Leader
***********************

Dictates action and the course of the team with little input from team members.
سةركردةى بةدةسةالَ

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

ئةو كةسةية كة تةواوى كارةكان و ئارِاستةى تيمةكة لة ئةستؤ ئةطريَت بة هاوبةشييةكى كةمى ئةندامانى تيمةكةى .
القائد املتسلط

***********

ميلي عمل واجتاه الفريق مع مساهمة صغرية من أعضاء الفريق.
) ( References: Doc 9824
321. Authorized Agent
********************

A person who represents an aircraft operator and who is authorized by or on behalf of
such operator to act on formalities connected with the entry and clearance of the
operator’s aircraft, crew, passengers, cargo, mail, baggage or stores and includes, where
national law permits, a third party authorized to handle cargo on the aircraft.
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بريكارى باوةرِثيَكراو يان دةستةالَتدر

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

ئةو كةسةى نويَنةرى بةطةرِخةرى فرِؤكةكة ئةكا يان رِيَطةثيَدراوة لةاليةن ئةوةوة يان لة جيَطـةى ئـةوة بـؤ تـةواوكردنى
ِريَكارة فةرمييةكان كة ثةيوةندى هةية بة ضونى فرِؤكةكانى بةطةرِخةر و رِيَـك خسـتنيان ه تـةواو كردنـى ِراي َيكارييـةكانى
ئةندامانى دةستةى فرِؤكةوان يان طةشتياران و رِيَوا يان كـارطؤ و بارةكـان يـان ثؤسـتة يـان كـاآلو كةرةسـتة و هـةلَطرياوةكان
ههةركاتيَكيش لةاليةن ياساي نيشتمانييةوة ِريَطةبدريَت دةتوانريَت اليةنى سيَبةم مؤلَةتى ثي َبدريَت بؤ طواستنةوةى كاآل و
طةجنينةكراوةكان لةسةر فرِؤكةكة .
الوكيل املعتمد

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

الشخص الذي ميثل مشغل الطائرة واملخول من قبله أو بالنيابة عنه بامتام االجراءات الرمسية املتعلقة بدخول طائرات املشغل
والتخليص عليها وانهاء اجراءات أعضاء طاقم الطائرة أو الركاب أو الشحنات أو الربيد أو األمتعة أو املخزوناتأ ويشملأ حيثما
يسمح القانون الوطين بذلكأ طرفا ثالثا مصرحا له بنقل البضائع على منت الطائرة .
) ( References: Annex 9, Doc 9944, Doc 9957

322. Automatic Altitude-Control System
***************************************

A system that is designed to automatically control the aircraft to a referenced pressure
altitude.
سيستمى خؤبةخؤ بؤ جلَةوكردنى بةرزى

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

سيستميَكى دروستكراوة بؤ رِكيَفى (كؤنرتؤلَ كردنيَكى) ِراستةوخؤ بةسةر بةرزى فرِؤكةكة بةث َيى فشارى هةوايى ديارى
كراو .
النظام التلقائي للسيطرة على اإلرتفاع
*******************************

نظام مصمم للسيطرة بشكل تلقائي على إرتفاع الطائرة إستنادا اىل ضغط جوي معني.
) ( References: Doc 9937
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323. Automatic Altitude-keeping Device
***************************************

Any equipment which is designed to automatically control the aircraft to a referenced
pressure-altitude.
ئاميَرى ثاريَزطارى بةرزيى خؤبةخؤ

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

هةرسيستميَك يان ئاميَريك ديزاين كرابيَت بؤ ضاوديَرى فرِؤكةكة بةث َيى بةرزيى فشارى طةرِاوة.
جهاة احملافظة تلقائياً على االرتفاع

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

أي جهاة مُصمم ملراقبة الطائرة وفقاً الرتفاع ضغطي مرجعي.
) ( References: Doc 9574

)324. Automatic Dependent Surveillance (ADS
*************************************************

A surveillance technique in which aircraft automatically provide, via a data link, data
derived from on-board navigation and position-fixing systems, including aircraft
identification, four-dimensional position and additional data as appropriate.
بينينطيَ ِرى خؤبةخؤ

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

تةكنيكيَكى بينيطيَ ِريةية ( سوسةكاريية) بةهؤيةوة فرِؤكةيةك دةتوانيَت زانياريية ثيَويستييةكانى دابينبكا
بةشيَوةيةكى خؤبةخؤ لةسةر لكيَكى زانيارى (داتا بةيَس َيك) لة سيستمة كةشتييوانية هةلَطرياوةكانى سةر فرِؤكةكانى تر و
سيستمى دياريكردنى شويَنى فرِؤكةكة كة ثيَناسةى فرِؤكةكة و شويَنةكةى بة ضوار اليى( لة هةر ضوار الوة) و ضةند
زانيارييةكى ترى طوجناو لةخؤئةطريَت .
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اإلستطالع التابع التلقائي
********************

تقنية إستطالع اليت من خالهلـا تقـوم الطـائرة وبشـكل تلقـائي مـن خـالل وصـلة بيانـات تـوفري بيانـات مـن الـنظم املالحيـة
احملمولة على متنها ونظم حتديد املوقع تتضمن تعريف الطائرة وموقع الطائرة ب ربعة أبعاد وبيانات إضافية مالئمة.
) ( References: Annex 3, Doc 9694, Doc 9880 Part I
325. Automatic Dependent Surveillance (ADS) Agreement
**********************************************************

An ADS reporting plan which establishes the conditions of ADS data reporting (i.e.
data required by the air traffic services unit and frequency of ADS reports which have
to be agreed to prior to the provision of the ADS services).
Note.— The terms of the agreement will be exchanged between the ground system and
the aircraft by means of a contract, or a series of contracts.
ِريَكةوتنى بينينطيَرى خؤبةخؤيى

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

ثالنى رِاثؤرتةكانى بينيطيَ ِرى خؤبةخؤية ه ئةم ثالنة مةرجى زانيارييةكانى رِاثؤرتى بينينطيَرى خؤبةخؤ ديارى ئةكا
(بؤ منونة زانياريية داواكراوةكان لةاليةن يةكةكانى خزمةتطوزارى مجوجؤلَى هةوايى و دووبارة كردنةوةى ِراثؤرتةكانى
بينينطيَرى خؤبةخؤ كة ثيَويستة ثةسةند بكريَت بةر لة ثيَشكةشكردنى خزمة طوزاريى بينيطيَ ِرى خؤبةخؤ).
ت َيبينى  :مةرجةكانى َرِيَكةوتننامةكة ئالَوطؤردةكريَت لة نيَوان سيستمى زةمينى و فرِؤكةكة بةهؤى طر َيبةستيَك يان
ضةند طر َيبةستيَك .
إتفاق اإلستطالع التابع التلقائي
************************

خطة تقارير اإلستطالع التابع التلقائي اليت حتدد شروط بيانات تقـارير اإلسـتطالع التـابع التلقـائي ( مثـال ذلـك  :البيانـات
املطلوبة من قبل وحدات خدمات احلركة اجلويـة وتكـرار تقـارير اإلسـتطالع التـابع التلقـائي الـيت جيـب املوافقـة عليهـا قبـل
تقديم خدمات اإلستطالع التابع التلقائي ).
مالحظة  -شروط اإلتفاقية سيتم تبادهلا بني النظام األرضي والطائرة من خالل عقد أو سلسلة من العقود.
) ( References: Doc 9694

326. Automatic Dependent Surveillance (ADS) Application
***********************************************************

An ATN application that provides ADS data from the aircraft to the ATS unit(s) for
surveillance purposes.
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ج َيبةج َيكردنى بينينطيَرى خؤبةخؤيى
*******************************

ج َيبةج َيكردن بةكارهيَنانى تؤرِى ثةيوةندييةكانى فرِؤكةوانى ( )ATNه بةهؤيـةوة زانيارييـةكانى بينينطيَـرى خؤبـةخؤ
بؤ يةكةكانى هاتوضؤى ئامسانى بؤ مةبةستى بينينطيَرى دابني ئةكريَت.
تطبيق اإلستطالع التابع التلقائي
************************

تطبيــق بإســتخدام شــبكة إتصــاالت الطــريان (  ) ATNيــتم مــن خاللــه تزويــد وحــدات خــدمات احلركــة اجلويــة ببيانــات
اإلستطالع التابع التلقائي ألغراض اإلستطالع.
) ( References: Doc 9880 Part I
)327. Automatic Dependent Surveillance –Broadcast (ADS-B
*****************************************************************

A means by which aircraft, aerodrome vehicles and other objects can automatically
transmit and/or receive data such as identification, position and additional data, as
appropriate, in a broadcast mode via a data link.
ثةخشى زانيارييةكانى بينينطيَرى خؤبةخؤ

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

ئامرِازيَكة بةهؤيةوة فرِؤكةكان و ئؤتؤمبيلةكانى فرِؤكةخانة و ئةوانةى تر دةتوانن ثةخشى ليَوةبكةن يان رِاستةوخؤ داتا
و زانياريةكانى لبَ وةربطرن وةكو زانيارييةكانى ثيَناسة و شويَن و هةر زانيارييةكى تر بةثآى ثيَويست بة شيَوةى
ثةخشكردن لة رِيَطةى لكى زانيارييةكانةوة .
إذاعة اإلستطالع التابع التلقائي

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

هي وسيلة تستطيع بها الطائرات وعربات املطار وغريها أن تبث و  /أو أن تستقبل تلقائيا بيانات مثل بيانـات اهلويـة واملوقـع
والبيانات اإلضافية أ حسب اإلقتضاء أ يف شكل إذاعي عن طريق وصلة بيانات.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Annex 15, Doc 4444
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)328. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B
**************************************************************

ADS-B is a surveillance application transmitting parameters, such as position, track and
ground speed, via a broadcast mode data link, at specified intervals, for utilization by
any air and/or ground users requiring it. ADS-B is a data link application.
ثةخشى زانيارييةكانى بينينطيَرى خؤبةخؤ

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

جآبةجآ كردنى بينينطيَريةكانة كة تيَيدا ثةخشى زانيارييةكان دةكريَت وةك شويَن و ئارِاستة و خيَرايى زةمينى لة
ِريَطةى ليستيَكى (لكيَكى) زانيارى لة كاتة ديارى كراوةكاندا بؤ ئةوانةى ثيَويستيانة بةمةبةستى بةكارهيَنانيان لةاليةن
بةكارهيَنةرانى هةوايى و زةمينيةوة  ،ثةخشى زانيياريةكانى بينينيطيَرى خؤبةخؤ لة رِيَطةى لكيَكى زانيارييةوة دةبيَت.
بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي
*******************************

تطبيقات إستطالع يتم من خالهلا بث بيانات مثل املوقع و اإلجتاه والسرعة األرضية من خالل وصلة بيانات ب وقـات حمـددة
لغرض إستخدامها من قبل املستخدمني اجلويني واألرضيني الذين حيتاجونها ويكون بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي عن
طريق وصلة بيانات.
) ( Reference : Doc 9694
329. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) IN
****************************************************************

A function that receives surveillance data from ADS-B OUT data sources.
ثةخشى زانياريب بينينطيَرى خؤبةخؤى (وةرطرياو)
******************************************

كاريَكة ليَوةى دةتوانريَت زانياريية بينينطيَريةكان لة سيستمى ثةخشى بينينطيَرى خؤبةخؤ وة وةربطرييَت
لةسةرضاوةكانى زانيارييةوة .
بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي ( املستلمة )
****************************************

وظيفة يتم من خالهلا إستالم بيانات إستطالع من منظومة بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي من مصادر بيانات.
) ( References: Annex 10 Volume IV, Doc 9871

330. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) OUT
************************************************************************

A function on an aircraft or vehicle that periodically broadcasts its state vector
(position and velocity) and other information derived from on-board systems in a
format suitable for ADS-B IN capable receivers.
ثةخشى زانياريةكانى بينينطيَرى(سوسةكارى) خؤبةخؤى (نيَردراو)
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******************************************************

كاريَكة لةسةر فرِؤكةكة يان لةسةر ئؤتؤمبيليَك ئةكريَت بة هؤيةوة ثةخشى ضةند زانيارييةكيان بؤ دةكريَت لةسةر
شويَن و خيَرايى و ضةند زانيارييةكى ترى هةلَبيَنجراو ( وةرطرياو) لة سيستمةكانى ترةوة كة لةسةر فرِؤكةكةن يان لة
سةرئؤتؤمبيلةكةن بةشيَوةيةك ثةخش ئةكريَت كة بطوجنيَت لةطةلَ تواناى وةرطرتنى سيستمةكانى وةرطرتنى بينينطيَرى
خؤبةخؤ .
بث بيانات اإلستطالع التابع التلقائي ( املرسلة )
************************************

وظيفة علـى الطـائرة أو يف عربـة يـتم مـن خالهلـا بـث معلومـات عـن حالتهـا مـن حيـث املوقـع والسـرعة مـع بيانـات أخـرى
مستخلصة من املنظومات اليت على متنها بصيغة تتناسـب مـع قـدرات اإلسـتالم اخلاصـة مبنظومـة إسـتالم اإلسـتطالع التـابع
التلقائي.
) ( References: Annex 10 Volume IV, Doc 9871
)331. Automatic Dependent Surveillance - Contract (ADS-C
****************************************************************

A means by which the terms of an ADS-C agreement will be exchanged between the
ground system and the aircraft, via a data link, specifying under what conditions ADSC reports would be initiated, and what data would be contained in the reports.
Note.— The abbreviated term “ADS contract” is commonly used to refer to ADS event
contract, ADS demand contract, ADS periodic contract or an emergency mode.
ِريَكةوتنى(سوسةكارى) بينينطيَرى خؤبةخؤ
***********************************

ئامرِازيَكة بةهؤيةوة ئالَؤطؤرى مةرجةكانى رِيَكةوتنى بينينطيَرى خؤبةخؤ ئةكا لة نيَوان سيستمى زةمينى و فرِؤكةكة
لة رِيَطةى لكى زانيارييةكان ،ئةم رِيَكةوتننامةية مةرجةكانى دةستث َيكردن ديارى ئةكا لة ثيَشكةشكردنى رِاثؤرتةكانى
ِريَكةوتنى بينينطيَرى خؤبةخؤ لةطة َل ئةو زانيارييانةى كة لةو راثؤرتانةدان .
ت َيبينى  :دةستةواذةى (رِيَكةوتن نامةى بينينطيَرِى خؤبةخؤ) بةكارئةهيَنريَت بةومةرجةى واتاى رِ َيكةوتننامةيةك بيَت
بؤ يةكيَك لة رِيَكةوتنةكانى بينينطيَرى خؤبةخؤ يان رِيَكةوتننامةيةك بيَت بؤ داواكردنى بينينطيَرى خؤبةخؤ يان
ِريَكةوتنامةيةكى دةورى بيَت(نؤرةكارى) بؤ بينينطيَرى خؤبةخؤ يان هةرئاماجنيَكى كتوثرِى.
عقد اإلستطالع التابع التلقائي

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

وسيلة يتم مبوجبها تبادل شروط إتفاق عقد اإلستطالع التابع التلقائي بني النظام األرضي والطائرة عن طريق وصلة بيانات
أ وهذا العقد حيدد شروط البدء يف تقديم تقارير عقد اإلستطالع التابع التلقائي والبيانات اليت سوف تتضمنها هذه التقارير.
مالحظة :املصطلح " عقد اإلستطالع التابع التلقائي " يستخدم عادة حبيث يعين عقدا ألحد أحداث اإلستطالع التابع
التلقائي أ أو عقدا لطلب اإلستطالع التابع التلقائي أ أو عقدا دوريا لإلستطالع التابع التلقائي أ أو منواال للطواريء.
) ( References: Annex 2, Annex 10 Volume III, Annex 11, Annex 15, Doc 4444
332.Automatic Flight Control System (AFCS) with Coupled Approach Mode
************************************************************************************
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An airborne system which provides automatic control of the flight path of the aeroplane
during approach
سيستمى رِكيَفى خؤبةخؤى فرِينى ثةيوةست بة شيَوةى نزيك بونةوة
******************************************************

سيستميَكة لةسةر فرِؤكةكان بةسرتاوة خؤبةخؤ ئاراستةى فرِؤكةكة دابني ئةكا بةدريَذايى كردةى نزيك بوونةوة.
نظام التحكم التلقائي يف الطريان مقرتنا بطريقة االقرتاب

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

نظام حممول على منت الطائرة يسيطر تلقائيا على مسار الطائرة طوال عملية االقرتاب.
) ( References: Doc 9365

333. Automatic Identification System
**************************************

A system used by ships and vessel traffic services (VTS), principally for identifying
and locating vessels.
سيستمى ناسينةوةى خؤيى

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

سيستميَكة كةشتى و خزمة
دياريكردنى شويَنةكانيان.

طوزارييةكانى مجوجؤلَى كةشتييةكان بةكارى ئةهيَنن بؤ ناسينةوةى كةشتييةكان و

نظام التعرف التلقائي

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

نظام تستخدمه السفن وخدمات حركة السفن أساسا للتعرف على السفن وحتديد موقعها.
) ( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III
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334. Automatic Landing System
******************************

The airborne system which provides automatic control of the aeroplane during the
approach and landing.
سيستمى خؤبةخؤيى بؤ نيشتنةوة
******************************

سيستميَكة لةسةر فرِؤكةكان بةسرتاوة كؤنرتؤلَى خؤبةخؤ بؤ ئارِاستةى فرِؤكةكة ئةكا بةدريَذايى ئارِستةى نزيك
بونةوة و نيشتنةوةى فرؤكةكة.
النظام التلقائي للهبوط

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

نظام تلقائي حممول على منت الطائرة يسيطر تلقائيا على مسار الطائرة طوال اقرتابها وهبوطها.
) ( References: Doc 9365
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335. Automatic Relay Installation
*********************************

A teletypewriter installation where automatic equipment is used to transfer messages
from incoming to outgoing circuits.
Note.— This term covers both fully automatic and semiautomatic installations.
دةزطاكانى طؤرِينى خؤبةخؤى زانيارييةكان
*********************************

ضةند دةزطايةكى ضاثى تيشكيية دابني كراوة  ،تي َيدا ضةند ئاميَريَك بةكارئةهيَنريَت بؤ طؤرِينى نامةكان بةشيَوةيةكى
خودي لة بازنةكانى وةرطرتنةوة بؤ بازنةكانى نيَردةر .
ت َيبينى  :مةبةست لةو دةستةواذةية ئةو شتانةية كة رِةوشى خؤبةخؤى تةواو يان نيوة تةواوى هةية .
أجهزة حتويل البيانات تلقائيا
***********************

جتهيزات لطابعات مربقة تستخدم فيها أجهزة تقوم بتحويل الرسائل بشكل تلقائي من دوائر اإلستالم اىل دوائر اإلرسال.
ري يقصد به التجهيزات ذات املواصفات التلقائية الكاملة أو نصف الكاملة.
مالحظة  -هذا التعب ِ
) ( References: Annex 10 Volume II
336. Automatic Telecommunication Log
***************************************

A record of the activities of an aeronautical telecommunication station recorded by
electrical or mechanical means.

تؤمارى ثةيوةنديية رِاستةوخؤكان
***************************

تؤماريَكة كة تةواوى ضاالكييةكانى ثةيوةست بة ويَستطةكانى ثةيوةنديية فرِؤكةوانييةكانى تيا تؤماردةكريَن ئةو
تؤماركردنة بةهؤى ئامرِازى كارةبايى يان ميكا نيكييةوة جيَبةج َب ئةكريَت .
سجل اإلتصاالت التلقائية
*******************

ســجل تــدون بــه النشــاطات املتعلقــة مبحطــات إتصــاالت الط ـريان حيــث يــتم تــدوين تلــك النشــاطات بواســائل كهربائيــة أو
ميكانيكية.
) ( References: Annex 10 Volume II
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)337. Automatic Terminal Information Service (ATIS
*********************************************************

The automatic provision of current, routine information to arriving and departing
aircraft throughout 24 hours or a specified portion thereof :
Data link-automatic terminal information service (D-ATIS):
The provision of ATIS via data link.
Voice-automatic terminal information service (Voice-ATIS):
The provision of ATIS by means of continuous and repetitive voice broadcasts.
خزمة طوزارى خؤبةخؤ بؤ زانيارييةكانى دوا ويَستطة
*********************************************

بؤ فرِؤكة

خزمة طوزارييةكة دةم و دةست زانياريية ئاساييةكان و زانياريية هةرِةمةكييةكان ثيَشكةش ئةكا
هاتووةكان و رِؤيشتوةكان لة ماوةى ( )24كا ذميَر يان هةر ماوةيةكى دياريكراودا :
 خزمةتطوزارى خؤبةخؤيى بؤ زانيارييةكانى ويَستطةى كؤتايى بةهؤى لكى زانيارييةكانةوة  :خزمةتطوزاريةكة
زانيارييةكانى ويَستطةى كؤتايى ثيَشكةش ئةكا بةهؤى لكيَكى زانيارييةوة.
 خزمةتطوزارى خؤبةخؤ بؤ زانياريبةكانى ويَستطةى كؤتايى بةدةنب  :خزمة طوزارييةكة زانيارى ويَستطةى
كؤتايى ثيَشكةش ئةكا لة رِيَطةى ثةخشى دةنطى بةردةوام و دووباركردنةوةوة.
اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية

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

خدمة تقدم تلقائيا املعلومات اجلارية واملعلومات الروتينية اىل الطائرات الوافدة واملغادرة على مدى  24ساعة أو أي مدة
فرعية حمددة :
اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية عرب وصلة البيانات  :خدمة تقدم معلومات احملطة النهائية عرب وصلة بيانات.
اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية بالصوت  :خدمة تقدم معلومات احملطة النهائية عن طريق إذاعة صوتية
متواصلة ومتكررة.
) ( References: Annex 10 Volume III, Annex 11, Annex 15, Doc 4444, Doc 9432
338. Automatic Testing
*******************

FSTD testing wherein all stimuli are under computer control.
تاقب كردنةوةى خؤيب

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

تاقب كردنةوةى ئامرِازى رِاهيَنانة لةسة ِر فرِين كة سةرجةم اليةنةكانى كؤنرتؤلَ كرابن لة رِيَطةى كؤمثيوتةرةوة .
اإلختبار التلقائي
*************

إختبار وسيلة التدريب على الطريان من خالل جعل كل احملفزات مسيطر عليها من قبل الكومبيوتر.
) ( References: Doc 9625 Volume I
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339. Automation
*************

The automatic operation or control of equipment, a process, or a system.
بةطةرِخستنى ئاميَرى

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

خستنةكار يان ضاوديَرى كردنى ئاميَرةكان يان كردةكان يان سيستمةكان بةشيَوةيةكى ئاميَرى.
التشغيل اآللي

**********

تشغيل أو مراقبة املعداتأ أو العمليات أو النظم بشكل آلي.
(( References: Doc 9906 Volume 3
340. Autonomous Entity
************************

An independent entity established for the purpose of operating and managing one or
more airports and/or air navigation services, which is empowered to manage and use the
revenues it generates to cover its costs.
دةستةى سةربةخؤ

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

ثيَكباتةيةكى سةربةخؤية دائةمةزريَنريَت بؤ بةطةرخسنت و بةريَوةبردنى فرِؤكةخانةيةك يان زياتر يان خزمة طوزاريى
كةشتييوانى ئامسانى ه ئةو ثيَكباتةية دةستةآلتى بة ِريَوةبردنى بةكارهيَنانى داهاتةكانى هةية بؤ داثؤشينى تيَضوةكانى.
اهليئة املستقلة

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

كيان مستقل يتم ت سيسه لتشغيل وإدارة مطار واحد أو أكثر و/أو خدمات مالحة جوية أ وله سلطة إدارة وإستعمال
اإليرادات اليت يدرها لتغطية تكاليفه.
) ( References: Doc 9161 ,Doc 9562
)341. Auxiliary Power-Unit (APU
********************************

A self-contained power-unit on an aircraft providing electrical/pneumatic power to
aircraft systems during ground operations.
يةكةى توانا الوةكيةكان (يةدةكةكان)

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

يةكةيةكى بةتواناية لة ناو فرِؤكةكةدا بةتةنيا وزةى كارةبا دابني دةكا  /يان هةواى ثةستاو دابني دةكا بؤ ئاميَرةكانى
فرِؤكةكة لة كاتى كردة زةمينيةكاندا.
وحدة القدرة الثانوية (اإلحتياطية)

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

وحدة قدرة قائمة بذاتها على طائرة وتوفر الطاقة الكهربائية  /اهلواء املضغوط ألجهزة الطائرة خالل العمليات األرضية.
) ( References: Annex 16 Volume I, Doc 9889
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342. Availability
***************

The probability that an operational communication transaction can be initiated when
needed.
بوون  /هةبوون
*************

تواناى دةست كردن بة ثةيوةندييةكانى بةطةرخسنت ئةطةر ثيَويست بكا .
التوفر

*****

احتمال التمكن من الشروع يف معاملة اتصال تشغيلي إذا اقتضت احلاجة ذلك.
) ( References: Doc 9869
343. Average Power
******************

The total energy imparted during exposure divided by the exposure duration.
ضرِيةكى مام ناوةند
****************

سةرجةم ئةو وزة يةى كة ثةيدادةبيَت لةكاتى ( رِوو بةركةوتن) كارتيَكردن دابةش بةسةر ماوةى كارتيَكردن.
متوسط الشدة

***********

إمجالي الطاقة املنبعثة أثناء التعرض مقسومة على مدة التعرض.
) ( References: Doc 9815
344. Aviation Safety Inspector
****************************

For the purposes of Annex 9, an aviation safety inspector is an individual, designated
by a Contracting State, who is charged with the inspection of the safety-related aspects
of air transport operations as directed by the appropriate authority.
Note.— Examples of safety inspectors include airworthiness or flight operations and
any other safety related aspects of air transport operations.
ثشكنةرى سةالمةتى فرِين

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

بؤ مةبةستةكانى ثاشكؤى ( )9ه ثشكنةرى سةالمةتى فرِين ئةوكةسةية كة وآلتى ئةندام داى ئةمةزريَنيَت بؤ
جيَبةجَيكردنى كردنى كردةكانى ثشكنني ثةيوةست بة اليةنةكانى سةالمةتى لة سةر كردةكانى طواستنةوةى ئامسانى
بةثيَى ِريَنمايةكانى دةستةآلتيى تايبة مةند.
ت َيبينى  :منونة  /ثشكنةري دروستى تؤكمةيب فرِؤكةكان بؤ فرِين  /يان كردةكانى فرِين يان هةر اليةنيَكى تر لة
كردةكانى طواستنةوةى ئامسانى كة ثةيوةنديى بة سةالمةتييةوة هةبيَت .
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مفتش سالمة الطريان

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

ألغراض امللحـق (  ) 9مفـتش سـالمة الطـريان هـو فـرد تعينـه دولـة متعاقـدة إلجـراء عمليـات تفتـيش يف اجلوانـب املتعلقـة
بالسالمة على عمليات النقل اجلوي وفقا لتوجيهات السلطة املختصة.
مالحظة :تشمل األمثلة عن مفتشي السالمة مفتشي صالحية الطائرات للطـريان أو عمليـات الطـريان وأي جوانـب أخـرى مـن
عمليات النقل اجلوي متعلقة بالسالمة.
) ( References: Doc 9957
345. Awareness Stage
*****************

A period during which the SAR system becomes aware of an actual or potential
incident.
قؤناغب هؤشيار بونةوة ( ئاطايب)

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

ئةو ماوةيةيةكة تيَيدا سيستمى طةرِان و فرياكـةوتن بـة رِووداوةكـان يـان نزيكبوونـةوة لـة رِووداو سيسـتمةكة تيـا هؤشـيار
ئةبيَتةوة يان بة ئاطا ديَت .
مرحلة اإلدراك

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

الفرتة اليت يدرك خالهلا نظام البحث واإلنقاذ وقوع حادث فعلي أو حمتمل.
) ( References: Doc 9731 Volume II
)346. Azimuth Count ( or Change ) Pulses (ACPs
**************************************************

Output pulses of the incremental azimuth measuring device fitted to the radar antenna
turning platform ( turning gear ). The encoding device may give its output in serial or
parallel form, but typically provides 4 096 pulses ( 12 bit encoding ), 16 384 pulses ( 14
bit encoding ) or 65 536 pulses ) 16 bit encoding ) in serial form per 360˚ in azimuth.
ئةذماركردنى ترثةى طؤشةى سيَرة (طؤرِين)

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

ئةو ترثانةيةكة لة ئاميَرى ثيَوانةى طؤشةى سيَرةوة لة ئةنتيَناى رِادارةوة دةرئةضيَت  ،ئاميَرى كؤدين (شفرة)
ئةجنامةكان بةشيَوةيةكى يةك لة دواى يةك يان تةريب ئةداتةوة و بة شيَوةيةكى طشتى يان  4096ترثة دابني دةكا
( 12ثارضة شفرةضب) يان  16384ترثة ( 14شفرةضى) يان  65536ترثة ( 16ثارضة شفرةضب) بةشيَوةي يةك دواى
يةك بؤ هةر ( )360ثلة لة طؤشةى سيَرة .
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إحتساب نبضات ةاويةِ السمت (أَو التغيري)
*******************************

النبضات اخلارجة من جهاة قياس ةاوية السمت اليت يزود بها هوائي الرادار حيـث أن أداة التشـفري قـد تعطـي نتائجهـا بشـكل
متسلسل أو متواةي ولكنها بشكل عام توفر  4096نبضة (  12قطعة تشـفري ) أو  16384نبضـة (  14قطعـة تشـفري ) أو
 65536نبضة (  16قطعة تشفري ) بشكل متسلسل لكل  360درجة يف ةاوية السمت.
) ( References: Doc 8071 Volume III
)347. Azimuth Extension (Plot Length, Data Theta
***************************************************

An azimuth increment, often expressed as a number of ACPs, from detection of the
leading edge of a radar plot to detection of the trailing edge of that plot, in a digital plot
extractor system.
دريَذ بوونى طؤشةى سيَرة (دريَذى ويَنةى زانيارى ) Data Theta
*********************************************************

زيادةيةك لة طؤشةى سيَرة زؤرجار وةك ذمارةى جآبةجآكردنى ثةيوةندى كردن (  ) ACPدةرئةبرِدريَت لة ضركة
ساتى بينينى قؤناغةكانى زؤر لة ثيَشى نةخشةى رِادارةكة تا ضركةساتى بينينى قةراغى(ليَوارى) ثشتةوةى ئةو نةخشةية
بة بةكارهيَنانى سيستمى شى كردنةوةى ذمارةيى.
إمتداد ةاويةِ السمت ) طول الرسم البياني أ ) Data Theta
***********************************************

ةيادة يف ةاوية السمت غالبا ما يعرب عنها كعدد حاالت أداء اإلتصال الفعلي (  ) ACPمن حلظة كشـف املرحلـة األكثـر تقـدما
خلارطة الرادار اىل حلظة كشف احلافة اخللفية لتلك اخلارطة بإستخدام نظام حتليل رقمي.
) ( References: Doc 8071 Volume III
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 - B1. Background Check
**********************

A check of a person’s identity and previous experience, including where legally
permissible, any criminal history, as part of the assessment of an individual’s suitability
to implement a security control and/or for unescorted access to a security restricted
area.
ليَكؤلَينةوة لة ذياننامة

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

ليَكؤلَينةوة ى ثيَناسة و شارةزايى ثيَشوةختةى كةسيَك بؤ هةر بابةتيَك كة ياسا رِيَطةى ثيَدةدا يان هةر تاوانيَك ( ئةطـةر
هةى بيَت) وةك بةشيَك لة كردةى هةلَسةنطاندنى كةسةكة و دلَنيايى لةوةى كة كةسةكة لة رِووى ئاسايشةوة طوجناوة بؤ
كاركردن يان طةيشتين ئةو كةسة بؤ ئةو ناوضانةى كة لةاليةن ئاساييشةوة ترسناكن .
التحقق من اهلوية
**************

التحقق من هوية الشخص وخربته السابقة مبا يف ذلك األمـور القانونيـة املسـموح بهـا وأي تـ ريخ إجرامـي كجـزء مـن عمليـات
تقييم األفراء والت كد من مالئمتهم للقيام باألعمال األمنية أو للوصول اىل املناطق احملضور الوصول اليها أمنيا.
) ( References: Annex 17
2. Back Lobe
*************

A lobe of radiated energy to the rear of an antenna (180 in azimuth with respect to the
main lobe).
طوذمةى تيشكى ثشتةوة

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

ِرةنطدانةوةى وزةية بة الى دواوة لة ئـةنتيَنا كـةوة  )180°( {.بـة ئارِاسـتةى سـيَرة ( ِرووخسـار) ثةيوةنـد بـة ثيَدانـةوةى
سةرةكى].
احلزمة اخللفية
*************

إنعكاسات الطاقة اىل اجلهة اخللفية من اهلوائي (  180درجة باإلجتاه السميت فيما يتعلق باإلنعكاس الرئيسي).
) ( References: Doc 8071 Volume III
3. Baggage
***********

Personal property of passengers or crew carried on an aircraft by agreement with the
operator.
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كاآلكان  /كؤلَةكان ( كةل و ثةلةكان)
***************************

كةلوثةىل تايبةتى كةسيَتى رِيَوا و طةشتياران يان دةستةى فرِؤكةوانى كة باركراون لةسةر فرِؤكةكة كة بـة رِ َيكـةوتن كـراوة
لةطةلَ طويَزةرةوةى ئامسانى.
األمتعة

******

املمتلكات الشخصية للركاب أو طاقم الطائرة احملمولة على منت الطائرة باإلتفاق مع الناقل اجلوي.
) ( References: Annex 9, Doc 9957, Doc 1002

4. Balked Landing
*****************

A landing manoeuvre that is unexpectedly discontinued at any point below the obstacle
clearance altitude/height (OCA/H).
دابةزينى هةلَة

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

هةلَس و كةوتيَكة (مانؤرِيَكة)لة دابةزينىى فرِؤكةيةك ه دابةزينةكة بةردةوام ئةبيَت بيَئةوةى ضاوةرِوانى بكريَت بؤ
وةستان لة دابةزينةكة  ،دابةزينةكة دةست ثبَ بكا لةهةر خالَيَكدا كة نزم تر بيَت لة بةرزى /بلَندى رِيَطةثيَدراو بؤ
خؤثاراسنت لةبةربةستةكان ( (ACA/H
النزول اخلاطيء
************

منــاورة نــزول ال يتوقــع التوقــف عــن اإلســتمرار بهــا يف أي نقطــة أوط ـ مــن اإلرتفــاع  /العلــو املصــرح بــه لتجنــب العوائــق
( (ACA/H
) ( References: Annex 14 Volume I, Doc 8168 Volume I
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5. Balloon
********

A non-power-driven lighter-than-air aircraft.
Note.— For the purposes of this Annex, this definition applies to free balloons.
بالؤن

******

ئامرِازيَكة لة فرِؤكة سوكرت بةبآ بةكارهيَنانى وزة ئةفرِيَنريَت(هةلَدةدريَت).
ت َيبينى  :بؤ مةبةستى ئةم ثاشكؤية مةبةست لةم ثيَناسةية بالؤنى سةربةستة .
املنطاد
******

وسيلة أخف من الطائرة تقاد دون إستخدام الطاقة.
مالحظة - .ألغراضِ هذا امللحقِ يقصد بهذا التعريف املنطاد احلر .
) ( References: Annex 1, Annex 7
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6. Bare Earth
*************

Surface of the Earth including bodies of water and permanent ice and snow, and
excluding vegetation and man-made objects.
زةوى رِوتة َن

**********

ِرووى زةوييةك بة ئاو و بةستةلَةك و بةفرى هةمةيشةييةوة بة بآ رِووةك و شتة دروست كراوةكان .
األرض العارية
***********

ض بضمن ذلك املياه واجلليد والثلجِ الدائمِ بإستثناء النباتات واألجسام الصناعية.
سطح األر ِ
) ( References: Annex 4, Annex 15, Doc 9881

7. Barostatic
************

An atmospheric pressure, used in forecasting the weather and determining altitude,
derived using a barometer.
فشار(ثةستان)ى هةواي وةستاو
************************

فشاريَكى هةواية بةكارئةهيَنريَت لة ضوارضيَوةى ثيَش بينيةكان بة بارودؤخى كةش و هةوا لةطةلَ دياريكردنى بةرزى كة
بة بةكارهيَنانى بارؤمةتر(ثةستان ثيَو) بةدةست ديَت .
الضغط اجلوي الساكن

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

ضغط جوي يستخدم يف إطار التنبؤات باألحوال اجلوية وحتديد اإلرتفاع ويتم احلصول عليه بإستخدام البارومرت.
) ( References: Doc 1002
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8. Barrette
* ********

Three or more aeronautical ground lights closely spaced in a transverse line so that from
a distance they appear as a short bar of light.
ِتؤر

*****

سآ دانة يان زياترة لة طلَؤثى ِرووناكى فرِؤكةوانى دائةنريَت لةسةر ه َيلَيَك لة سةر بارى ثانى نزيك لةيةك بؤ ئةوةى لة
. دوورييةكةوة ببينريَت لة شيَوةى هيَلَيَكى كورتى رووناك كردنةوة

املشبك
******

ثالثة أو أكثر من أضوية الطريان قريبة من بعضها موضوعة خبط عرضي ولذلك تبدو من مسافة معينة وك نها خط قصـري
.من األضوية
( References: Annex 14 Volume I )

9. Baseline Information
* ***********************

Required information upon which to measure certain type of ADS events (altitude
change event, air speed change event, ground speed change event, heading change
event and track angle change event).
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زانيارييةكانى هيَلَى بنةرِة

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

ئةو زانياريية ثيَويستييانةية كة بؤ مةزةندة كردنى جؤرى رِووداوةكانى بينينطيَرى خؤبةخؤ ( ) ADSثشتى ث َى
ئةبةسرتيَت (رِووداوى ثةيوةست بة طؤرِينى بةرزى يان طؤرِينى خيَرايى زةمينى يان طؤرِينى ئا ِراستة يان طؤرِينى طؤشةى
ئارِاستة).
معلومات خط األساس
*****************

املعلومات املطلوبة اليت ميكن اإلعتماد عليها لقياس نوع أحداث اإلستطالع التابع التلقائي (  ( ) ADSاحلدث املتعلق بتغـيري
اإلرتفاع أو تغيري السرعة األرضية أو تغيري اإلجتاه أو تغيري ةاوية املسار ).
) ( References: Doc 9694
10. Baseline Performance
**********************

The term baseline performance refers to the performance, as described by a collection
of defined indicators, in a given set of years. This performance may be the planned
baseline performance (incorporating planned improvements), the measured baseline
performance (based on historical data) or a projected baseline performance (without
planned improvements, sometimes referred to as a “do-nothing” scenario). The
projected baseline performance is expected to be used when analysing the need for
planned improvements
(Chapter 2, 2.4.3 refers).
رِةوشةكانى هيَلَى بنةرِة
*********************

ئاماذةية بؤ ئةو رِةوشانةى كة لة اليةن كؤمةلَيَك لة نيشاندةرةوة لة ضةند سالَيَكى ديارى كراودا باس كراوة كة رِةنب بيَت
ئةو رِةوشانة خؤيان نةخشة بن بؤ هيَلَى بنةرِةتى (تيَييدا ضاكسازى نةخشة سازيى هةية) يان بؤ ِرةوشى هيَلَى بنةرِةتى
ثيَوراو (ثشت بةسنت بة زانياريية ميَذوييةكان) يان بؤ ِرةوشى هيَلَى بنةرِةتى لة ثرِؤذةكةدا (بآ ثالن رِيَذى ضاكسازى و
زؤرجار ئاماذةى ثآئةدريَت كة سيناريؤيةكى شكست خواردوة) ه وا ضاوةرِوان ئةكريَت ِرةوشةكانى هيَلَى بنةرةتى لة
ثرِؤذةكةدا بؤ شيكردنةوة لة ضاكسازى نةخشة بؤ كيَشراو بةكارببيَنريَت (سةيرى فةسلَى دوو برِطةى  2.4.3بكة)
خصائص خط األساس
****************

يشري مصطلح خصائص خط األساس اىل اخلصائص املوصوفة من قبل جمموعة من املؤشرات يف سنني معينة حيث قد تكون
هذه اخلصائص هي ذاتها اخلصائص املخططة خلط األساس ( تتضمن حتسينات خمططة ) أو خصائص خط األساس املقاسة (
معتمدة على بيانات ت رخيية ) أو خصائص خط األساس ضمن املشروع ( بدون حتسينات خمططة وأحيانا يشار هلا على أنها
سيناريو فاشل) .إن خصائص خط األساس ضمن املشروع يتوقع أن تستخدم عند حتليل احلاجة إلجراء حتسينات خمططة( .
أنظر الفصل الثاني فقرة .) 2.4.3
) ( References: Doc 9883
11. Base Turn
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************

A turn executed by the aircraft during the initial approach between the end of the
outbound track and the beginning of the intermediate or final approach track. The tracks
are not reciprocal.
Note.— Base turns may be designated as being made either in level flight or while
descending, according to the circumstances of each individual procedure.
خوالنةوة  /بادانةوة

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

خوالنةوةى فرِؤكةكة لة قؤناغى نزيكبونةوةى سةرةتايدا لة نيَوان كؤتايى ئارِاستةى دةرضون و سةرةتاى ئاراستةى نزيك
بونةوةى ناوةند يان نزيك بونةوةى كؤتايى ئةم دوو ئاراستةية دوو ئارِاستةى ثيَضةوانة نني.
تيَبينى  :بادانةوة يان خوالنةوة دةكريَت بؤ فرِينى ئاسؤيب يان بؤ دابةزين ثيَناسة بكريَت ه بة ثيَى ئةو بارو دؤخةى
بادانةوةكةى تيا ئةجنام ئةدريَت .
دوران القاعدة

***********

دوران تقوم به الطائرة أثناء مرحلة اإلقرتاب األولي أ بني نهاية مسار اخلروج وبداية مسار اإلقرتاب املتوسط أو اإلقرتاب
النهائي وهما مساران غري عكسيني.
مالحظة :ميكن وصف دورانات القاعدة ب نها للطريان املستوي أو للنزول أ طبقا للظرف الذي ينفذ فيه كل دوران.
) ( References: Annex 11, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II
12. Basic Element
****************

The lowest level object identified within a specific function.
ِرةطةزى بنةرِةتى

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

نزمرتين ئاستى ِرةطةزيَك كة ديارى كراوة لة نيَو ئةركيَكى دياريكراودا .
األساسي العنصر

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

العنصر األقل مستوى احملدد ضمن وظيفة معينة.
) ( References: Doc 9906 Volume 3
13. Basic Parameter
******************

Reference parameter or constant defined in the applicable criteria for procedure design
calculations.
رِايةىلَ بنةرِتى
************

رِايةلَى (سةرةداوى) ِرةضةلَةك يان جيَطري ه كة لة ثيَوانةى ج َيبةج َيكراودا ديارى كراوة لةسةر ديزاينكردنى رِ َيكارةكان .
البارامرت األساسي
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*************

بارامرت مرجعي أو ثابت حمدد يف املعيار املطبق على حسابات تصميم اإلجراءات.
) ( References: Doc 9906 Volume 3
14. Basic Training
*****************

Fundamental knowledge and skills appropriate to the discipline to be pursued in the
ATS environment.
رِاهيَنانى بنةرِةتى

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

فيَربوون و شارةزايية سةرةكب ييةكانى ثةيوةنديدار بة ثابةندبون و ضوست كردن (دابني كردن)ه ئةو ِراهيَنانـة ثيَويسـتة
ثةيرِةو بكريَت بكريَت لة بوارى (ذينطةى) كاركردنى خزمة طوزاريية هةواييةكان .
التدريب األساسي

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

املعارف واملهارات الرئيسية املتعلقة باإللتزام واإلنضباط الذي جيب أن يتابع يف بيئة عمل خدمات احلركة اجلوية.
) ( References: Doc 7192 Part E-2
15. BDS Comm-B Data Selector
********************************

The 8-bit BDS code determines the transponder register whose contents are to be
transferred in the MB field of a Comm-B reply. It is expressed in two groups of 4 bits
each, BDS1 (most significant 4 bits) and BDS2 (least significant 4 bits).
سيستمى هةلَبذاردنى زانيارييةكانى BDS Comm – B

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

هةشت ثرووض (ثارضةى بضوك) لة نيشانةى  BDSكة تؤمارى سيستمى وةآلمدةر ديارى ئةكا ه ئةو وةآلمدةرةى كة
(  ) MBدةطؤردريَتةوة بة وةآلمى  Comm – Bو بة دوو كؤمةلَ ئاماذةى ثبَ ئةدريَت
ثيَكباتةكانى لة بةشى
ئةوانيش  ( BDS 1كة ضوار ثارضةى طرنطن) و(  ) BDS 2ضوار ثارضة بة طرنطى كةمرت .
منظومة إختيار بيانات BDS Comm – B

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

مثانية قطع من رمز الـ  BDSاليت حتدد سجل منظومة اجمليب الذي حمتوياتـه سـتحول يف حقـل (  ) MBاخلـاص بإجابـة
 Comm – Bويتم التعبري عنـه مبجمـوعتني همـا  ( BDS 1أربعـة قطـع ذات أهميـة ) و ( BDS 2أربعـة قطـع أقـل
أهمية ).
) ( References: Doc 9688, Doc 9871
16. Beam
********

239

A collection of rays that may be parallel, divergent or convergent.
طوذمةى تيشك /بؤريية تيشك

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

كؤمةلَيَك لة تيشكة ه تةرينب يان ثةرش و بآلون يان بةرامبةر بةيةكن.
شعاع

*****

جمموعة من األشعة اليت قد تكون متواةية أو متنافرة أو متقابلة.
) ( References: Doc 9815

17. Beam Diameter
*****************

For the purpose of this manual, the beam diameter is the radial distance across the
centre of a laser beam where the irradiance is 1/e times the centrebeam irradiance (or
radiant exposure for a pulsed laser).
تريةى طوذمة تيشك
****************

بؤ ئةم مةبةستةى لةم بةلَطةيةدا ثيَويستة (ئةم ِر َيبةرة)  ،تريةى طوذمة تيشك ئةو نيوةتريةيةية كة بة ضةقى
تيشكى ليَزةرتدا تىَدةثة ِريَت ه تيشكاندنةكة ئةكاتة  1/eجار تيشكى تيشكاندنى ناوةند (يان بةركةوتنى تيشكى لة
كاتى ليَزةرى ترثةيى)
قطر الشعاع

*********

ألغراض هذا الدليلأ قطر الشعاع هو املسافة نصف القطرية عرب مركز شعاع الليزر حيث يبلغ اإلشعاع  1/eمرة اشعاع
الشعاع األوسط (أو التعرض االشعاعي يف حالة الليزر النبضي).
) ( References: Doc 9815

18. Beam Sharpening
********************
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A technique applied to the monopulse antenna to decrease the plot runlength of SSR
replies. The reduced runlength is required to improve the resolution capabilities of the
extraction system.
ضرِى( بةهيَزيى) يان رِوونيى تيشك

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

تةكنيكيَكـة لـة ئـةنتيَناى تـاك ترثـةدا بةكارئـةهيَنريَت بـؤ كـةم كردنـةوةى دريَـذيى نةخشـةى وةآلمـةكانى رادارى طـةرِانى
الوةكى  ،كةم كردنةوةى دريَذى نةخشة ثيَويستة بؤ باش كردنى توانا ديزاين كراوةكان بؤ سيستمى ليَثضرِين (دارِووتان).
) ( References: Doc 8071 Volume III
شدة أو وضوح الشعاع
****************

تقنية تستخدم يف هوائي النبضة األحادية لتقليل طول خارطة إجابات الرادار الباحث الثانوي حيث أن تقليل طول اخلارطة
ضروري لتحسني القدرات التصميمية لنظام اإلنتزاع.
19. Beam Sharpening
********************

A technique applied to the LVA antenna to decrease the runlength of SSR replies. The
reduced runlength is required to improve the resolution capabilities of the extraction
system. On the interrogation path, a part of the power of the P2 pulse is transmitted
through the interrogate (P1-P3) pattern to raise the peaks of the control pattern. The
crossover points may be raised by about 9 dB thus reducing the effective
beamwidth. On the reply path, the sum and difference receivers are used to compare the
incoming signal. The plot runlength will be adjusted by tuning the amplifier.
بةهيَزى يان رِوونى تيشك

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

تةكنيكة لة ئةنتيَناى  LVAبةكار ئةهيَنريَت بؤ كورتكردنةوةى دريَذيى نةخشةى رِادارى طةرِانى الوةكى ضونكة
كورتكردنةوةى دريَذيى نةخشة ثيَويستة بؤ باشرتكردنى توانا ديزاينكراوةكان بؤ سيستمى دارِووتان  ،لة ئاراستةى
ليَثرسينةوةدا بةشيَك لة وزةى ترثةى  P2ثةخش ئةكريَت لة بوارى (  ) P1 – P3بؤ بةرزكردنةوةى بوارى كؤنرتؤ َل
كردن  ،دةتوانريَت خالَة طواسرتاوةكان بةرزبكريَتةوة بةبرِى ( )9 dBئةمةش دةبيَتة هؤى كةم كردنةوةى ثانى تيشكةكة ،
لة ئاراستةى وةآلم دانةوةدا كؤمةلَيَكى جياواز لة وةرطرياوةكان بةكاردةهيَنريَت بؤ بةراوردكردنى سطنالَة وةرطرياوةكان ،
بؤية دريَذى نةخشةى وةآلمةكان هةموار دةكريَت لة رِيَطةى طةورةكردنةوة.
شدة أو وضوح الشعاع
****************

تقنية تستخدم يف هوائي  LVAلتقليل طول خارطة إجابات الرادار الباحث الثانوي حيث أن تقليل طول اخلارطة ضروري
لتحسني القدرات التصميمية لنظام اإلنتزاع .يف مسار اإلستجواب يتم بث جزء من طاقة نبضة  P2من خالل جمال ( – P1
 ) P3لرفع قمم جمال السيطرة .إن النقاط املتنقلة ميكن رفعها مبقدار  9 dBمما يؤدي اىل تقليل عرض الشعاع .يف مسار
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اإلجابة يتم إستخدام جمموعة خمتلفة من اآلخذات ملقارنة اإلشارات املستلمة حيث يتم تعديل طول خارطة اإلجابات من
خالل املضخم.
) ( References: Doc 9684
20. Beam Waist
*************

The minimum dimension of a cross section of the beam.
قةدى طوذمة تيشك

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

كةمرتين ئةستورى( باريكرتين) برِطةيةكى ثانيية لة تيشكةكة.
وسط الشعاع

**********

أدنى بعد لقطاع عرضي من الشعاع.
) ( References: Doc 9815

21. Beamwidth
*************

An angle subtended ( either in azimuth or elevation ) at the half – power points
( 3 db below maximum ) of the main beam of an antenna.
ثانيى طوذمة تيشك

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

ضةند طؤشةيةكة (يان لة سيَرةوة يان لة ئاستةوة) دريَذ ئةبيَتةوة لة ناوةرِاستى خالَى وزة كةوة (  3 dbكةمرت
لةبةرزترين ئاست ) تايبة بة تيشكى سةرةكى ئةنتيَناكة .
عرض الشعاع
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**************

 أقل من احلد األعلى ) اخلاصة بالشعاع الرئيسي3 db ( ةوايا متتد ( أما يف السمت أو يف املنسوب ) يف منتصف نقاط الطاقة
.للهوائي
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 )

22. Becquerel (Bq)
*****************

The activity of a radionuclide having one spontaneous nuclear transition per second.
)( طةياندنى تيشكى ناوكى
.  كة تواناى طواستنةوةى ناوةكى خؤبةخؤى هةية يةك دانة لةيةك ضركةداradionuclide ضاالكى
Becquerel (Bq)
*****************

. الذي له قدرة على إنتقال نووي تلقائي واحد يف الثانيةradionuclide نشاط الـ
( References: Annex 5 )
23. Benchmarking
******************

The process of either making comparisons over time within a single organization
(internal benchmarking) or of comparing the performance of two or more organizations
(external benchmarking) in order to make improvements.

 بةراوردكارى/دانانى بنةماكانى بةراورد

********************************
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كردةيةكة ثيَويست دةكا يان بة بةراوردكارى ماوة ماوة لة نيَـو رِيَكخراويَكـدا (دانـانى ثيَـوةرى ِرةضـةلَةكى نـاوخؤيى) يـان
بــةراوردى كــاركردن لــة نيَــوان دوو دةســتة يــان زيــاتر (دانــانى ثيَــوةرى رِةضــةلَةكى دةرةكــى) بةمةبةســتى ئةجنامــدانىش
ضاكسازى .
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
وضع أسس املقارنة

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

عملية تقتضي إما إجراء مقارنات بني الفينة واألخرى داخل منظمة واحدة ( وضع املعايري املرجعية الداخلية ) وإما مقارنة
األداء بني هيئتني أو أكثر ( وضع املعايري املرجعية اخلارجية ) بهدف إدخال حتسينات.
) ( References: Doc 9161
24. Benefit
*********

Reduced cost to the user (to the ATM community as a whole) in the form of a saving in
time and/or fuel; increased revenue; and/or an improvement to safety.
سود

***

كةم كردنةوةى تيَضوى بةكارهيَنةكان (بـؤ سـيَكتةرةكان يـان كؤمـةلَى بـة ِريَوةبردنى مجوجـؤلَى هـةوايى) بةشـيَوةيةك كـا
(فةراهةم بكا ) بةدةست ببيَنيَت  /يـان سـوتةمةنى كـةم بكاتـةوة و /يـان داهـا زيـاد بكـا و /يـان كردةكـانى سـةالمةتى
باشرتبكا .
) ( References: Doc 9882
املنفعة
*****

تقليل التكاليف املستخدمني ( جملتمع إدارة احلركة اجلوية ) بشكل توفري الوقت  /أو الوقود وةيادة الدخل و/أو حتسني
عمليات السالمة.
25. Best Practices
***************

Practices that, over time, have proven cost-effective, efficient and successful in bringing
quality products and services to the marketplace.
باشرتين رِةفتار  /بةكارهيَنان

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

ئةو كردانةى كة بة ت َيثةربوونى كا سودةكانى (ثاساوةكانى) ضةسثاوة لةاليةنى تيَضـوون و ليَبـاتويى و سـةركةوتنى بـة
ناردنى بةرهةم و خزمةتطوزارى باش بؤ بازارِ .

أفضل املمارسات

*************
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املمارسات اليت أثبتت عرب الزمن جدواها من حيث التكلفة وكفاءتها وجناحها يف تزويد السوق مينتجات وخدمات عالية
اجلودة.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
)26. Bit Error Rate (BER
**********************

The number of bit errors in a sample divided by the total number of bits in the sample,
generally averaged over many such samples.
تيَكرِاى هةلَة بضوكةكان

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

ذمارةى هةلَة بضوكةكان لة مشتيَك يان لة منونةيةك دابةش بكريَت بةسةر كؤى هةلَةكاندا لة منونةكةدا يان لة مشتةكةدا
ه بةشيَوةيةكى طشتى بة واتاى تيَكرِاى ذمارةيةك منونة يان مشت .
معدل األخطاء الصغرية
******************

عدد األخطاء الصغرية يف عينة أو يف منوذج ما مقسمة على جمموع األخطاء يف العينة أو النموذج وبشكل عام معدل عدة
عينات أو مناذج .
) ( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part III
27. Blind Transmission
**********************

A transmission from one station to another station in circumstances where two-way
communication cannot be established but where it is believed that the called station is
able to receive the transmission.
ثةيوةنديى(ناردنى) كويَرانة

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

ناردنيَك لة ويَستطةيةكةوة بؤ ويَستطةيةكى تر لة بارودؤخيَكدا كةنةتوانريَت ثةيوةنديى دووسةرة ج َيبةج َيبكريَت ه وا
مةزةندة بكريَت كة ويَستطةى بانطكراو تواناى وةرطرتنى هةية .
اإلرسال األعمى

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

إرسال من حمطة ما اىل حمطة أخرى يف ظروف ال ميكن فيها إجراء إتصال يف اإلجتاهني أ ويكون من املعتقد أن احملطة املنادى
عليها قادرة على اإلستقبال.
) ( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432
28. Blip
*******

A presentation on an analogue radar display of the received signal from a target.
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ضريسكة /بريسكة

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

دةرخستنى خاليَك لةسةر ثةردةى رِادار ئاماذةية بؤ وةرطرتنى نيشانةيةك لة ئاماجنةكة.
الومضة
******

إظهار عالمة على شاشة الرادار تبني اإلشارة املستلمة من اهلدف.
) ( References: Doc 8071 Volume III
29. Blip – to – Scan Ratio
***************************

An approximation of detection probability ( PD ) ( i.e. for a given observation time, the
number of blips actually detected for a selected aircraft divided by the number of radar
scans).
بريسكة – بؤ – تيَكرِاى رِووثيَوى

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

بؤ ِروودانى ثشكنينة مةزةندةكراوةكان (  () PDمنونة  -لة كاتيَكى دياركراودا ذمارةى بريسكة رِاستةقينة بينراوةكانى
فرِؤكةيةكى دياريكراو دابةش بكريَت بةسةر ذمارةى خوالنةوةى ئةنتيَناى رِاداردا).
ومضة  -إىل – معدل املسح
********************

إحتماالت الكشف التقديرية (  ( ) PDكمثال على ذلك  :يف وقت معني إن عدد الومضات احلقيقية املكتشفة لطائرة معينة
مقسومة على عدد دورات هوائي الرادار ) .
) ( References: Doc 8071 Volume III
30. Bond
********

Documentary promise to repay long-term borrowed money with interest at a definite or
determinable future date.
بةند

******

ضةكيَك كة بةلَيَننامةيةكى تيَدابيَت بؤ ثيَدانى برِيَك ثارة ى (قةرزكراو ) بؤ ماوةيةكى دريَزخايةنى دياريكراو بة
سوودةوة ه يان ماوةيةَك كة لة دواييدا ديارى بكريَت..
السند

******

صك ينطوي على تعهد بدفع أموال مقرتضة ألجل طويل مع الفائدة وذلك يف ت ريخ حمدد أو ميكن حتديده مستقبال.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
31. Booking Aircraft Operator
****************************
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An aircraft operator or his authorized agent with whom the passenger makes his
original reservation(s) or with whom additional reservations are made after
commencement of the journey.
بةطةرِخةرى شويَنطرلة فرِؤكةدا
**************************

بةطةرِخةرى فرِؤكةيةك يان بريكاري باوةرِثيَكراوى كة شويَن بؤ ِريَوايةك يان زياتر بة سةرةتايب طرتبيَت يان هةر
شويَنطرتنيَكى زيادة لة دواى دةستث َيكردنى طةشتةكة .
مشغل طائرة قائم باحلجز

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

مشغل الطائرة أو وكيله املعتمدأ الذي يكون قد أجرى معه الراكب احلجز األساسي الواحد أو األكثر أو أي حجز اضايف بعد
بداية الرحلة.
) ( References: Doc 9944
32. Border Integrity
******************

The enforcement, by a State, of its laws and/or regulations concerning the movement of
goods and/or persons across its borders.
تؤكمةيى يان قاييمى سنور

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

ثةيرِةوكردن يان ج َيبةج َيكردنى وآل بؤ ياساكانى و  /يان ِريَكخستنةكانى سةبارة بة مجوجؤلَى كاآلو كةرةستةكان
و /يان كةسةكان لةسنورةكانييةوة.
سالمة احلدود

***********

إنفاذ دولة لقوانينها و/أو تنظيماتها بش ن حركة البضائع و/أو األشخاص عرب حدودها.
) ( References: Annex 9, Doc 9957
33. Boresight
************

A main lobe electrical ( radio ) axis of an antenna.
ناوبني Boresight /

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

طوذمةيةك كارةبايى سةرةكى (رِاديؤيى) بؤ ميلى ئةنتيَناى رِادارةكة .

Boresight
***********
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حزمة كهربائية رئيسية ( راديوية ) حملور اهلوائي .
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924

34. Bracket Decode
******************

A decoding of the F1 – F2 framing pulses ( nominal interval 20.3 µs ) without regard to
the content of the data pulses between these framing pulses.
ضارةكردنى نيشانة يان شفرةى كةوانةبوون  /ضةمانةوة

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

ضارةسةرى نيشانةيةك يان ضارةسةرى (كؤدي) شفرةى ترثة ثيَكباتوةكانى (( ) F1 - F2لة ماوةيةكى ئاسايى 20.3 µs
) بآ رِةضاوكردنى ناوةرؤكى ئةو ترثة زانيارييانةى كة لة نيَوان ترثة ثيَكباتوةكانداية .
حل رمز أو شفرة التقوس
*******************

حل رمز أو شفرة نبضات تشكيلة  ( F1 - F2خالل فرتة عادية  ) 20.3 µsدون األخذ بنظر اإلعتبار حمتويات نبضات
البيانات اليت بني نبضات التشكيلة )
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684

35. Briefing
***********
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Oral commentary on existing and/or expected meteorological conditions.
كورتة  /ثوختة

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

كورتة باسيَكى زارةكى لةسةر بارودؤخى هةواي ئيَستا و دؤخى كةش و هةواى ثيَشبينكراو..
اإلجياة
******

إجياة شفوي عن احلالة اجلوية احلالية واحلالة اجلوية املتوقعة .
) ( References: Annex 3
36. Broadcast
************

A transmission of information relating to air navigation that is not addressed to a
specific station or stations.
ئيَستطة

*******

ناردنى زانيارية ثةيوةنديدارةكان بة كةشتييوانى ئامسانى  ،ئارِاستةنةكرابيَت بؤ ويَستطةيةكى دياريكراو يان ويَستطة
ديارينةكراوةكان.
اإلذاعة

******

إرسال معلومات تتعلق باملالحة اجلوية أ غري موجهة اىل حمطة حمددة أو حمطات حمددة.
) ( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432

37. Broadcast
***********

The protocol within the Mode S system that permits uplink messages to be sent to all
aircraft in the coverage area, and downlink messages to be made available to all
interrogators that have the aircraft wishing
to send the message under surveillance.
ناردن يان ثةخش

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

بةلَطةيةكة لة سيستمى جؤرى ِ Sريَطة بة نامة طةيشتوةكان ئةدا تا بنيَردريَن بؤ سةرجةم فرِؤكةكان لة سنورى ناوضةى
داثؤشيندا بةشيَوةيةك ئةو ثةيامانةى هةن دائةبةزيَنريَن بؤ هةموو سيستمة ثرسيارىلَ كراوةكانى ئةو فرِؤكانةى كة لة
ذيَر ضاوديَريان و دةيانةويَت ثةيامى دؤزينةوةيان بؤ بنيَريَت .

اإلرسال أو البث
************
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وثيقة ضمن نظام الـنمط  Sتسـمح للرسـائل الصـاعدة بـ ن ترسـل اىل مجيـع الطـائرات ضـمن منطقـة التغطيـة وأن تكـون
الرسائل الناةلة متوفرة جلميع منظومات اإلستجواب اليت تريد الطائرات اليت حتت مراقبتها إرسال رسالة إستكشاف.
) ( References: Doc 9688, Doc 9871
38. Buffer Angle
***************

An angle added to the beam divergence or intended laser projection field in order to
ensure a protection zone.
طؤشةى ثاسةوان

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

طؤشةيةكة زياد دةكريَت بؤ ثلةى ثةرشبوونى تيشكةكة يان بؤ بوارى دةرخستنى ليَزةرةكة بؤ دةستةبةركردنى
دؤزينةوةى ناوضةيةكى ثاسةوانى.
ةاوية احلماية

**********

ةاوية تضاف اىل درجة تفرق الشعاع أو جمال عرض الليزر املقصود لضمان اجياد منطقة محاية.
) ( References: Doc 9815
39. Buffer Zone
**************

A volume of air surrounding the laser beam, all potential locations of the laser beam
and all hazardous diffuse or specular reflections, where the maximum permissible
exposure (MPE) or visual interference levels are exceeded. It includes the beam
divergence or scanning extent of the laser beam plus the buffer angle and the full range
of the laser beam to the point where the MPE or any applicable visual interference level
is not exceeded. Natural terrain or beam masks may truncate part of this volume.
ناوضةى ثاسةوانى
**************

بةشيَك لةو هةوايةى لة دةورى تيشكى ليَزةرةكةية ه سةرجةم ئةو شويَنانةى كة دةكريَت تيشكى ليَزةرى هةبيَت لةطة َل
هةموو تيشكة بآلوةبوةكان يان بريسكة طةرِاوةكان  ،ئةو ليَزةرة يان لة ثلةى دةركةوتنى رِ َيطةثيَدراو يان لة ئاستةكانى
بينينى ضاو دةرئةضيَت  ،ئةمةش ثلةى جيابوونةوةى تيشكةكة يان مةوداى رِووثيَويى تيشكى ليَزةرةكة كؤ( )+طؤشةى
ثاسةوانى ئةطريَتةوة  ،هةروةها لةطةلَ مةوداى تةواوى تيشكى ليَزةر تا ئةو خالَةى كة لة ثلةى بةرزترين دةركةوتن ال
نادا يان لة هةر ئاستيَكى ج َيبةج َيكراو لة ئاستةكانى بينيى ضاو  ،بةرزى و نزميية سروشتييةكان يان سةرضاوةكانى
بةرطرتنى تيشك دةكريَت بكةويَتة ئةم بةشةوة.
منطقة احلماية

************
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حيز هواء حميط بشعاع الليزرأ ومجيع املواقع احملتملـة لشـعاع الليـزر ومجيـع االنعكاسـات االنتشـارية أو الرباقـةأ حيـث يـتم
جتاوة درجة التعرض القصوى املسموح بها أو جتاوة مستويات التدخل البصري .وتشمل درجـة تفـرق الشـعاع أو مـدى مسـح
شعاع الليزر ةائد ةاوية احلمايةأ واملدى الكامل لشعاع الليزر حتى النقطة اليت ال يتم عندها جتاوة درجة التعرض القصوى أو
أي مستوى مطبق من مستويات التدخل البصري .وميكن للتضاريس الطبيعية أو مصادر حجـب الشـعاع أن تقـع يف جـزء مـن
هذا احليز.
) ( References: Doc 9815
) 40. Built – In – Test Equipment ( BITE
***************************************

Internal self – check facilities in electronic equipment which allow the correct operation
to be monitored on a continuous basis. Many checks may be GO – NOGO tests, with a
failure causing a visual ( or possibly audio ) alarm to be given. The BITE is usually part
of the remote control and monitoring system of a radar. Moddern BITE can isolate
faults down to a line – replaceable unit (e.g. a printed circuit board) in a majority ( e.g.
80 per cent ) of all fault conditions.
ئاميَرةكانى تاقب كردنةوة

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

ئامرِازى تاقب كردنةوة و ثشكنينى ناوخؤيى ئةلكرتؤنى ه ِريَطةئةدا بة بةدواداضونى كردة دروستةكانى خستنةكار بة ثيَى
بنــةما بةردةوامــةكان  ،ذمارةيــةك لــةو ثشــكنينانة لــة رِيَطــةى بضــؤ ---- GOمةضــؤ  NOGOج َيبةجيَ ـدةكريَت ،
ثشكنينةكان و ثةك كةوتن ئةبنة هـؤى دةركـةوتنى ئاطاداركردنةوةيـةكى بينـراو (يـان دةنطـى) ،ئاميَرةكـانى تاقيكردنـةوة
بةشيَكن لة سيستمى كؤنرتؤلَ كردن و بةدواداضونى دورةوةى تايبة بة رِادار  ،ئاميَرة نويَكـانى تـاقى كردنـةوة دةتوانيَـت
هةلَةكان جيابكاتةوة و بيانطةيةنيَت بؤ يةكةى طؤرِين (منونة – بةرِيَوةبردنى ضاثى تكتى ئةلةكرتؤنى) ئةم ئـاميَرة تازانـة
مامةلَة لةطةلَ  80لة سةدى بابةتة هةلَةكان دةكا .
أجهزة اإلختبار
***********

وسائل إختبار أو فحص داخلية تسمح مبتابعة العمليات التشغيلية الصحيحة وفقا ألسس أو قواعد مسـتمرة حيـث أن العديـد
من الفحوصات قد تتم من خالل  GO – NOGOفحوصات مع عطـل يسـبب ظهـور إنـذار مرئـي ( أو رمبـا صـوتي )  .إن
أجهزة اإلختبار عادة ما تكون جزءا من نظام التحكم واملتابعة عن بعد اخلاص بالرادار .إن أجهزة اإلختبـار احلديثـة ميكـن أن
تعزل األخطاء وحتوهلا اىل وحدة اإلستبدال ( ومثال على ذلك دائرة طبـع البطاقـة األلكرتونيـة ) بشـكل عـام تتعامـل مـع 80
باملئة من حاالت اخلط .
) ( References: Doc 8071 Volume III

41. Bypass Ratio
***************
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The ratio of the air mass flow through the bypass ducts of a gas turbine engine to the air
mass flow through the combustion chambers calculated at maximum thrust when the
engine is stationary in an international standard atmosphere at sea level.
تيَكرِاى تةنيشتة وروذمِ

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

تيَكرِاى دةرثةرِينى قةبارةيةكى هةوا لة كةنالَةكانى التةنيشتى بزويَنـةرة توَربينةكانـةوة (كـة بـة طـاز كاردةكـةن) لـة سـةر
بنةماى بةهيَزترين دةرثةرِينى قـةبارةى هـةوايى نـاو ذورةكـانى سـوتاندن (تونـةكان) كاتيَـك كـة بزويَنةرةكـة لـة كةشـيَكى
نيَودةولَةتى ثيَوانةيى جيَطريبووبيَت لة سةر ئاستى رِووى دةريا.
معدل التدفق اجلانيب
****************

معدل تدفق الكتلة اهلوائية خالل القنوات اجلانبية يف احملركات الطوربينية اليت تعمل بالغاة نسـبة اىل احلـد األقصـى لتـدفق
الكتلة اهلوائية خالل غرف اإلحرتاق عندما يكون احملرك مثبت يف جو دولي قياسي على مستوى سطح البحر.
Annex 16 Volume I ) ( Reference : Doc 4444

 - C1. Cabin Crew Member
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***********************

A crew member who performs, in the interest of safety of passengers, duties assigned
by the operator or the pilot-in-command of the aircraft, but who shall not act as a flight
crew member.
ئةندامى دةستةى كابينةى ِريَوان

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

ئةنداميَك لة ئةندامةكانى ئةو دةستةيةى ئةو ئةركانةى لةاليةن بةطةرِخةر يان كابتنى فرِؤكةكةوة ثآى ئةسثيَردريَت
بؤ دابني كردنى سةالمةتى سةرنشينان جيَبةجيَئةكا بةآلم بؤى نية وةك ئةنداميَكى فرِؤكةوانةكان كاربكا .
عضو طاقم مقصورة الركاب
**********************

أحد أعضاء الطاقم يؤدي واجبات يسندها إليه املشغل أو قائد الطائرة لت مني سالمة الركابأ ولكن ال جيوة له
أن يعمل بوصفه عضواً يف طاقم القيادة.
( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9734 Part A and Part B, Doc
) 1002

2. Calendar
**********
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Discrete temporal reference system that provides the basis for defining temporal
position to a resolution of one day (ISO 19108*).
ِرؤذ ذميَر

********

سيستميَكة ئاماذةية بؤ كا  ،ئامرِازيَك يان بنةمايةك دةخاتة بةردةست بؤ زانينى كا بؤ تةنبا رِؤذيَك.
) ( References: Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I and Volume II, Annex 15
التقويم
******

نظام يشري اىل الزمن يوفر وسيلة أو أساس ملعرفة الزمن ليوم واحد .
)3.Candela (cd
***************

The luminous intensity, in the perpendicular direction, of a surface of 1/600 000 square
metre of black body at the temperature of freezing platinum under a pressure of 101 325
newtons per square metre.
توانايى مؤم ( ) cd

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

ضرِيةكى رِووناكى بة ئارِاستةى ستونى بؤ رِووكةشيَكى رِةش رِووبةرةكةى  600000/1مةتر دووجا بيَت لة ثلةى
طةرماى بةستنى ثالتني و فشاريَك بة تواناى  101325نيوتن بؤ ( )1مةتر دووجا.
مشعدان نوع ( ) cd
***************

كثافة مضيئة باإلجتاه العمودي لسطح جسم أسود مساحته  600 000 / 1مرت مربع بدرجة حرارة إجنماد البالتني وضغط
قدره  101 325نيوتن لكل مرت مربع.
) ( References: Annex 5
4. Canopy
*********

Bare Earth supplemented by vegetation height.
داثؤش  /سةرثؤش

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

زةويةكى ِرووتةن داثؤشرابيَت بة رِووةكى بةرز.
الستارة أو الغطاء
**************

األرض العارية املكسوة بنباتات مرتفعة .
) ( References: Annex 4, Annex 15, Doc 9881
5. Capability
***********
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The ability of a system to provide a service or perform a function that, either on its own
or with other services or functions, can deliver a definable level of performance. This
level of performance is measurable within a framework of performance indicators and
safety requirements.
توانست /ليَباتويى

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

تواناى سيستميَكة بؤ ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارييةك يان ج َيبةجيَكردنى ئةركيَك بة ئاستيَكى دياريكراو بـة تـةنيا يـان
لةطــةلَ خزمةتطوزارييــةكانى تــر يــان لةطــةلَ ضــةند ئــةركيَكى تــر بكريَــت ه دةتوانريَــت ئاســتى كردنةكــة لةرِيَطــةى
دةركةوتةكان و بة ئةجنامطةياندن و ثيَويستيةكانى سةالمةتى (بآوةيى) بثيَوريَت .
القابلية أو املقدرة
**************

قدرة النظام على تقديم خدمة أو إجناة وظيفة مبستوى أداء حمدد أما بشكل منفرد أو مع خدمات أو وظائف أخرى
وميكن قياس هذا املستوى من األداء من خالل مؤشرات األداء ومتطلبات السالمة.
) ( References: Doc 9882
6. Capability Report
*******************

An indication provided by the capability (CA) field of an all-call reply and a squitter
transmission of the communications capability of the Mode S transponder (see also
“data link capability report”).
ِراثؤرتى توانستى يان ليَباتويى

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

نيشانةيةكى ثيَشكةوتنة لةاليةن بةشى تايبة بة تواناى ثةيوةست بةوةالَمى سةرجةم بانطةوازة تايبةتةكانى
ثةيوةنديةكانى سيستمى وةالَمدةرى جؤرى ( Sسةيرى رِاثؤرتى ليَباتويى لكى زانيارييةكان بكة).
تقرير القابليةِ أو املقدرة
*******************

إشارة تقدم من قبل احلقل اخلاص بالقابلية املتعلقة بإجابات مجيع النداءات اخلاصة بإتصاالت منظومـة اجمليـب للـنمط ( S
أنظر أيضا تقرير قابلية وصلة البيانات ) .
) ( References: Doc 9684, Doc 9924

7. Capability Report
********************
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Information identifying whether the transponder has a data link capability as reported in
the capability (CA) field of an all-call reply or squitter transmission (see Data link
capability report).
ِراثؤرتى توانست يان ليَباتويى
*************************

ضةند زانيارييةكة دةرى ئةخا كةئايا سيستمى وةآلمدةر لكيَنراوة بة تواناكانى لكى زانيارييةكانةوة  ،وةكو ئةوةى
ثةسةندكراوة بة ليَباتويى ه وابةستة بة وةآلمدانةوةى هةموو بانطةوازةكان (دووبارة سةيرى رِاثؤرتى توانستى لكى
زانيارييةكان بكة)
تقرير القابليةِ أو املقدرة
*******************

معلومات تبني فيما إذا كانت منظومـة اجمليـب جمهـزة بقـدرات وصـلة بيانـات كمـا مثبـت بالقابليـة املتعلقـة بإجابـات مجيـع
النداءات ( أنظر أيضا تقرير قابلية وصلة البيانات ),
) ( References: Doc 9688, Doc 9871
8. Capacitor Discharge Light
****************************

A lamp in which high-intensity flashes of extremely short duration are produced by the
discharge of electricity at high voltage through a gas enclosed in a tube.
تيشكيَكى ضرِى هاويَذراو
********************

ضرايةكة بريسكةيةكى ضرِى تيَداية بؤ ماوةيةكى زؤر كور بةرهةم ئةهيَنريَت بةدةرضونى كارةبايةك بة ظؤلَتيةكى بةرز
لة ِريَطةى طازيَكى ثةنطكراو( ثةنطخواردو) لة بؤرييةكدا.
ضوء إطالقِ مكثّفِ
**************

مصباح فيه ومضات كثافة عالية ملدة قصرية جدا يتم إنتاجها بإطالق كهربائية ذات فولتية عالية من خالل غـاة حمصـور يف
أنبوب.
) ( References: Annex 14 Volume I

9. Capacity
**********
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The maximum number of aircraft that can be accommodated in a given time period by
the system or one of its components (throughput).
قةبارة – جآ بوونةوة

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

بــةرزترين ذمــارةى فرِؤكــة كــة سيســتميَكةوة بتوانيَــت وةرى بطريَــت يــان وةربطرييَــت لةاليــةن يــةكيَك لــة بةشــةكانى
سيستمةكةوة لة ماوةيةكى دياريكراودا .
السعة أو اإلستيعاب
**************

أقصى عدد من الطائرات ميكن إستيعابه من قبل النظام أو أحد مكوناته خالل فرتة ةمنية حمددة.
) ( References: Doc 9882
10. Capital Assets
****************

Assets, whether tangible or intangible, acquired with the expectation that they will
)remain in service for a number of accounting periods. (Compare fixed assets.
ِرةضةلَةكة سةرمايةدارييةكان

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

ِرةضةلَةكةكان كة بةدةست دةطرييَن يان نةطرييَن و بتوانريَت بةدةست ببيَنريَن لةطةلَ ثيَشبينى بةردةوامى كاركردنيان
لة زمارةيةك لة ماوةكانى ذميَركاريدا (سةيرى رِةضةلَةكى جيَطريبكة بؤ مةبةستى بةراوردكارى)
األصول الرأمسالية

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

أصول ملموسة أو غري ملموسة يتم احلصول عليها مع توقع إستمرارها يف اخلدمة لعدد من الفرتات احملاسبية
( أنظر األصول الثابتة لغرض املقارنة ).
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
11. Capitalizing Expenditure
**************************

The recording and carrying forward into one or more future financial periods as a
)depreciable asset any costs the benefits of which will be realized over the period(s
concerned.
خةر كراوى سةرماية
******************

توماركردن و بةرِ َيكردنى هةر تيَضويةك كة سودةكانى بةدةست ببيَنريَت لة ماوةيةكى دياريكراودا (يان لةضةند
ماوةيةكدا)  ،ئةمةش دةطوازريَتةوة بؤ ماوةيةك يان ماوةكانى دارايى وةك رِةضةلَةكيَك بتوانريَت بؤ بةكارهيَنان .
اإلنفاق الرأمسالي

*************
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تسجيل وترحيل أي تكاليف سيتم حتقيق منافعها خالل الفرتة ( أو الفرتات ) املعنية أ وهـذه ترحـل اىل فـرتة أو فـرتات ماليـة
ك صل قابل لإلستهالك.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
12. Captain
********

Master of a ship or pilot-in-command of an aircraft, commanding officer
of a warship or an operator of any other vessel.
كابنت

*****

سةركردةى كةشتييةك يان سةركردةى فرِؤكةيةك يـان ئةفسـةرى سـةركردةي كةشـتييةكى جـةنطى يـان كةسـيَكة كـة هـةر
كةشتييةكى تر دةخاتةكار.
القبطان

*******

ربان السفينة أو قائد الطائرة أو ضابط القيادة لسفينة حربية أوالشخص الذي يقوم بتشغيل أي سفينة أخرى.
) ( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III

13. Cargo
*******
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Any property carried on an aircraft other than mail, stores and accompanied or
mishandled baggage.
كاآلكان

*******

هــةر بابــةتيَك كــة بةفرِؤكــة بطويَزريَتــةوة جطــة لــة ثؤســتة و هاوكــاري فرِؤكةكــة و كــةل و ثــةىل ِريَــوان يــان كــةل و ثةلــة
ونبووةكان .
البضائع

********

أي ممتلكات منقولة على الطائرة بإستثناء الربيد وإمدادات الطائرة واألمتعة بصحبة الركاب أو األمتعة املفقودة.
) ( References: Annex 9, Annex 17, Doc 9957

14. Cargo Aircraft
****************

Any aircraft, other than a passenger aircraft, which is carrying goods or property.
فرِؤكةى بار (كارطؤ)

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

هــةر فرِؤكةيــةك جطــة لــة فرِؤكــةى طةشــتياران كــة كاآلي ـان هــةلَطرتوة يــان كةرةســتةى تايبــة بــة خاوةنــداريَتى كةســى
هةلَطرتبيَت.
طائرة الشحن
**********

أي طائرة عدا طائرات املسافرين اليت حتمل سلع أو مواد ذات ملكية خاصة.
) ( References: Annex 18
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)15. Carrier-To-Multipath Ratio (C/M
*************************************

The ratio of the carrier power received directly, i.e. without reflection, to the multipath
power, i.e. carrier power received via reflection.
هؤى طواستنةوةىبةمةجؤرىتيَكرِايب زانيارييةكان

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

تواناى تيَكرِاي ئامرِازى رِاستةوخؤى طواستنةوةى زانيارييةكان  ،بةواتايةكى تر تواناى طواستنةوةى زانيارييةكان
ب َيئةوةى كاربكاتة سةر هيَز يان تواناى ِريَطا جؤراوجؤرةكانى تر بة واتايةكى تر كار نةكاتة سةر هيَزى ِريَطاى
طواستنةوةى ئةو زانيارييانةى لة ِريَطةى خؤيةوة كراوة .
وسيلة معدل نقل البيانات بطرق متعددة
********************************

نسبة أو معدل القدرات املباشرة لوسيلة نقل البيانات مبعنى آخر دون الت ثري على قوة أو قـدرة الطـرق املتعـددة مبعنـى آخـر
قوة وسيلة نقل البيانات كانت من خالهلا.
) ( References: Annex 10 Volume III

)16. Carrier-To-Noise Density Ratio (C/No
******************************************

The ratio of the total carrier power to the average noise power in a 1 Hz bandwidth,
usually expressed in dBHz.
ئامرِازى طواستنةوة /تيَكرايى ضرِيى ذاوةذاو

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

تيَكرِاى كؤى هيَزى ئامرِازى طواستنةوةكة بؤ تيَكرِاى هيَزى ذاوةذاو لة ( )1هيَرتزدا لة ضوارضيَوةى طوذمةى لةرةلةرةكان
كة بةشيَوةى  dBHzناوزةد دةكريَت .
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وسيلة نقل  -معدل كثافة الضوضاء
***************************

معدل القوة اإلمجالية لوسيلة النقل منسوبة اىل معدل قوة الضوضاء يف  1هريتز من نطـاق حزمـة الـرتددات الـيت عـادة يعـرب
عنها بـ .dBHz
) ( References: Annex 10 Volume III
17. Cartographic Map
*******************

A representation of a portion of the Earth, its culture and relief, with properly
referenced terrain, hydrographic, hypsometric and cultural data depicted on a sheet of
paper.
نةخشة ي سروشتى زةوى

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

ويَناكردنى وردةكارييةكانى بةشيَك لة زةوييةك بةو تةالر و بينا و بةرزى و نزميانةوة كة هةية لةطةلَ زانيارييةكانى
ها َيدرؤطرافى و ثيَوانةى بةرزييةكان لةسةر الثةرِةيةكى كاغةز دروست بكريَت .
رسومات اخلرائط

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

متثل الرسم التفصيلي جلزء من األرضأ مبا عليها من أبنية وتضاريسأ وبيانات هيدروغرافية وقياسات االرتفاعات واألبنية
على صفيحة ورقية.
) ( References: Doc 9906 Volume 2
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18. Cash Flow
************

The net amount of money received by an entity over a given period.
وروذمى نةختينة

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

ثوختةى ئةو برِة ثارةيةية كة قةوارةيةك وةرى ئةطريَت لة مةوداى ماوةيةكى ديارى كراودا .
التدفق النقدي

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

املبلغ الصايف من األموال اليت يتسلمها أي كيان على مدى فرتة معينة .
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
19. Categories of Aeroplanes
****************************

The following five categories of aeroplanes have been established based on 1.3 times
the stall speed in the landing configuration at maximum certificated landing mass:
Category A — less than 169 km/h (91 kt) IAS
Category B — 169 km/h (91 kt) or more but less than 224 km/h (121 kt) IAS
Category C — 224 km/h (121 kt) or more but less than 261 km/h (141 kt) IAS
Category D — 261 km/h (141 kt) or more but less than 307 km/h (166 kt) IAS
Category E — 307 km/h (166 kt) or more but less than 391 km/h (211 kt) IAS.
جؤرى فرِؤكةكان

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

فرِؤكةكان بةم ثيَنج ثؤلَينةى خوارةوة بـةثيَى 3ه 1ى خيَرايـى ديـاريكراو دةثـؤليَنريَن بـؤ كـردةى دابـةزين بـة مةبةسـتى
نيشتنةوة بؤ بةرزترين كيَشى ِريَطةثيَدراو :
جؤرى  : Aخيَرايى هةوايى دياريكراو لة 169كم  /ساتيَك ( 91طرآ) كةمرت بيَت.
جؤرى  : Bخيَرايى هةوايى دياريكراو لة 169كم  /ساتيَك يان زياتر و كةمرت بيَت لة 224كم  /ساتيَك ( 121طرآ).
جؤرى  : Cخيَرايى هةوايى دياريكراو لة  224كم  /ساتيَك ( 121طرآ) يان زياتر بةآلم كةمرتبيَت لة  261كم  /ساتيَك
( 141طرآ).
جؤرى  : Dخيَرايى هةوايى ديـاريكراو لـة  261كـم  /سـاتيَك ( 141طـرآ) يـان زيـاتر بـةآلم كـةمرت بيَـت لـة  307كـم /
ساتيَك ( 166طرآ) .
جؤرى  : Eخيَرايى هةوايى دياريكراو لـة  307كـم  /سـاتيَك ( 166طـرآ) يـان زيـاتر بـةآلم كـةمرت بيَـت لـة  391كـم /
ساتيَك ( 211طرآ).
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فئات الطائرات

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

تصنف الطائرات يف الفئات اخلمس التالية حسب  1.3مرة سرعة االنهيار احملددة لتشكيل اهلبوط ب قصى سرعة لكتلة
اهلبوط املرخصة:
الفئة  : Aالسرعة اجلوية احملددة أقل من 169كم/ساعة(  91عقدة ).
الفئة  : Bالسرعة اجلوية احملددة  169كم/ساعة (  91عقدة ) أو أكثر ولكنها أقل من  224كم/ساعة ( 121عقدة ).
الفئة  : Cالسرعة اجلوية احملددة  224كم/ساعة (  121عقدة ) أو أكثر ولكنها أقل من  261كم/ساعة ( 141عقدة ).
الفئة  : Dالسرعة اجلوية احملددة  261كم/ساعة (  141عقدة ) أو أكثر ولكنها أقل من  307كم/ساعة ( 166عقدة ).
الفئة  : Eالسرعة اجلوية احملددة  307كم/ساعة (  166عقدة ) أو أكثر ولكنها أقل من  391كم/ساعة ( 211عقدة ).
) ( References: Doc 9365

20. Categories of Approach Operations
**************************************

)(See Approach and landing operations using instrument approach procedures.
جؤرى ثرؤسةكانى نزيك بونةوة

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

(سةرجنى كردةكانى نزيك بوونةوة و نيشتنةوة بدة بةرِيَكارةكانى نزيكبونةوةى ئاميَرى).
فئات عمليات االقرتاب

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

(انظر عمليات االقرتاب واهلبوط بإجراءات اإلقرتاب اآللي)
) ( References: Doc 9365
21. Category A
*************

With respect to helicopters, means a multi-engine helicopter designed with engine and
system isolation features specified in Part IVB and capable of operations using take-off
and landing data scheduled under a critical engine failure concept which assures
adequate designated surface area and adequate performance capability for continued
safe flight or safe rejected take-off.
ثؤلَينى A

*********

سةبارة بة فرِؤكةى هةىل كؤثتةر مةبةست لة هةىل كؤثتةريَكى فرة بزويَنة كةديزاين كراوة(نةخشيَنراوة) بة سيستم و
جؤرى بزويَنيَك كة رِةوشةكانى لةبةشى (ِ )IVBروون كراوةتةوة ه ئةو هةىل كؤثتةرة دةتوانيَت كردةى فرِين دابني بكا
لة كاتى ِروودانى كةم و كورِى بزويَنةكةى لةسةر دةظةريَكى دياريكراو بة بةكارهيَنانى ِريَنمايب هةلَطةران و نيشتنةوة
بةَ تواناى تةواوةوة بؤ فرِين بةسةالمةتى يان بتوانيَت هةلَساانةكة  take-offثوضة َل بكاتةوة بة ئارامى .
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الصنف A
********

بالنسبة لطائرات اهلليكوبرت يقصد به هليكوبرت متعددة احملركات مصممة بنظام وحمرك وميزات مبينة يف اجلزء
 IVBوقادرة على العمل بإستخدام بيانات إقالع وهبوط مرتبة وفقـا إلحتمـاالت عطـل احملـرك الـذي يـؤمن منطقـة معينـة
وقدرات كافية للطريان بسالمة أو إلغاء اإلقالع بشكل أمني.
) ( References: Annex 8
22. Category B
************

With respect to helicopters, means a single-engine or multi-engine helicopter which
does not meet Category A standards. Category B helicopters have no guaranteed
capability to continue safe flight in the event of an engine failure, and a forced landing
is assumed.
ثؤلَينى B

**********

بؤ فرِؤكةى هةىل كؤثتةر مةبةست لة هةىل كؤثتةريَكى تاك بزويَنة يان فرة بزؤيَنة كة ناتوانيَت ثيَوةركانى لة ثؤلَينى A
دابني بكا ئةم جؤرة ناتوانيَت بةسةالمةتى بف ِريَت ئةطةر بزويَنيَكى لةكاتى فرِيندا ثةكى بكةويَت و ِرةنب بيَت بة
ناضارى بنيشيَتةوة.
الصنف B
********

بالنسبة لطائرات اهلليكوبرت يقصد به هليكوبرت ذات حمرك واحد أو حمركات متعددة ال تؤمن املعايري املطلوبة يف الصـنف A
كما أن هذا الصنف ليست له قابلية اإلستمرار بالطريان بشكل أمني يف حالة حصـول عطـل بـاحملرك وإحتمـال حصـول هبـوط
إضطراري.
) ( References: Annex 8
23. Causes
********

Actions, omissions, events, conditions, or a combination thereof, which led to the
accident or incident. The identification of causes does not imply the assignment of fault
or the determination of administrative, civil or criminal liability.
هؤكارةكان

********

كردةكان  ،هةلَةكان ه ثوضةلَكردنةوةكان  ،رِووداوةكان يان تيَكةلَةيـةك لـة وانـة يـان ئـةو دؤخانـةى كـة دةبنـة هؤكـار بـؤ
قةومان يان رِووداو يان هةردووكيان  ،دياريكردنى هؤكارةكان ئامـاذةنني بـؤ ئارِاسـتةكردنى طلـةيى يـان ثةجنـةى تـاوان يـان
بةرثرسيى كارطيَرِى و شارستانى و تاوانكارى.
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األسباب

******

األفعال أو حاالت السهو أو األحداث أو الظروف اليت أدت إىل احلادث أو الواقعةأ أو توليفة منها .وال يدل حتديد األسباب ضمنا
على توجيه اللوم أو حتميل املسؤولية اإلدارية أو املدنية أو اجلنائية.
) ( References: Annex 13, Doc 9946, Doc 9962
24. Cavity
*********

The optical assembly of a laser usually containing two or more highly reflecting mirrors
which reflect radiation back into the active medium of the laser.
بؤشيى  /كلؤرى
***************

كؤكراوةى رِووناكى بؤ ليَزةريَك كة دوو ئاويَنة يان زياترى تيَدابيَت بؤ جاريَكى تريش تيشكةكة ئةدةنةوة بؤ ناوةنديَكى
ضاالك بؤ ليَزةر .
جتويف

********

التجميع الضوئي لليزر حيتوي عادة على مرآتني عاكستني أو أكثر ويعكسان االشعاع مرة أخرى اىل الوسيط النشط لليزر.
) ( References: Doc 9815
25. Ceiling
********

The height above the ground or water of the base of the lowest layer of cloud below 20
000 feet covering more than half the sky.
ذيَر هةور  /بن ميض

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

ماوةى ستونى نيَوان رِووى زةوى يان سةر ِرووى دةريا و ذيَرى نزمرتين ضني لة ضينةكانى هةور كة نيوةى ئامسانى
داثؤشيوة و بةرزييةكةى لة  6000م ( 20000ثآ) كةمرتة .
السقف (ارتفاع قاعدة السحاب )

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

املسافة الرأسية بني سطح األرض أو سطح املاء وبني قاعدة أدنى طبقة من طبقات السحاب اليت تغطي أكثر من نصف السماء
على علو أقل من  6000مرت( 20 000قدم).
مالحظة — قد خيتلف تعريف السقف يف بعض الدول.
) ( References: Annex 2, Doc 4444, Doc 9365
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26. Ceilometer
************

Instrument for measuring the height of the base of a cloud layer, with or without a
recording device. Measurement done by calculating the return time of laser light pulses
reflected by the cloud base.
بةرزيثيَوى هةور

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

ئامرِازيَكة بؤ ثيَوانى بةرزى ذيَر ضينى هةورةكان بة ئـاميَرى تؤمـاركردن يـان بـآ ئـاميَرى تؤمـاركردن بـة ئـةذماركردنى
كاتى طةرِانـةوةى ترثـةكانى تيشـكى ليَـزةرى لـة ذيَـرى هةورةكـةوة يـان ئـةذماركردنى ئـةو تيشـكى ليَزةرانـةى كـة بةترثـة
ئةطةرِيَتةوة لة ذيَرى هةورةكةوة .
مقياس إرتفاع السحاب

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

أداة لقياس علو قاعدة طبقة السحاب جبهاة تسجيل أو بدون جهاة تسـجيل ويـتم القيـاس حبسـاب وقـت إرتـداد نبضـات أشـعة
الليزر املنعكسة من قاعدة السحاب.
) ( References: Doc 9837

266

) 27. Celsius Temperature (t°C
******************************

The Celsius temperature is equal to the difference t°C = T – T0 between two
thermodynamic temperatures T and T0 where T0 equals 273.15 kelvin.
ثلةى طةرميى سةدى ()c°

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

ثلةى طةرميى سةدى يةكسانة بة  t°C = T – TOكة جياوازى لة نيَـوان دوو طةرمـة ديناميكيـدابن ئـةوانيش Tو TO
ية  TOيةكسانة بة  273.15كيلفن.
درجة احلرارة املئوية)(t°C
**********************

إن درجة احلرارة املئوية تساوي  t°C = T – TOأي الفرق بني إثنني من الديناميكيات احلرارية هما
 Tو  TOحيث  TOيساوي  273.15كيلفن.
) ( References: Annex 5
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28. Certificate Holder
*******************

An individual or organization that meets the established requirements and functions at
the level of competency and safety required by the State to undertake an aviationrelated activity for which it has been licensed, certified, authorized and/or approved to
perform.
هةلَطرى برِوانامة

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

كةسيَك يان دةزطايةكة ئةو ثيَويستييانةيان تيَداية كة دانراون بؤ ج َيبـةج َيكردنى ضـةند ئـةركيَكى تايبـة بـة فـرِين بـة
ليَباتويى وئاستى سةالمةتى دياريكراو لةاليةن والَتةوة  ،ئةو والَتةى كة برِوانامةكةيان ثآ ئةبةخشيَت و رِايـان ئةسـثيَريَت
يان رِةزامةندى لةسةر كاركردنيان ئةدا بؤ ج َيبةج َيكردن و ثةيرِةوكردنى ئةو ثيَويستييانة.
حامل شهادةِ
**********

فرد أَو مؤسسة تتوفر فيهم املتطلبات املوضوعة ألداء الوظائف اخلاصة بالطريان مبستوى الكفاءة والسالمة احملددة مـن قبـل
الدولة واليت مت منحهم الشهادة فيها ومت ختويلهم أو املوافقة على أداءهم هلا.
) ( References: Doc 9760

29. Certification
**************
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A formal evaluation and confirmation by or on behalf of the appropriate authority for
aviation security that a person possesses the necessary competencies to perform
assigned functions to an acceptable level as defined by the appropriate authority.
برِوانامة

*******

هةلَسةنطاندنيَك و دان ثيَدانيَكى فةرميية (ثةسةند كردنة) لةاليةن دةستةالَتى تايبةمتةندةوة بة ئاسايشى فرِين يـان هـةر
اليةنيَكى رِاسثيَردراو كة بيسةمليَنآ ئةو كةسة ناسراوة و تواناي تةواوى لةبارداية كة بتوانيَت ئةو ئةركانةى كة بؤى ديارى
كراوة لة بةرنامةكةدا ج َيبةجيَب ئةكا بة ئاستيَكى طوجناو (ثةسةند) و بةوشيَوةيةى لةاليةن ئـةو دةسـتةآلتة تايبةتـةوة
ديارى كراوة .
الشهادة
******

تقييم وإعرتاف رمسي من قبل السلطة املختصة ب من الطريان أو اجلهة املخولة عنها تبني أن الشـخص املعـين ميتلـك اإلمكانـات
الضرورية للقيام بالوظائف املبينة بالشهادة مبستوى مقبول كما هو حمدد من قبل السلطة املختصة.
) ( References: Annex 17
30. Certification
*************

The process of determining competence, qualification or quality on which an aviation
document is based.
برِوانامة

******

ثرؤسةى دياريكردنى ليَباتويى و توانست و ئامادةيية يان ئةو رِةوشانةي ثالَثشتة بة بةلَطةى فرِين .
الشهادة
*****

عملية حتديد الكفاءة والقدرة واملؤهالت أو املواصفات املستندة اىل وثيقة الطريان.
) ( References: Doc 7192 Part E-2
31. Certification Maintenance Requirement
*******************************************

Scheduled maintenance that is required by design to help show compliance with the
appropriate type certification basis by detecting the presence of a safety-significant
latent failure that would result in a hazardous or catastrophic failure condition.

ثيَويستييةكان يان  /بنةماكانى برِوانامةى ضاكسازى

****************************************
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خشتةيةكى ضاكسازيية ديارى ئةكريَت لةاليةن فابريقةى دروستكةرةوة بؤ دلَنيا بون لة ثابةنـدبوون بـة بنـةما دانراوةكـان
بؤ جؤريَكى ديـاريكراو لـة فرِؤكـةكان ه ئـةو خشـتةية بةكارئـةهيَنريَت بـؤ دؤزينـةوةى هـةر بابـةتيَك كـة كاربكاتـة سـةر
ثيَويســـتييةكانى ســـةالمةتى و لـــة هـــةمان كاتيشـــدا ِرةنـــب بيَـــت ببيَتـــة هـــؤى شكســـت يـــان بـــةدى نـــةهيَنان و ببيَتـــة
ِرووبةرووبونةوةى فرِؤكةكة بؤ مةترسى.
متطلبات شهادة الصيانة

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

جدول الصيانة احملدد من قبل املصنع للت كد من اإللتـزام بالقواعـد املوضـوعة لنـوع معـني مـن الطـائرات وذلـك إلكتشـاف أي
حالة ميكن أن تؤثر على متطلبات السالمة وقد تؤدي اىل فشل ميكن أن يعرض الطائرة اىل اخلطر.
) ( References: Doc 9760

32. Certified Aerodrome
**********************

An aerodrome whose operator has been granted an aerodrome certificate.
فرِؤكةخانةى رِيَطةثيَدراو

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

فرِؤكةخانةيةك كة بةطةرِخةرةكةى مؤلَةتى (رِيَطةثيَدانى ) ثآ بةخشراوة بة بةطةرِخستنى.
مطار مرخص
************

مطار حصل مشغّله على رخصة لتشغيله.
) ( References: Annex 14 Volume I, Doc 9734 Part A and Part B
)33. Certify as Airworthy (to
***************************
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To certify that an aircraft or parts thereof comply with current airworthiness
requirements after maintenance has been performed on the aircraft or parts thereof.
برِوانامةى ئامادةيى بؤ فرِين
***********************

طةواهيية يان رِاستاندنة كة فرِؤكةكة يان هةنديَك لةبةشةكانى هاوجو دةبن لةطةلَ ئةو ثيَويستييانةى كة ئيَستا هةية
و دروسنت بؤ فرِين دواى ضاكسازى كردنى فرِؤكةكة يان ضةند بةشيَك لة فرِؤكةكة.
الشهادة بصالحية الطريان

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

هو التصديق ب ن الطائرة أو أجزاء منها تتوافق مع املتطلبات احلالية لصالحية الطريان بعد إجـراء الصـيانة علـى الطـائرة أو
أجزاء منها.
) ( References: Annex 1, Doc 8335, Doc 9868
34. Chaining
************

A process of linking together radar target reports ( plots and tracks ) and other
information relating to one particular object.
رِيزبةندى /رِيزكردن

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

كردةى بةستنةوةى رِاثؤرتةكانى رِادارة كة ثةيوةندى هةية بة ئاماجنةكة (بريسكة و ئارِاستةكان) بةو زانيارييانةى
ترةوة كة تايبة بيَت بة ئاماجنيَكى زانراوةوة .
السلسلة
******

عملية ربط تقارير الرادار املتعلقة باهلدف ( الومضات واملسارات ) باملعلومات األخرى اليت ختص هدف معني.
)( References: Doc 8071 Volume III

35. Change Management
***********************

A formal process to manage changes within an organization in a systematic manner, so
that changes which may impact identified hazards and risk mitigation strategies are
accounted for, before the implementation of such changes.

بة ِريَوةبردنى طؤرِانكاريةكان

**********************
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ضــةند ِريَكــاريَكى فةرميي ـة بــؤ بــة ِريَوةبردنى ئــةو طؤرِانكارييانــةى ئةضــنة نــاو دةزطاكــة بة ِريَطةي ـةكى بةرنامــةيى ه و
بةشــيَوةيةك طؤرِانكارييــةكان دةرخبـــريَن كـــة كاربكـــا لـــة ســـرتاتيجى كةمكردنـــةوةى قورســـايى مةترســييةكان و ئـــةو
مةترسييانةى ديارى كراون ثيَش ج َيبةج َيكردنى ئةو سرتاتيجيانة .
إدارة التغيريات

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

إجراءات رمسية إلدارة التغيريات اليت تدخل على املؤسسة بطريقة منهجية حبيث تستبني التغيريات اليت تؤثر يف
اسرتاتيجيات ختفيف وط ة األخطار واملخاطر احملددة قبل تنفيذ هذه االسرتاتيجيات .
) ( References: Doc 9859, Doc 1002
36. Changeover Point
********************

The point at which an aircraft navigating on an ATS route segment defined by reference
to very high frequency omnidirectional radio ranges is expected to transfer its primary
navigational reference from the facility behind the aircraft to the next facility ahead of
the aircraft.
Note.— Changeover points are established to provide the optimum balance in
respect of signal strength and quality between facilities at all levels to be used and to
ensure a common source of azimuth guidance for all aircraft operating along the same
portion of a route segment.
خالَ طؤركآ

***********

ئةو خالَةية كة تيا ضاوةرِوان ئةكريَت كةشتيوانى ئةو فرِؤكةيةى كة ئةف ِريَت لة ِريَرةويَكى ئامسانيدا بطؤرِدريَت ه لةو
ِريَرِةوةدا خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤلَى هةوايى ثيَشكةش ئةكريَت و بة ئاميَرى رِاديَويى فرة ئارِاستة بة هيَزكراوة كة
شةثؤلةكانى لةرةلةرى زؤر بةرز ( )VORبةكاردةهيَنريَت و ضاوةرِوان ئةكريَت بةكارهيَنانى ئةو ئامرازةى كة كةوتؤتة
دواى فرِؤكةكة ئاسانكارى بكا بؤ ئامرازى قؤناغب داهاتوى فرِؤكةكة .
ت َيبينى  :خالَ طؤركى (خالَى وةرضةرخان) دائةمةزريَت بؤ دابينكردنى بةرزترين هاوسةنطى وابةستة بة هيَز و جؤرى
ئةو نيشانانةى كة وةرئةطرييَن لة ئامرِازةكانى كةشتييةوانيةوة لة بلَندية جياوازييةكانةوة بؤ بةدةست هيَنانى
سةرضاوةيةكى هاوبةش بؤ مةبةستى فرِين بؤ سةرجةم ئةو فرِؤكانةى لةهةمان ِريَرةوى ئامسانيدا ئةفرِن .
نقطة التحويل
***********

النقطة اليت عندها يتوقع أن تتحول مالحة الطائرة اليت تطري يف ممر جوي تقدم فيه خدمات احلركة اجلوية وجمهـز جبهـاة
املسافات الراديوية ذو اإلجتاهات املتعددة الذي يستخدم املوجات ذات الرتدد العالي جدا (  ) VORمن إستخدام الوسيلة الـيت
أصبحت خلف الطائرة اىل الوسيلة القادمة.
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مُالحظــة - .تؤســس نقــاط التحويــل لتــوفري أقصــى مواةنــة ممكنــة فيمــا يتعلــق بقــوة ونوعيــة اإلشــارة املســتلمة مــن
الوسائل املالحية على خمتلف اإلرتفاعات لضمان احلصول على مصدر مشرتك ألغراض الطريان جلميع الطائرات اليت تعمل يف
نفس اجلزء من املمر اجلوي.
) ( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 8168 Volume II

37. Channel Rate
****************

The rate at which bits are transmitted over the RF channel. These bits include those bits
used for framing and error correction, as well as the information bits. For burst
transmission, the channel rate refers to the instantaneous burst rate over the period of
the burst.
خيَرايى كةنالَى رِاديؤيى

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

ئةو تيَكرِايةى كة ترثةكانى ثآ رِةوانة ئةكريَت بة بةكارهيَنانى شةثؤليَكى راديؤيى ه ئةو ترثانة زياد لة ترثةى
زانيياريةكان ضةند ترثةيةكى بةكارهيَنراوى ترى تيَداية بؤ سنوداركردن و ِراست كردنةوةى هةلَةكان بؤ مةبةستى
ناردنيَكى بةهيَز كة ئاماذةبيَت بؤ تيَكرايى خيَرايى كةنالَة ِراديؤيةكة لة ماوةى ثةخشةكة بؤ تيَكرِاى خيَرايى ناردنى بةرز
معدل سرعة القناة الراديوية
**********************

املعدل الذي به ترسل النبضات بإسـتخدام املوجـة الراديويـة علمـا أن هـذه النبضـات تتضـمن النبضـات املسـتخدمة يف التـ طري
وتصحيح األخطاء باإلضافة اىل نبضات املعلومات وألغراض اإلرسال شديد القوة يشري معدل سرعة القنـاة الراديويـة اىل معـدل
سرعة اإلرسال شديد القوة خالل فرتة اإلرسال.
) ( References: Annex 10 Volume III
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38. Channel Rate Accuracy
*************************

This is relative accuracy of the clock to which the transmitted channel bits are
synchronized. For example, at a channel rate of 1.2 kbits/s, maximum error of one part
in 10 6 implies the maximum allowed error in the clock is ±1.2 × 10 ‾ 3 Hz
تيَكرِاي ورديى خيَرايى كةنالَى رِاديؤيى

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

وردييةكى ِريَذةيية بؤ ئةو ساتةى كة هاوكا بيَت لةطةلَ ناردنى ترثةكان هوةك منونـةش تيَكـراى خيَرايـى ئـةو كةنالَـةى
.  دةبيَت±1.2 × 10 ‾ 3 Hz  بةرزترين هةلَةش كة رِيَطةى ثيَبدريَت لة ساتيَكدا، 1.2 kbits/s

كة ئةكاتة

دقة معدل سرعة القناة الراديوية
**************************

1.2 kbits/s دقة نسبية للساعة اليت مت تزامن إرسال النبضات بها وكمثال على ذلـك إن معـدل سـرعة القنـاة الـذي يبلـغ
.±1.2 × 10 ‾ 3 Hz يكون أقصى خط مسموح به يف الساعة هو
( References: Annex 10 Volume III )
39. Charge
*******

A levy that is designed and applied specifically to recover the costs of providing
facilities and services for civil aviation.
 رِةسم/مزة

*********

(داهاتيَك) باجيَكى دياريكراوة وةرئةطرييَت بؤ داثؤشينى خةرجييةكانى دابني كردنـى ئاسـانكارى و خزمـة طوزاريـةكانى
.فرِينى شارستانى
الرسم

*****

. جباية حمددة ومطبقة بوجه خاص لتغطية تكاليف توفري تسهيالت وخدمات الطريان املدني
( References: Doc 9161, Doc 9562 , Doc 9734 Part A and Part B )
40. Charter
*********

In a charter of an aircraft, a portion of or the entire capacity of the aircraft is hired or
purchased privately by one or more entities, which may re-sell it to the public (this
occurs most frequently in non-scheduled passenger air operations, which is why they
are popularly known as “charter flights”). A charter flight is a non-scheduled operation
using a chartered aircraft. The situation in which the charterer is another air operator
that has its own operating authority and charters the entire capacity of the aircraft,
usually on short notice, is termed a sub-charter. Charter.
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بةكرآ طرتن

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

بةكرآ طرتنى فرِؤكةيةكة ،يان بةشيَكى فرِؤكةكة يان تةواوى قةبارةكةى  ،يـان كرِينـى لةاليـةن قةوارةيـةك يـان زيـاتر و
دوايى بة كةسانى تر بفرؤشريَتةوة  ،زؤركا ئةو فرِؤكةية لة كردةى طواستنةوةى ئامسـانى بـآ خشـتةدا كارئـةكا بؤيـة
ثيَى ئةوتريَت (كةشتى كـرآ طرتـة) ئامازةيـة بـؤ ئـةو طةشـتةي كـة بـآ خشـتة كـار ئـةكا ه ئةطـةر كـرآ طرتةكـة بةطـةر
خةريَكى هةوايى تر بوو كة دةستةيةكى بةطةرِخستى تايبةتى هةبوو و تةواوى قةبارةى فرِؤكةكـةى بـةكرآ طـر بـوو بـؤ
ماوةيةكى كةم ثآى ئةوتريَت بة كرآ طرتة لة ثشتى ثةردةوة .
اإلستئجار

*********

هو إستئجار إلحدى الطائراتأ يف جزء منها أو بكامل سعتهاأ أو شراؤها بصورة شخصية من قبل كيان واحد أو أكثرأ ويعاد
بيعها اىل اجلمهور ( يف معظم األحيان يف عمليات النقل اجلوي غري اجلهاةية للركابأ وهي هلذا السبب تسمى" رحالمتست جرة
" والرحلة املست جرة هي رحلة غري جهاةية تستخدم فيها طائرة مست جرة .واحلالة اليت يكون فيها املست جر مشغال جويا
آخر لديه هيئة تشغيل خاصة به ويست جر كامل سعة الطائرةأ يف العادة ضمن مهلة قصريةأ تدعى استئجاراً من الباطن.
)( References: Doc 8335
)41. Checking (Pilot Proficiency
******************************

The comparison of the knowledge about a task, or the skill or ability to perform a task,
against an established set of criteria to determine that the knowledge, skill or ability
observed meets or exceeds, or does not meet, those criteria.
Note.— The use of the words testing or checking depends on the NAA’s preference, as
they are very similar in meaning, and their use may be dependent on the outcome of the
event, e.g. a step towards a licence issuance, a recurrent evaluation of competency.
ثشكنينى ليَباتويى فرِؤكةوان
***********************

كردةيةكى بةراوردكاريية سةبارة بة ثيشة يان ليَباتويى يان توانا ى فرِؤكةوان بؤ ج َيبةج َيكردنى كاريَك لةطةلَ ضةند
ثيَوةريَك بؤ برِياردان لةسةرئةوةى ئةو زانيارييانةى يان ئةو ثسثؤرييةى يان ئةو توانايةى كة تآبينى كراوة دةست
دةكةويَت يان ئةوان لة ثيَوانةكان تآئةثةرن يان تةنانة ثيَوانةكان دابني ناكةن .
ت َيبينى  :ئةطةر بةكارهيَنانى وشةكان بؤ مةبةستى ثشكنني يان تاقيكردنةوة بيَت ثشت ئةبةستيَت بة ثيَشخستةكانى
 NAA’sلة كاتيَكدا زؤر لةيةك ئةضن لة مانادا  ،بةكارهيَنانب وشةكان لةسةر ئةجنامى رووداوةكة ئةوةستيَت ه بؤ منونة
وةرطرتنى هةنطاويَك بؤ دةركردنى مؤلَةتيَك وةكو دووبارة كردنةوةى هةلَسةنطاندنة بؤ ليَباتويى .
تدقيق كفاءة الطيار
***************

عملية مقارنة املعرفة حول املهنة أو املهارة أو القدرة ألداء املهمة مع جمموعة من املعايري لتقرير أن املعرفة أو املهارة أو القدرة
اليت متت مالحظتها حتقق أو تتجاوة املعايري أو أنها ال حتقق املعايري.
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مالحظة - .إستعمال الكلماتِ ألغراض الفحص أو اإلختبار تعتمد على تفضيالت  NAA’sحيث أنها متشابهة جدا باملعنى
إستخدامها قد يعتمد على نتيجة احلدث ومثال على ذلك إن إختاذ خطوة إلصدار رخصة قد تكون مبثابة إعادة تقييم
للكفاءة.
) ( References: Doc 9625 Volume I

42. Checksum Digit
*****************

A digit which is appended to a numeric data element and used to verify its accuracy.
Checksum digits are computed by adding the digits of the data element.
ذمارةى وردبينى

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

ذمارةيةكة دةبيَت بة ثاشكؤى ِرةطةزى زانياريية ذمارةيةكيان بؤ ليَكؤلَينةوة لة وردى و دروستيى زانياريية
وردبينكراوةكان بةكارئةهيَنريَت و ئةم زمارةية ئةذماردةكريَت بة زياد كردنى ذمارةكانى رِةطةزى زانيارييةكان .
رقم التدقيق

***********

عدد يلحق بعنصر بيانات رقمية ويستخدم للتحقق من دقته وحتسب أرقام التدقيق بإضافة أعداد عنصر البيانات.
) ( References: Doc 9731 Volume II
43. Chip
******

A 0.25 µs carrier interval following possible data phase reversals in the P 6 pulse of
Mode S interrogation ( See " data phase reversal ").
تةنكؤلَةكان /تةنكةكان
*******************
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ماوةيةكة بؤ طويَزةرةوة بةبرِى  0.25 µsدواى قؤناغيَك بيَت كة بتوانيَت زانيارييةكان بداتةوة لة ترثةى  P6ى
سيستمى وةآلم دةرةوةى تايبة بة جؤرى ( Sسةرجنى قؤناغى زانياريية ثيَدراوةكان) .
الرقاقة
*******

فرتة للناقل قدرها  0.25 µsتتبع املرحلة املمكنة إلنعكاس البيانات يف نبضة  P6ملنظومة اجمليب اخلاصة بالنمط ( . S
أنظر مرحلة البيانات املنعكسة ) .
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924
44. Circling Approach
********************

An extension of an instrument approach procedure which provides for visual circling of
the aerodrome prior to landing.
نزيك بونةوة بةخوالنةوة

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

دريَذبونةوةى ِريَكارةكانى نزيك بوونةوةى ئاميَريية كة ِريَطة ئةدا بـة فرِؤكةكـة بـة دةورةى فرِؤكةخانةكـةدا خبوليَتـةوة
بة بنةماكانى فرِين بة ضاو ثيَش نيشتنةوة.
االقرتاب الدوراني

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

امتداد إلجراءات االقرتاب اآللي یتیح للطائرة الدوران حول املطار بقواعد الطیران البصري قبل اهلبوط.
) ( References: Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9365

45. Circuit Mode
***************
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A configuration of the communications network which gives the appearance to the
application of a dedicated transmission path.
جؤرى بازنة

***********

. ِريَك خستنى تؤرِى ثةيوةندييةكانة كة ج َيبةج َيكردنى رِيَطاكانى ناردن ثيشان ئةدا
منط الدائرة
*********

.ترتيب شبكة اإلتصاالت الذي يبني تطبيقات طريق اإلرسال
( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part III )
46. Civil Aviation Authority
**************************

The governmental entity or entities, however titled, that are directly responsible for the
regulation of all aspects of civil air transport, technical (i.e. air navigation and aviation
safety) and economic (i.e. the commercial aspects of air transport).
دةستةآلتى فرِينى شارستانى

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

 بةرثرسـيى رِاسـتةخؤ لـة ئةسـتؤ ئـةطريَت بـؤ، دةستةيةكة يـان ضـةند دةسـتةيةكى حكومييـة بةهةرشـيَوةيةك ناوبنريَـت
)ِريَكخستنى سةرجةم اليةنةكانى طواستنةوةى ئامسانى شارستانى ه تةكنيكب (كةشتيةوانى ئامسانى و سـةالمةتى ئامسـانى
.)و ئابورى (اليةنى بازرطانى طواستنةوةى ئامسانى
سلطة الطريان املدني
****************

هيئة أو هيئات حكوميةأ بصرف النظر عن تسميتهاأ تتحمل املسؤولية املباشرة عن تنظيم مجيع جوانب النقل اجلوي املدني
. )الفنية ( أي املالحة اجلوية والسالمة اجلوية ( واالقتصادية ) أي اجلوانب التجارية للنقل اجلوي

( References: Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9946, Doc 9962 )
47. Civil Aviation Inspector
****************************

A civil aviation inspector is an individual, designated by a Contracting State, who is
charged with the inspection of the safety, security or related aspects of air transport
operations as directed by the appropriate authority.
Note.— Examples of civil aviation inspectors include inspectors responsible for
airworthiness, flight operations and other safety-related aspects, and security-related
aspects, of air transport operations.
ثشكنةرى فرِينى شارستانى
***********************
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ئةو كةسةية كةلةاليةن وآلتى ئةندامةوة دائةمةزريَت بةرثرسيى ثشكنينى اليةنى سةالمةتى و ئاسايش و كردةكانى
ثةيوةست بة طواستنةوةى ئامسانى لة ئةستؤئةطريَت وةك ئةوةى كة داواكراوة لةاليةن دةستةآلتى تايبةمتةندةوة.
ت َيبينى  :ثشكنرةكانى فرِينى شارستانى ئةو ثشكنةرانةن كة بةرثرسرن لة تؤكمةيى هةوايى و كردة هةواييةكان و هةر
بابةتيَك كة ثةيوةندى هةبيَت بةسةالمةتى و ئاسايشى طواستنةوةى ئامسانييةوة.
مفتش الطريانِ املدني
****************

مفتش الطريان املدني هو فرد مت تعيينه من قبل الدولة املتعاقدة يتوىل مسؤولية تفتيش األمور اخلاصة بالسالمة واألمن أو
العمليات املتعلقة بالنقل اجلوي كما هو مطلوب من قبل السلطة املختصة.
مالحظة - .أمثلة مفتشي الطريان املدني تشتمل على املفتشني املسؤولني عن اجلدارة اجلوية والعمليات اجلوية وأمور أخرى
ختص سالمة وأمن النقل اجلوي.
) ( References: Annex 9

48. Classroom Training
***********************

In-person, instructor-led training which may include group exercises and interactive
instructional sessions.
ِراهيَنان لة هؤلَى خويَندندا

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

ئةو رِاهيَنانةية كة راهيَن بة ئامادة بوونى خؤى ج َيبةج َيى ئةكا كة تيَيدا راهيَنانى بةكؤمةلَ و كؤرِى زانسـتى تيَـدا ريَـك
ئةخريَن.
التدريب يف القاعة الدراسية

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

التدريب الذي يؤديه مدرب حاضر شخصيا والذي قد يشمل تدريبات مجاعية وجلسات تعليمية تفاعلية .
) ( References: Doc 1002

279

49. Clean Aircraft Concept
****************************

All critical surfaces of an aircraft must be clean of any surface contamination. The
critical surfaces of an aircraft are the wings, control surfaces, rotors, propellers,
horizontal stabilizers, vertical stabilizers or any other stabilizing surface. In the case of
an aircraft with rear mounted engines, the upper surface of the fuselage is also a critical
surface.

بريؤكةى فرِؤكةى خاويَن( ثاكذ)

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

ثيَويســتة ســةرجةم رِووكةشــة هةســتيارةكانى فرِؤكةكــة لــة ثيســى و ثــؤخلَى ثــاك بيَــت  ،ئــةو رِوكةشــانة بــالَى فرِؤكةكــة و
ِرووتةختةكانى كؤنرتؤلَ و ثةروانةى بزويَنةكان و بةشة ئاسؤية جيَطريةكان و جيَطرية ستونييةكان يان هةر رووكةشـيَك لـة
ِرووتةختةكانى فرِؤكةكة  ،لةو فرِؤكانةى كة لة دواوة بزويَنى جيَطرييان هةية سةر ثشتى الشةى فرِؤكةكة بـة رووكةشـة
هةستيارةكان ئةذميَردريَت .
مفهوم الطائرة النظيفة

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

جيب أن تكون مجيع سطوح الطائرة احلرجة نظيفة مـن أي تلـوث  .وتشـمل السـطوح احلرجـة يف الطـائرة األجنحـة وسـطوح
التحكم ودوارات احملركات واملراوح واملثبتات األفقيـة واملثبتـات العموديـة أو أي سـطح مـن سـطوح التثبيـت األخـرى ويف حالـة
الطائرات ذات احملركات املثبتة يف اخللف يعد كذلك السطح العلوي من جسم الطائرة سطحا حرجا.
) ( References: Doc 1002
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50. Clearance Limit
******************

The point to which an aircraft is granted an air traffic control clearance.
سنورى رِيَطةثيَدان  /دواخالَى رِيَطةثيَدان

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

ئةو خالَةى كة رِيَطةثيَدانى ضاوديَر َيكردنى ئامسانى تييا كؤتايى ديَت.
حد التصريح

***********

النقطة اليت ينتهي عندها تصريح مراقبة احلركة اجلوية.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432

51. Clearance of Goods
**********************

The accomplishment of the customs formalities necessary to allow goods to enter home
use, to be exported or to be placed under another customs procedure.

دةركردنى كاآلكان  /كاآل ثوختةيى

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

ج َيبــةج َيكردنى كاروبــارة طومرطيــة ثيَويســتييةكان بــؤ رِيَطــةدان بــة هــاوردةكردنى كــاآل بــؤ بــةكارهيَنانى نــاوخؤيى يــان
هةناردةكردنى يان بؤ سةثاندنى رِيَكارى طومرطى تر.
ختليص البضائع

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

إجناة اإلجراءات الكمركية الضرورية للسماح بإدخال سلع إلستعماهلا حمليا أو تصديرها أو إخضاعها إلجراءات كمركية أخرى.

) ( References: Annex 9, Doc 9957
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52. Clearway
**********

A defined rectangular area on the ground or water under the control of the appropriate
authority, selected or prepared as a suitable area over which an aeroplane may make a
portion of its initial climb to a specified height.
ِريَرةوى كراوة  /بآخةوش
**********************

ناوضةيةكى شيَوة الكيَشةي سنوردارة لةسةر زةوى يان لةسةر ئاو لةذيَر رِكيَفى اليةنيَكى تايبةتداية و ناوضةكة هةلَبذيَراوة
يان ئامادةكراوة تا بكريَت بة ناوضةيةك طوجناو بيَت بؤ فرِؤكةكان لة ويَوة دةست بكةن بةهةلَطةرِان (  )Take offبؤ
طةيشنت بة بةرزييةكى زانراو.

املمر اخلالي
*********

منطقة مستطيلة الشـكل حمـددة علـى األرض أو املـاء تقـع حتـت سـيطرة اجلهـة املختصـة مت إختيارهـا أو تهيئتهـا كـي تكـون
منطقة مالئمة تستطيع الطائرات فوقها أن تبدا عمليات التسلق للوصول اىل إرتفاع معني.
) ( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9157 Part 1
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53. Clear Zone
************

The area of the passenger cabin immediately in front of the flight crew compartment
door, including galleys and lavatories.
ناوضةى كراوة /بآ خةوش

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

شويَنيَكى ثةناية لة كابينةى فرِؤكةكـةدا رِاسـتةوخؤ بةرانبـةر بـةدةرطاى سـةرةكى دةسـتةى فرِؤكةوانـة كـة لـة ضيَشـتخانة
(مطبخ) و ئاودةست ثيَك هاتووة.
املنطقة اخلالية

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

حيز يف مقصورة الركاب مواجه مباشرة لباب مقصورة طاقم القيادة ويشتمل على املطبخ واملرافق الصحية.
) ( References: Doc 1002
54. Climb Phase
***************

The operating phase defined by the time during which the engine is operated in the
climb operating mode.
قؤناغى هةلَطةرِان

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

قؤناغى بةطةرِخستنى فرِؤكةكةية لةو كاتة ئةزميَردريَت كة بزويَنةرةكةى دةست دةكا بة ئي َشكردن بةثيبَ جؤرى
هةلَطةرِانةكة .
مرحلة التسلق
*************

مرحلة التشغيل اليت حتتسب من وقت تشغيل احملرك وفق منط التسلق.
) ( References: Annex 16 Volume II
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55. Closeout
***********

A command from the Mode S ground station that terminates a communication
transaction.
وةستان يان برِينى ثيَوةندى

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

فةرمانيَكة لةاليةن ويَستطةى زةمينى جؤرى  Sوة دةرئةضيَت بؤ كؤتايى هيَنانى ثةيوةنديةكان .
وقف أو قطع اإلتصال
*****************

أمر يصدر من احملطة األرضية للنمط  Sإلنهاء اإلتصال.
) ( References: Doc 9684, Doc 9924
56. Close-Out
************

A command from a Mode S interrogator that terminates a Mode S link layer
communications transaction.
وةستان يان برِينى ثةيوةندى

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

فةرمانيَكة لة سيستمى وةآلم وةرطرةوة جؤرى  Sدةرئةضيَت بؤ وةستاندنى ثيَوةنديةكان لة رِيَطةى ضينى تؤرِى جؤرى S
ةوة.
وقف أو قطع اإلتصال
****************

أمر يصدر من منظومة املستجوب للنمط  Sإلنهاء اإلتصال عرب طبقة شبكة النمط . S
) ( References: Doc 9688, Doc 9871
57. Cloud Amount
*****************

The fraction of the sky covered by the clouds of a certain genus, species, variety, layer,
or combination of clouds.
برِى هةورةكان

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

ئةو بةشةية لة ئامسان كة داثؤشراوة بة هةوريَك لة هةر جؤريَك ه شيَوةيةك ه شيَوازيَك يان ضينيَك يـان هـةر تيَكةلَةيـةك
لةو هةورة.
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كمية السحاب

***********

اجلزء من السماء املغطى بسحاب من أي نوع أو فصيلة أو شكل أو طبقة أو أي تشكيلة من هذا السحاب.
) ( References: Doc 9837
58. Cloud Base
*************

The lowest level of a cloud or cloud layer (metre, m, or foot, ft).
ذيَرى هةورةكان

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

نزمرتين ئاستى هةورةكة يان ضينى هةورةكة (بةمةتر يان بةثآ)
قاعدة السحاب

***********

أدنى مستوى للسحابة أو طبقة السحاب ( باألمتار أو األقدام ).
) ( References: Doc 9837

59. Cloud of Operational Significance
****************************************

A cloud with the height of cloud base below 1 500 m (5 000 ft) or below the highest
minimum sector altitude, whichever is greater, or a cumulonimbus cloud or a towering
cumulus cloud at any height.
ئةو هةورانةى طرنطن بؤ ثرؤسةى بةطةرِخسنت

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

ئةو هةورانةى كة بنميضيان لة  1500مةتر ( 5000ثآ) كةمرتة يان كةمرتة لة بةرزترين نزمة بلَندى سيَكتةرةكة
(كامةيان طةورةتربيَت ) يان هةورى بروسكةدار يان هةورى ضرِ( ضلَكن) لةهةر بةرزييةكدابيَت.
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غيوم هلا أهمية يف عمليات التشغيل
***************************

غيوم إرتفاع قاعدتها أقل من  1500مرت (  5000قدم ) أو أقل من أعلى أوط إرتفاع للقطاع أيهمـا أكـرب أو غيـوم رعديـة أو
غيوم ركامية على أي إرتفاع كانت.
) ( References: Annex 3
60. Cluster Obstacle
******************

An obstacle, such as a group of buildings which extend vertically sufficiently to be
considered to be in the flight path of an aircraft, and would be considered a potential
threat to safe flight, if not otherwise identified.
كؤمةلَة بةربةستةكان

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

كؤمةلَيَك بةربةستى ستونى لة شيَوةى بيناو تةالر دريزدةبنةوة بكةونةسةر يةك هيَلَ و لةسةر ئارِاستةى فرِينى
فرِؤكةكانن دةكريَت ببنة مةترسى لةسةر سةالمةتى فرِؤكةكان ئةطةر لة نةخسةكاندا نيشان نةدريَن .
العوائق املتجمعة
************

عوائق على شكل أبنية متتد عموديا اىل درجة ميكن أن تكـون ضـمن مسـار طـريان الطـائرات وقـد تشـكل خطـر حمتمـل علـى
سالمة الطائرات يف حالة عدم بيانها .
) ( References: Doc 9871
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61. Clutter
********

A generic PSR term for unwanted, interfering reflections of radio energy various
" sources. Types of clutter include ground clutter, sea clutter, precipitation clutter and
angels ".
ذاوةك (طرِةطرِ)

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

دةستةواذةيةكى طشتيية تايبةتة بة رِادارى طةرِانى بنةرةتى  PSRكة ثةيوةندى هةية بةو سطناآلنةى كة نةخوازراون يان
تيَكةلَبوونى ئةو شةثؤلة ِراديؤييانةى كة بة ثيَضةوتنةوة ئةطة ِر َينةوة (املنعكسة) لةسةرضـاوة جياوازةكانـةوة ه هةرضـةندة
ذاوةك ضةند جؤريَكى هةية ذاوةكى زةمينـى هذاوةكـى دةريـايى و ذاوةك بـةهؤى كةلَةكـة بـوون ( ثـةنطخواردن) كـة ثييَـان
ئةوتريَت ذاوةكى فريشتة يان خيَوةكان () angels
التشويش
********

تعبري عام خيص الرادار الباحث األولي (  ) PSRيتعلق باإلشارات غري املرغوبة أو تداخالت املوجـات الراديويـة املنعكسـة مـن
خمتلف املصادر علما أن أنواع التشويش يتضمن تشويش أرضي وتشوبش حبري وتشويش بسبب الرتسبات وما يسمى بتشويش
املالئكة أو الشياطني ( .) Angels
( References: Doc 8071 Volume III

)62. Coast Earth Station (CES
****************************

Maritime name for an Inmarsat shore-based station linking ship earth stations with
terrestrial communications networks.
ويَستطةى زةمينى رِؤخى دةريا

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

نــاوى دةرياييــة بــؤ ويَســتطةيةكى ســةر ِرؤخــى دةريــا ســةر بــة ئةمنارســا كــة ويَســتطة زةمينيــةكان بــةتؤرِة زةمينيــةكانى
كةشتييةكان بؤ ثةيوةنديةكان ئةبةستيَتةوة .
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حمطة أرضية ساحلية

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

اإلسم البحري حملطة ساحلية تابعة ألمنارسات تقوم بربط احملطات األرضية للسفن بالشبكات األرضية لإلتصاالت.
) ( References: Doc 9731 Volume I , Volume II and Volume III

)63. Coast Station (CS
*********************

A land station in the maritime mobile service.
ويَستطةيةكى رِؤخى دةريا

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

ويَستطةيةكى زةمينية بؤ خزمةتطوزاريةكى جولَؤكى دةريايى.
حمطة ساحلية

***********

حمطة أرضية يف خدمة متنقلة حبرية.
) ( References: Doc 9731 Volume III
64. Code
*******

A combination of data bits contained in signals transmitted by an SSR transponder in
reply to an SSR interrogator.
نيشانة

******

كؤمةلَيَك داتا و زانياريية كة لة سطنالَة نيَردراوةكانى سيستمى وةآلم ثيَدةرى رِادارى طةرِانى الوةكييةوة دةردةكةويَت لة
وةآلمى ئةو نيشانانةى سيستمى وةآلمدةرى ِرادارى طةرِانى الوةكى .
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الرمز
*****

جمموعة من قطع البيانات حتتويها اإلشارات املرسلة من قبل منظومة املستجوب للرادار الباحـث الثـانوي جوابـا علـى إشـارات
منظومة اجمليب للرادار الباحث الثانوي.
)( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684
65. Codeshare
************

The use of the flight designator code of one air operator on a service performed by a
second air operator, whose service is usually also identified (and may be required to be
identified) as a service of, and being performed by, the second air operator.
Note.— The practice of codesharing, by which one operator permits a second operator
to use its airline designator code on a flight, or by which two operators share the same
airline code on a flight, can take different forms.
بةشداربوون بة نيشانة /هاو نيشانة
*****************************

بةكارهيَنانى نيشانةي( كؤديَك) ناونانى طةشتيَكى ئامسانى بؤ يةكيَك لة بةطةرِخةرةكان لة كاتى ج َيبةج َيكردنى
ئةركةكانى لةاليةن بةطةرِخةريَكةريَكى تر كة خزمة طوزارييةكى دياريكراوى هةبيَت (زؤرجار ثيَويستة نيشانةكة ديارى
بكريَت) وةك خزمةتيَك بؤ ئيشثيَكةرة ئامسانب دووةم يان ئةطةر لةوةوثيَشيش كردبيَتى .
ت َيبينى  :دةتوانريَت خزمة طوزارييةكة بةنيشانة بةشدارى بكريَت ،كاتيَك ئيشثيَكةريَك ِر َيطةبدا ئيشثيَكةر َيكى تر لة
يةكيَك لة طةشتةكاندا نيشانةى ناونانى فرِينةكةى بةكارببيَنيَت يان هةردوو ئيشثيَكةرةكة هةمان نيشانة بةكارببيَنن
بةالَم شيَوازى جياواز وةربطرن.
التشارك بالرموة

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

هو إستخدام رمز تسمية الرحلة اجلوية ألحد املشغلني اجلويني يف أثناء ت دية خدمة من قبل مشغِّل جـوي آخـر ذي خدمـة
حمددة يف العادة أيضا ( وقد يكون من الضروري حتديدها) كخدمة للمشغل اجلوي الثانيأ أو مؤداة من قبله.
مالحظة — ميكن ملمارسة التشارك بالرموةأ اليت يسمح أحد املشغلني خالهلا ملشغِّل آخـر باسـتخدام رمـز تسـمية طريانـه يف
إحدى الرحالتأ أو يتشارك فيها مشغالن بنفس رمز الطريانأ أن ت خذ أشكاال خمتلفة.
) ( References: Doc 8335
)66. Code (SSR
*************

The number assigned to a particular multiple pulse reply signal transmitted by a
transponder in Mode A or Mode C.
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نيشانة/كؤد (مؤرى)()SSR

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

ذمارةيةكى تايبةتة بة سطنالَى وةآلمدةرى فرة ترثة كة لة ئاميَرى وةالم دةرةوة ئةنيَردريَت بة رِيَطةى  Aيان رِيَطةى .C
الرمز ( رمز الرادار الباحث الثانوي )

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

الرقم املخصص لإلشارة اجمليبة متعددة النبضات املرسلة من جهاة جميب أما بالطريقة Aأو بالطريقة . C
) ( References: Doc 4444

67. Code Train
*************

A sequence of bracket ( framing ) and information pulses in an SSR Mode A or Mode
C reply.
ِريزبةندى نيشانة
**************

ِريزبةندى كةوانةيى (لةضوارضيَوةطرتن) و زانياريى ترثةكان لة جؤرى  Aو جؤرى  Cبؤ رِادارى طةرِانى الوةكى.
سلسلة الرمز
***********

سلسلة القوس(الت طري) ومعلومات النبضات يف النمط  Aوالنمط  Cللرادار الباحث الثانوي.
) ( References: Doc 8071 Volume III
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68. Cognitive
***********

Pertaining to cognition. Knowing, perceiving, or conceiving as an act or faculty distinct
from emotion and volition.
ناسني  /زانني

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

ثةيوةست بة كردةى زانني ه زانينى فةرمانيَك يان ثيَزانينى فةرمانيَك يان بؤضون يان تواناى بريكردنةوةى ديار بؤ سؤز و
ويست (ئريادة) .
معريف

*****

ما يتعلق بعملية املعرفة أي معرفة أمر أو إدراكه أو تصوره بوصفه فعال أو قدرة ذهنية مميزة عن العاطفة واإلرادة.
) ( References: Doc 1002
69. Cold-Soak Effect
*******************

The wings of aeroplanes are said to be “cold-soaked” when they contain very cold fuel
as a result of having just landed after a flight at high altitude or from having been
refuelled with very cold fuel. Whenever precipitation falls on a cold-soaked aeroplane
when on the ground, clear icing may occur. Even in ambient temperatures
between –2°C and +15°C, ice or frost can form in the presence of visible moisture or
high humidity if the aeroplane structure remains at 0°C or below. Clear ice is very
difficult to detect visually and may break loose during or after take-off. The
following factors contribute to cold-soaking: temperature and quantity of fuel in fuel
cells, type and location of fuel cells, length of time at high altitude, temperature of
refuelled fuel and time since refuelling.
كاريطةرى تورةكةى ساردCold-Soak

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

كاتيَك سوتةمةنى لـة بالَـةكانى فرِؤكةكـةدا زؤر سـارد ئـةبن ثيَـى ئـةوتريَت تورةكـةى سـارد (  )Cold – Soakهئةمـةش
ِراستةوخؤ رِووئةدا دواى نيشتنةوةى فرِؤكةكة لةسةر زةوى لة بةرزاييـةكى زؤرةوة يـان دواى وةرطرتنـى سـوتةمةنى زؤر
سارد  ،لة كاتى باراندا يان نيشنت لةسـةربالَةكانى واتـة (  )Cold – Soakedو لـة كـاتى بـوونى فرِؤكةكـة لةسـةر زةوى
دةبيَتة هؤى كؤبونةوةى سةهؤلَ تا ثلةكانى طةرماى  –2°Cتـا  +15°Cهـةروةها لـةو كاتانـةدا بـةفر و شـةختة دروسـت
دةبيَت لة ِريَذةى شيَى بةرزدا يان ئاسايب ئةطةر طةرماى الشـةى فرِؤكةكـة  0°Cيـان كـةمرتبيَت ،بـةفرى ثـاك ئاسـان نييـة
ببينريَت دةكريَت لة كاتى بةرزبونةوةى فرِؤكةكة دا ئـةو بـةفرة ببينريَـت يـان دواى ئـةوة ببينريَـت ه ئـةم فاكتةرانـةى
خوارةوة دةبيَتة ( :)Cold – Soak
 ثلةى طةرما  -برِى سوتةمةنى لة طةجنينةكانى فرِؤكةكةدا  -جؤر و شويَنى طةجنينةكانى سوتةمةنى فرِؤكةكـة  -دريَـذىماوةى مانةوةى فرِؤكةكة لةبةرزيية زؤرةكاندا  -ثلةى طةرمى ئةو سوتةمةنييةى وةرىئـةطريَت هـةروةها ئةوماوةيـةى كـة
فرِؤكةكة دةيةويَت بؤ وةرطرتنى سوتةمةنى .
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ت ثري الـ Cold-Soak
******************

عندما يكون الوقود يف أجنحة الطائرة بارد جدا يقال أن أجنحة الطائرة (  ) Cold – Soakedوهذا حيصـل مباشـرة بعـد
هبوطها على األرض من إرتفاع عالي أو بعد تزويدها بوقود بارد جدا .عند سقوط األمطار أو الرتسبات على طائرة أجنحتها (
 ) Cold – Soakedأثناء وجودها على األرض قد يؤدي ذلك اىل جتمع اجلليد حتى يف درجات احلرارة اليت تـرتاوح بـني –
 2°C and +15°Cكما أن الثلج أو الصقيع ميكن أن يتشكل سواء كانت الرطوبة عالية أو إعتيادية إذا كانت درجـة حـرارة
جسم الطائرة  0°Cأو أقل .الثلج النظيف يصعب إكتشافه بالرؤية وقد يتم إكتشافه أثناء اإلقالع أو بعـده .العوامـل التاليـة
تساهم يف حصول الـ ( : ) Cold – Soaked
درجة احلرارة وكمية الوقود املوجودة يف خزانات وقود الطائرة أ نوع وموقـع خزانـات وقـود الطـائرة أ طـول الفـرتة الزمنيـة
اليت أمضتها الطائرة على إرتفاع عالي أ درجة حرارة الوقود اجملهز للطائرة والوقت الذي مضى على تزويد الطائرة بالوقود.
) ( References: Doc 9640

70. Collateral Radiation
**********************

Any electromagnetic radiation emitted by a laser, except the laser beam itself, which is
necessary for the operation of the laser emitter or is a consequence of its operation.
تيشكاندنى ثيَكبون

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

هةرتيشكيَك موطناتيسى كارةبايى ليَزةر دةرى بكا
سةرضاوةى ليَزةرةكة يان ثيَويست بيَت بؤ كاركردنى.

جطة لة تيشكى ليَزةرةكة خؤي و ثيَويستة بؤ بةطةرخستنى

إشعاع متالةم

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

أي اشعاع مغنطيسي كهربائي يصدره الليزرأ باستثناءأ شعاع الليزر نفسهأ ويكون الةما لتشغيل مصدر الليزر أو مرتتبـا علـى
تشغيله.
) ( References: Doc 9815
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71. Collimated Beam
*******************

A beam of radiation with very low divergence or convergence and therefore effectively
considered parallel.
تيشكى تةريب /تةريبة تيشك

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

تيشكيَك ثلةيةكى ثةرش بوون يان بةرانبةري زؤر كةمى هةية ولةبةرئةوة دائةنريَت بة تيشكيَكى تةريب .
شعاع مواةي

*********

شعاع له درجة تفرق أو تقابل منخفضة جدا ويعترب لذلك شعاعا مواةيا.
) ( References: Doc 9815
72. Collision Avoidance Logic
*****************************

The sub-system or part of ACAS that analyses data relating to an intruder and own
aircraft, decides whether or not advisories are appropriate and, if so, generates the
advisories. It includes the following functions: range and altitude tracking, threat
detection and RA generation. It excludes surveillance.
ضةمكى ِريَطرتن لة ثيَكدادان

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

سيســـتميَكى الوةكييــة يـــان بةشــيَكة لـــة سيســـتمى بـــةرطرتن لـــة ثيَكـــدادان ( ) ACASبةســـرتاوة لةســـةر فرِؤكـــةكان و
زانيارييةكانى ثةيوةست بةو فرِؤكةيةى كة هاتؤتة ناوةوةى بازنـةى ئـةو فرِؤكةيـةى كـة ( ) ACASى تيَدايـة شـييكارى
ئةكا و ئةطةر ثيَويست بكا برِيار ئةدا ئاطادارنامةيةك ئارِاستةى فرِؤكة نزيكبووةكة بكريَت يان نا ه ئةطةر ثيَويست
بكا ئاطادارنامةكة ئةنيَردريَت ه ثةيامةكة ئةمانةى خوارةوةى تيَداية سةبارة بةو فرِؤكةيةى هاتؤتة ناو بازنةكةوة:
بةرزييةكةى  ،دورييةكةى لة فرِؤكةكةوة  ،ئارِاستةكةى ،ثلةى مةترسى لة هةمان كاتدا رِيَكاريَـك دةرئـةكا كـة ثيَويسـتة
جيَبةجئ بكريَت بؤ بةرطرتن لة ثيَكدادان (  , RAئه م سيستمه هيض كردةيةكى بينينطيَرى تيَدانية .
منطق جتنب التصادم
*****************

نظام ثانوي أو جزء من منظومة نظام جتنب التصادم احملمول على منت الطائرة ( ) ACASالـذي يقـوم بتحليـل البيانـات
املتعلقة بالطائرة الدخيلة والطائرة اجملهزة به ثم يقرر فيما إذا كان من الضروري توجيـه إنـذار أم ال وإذا كـان األمـر يتطلـب
توجيه إنذار فإنه يقوم بتوجيه اإلنذار حيث سيتضمن اإلنذار املعلومات التالية عن الطائرة الدخيلة  :املسافة عنها أ إرتفاعها
أ إجتاهها ومدى اخلطر املتوقع كما يقـوم بإصـدار نصـيحة تتضـمن اإلجـراء الـذي جيـب إختـاذه لتجنـب التصـادم (  ) RAوال
يتضمن عمليات إستطالع.
) ( References: Annex 10 Volume IV
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73. Collision Risk
****************

The expected number of mid-air aircraft accidents in a prescribed volume of airspace
for a specific number of flight hours due to loss of planned separation.
Note.— One collision is considered to produce two accidents.
مةترسيى ثيَكدادان
***************

ذمارةى ضاوةرِوان كراوى ِرووداوى فرِؤكةكان ئةطريَتةوة لة ئامساندا لة (رِووبةريَكى) قةبارةيةكى ديارى كايةيةكى ئامسانى
و لة ساتةكانى كاركردنى ذمارةيةكى دياريكراوى طةشتدا ه مةترسييةكة بةهؤى كةميى ماوةى جياكردنةوةى نةخشة بؤ
كيَشراوةوة رِووبدا .
ت َيبينى  :يةك بار ثيَكدادان بة دوو رِووداو ئةذمار دةكريَت .
خماطر التصادم

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

العدد املتوقع حلوادث الطائرات يف اجلو يف حجم معـني مـن اجملـال اجلـوي يف عـدد سـاعات معـني مـن سـاعات الطـريان بسـبب
تقليص مسافة الفصل املخطط.
مالحظة — تُعترب حالة تصادم واحدة مبثابة حادثتني .

) ( References: Doc 9574, Doc 9937
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74. Combination Criteria
************************

Criteria in respect to azimuth and range coincidence with a primary radar plot and an
SSR plot must meet to be considered to have come from the same aircraft and therefore
able to be combined.
كؤمةلَةى ثيَوةرةكان

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

ضةند ثيَوةريَكة ثةيوةندى بة ( قةمض) مةودا و شويَن ( سيَرة)ى ِروخسارةوة هةية لة نةخشةى رِادارى طةرِانى الوةكى و
نةخشةى رِادارى طةرِانى سةرةتايى ه وا ثيَويست دةكا هةردوكيان هاوجو بن واش دابنريَن كة هةردوكيان لةيةك
فرِؤكةدان و هةر بةو شيَوةيةش دةتوانريَت كؤبكريَنةوة .
جمموعة املعايري
*************

معايري تتعلق باملدى واملوقع السميت خلارطـة الـرادار الباحـث األولـي وخارطـة الـرادار الباحـث الثـانوي حيـث جيـب أن تكونـا
متطابقتني كي ميكن اإلفرتاض أنهما من نفس الطائرة وبالتالي ميكن مجعهما.
) ( References: Doc 8071 Volume III

75. Combined Plot
******************

A radar plot for which both PSR and SSR plots have been detected and found
sufficiently adjacent to be combined to one plot message.
نةخشة هاوبةشةكة

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

نةخشةى رِاداريَك كؤكةرةوةى نةخشةى هةردوو رِادارى طةرِانى سةرةتايى والوةكى تيَداية بةهؤيانةوة ئاماجنةكة
ئةدؤزريَتةوة و لة هةردوو نةخشةكةشدا ئاماجنةكة بة نزيكى دةرئةكةو َى بؤية دةتوانريَت لةيةك نةخشةدا كؤبكريَنةوة .
اخلارطة املشرتكة
*************

خارطة رادار اليت تتضمن خارطة الرادار الباحث األوىل وخارطة الرادار الباحث الثانوي واليت مت خالهلما كشف اهلـدف وظهـر
أنه متقارب يف اخلارطتني ولذلك ميكن مجعهما خبارطة واحدة.
) ( References: Doc 8071 Volume III

76. Command and Control (C2) Link
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*************************************

The data link between the remotely piloted aircraft and the remote pilot station for the
purposes of managing the flight.
بةدواضوون و رِكيَفى لكى ( ) C2

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

لكى زانياريةكانى دوور بة دوورى نيَوان ئةو فرِؤكةيةى فرِيوة لةطة َل ويَسطتةى سةركردايةتى فرِؤكةكة دوور بة دور
بةمةبةستى بة ِريَوةبردنى طةشتةكة .
املتابعة والسيطرة على وصلة ( ) C2
*****************************

وصلة بيانات بني الطائرة املقادة عن بعد وحمطة قيادة الطائرة عن بعد لغرض إدارة الرحلة.
) ( References: Annex 2

)77. Commence Search Point (CSP
**********************************

Point normally specified by the SMC where a SAR facility is to begin its search pattern.
خالَى سةرةتاي طةرِان

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

ئةو خالَةية كة ِريَكخةرى رِزطاركردن ديارى ئةكا و لةو خالَةوة يةكةى طةرِان و فرياكةوتن دةست ثآ دةكا .
نقطة بدء البحث

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

نقطة حيددها منسق مهمة اإلنقاذ عادة وتبدأ عندها وحدة البحث واإلنقاذ عملية البحث.
) ( References: Doc 9731 Volume II and Volume III

78. Commencement of Journey
********************************

The point at which the person began his journey, without taking into account any
airport at which he stopped in direct transit, either on a through-flight or a connecting
flight, if he did not leave the direct transit area of the airport in question.
سةرةتاى طةشت

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

ئةو خالَةية كة رِيَوا (طةشتيار) ليَوةى دةست بةطةشتةكةى دةكا لةسةر طةشتيَكى ئاسـايى بـآ رِةضـاوكردنى وةسـتانى لـة
ويَستطةيةكى ترانزيَت يان كاتى طؤرِينى طةشتةكةى كة هيَشتا ناوضةى ترانزيَتى فرؤكةخانةكةى بةجآ نةهيَشتوة .
منش الرحلة أو البدء بالرحلة

***********************
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النقطة اليت يبدأ املسافر فيها رحلته دون األخذ يف اإلعتبار أي مطار توقـف فيـه للعبـور املباشـر ( ترانزيـت) سـواءا يف رحلـة
مارة أو أثناء تغيري الرحلة إذا مل يكن املسافر قد ترك منطقة العبور املباشر يف املطار املعين.
) ( References: Annex 9, Doc 9957
79. Commercial Air Transport Operation
*******************************************

An aircraft operation involving the transport of passengers, cargo or mail for
remuneration or hire.
ثرؤسةى طواستنةوةى ئامسانى بازرطانى
*******************************

بةطةرِخستنى فرِؤكةيةكة بؤ طواستنةوةى رِيَوا (طةشتياران) يان ثؤستة بةرانبةر كر َييةك يان بةخشينيَك .
عملية النقل اجلوي التجاري

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

تشغيل طائرة لنقل الركاب أو البضائع أو الربيد لقاء مكاف ة أو أجر.
( References: Annex 1, Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 17, Doc 9365, Doc
) 9734 Part A and Part B

80. Commercialization
**********************

An approach to management of facilities and services in which business principles are
applied or emphasis is placed on development of commercial activities.
بة بازارِيكردن  /بازارِاندنى بازرطانى
*****************************

ئارِاستةيةكة بؤ بة ِريَوةبردنى خزمةتطوزارى و ئاميَر سازييةكان كة سةرةتاكانى بة ِريَوةبردنى كارةكانى تيا بةرجةستة
ئةكريَت و جةخت لةسةر برةودان بة ضاالكيية بازرطانييةكان ئةكا .
التسويق التجاري

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

نهج إلدارة التجهيزات واخلدمات تطبق فيه مباديء إدارة األعمال أو يركز فيع على تطوير األنشطة التجارية.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562

81. Commissary Supplies
**********************
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Items, either disposable or intended for multiple use, that are used by the aircraft
operator for provision of services during flights, in particular for catering, and for the
comfort of passengers.
ناردنى كاآل ذيارييةكان
*******************

ضةند كاآليةكة لة ناو ئةبريَت دواى بةكارهيَنانيان يان دواى ضةند جاريَك بةكارببيَنان ه ئةو كاآليانة وةبةرهيَنى
فرِؤكةكة بةكاريان ئةهيَنيَت بؤ ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزاريةكان لة كاتى طةشتى ئامسانيدا و بةتايبةتى بؤ ثيَدانى
خواردن و خواردنةوةى طةشتياران و دابينكردنى حةوانةوةييان.
إمدادات السلع التموينية

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

مواد يتم التخلص منها بعد اإلستعمال أو لإلستعمال عدة مرات ويستخدمها مستثمر الطائرة لتقديم اخلدمات أثناء الـرحالت
اجلوية وبصورة خاصة لتقديم امل كوالت واملشروبات للركاب ولت مني راحتهم.
) ( References: Annex 9, Doc 9957
82. Common Mark
******************

A mark assigned by the International Civil Aviation Organization to the common mark
registering authority registering aircraft of an international operating agency on other
than a national basis.
Note.— All aircraft of an international operating agency which are registered on other
than a national basis will bear the same common mark.
نيشانةيةكى طشتى

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

نيشانةيةكة رِيَكخراوى فرِينى شارستانى ديارى كردوة تاببيَت بة نيشانةي طشتى بؤ دةستةآلتى تؤماركةرى فرِؤكة و ئةو
دةستةالَتة ئةو فرِؤكةية الى ِريَكخراوى بةطةرِخستنى نيَودةولَةتيةوة لةسةر بنةمايةك كة نيشتمانى نةبيَت.
تآبينى  :سةرجةم ئةو فرِؤكانةى كة سةر بة ِريَكخراوى بةطةرِخستنى نيَودةولَةتني و تؤماركراون و نيشانةكةيان
نيشتمانى نيية هةمان نيشانة طشتييةكة هة َل ئةطرن.
عالمة عامة
***********

عالمة حددتها منظمة الطريان املدني الدولي لتكون عالمة عامة لسلطة التسـجيل الـيت قامـت بتسـجيل الطـائرة لـدى وكالـة
تشغيل دولية على أسس غري وطنية .
مالحظة – .مجيع الطائرات التابعة لوكالة تشغيل دولية الـيت مت تسـجيلها علـى أسـس غـري وطنيـة سـتحمل نفـس العالمـة
العامة.
) ( References: Annex 7
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83. Common Mark Registering Authority
******************************************

The authority maintaining the non-national register or, where appropriate, the part
thereof, in which aircraft of an international operating agency are registered.
دةستةآلتى تؤمارى نيشانةى طشتى

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

ئةو دةستةآلتةية كة ثاريَزطارى لة تؤمارى نانيشتيمانى يان بةشيَكى دةكا كة تؤمارى فرِؤكةكةى ثيَوة كراوة ه ئةو
. دةستةالَتة سةر بة ِريَكخراوى تؤمارى نيَودةولَةتيية

سلطة تسجيل العالمة العامة
**********************

. السلطة اليت حتاف على التسجيل غري الوطين أو جزء منها اليت بها مت تسجيل طائرة تابعة اىل وكالة تسجيل دولية
( References: Annex 7 )
84. Common Point
******************

A point on the surface of the earth common to the paths of two aircraft, used as a basis
for describing longitudinal separation minima (e.g. significant point, waypoint,
navigation aid, fix).
Note.— Common point is not used for operational purposes or in pilot- controller
communications.
خالَى هاوبةش
*************

 بةكارئةهيَنريَت وةك بنةما بؤ جياكردنةوةى، خالَيَكة لةسةر رِووى زةوى كة هاوبةشة لة نيَوان ئاراستةى دووفرِؤكة
) خالَى جيَطري، خالَيَك لةسةر ريَطا، نيَوان فرِؤكةكان (منونة خالَى طرنب
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ت َيبينى  :خالَى هاوبةش بةكارناهيَنريَت بؤ مةبةستةكانى بةطةرِخسنت يان بةكارناهيَنريَت بؤ ثةيوةندييةكانى كابتنى
فرِؤكةكة.
النقطة املشرتكة

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

نقطة على سطح األرض مشرتكة بني مساري طائرتني أ تستخدم ك ساس لتطبيق الفصل بني الطائرات ( مثل النقطة اهلامـة
أ والنقطة على الطريق أ والنقطة الثابتة ).
مالحظة :ال تستعمل النقطة املشرتكة الغراض التشغيل او التصاالت قائد الطائرة .
) ( References: Doc 4444
85. Communication
******************

The process of exchanging information from one party to another.
ثةيوةندى

*********

كردةى ئالَ و طؤرِى زانيارييةكانة لةاليةكةوة بؤ اليةَكى تر .
االتصال

*******

عملية تبادل املعلومات من طرف آلخر.
) ( References: Doc 9824
86. Communication Centre
**************************

An aeronautical fixed station which relays or retransmits telecommunication traffic
from (or to) a number of other aeronautical fixed stations directly connected to it.
مةلَبةندى ثةيوةندىيةكان

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

ويَستطةيةكى جيَطريى فرِؤكةوانية هةلَدةستيَت بة طؤرِين يان ثةخشى ثةيوةنديةكانى مجوجؤلَى هةوايى لة
( يان بؤ ) ذمارةيةك لة ويَستطة جيَطريةكانى فرِؤكةوانى كة راستةوخؤ ثةيوةنديان بةو ويَستطةيةوة هةية .
مركز اإلتصاالت
**************

حمطة طريان ثابتة تقوم بتحويل أو بث إتصاالت احلركة اجلوية من ( أو اىل ) عدد من حمطات الطريان الثابتة اليت هلا عالقة
مباشرة بها.
) ( References: Annex 10 Volume II
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87. Communication Transaction Time
***************************************

The maximum time for the completion of the operational communication transaction
after which the initiator should revert to an alternative procedure.
ماوةى ثةيوةندى كردن/كردنى ثةيوةندى
*********************************

دريَذترين ماوة بؤ تةواوكردنى كارى ثةيوةندى بةطةرِخسنت دواى ئةوة ثيَويستة خاوةنى بريؤكةكة ثةناى بؤ ببا
كردنى رِيَكاريَكى تر .

بؤ

مدة معاملة االتصال

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

املدة القصوى إلكمال معاملة اتصال تشغيلي اليت ينبغي أن يلج بعدها صاحب املبادرة إىل إجراء بديل.
) ( References: Doc 9869
88. Competency
***************

A combination of skills, knowledge and attitudes required to perform a task to the
prescribed standard.
ليَباتويى

********

كؤمةلَيَك ثسثؤرِى و ليَزانى و زانست و هةلَويستى ثيَويستة بؤ جيَبةجيَكردنى كاريَك لةسةر ئاستى داواكراو .
الكفاءة

******

هي جمموعة من املهارات واملعرفة واملواقف الالةمة ألداء مهمة على املستوى املطلوب.
) ( References: Annex 1, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6, Doc 1002
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89. Competency
************ *

The combination of knowledge, skills and attitude to perform a task to the required
standards in accordance with the State regulatory requirements.
ليَباتويى

*******

تيَكةلَةيةكى زانياري و ثسثؤرِى و ليَزانى و هةلَويَستى ثيَؤيست بؤ ئةجنامدانى كاريَك بة ئاستيَكى داواكراو بةث َيى
داواكاريية فةرمييةكانى دةولَة .
الكفاءة

******

مزيج من املعرفة واملهارات واملواقف الالةمة ألداء مهمة على املستوى املطلوب وفقا ملتطلبات الدولة الرمسية .
) ( References: Doc 7192 Part E-2
90. Competency-Based Training and Assessment
************************************************

Training and assessment that are characterized by a performance orientation, emphasis
on standards of performance and their measurement, and the development of training to
the specified performance standards.
Note.— This training process is derived from a job and task analysis and is focused on
the achievement of well-defined benchmarked standards of performance as opposed to
training programmes simply focused upon the acquisition of prescribed levels of
experience.
ِراهيَنان و هةلَسةنطاندن لةسةر بنةماى ليَباتويى
***************************************

ئةو رِاهيَنان و هةلَسةنطاندنةية كة بؤ ئارِاستةى دلَنيايى و ج َيبةج َيكردنة لةسةر ئاستةكانى كردن و ثيَوانةكردن و ثيَش
خستنى رِاهيَنان بةث َيى ئةو ئاستانةى كة دانراوة بؤ ج َيبةج َيكردن .
ت َيبينى  :ئةم ثرِؤسةي رِاهيَنانة هةلَبيَنجراوة (وةرطرياوة) لة شب كردنةوةى فةرمان و ئةركةوة جةخت لةسةر طةيشتنى
ئاستةكانى جيَبةجئ كردن دةكا بةراورد بة ثيَوانةكان و بة ثيَضةوانةى بةرنامةى رِاهيَنانة ئاسايية دياريكراون كة
طرنطى بة بةدةستبيَنانى ئاستةكانى شارةزايى دةدا .
التدريب والتقييم القائمان على الكفاءة

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

التدريب والتقييم املتسمان بالتوجه حنو األداء والت كيد على مستويات األداء وقياسـها وتطـوير التـدريب وفقـا ملسـتويات األداء
احملددة.
مالحظة – هذه العملية التدريبية مستمدة من حتليل للوظيفة واملهمة وهي تركز على بلوغ مستويات أداء مقارنة باملعـايري
وحمددة متاما على عكس برامج التدريب اليت تركز ببساطة على إكتساب مستويات اخلربة املقررة.
) ( References: Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6
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91. Competency Element
************************

An action that constitutes a task that has a triggering event and a terminating event that
clearly defines its limits, and an observable outcome.
رِةطةزى ليَباتويى

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

ِريَكاريَكة كاريَك بةدى ديَنيَت بة رِووداويَك دةست ث َيدةكا و بة رِووداويَكيش كؤتايى ثآ دةهيَنيَت و سنورةكانى بة
. ديارى ئاشكراية و ئاماجنيَكى دياريشى هةية
عنصر الكفاءة

**********

.إجراء يشكل مهمة هلا حدث يبدأها وحدث ينهيها ويبني بوضوح حدودها وله نتيجة ظاهرة للعيان
( References: Annex 1, Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6, Doc
1002 )
92. Competency Framework
***************************

A competency framework consists of competency units, competency elements,
performance criteria, evidence and assessment guide and range of variables.
Competency units, competency elements and performance criteria are derived from job
and tasks analyses of procedure designers and describe observable outcomes.
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ضوارضيَوةى ليَباتويى  /سنورى ليَباتويى

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

ضوارضــيَوةى ليَبــاتويى ثيَــك ديَــت لــة بةشـــةكانى ليَبــاتويى  ،رِةطــةزةكانى ليَبــاتويى  ،ثيَوانــةكانى كــاركردن  ،رِ َيبـــةرى
هةلَسةنطاندن لةطةلَ كؤمةلَيَك طؤرِانكارى  ،بةشةكانى ليَباتويى و ئامرِازةكانى لةشى كردنةوةى كار و دانةرى راييَكارييةكان
وةردةطرييَت  ،ئةجنامةكانيش دةكريَت ت َيبينى بكريَت.
إطار الكفاءة

**********

يتكون إطار الكفاءة من وحدات كفاءةأ وعناصر كفاءةأ ومعايري أداءأ ودليل إثبات وتقييمأ وجمموعة من املتغريات .وتستخلص
وحدات الكفاءة وعناصرها ومعايري األداء من حتليل عمل ومهمات مصممي اإلجراءاتأ وتصف نتائج ميكن مالحظتها.
) ( References: Doc 9906 Volume 2, Doc 9906 Volume 6

93. Competency Unit
********************

A discrete function consisting of a number of competency elements.
يةكةى ليَباتويى
************

ئةركيَكى ديارة ثيَك هاتوة لة ضة ند رِةطةزيَكى ليَباتويى.
وحدة الكفاءة

***********

وظيفة مميزة تتكون من عدد من عناصر الكفاءة.
( References: Annex 1, Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and Volume 6, Doc
) 1002
94. Complacency
****************

The degradation of vigilance in a situation.
كةم تةرخةمى

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

دواكةوتن يان كةمبونةوةى ئاطايى لة يةكيَك لة بارودؤخةكاندا .
التهاون

******

تدهور اليقظة يف أحد األوضاع.
) ( References: Doc 9824
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95. Completeness
**************

The primary quality parameter describing the degree of conformance of a subset of data
compared to its nominal ground with respect to the presence of objects, associations
instances, and property instances.
 تةواو/تةواوى

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

َئةو ثيَوةرة جؤرايةتيية بنةرِةتييانةية كة ثلة سازى بابةتة زانيارييةكان باس دةكا بة بةراورد بة زةمينةكةى لةطةل
. ِرةضاوكردنى ئامانج و هةل و مةرجةكان و خاوةنداريدا
الكمال
******

املعايري النوعية األساسية اليت تصف درجة توافق مواضيع بيانات مقارنة ب رضيتها مع األخذ بنظر اإلعتبار األهداف واحلاالت
.املصاحبة وامللكي
( References: Doc 9881 )

96. Compliance
**************

The state of meeting those requirements mandated through regulation.
 بةطو َيكردن/ ثةيرِةوكردن

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

.ثابةند بوون بةو مةرجانةى كة دانراون لة ميانى ضةند ِريَنماييةكى رِيَكخراوةيى
اإلمتثال

********

.حالة الوفاء بتلك الشروط امللزم بها من خالل اللوائح التنظيمية
( References: Doc 9841 )
97. Compliance Checklist (CC)
******************************

Assists the State in ascertaining the status of implementation of ICAO Standards and
Recommended Practices (SARPs) and in identifying any difference that may exist
between the national regulations and practices and the relevant provisions in the
Annexes to the Convention.
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ليستى ثيَداضونةوةى ثةيرِةوةكان

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

يارمةتى وآل ئةدا بؤ دلَنيابوون لة ج َيبةج َيكردنى ئةو بنةما و رِاسثاردة نيَودةولَةتييانةى كة دةرضـوون لـة ِريَكخـراوى
فرِينى شارستانى نيَودةولَـةتى بـؤ زانينـى هةرجياوازييـةك كـة هـةبيَت لـة بةلَطـةو و كـردة نيشـتمانييةكان و ئـةو بةنـدة
ياسايانةى كة ثةيوةسنت بة ثاشكؤى ِريَكةوتننامةكانةوة .
قائمة مراجعة اإلمتثال

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

تساعد الدولة على الت كد من تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عـن منظـة الطـريان املـدني الـدولي وعلـى التعـرف
على أي إختالف قد يكون قائما بني اللوائح واملمارسات الوطنية واألحكام ذات الصلة يف مالحق اإلتفاقية.
) ( References: Doc 9735

98. Computer
***********

A device which performs sequences of arithmetical and logical steps upon data without
human intervention.
Note.— When the word “computer” is used in this document it may denote a computer
complex, which includes one or more computers and peripheral equipment.
كؤمثيوتةر

*********

دةزطايةكة ضةند كردةيةكى دروستى ذميَرةيى بةسةر زانياريية يةك لة دواى يةكةكان دةهيَنيَت بآ دةستكاريكردن لة
اليةن مرؤظةوة.
ت َيبينى  :دةكريَت وشةى كؤمثيوتةر بةكارببيَنريَت لةم بةلَطةيةدا لةسةر ذمارةيةك كؤمثيوتةر و ضةند بةشيَكى ترى
ثيَوةلكيَنراو.
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الكومبيوتر

*********

جهاة جيري على البيانات جمموعة متعاقبة من اخلطوات احلسابية واملنطقية بدون تدخل اإلنسان.
مالحظة :قد تستخدم كلمة " كومبيوتر " يف هذه الوثيقة للداللة على جمموعات تشتمل على جهاة أو أكثر من أجهزة
الكومبيوتر والوحدات الطرفية املوصلة به.
) ( References: Doc 4444
99. Computer-Based Systems
*************************

**

Systems operating from pre-assembled aeronautical databases. Systems include, but are
not limited to, area navigation systems, flight management systems, flight planning
systems, flight simulators, computer modelling and design systems.
ئةو سيستمانةى بة كؤمثيوتةرةوة بةندن

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

ضةند سيستميَكة كارئةكةن لةسةر بنةماى زانياريية تايبةتةكان بة فرِؤكةوانى و ثيَك هاتووة لة سيستمى كةشتييوانى
دةظةر و سيستمةكانى بة ِريَوةبردنى طةشت و سيستمى ثالن بؤ طةشت و تاقيطةكانى رِاهيَنان لةسةر فرِين و سيستمى
ديزاينكردنى (نةخشاندنى) كؤمثيوتةر و شتى تر.
األنظمة املعتمدة على الكومبيوتر
*************************

أنظمة تشتغل من قواعد بيانات خاصة بالطريان تشتمل على نظم مالحة املنطقة و نظم إدارة الرحلة ونظم التخطيط
للرحلة وخمتربات التدريب على الطريان ونظم تصميم الكومبيوتر وغريها.
) ( References: Doc 9881
100. Computer-Based Training
****************************

Training involving instructional aids, such as computers and tablets. Computer-based
training may encompass the use of CD-ROMs as well as web-based training
(commonly referred to as eLearning).
ِراهيَنان لةسةر كؤمثيوتةر
**********************

ئةو رِاهيَنانةى ثشت بة هةنديَك ريَطاى فيَركردن ئةبة ستيَت وةكو كؤمثيوتةرو دةزطاكانى تر هةروةها ِراهيَنان بة
كؤمثيوتةر بة بةكارهيَنانى  CDلةطةلَ رِاهيَنان لةسةر تؤرِى مالَثةرةكان كة بة ناوى (فيَركردنى ئةلةكرتؤنى) ناوةزةد
دةكريَت.
التدريب القائم على احلاسوب

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

التدريب الذي يستند اىل بعض الوسائل التعليمية كاحلواسيب واألجهزة اللوحية وقد يشمل التدريب القائم على احلاسوب
إستخدام األقراص املدجمة فضال عن التدريب القائم على شبكة الويب ( ويشار اىل ذلك عادة بعبارة " التعليم األلكرتوني ").
) ( References: Doc 1002
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)101. Computer Reservation System (CRS
*****************************************

Electronic )computer) repository of information about a passenger’s travel itinerary, for
example, passenger details, itinerary, ticket information, and address.
سيستمى طرتنى ئاميَرى  /ئاميَرة طرتن

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

تؤماريَكى ئةلكرتؤنيية (لةسةر كؤمثيوتةر) تيَيدا زانيارييةكان سةبارة بـة ئاراسـتةى سـةفةرى ِريَـوا و طةشـتيارى تيَدايـة
وةكو وردةكارى لةسةر رِيَوا و طةشتيار و ئارِاستةى سةفةرةكةى و زانيياريةكانى تكتى سةفةرةكة و ناونيشانى  ........هتد.
نظام احلجز اآللي

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

سجل الكرتوني ( علـى الكمبيـوتر ) يتضـمن معلومـات بشـ ن مسـار سـفر الركـابأ مـثال تفاصـيل عـن الراكـب ومسـار السـفر
ومعلومات عن تذكرة السفر والعنوانأ اخل.
) ( References: Doc 9944

102. Concession
************

The right to operate a certain commercial activity at the airport, commonly on an
exclusive basis and usually at a specified location.
مايف ئيمتياز(جيياكارى)

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

مايف خستنةكار يان بةرِآ كردنى ضاالكييةكى بازرطانى دياريكراوة لـة نـاو فرِؤكةخانـةدا  ،زؤر جـار لةسـةر بنـةماى قـؤرخ
كردن (حصرى) و لة شويَنيَكى دياريكراودا دةبيَت .
حق اإلمتياة

***********

حق تشغيل نشاط جتاري معني يف املطار أ غالبا على أساس حصري أ وعادة يف موقع حمدد.
) ( References : Doc 9562
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103. Conclusion Stage
********************

A period during a SAR incident when SAR facilities return to their regular location and
prepare for another mission.
قؤناغى كؤتايى كار /ئاكام
*********************

ئةوماوةيةيةكة لة كاتى ِرووداو بؤ طةرِان و فرياكةوتن دةست ثبَ ئةكا
شويَنة ئاسايةكانى خؤيان و ئامادة سازييان بؤ كاريَكى تر.

تا طةرِانةوةى يةكةكانى طة ِران و فرياكةوتن بؤ

مرحلة إنتهاء املهمة

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

الفرتة خالل حادثة البحث واإلنقاذ حني تعود وحدات البحث واإلنقاذ اىل موقعها العادي لإلعداد ملهمة أخرى.
) ) References : Doc 9731 Volume II and Volume III

104. Cone of Silence
******************

A gap in coverage above a radar due to the limitations of the antenna performanceat
high elevation angles.
قوضةكى بآدةنطى  /قوضةكى كث
*****************************

بؤشاييةكة لة ناوضةى داثؤشني لةسةروى ِرادارةوة بةهؤى سنوردارى ئةنتيَناوة لة طؤشة زؤر بةرزةكاندا .
خمروط الصمت
***********

فجوة يف الكشف فوق الرادار بسبب حمدوديات اهلوائي يف الزوايا عالية اإلرتفاع .
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684
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105. Conference Communications
*******************************

Communication facilities whereby direct speech conversation may be conducted
between three or more locations simultaneously.
ثةيوةندى كؤنطرةكان

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

ضةند ئامرِازيَكى ثةيوةنديية كة بةهؤيانةوة دةتوانريَت ثةيوةنديى رِاستةوخؤ لةيةك كاتدا دابني بكريَت لة نيَوان سآ
.شويَن يان زياتردا
اإلتصاالت اخلاصة باملؤمترات
*********************

.وسائل إتصال ميكن من خالهلا ت مني إتصال مباشر بني ثالثة مواقع أو أكثر يف وقت واحد
( References: Annex 11 )
106. Configuration (as applied to the aeroplane)
************************************************

A particular combination of the positions of the moveable elements, such as wing flaps
and landing gear, etc., that affect the aerodynamic characteristics of the aeroplane.
)ثيَكباتةكان ( وةكو بؤ فرِؤكة بةكارئةهيَنريَت

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

كؤمةلَيَك شويَنى بةشة جوآلوةكانة كة دياريكراون وةكو تةختى بالَةكان وخلؤكى نيشتنةوة و شتى تر كة كار ئةكةنة سةر
.هةلَس و كةوتى دينامييكى فرِؤكة
) اخلصائص (كما مستخدم للطائرة
*************************

جمموعة معينة مـن مواقـع العناصـر املتحركـة مـثال لوحـات األجنحـة وعجـالت اهلبـوط وغريهـا الـيت تـؤثر علـى اخلصـائص
.الديناميكية للطائرة
( References: Annex 8 )
107. Configuration Deviation List (CDL)
*****************************************

A list established by the organization responsible for the type design with the approval
of the State of Design which identifies any external parts of an aircraft type which may
be missing at the commencement of a flight, and which contains, where necessary, any
information on associated operating limitations and performance correction.
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ليستى طؤرِانكارى رِةوشةكان

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

ليستيَكة لةاليةن دةزطاي بةرثرس لة ديزاينى جؤرى فرِؤكةكةوة ئامادةئةكريَت و لةاليةن والَتى ديزاينةرةوة ثةسةندكراوة
تيايدا ئةو بةشانةى دةرةوةى فرِؤكةكةى تيَدا نيشان ئةدريَت كة رِووبةرِوى ون بون ببنةوة لة كاتى طةشتى فرِؤكةكةدا ،
ليستةكة زانياري ثةيوةست بة سنورةكانى كارثيَكردن و رِاست كردنةوةى كاركردنى فرِؤكةكةى تيَداية بؤ كاتى ثيَويست.
قائمة تغيري اخلصائص
******************

قائمة يتم إعدادها من قبل املؤسسة املسؤولة عن تصميم نوع الطائرة مت وضعها مبوافقة دولة التصميم تبني
أجزاء الطائرة اخلارجية اليت ميكن أن تفقد أثناء الرحلة كما قـد تتضـمن يف حالـة الضـرورة أيـة معلومـات تتعلـق بتقييـدات
التشغيل وتصحيح األداء.
) ( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 9760, Doc 9868

108. Conflict
*********

A situation where there is a risk for collision between aircraft and/or vehicles.
ثيَكدادان /ثياكيَشان

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

دؤخيَكة كة تيَيدا مةترسى ثياكيَشانى تيَداية لة نيَوان فرِؤكةكان و /يان ئؤتؤمبيلةكان.
تعارض

*****

وضع يوجد فيه خطر التصادم بني الطائرات و/أو املركبات.
) ( References: Doc 9830
109. Conformity
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*************

The state of meeting established criteria, standards, specifications and desired
outcomes.
هاوتابوون  /وةك يةك بوون

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

بارودؤخى ثابةندبوونة بة ثيَوةر و بنةما ثيَوانةييةكان و رِةوشةكان و ئاماجنة دياركراوةكان.
املطابقة

******

حالة الوفاء باملعايري والقواعد القياسية واملواصفات والنتائج املنشودة.
) ( References: Doc 9841

110. Congested Area
*****************

In relation to a city, town or settlement, any area which is substantially used for
residential, commercial or recreational purposes.
شويَنى جةجنالَ

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

سةبارة بـة شـار يـان شارؤضـكة يـان كؤمـةلَطاى نيشـتةجيَبوون ه ئـةو ناوضـةيةية كـة لـة بنةرِةتـدا بـةكارببيَنريَت بـؤ
مةبةستى كا بةسةربردن يان مةبةستى بازرطانى يان نيشتةج َيبوون.
املنطقة املزدمحة بالسكان
********************

فيما يتعلق باملدينة أو البلدة أَو املستوطنة هي أي منطقة الـيت تسـتخدم بشـكل جـوهري لألغـراض الرتفيهيـة أو التجاريـة أو
السكنية.
) ( References: Annex 6 Part III

111. Congested Hostile Environment
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*************************************

A hostile environment within a congested area.
ذينطةيةكى جةجنالَى) ثيسبوو) زيان بةخش

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

هةر ذينطةيةكى ( ثيسبوو) يان زيانبةخش كة ناوضةيةكى جةجنالَ بيَت بة دانيشتوان .
بيئة مزدمحة ومضرة
******************

أي بيئة مضرة ضمن املنطقة املزدمحة بالسكان.
) ( References: Annex 6 Part III
112. Consignment
**************

One or more packages of dangerous goods accepted by an operator from one shipper at
one time and at one address, receipted for in one lot and moving to one consignee at one
destination address.
بار /بارطة

*********

ثيَضراوةيةك( كؤلَيَك) يان زياتر لة كاآلى ترسناك ثةسةندبكريَت لةاليةن كارثيَكةرةوة لة باربـةريَك وةرطريابيَـت بـؤ يـةك
جار و بؤ يةك ناونيشان بنيَردريَت بؤ اليةنيَكى دياريكراو و ناونيشانى مةبةست.
الشحنة
******

رةمة واحدة أو أكثر من السلع اخلطرة مت قبوهلا من قبل املشغل من شاحن واحد ملرة واحدة ولعنوان واحد
مت إستالمها وإرساهلا اىل اجلهة املعنية وللعنوان املقصود.
) ( References: Annex 18
)113. Constant False Alarm Rate ( CFAR
*****************************************

– A thresholding technique used to reduce false alarms ( noise, clutter, etc. ) to a quasi
constant level. Also known as constant false alarm regulation.
تيَكرِاي بة ئاطابونة نادروستةكان

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

هةر تةكنيكيَك بةكارببيَنريَت بؤ كةمكردنةوةى بارى (راضلَةكاندن) يان دؤخى بةئاطابوونة نادروستةكان (ذاوةذاو يان
غةلَبةغةلَب و شتى تر) بؤ ئاستيَكى جيَطري كة بتوانريَت ناوبربيَت بة زانياريية ورياكارةكانى(ئاطابونةكانى )جيَطريى
نادروست.
معدل التحذيرات غري الصحيحة
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************************

أية تقنية تستخدم لتقليل حاالت التحـذيرات غـري الصـحيحة ( ضوضـاء أو تشـويش وغريهـا ) اىل مسـتوى ثابـت والـيت ميكـن
تسميتها بتعليمات التحذيرات الثابتة غري الصحيحة.
) ( References: Doc 8071 Volume III
114. Consultation
***************

Discussion with a meteorologist or another qualified person of existing and/or expected
meteorological conditions relating to flight operations; a discussion includes answers to
questions.
ِراويَذ

****

باسكردن لةطةلَ ثيَش بينةريَكى كةش و هةوا يان هةركةسيَكى شارةزا يان ليَباتوى تر لةبارةى بارودؤخةكانى كةشناسى
ئيَستا و دؤخى ضاوةرِوانكراو كة ثةيوةندى بة ثرؤسةكانى فرِينةوة هةبيَت ه كؤى باسةكةش وةآلمى ثرسةكانى تيَدابيَت.
اإلستشارة
*******

مناقشة مع منيبء جـوي أو أي شـخص آخـر مؤهـل حـول األحـوال اجلويـة السـائدة أو املتوقعـة الـيت تتعلـق بعمليـات الطـريان
وتتضمن املناقشة إجابة على األسئلة.
) ( References: Annex 3
115. Continuing Airworthiness
*******************************

The set of processes by which an aircraft, engine, propeller or part complies with the
applicable airworthiness requirements and remains in a condition for safe operation
throughout its operating life.
بةردةوامى دروستى بؤ فرِين  /تؤكمةيى فرِين
*************************************

كؤمةلَيَك ثرؤسةية بؤ دلَنيابوون لةوةى كة بزويَنى فرِؤكةكة يان ثةروانةكانى يان ئةو بةش و ثارضانةى كة ثةيوةندييان
هةية بة تؤكمةيى هةواييةوة لة باريَكدان دةتوانريَت بة كارببيَنريَن بؤ كردةكانى خستنةكار بة شيَوازيَك ب َيوةيى (
سةالمةتى) فرِؤكةكة دةستةبةربكا .
إستمرارية اجلدارة اجلوية ( صالحية الطريان )
****************************************

جمموعة من العمليات يتم خالهلا الت كد من أن حمرك الطائرة أو مروحة الطـائرة أو األجـزاء الـيت تتعلـق مبتطلبـات اجلـدارة
اجلوية يف حالة ميكن إستخدامها يف عمليات التشغيل بشكل يضمن سالمة الطائرة.
) ( References: Annex 6 Part I, Part II, and Part III, Annex 8, Doc 9760
)117. Continuous Climb Operation (CCO
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**************************************

An operation, enabled by airspace design, procedure design and ATC, in which a
departing aircraft climbs without interruption, to the greatest possible extent, by
employing optimum climb engine thrust, at climb speeds until reaching the cruise flight
level.
كردةى هةلَطةرِانى بةردةوام /بةرزبونةوةى بةردةوام

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

كردةيةكة دةتوانريَت لة ِريَطةى ديزاينى كايةى ئامسـانى و ِريَكـار و ئاسـانكارييةكانى ضـاوديَرانى مجوجـؤلَى هـةوايى كـة
فرِؤكةيةك فرِي و فرِطةى بةجيَبيَشتبيَت ( واتة هةلَطةرِا ) ئةجنام بدريَت تا سـنوريَك كـة بتوانريَـت ئةوثـةرِى هيَـزى
ثالَنةرى بزويَنةرةكانى تيَيدا بةكارببيَنريَت بؤ بةرزبوونةوة بةخيَراييةكى زؤر(بةرز) تا ئةو ئاستةى كة فرِؤكةكـة ئةطاتـة
هةواي خؤى يان بةرزى خؤي .
عملية التسلق املستمر

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

هي عملية ممكنة التنفيذ عن طريق تصميم اجملال اجلوي وإجراءات وتسهيالت مراقبة احلركة اجلوية تقوم الطائرة املغـادرة
أثناءها بالتسلق دون توقف اىل أقصى حد ممكن وتستخدم احلد األقصى لقوة دفع احملـرك يف التسـلق وبسـرعة متزايـدة اىل أن
يتم بلوغ مستوى الطريان املستقيم.
) ( References: Doc 9992, Doc 9993

)118. Continuous Descent Final Approach (CDFA
***********************************************

A technique, consistent with stabilized approach procedures, for flying the final
approach segment of a non-precision instrument approach procedure as a continuous
descent, without level-off, from an altitude/height at or above the final approach fix
altitude/height to a point approximately 15 m (50 ft) above the landing runway thres
hold or the point where the flare manoeuvre should begin for the type of aircraft flown.
نزيكبونةوةى كؤتايى بة نيشتنةوةى بةردةوام  /نزم بونةوةى بةردةوام
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*******************************************************

جؤريكة لة تةكنيكى فرِين لة ناوضةى نزيكبونةوةى كؤتـايى دةكريَـت ه فرِؤكةكـة ئـةف ِريَت بـة نزيـك بونـةوةى ئـاميَريى
درشت و نزمبونةوةى بةردةوام وةك ئةوةى لة ِريَكارةكانى نزيكبونـةوةى بةردةوامـدا هـاتوة  ،ب َيئـةوةى فرِؤكةكـة لةيـةك
بةرزيدا مبيَنيَتةوة ،بة دةستثيَكردن لةبةرزييةك يان لةسةر خالَيَكى دياريكراو بؤ دةستثيَكردن بـة نزيكبونـةوةى كؤتـايى
يان لةسةر خالَى دياريكراوةوة تا خالَيَك لة بةرزى نزيك لة  50ثآ ( 15مةتر) لةسةر رِؤخى فرِطـة ( )Thres holdيـان
لةسةر خالَيَك كة ثيَويست بكا فرِؤكةكة مناوةرة بكا بؤ بةرزكردنةوةى لوتى فرِؤكةكة ثيَش نيشتنةوةى بـةث َيى جـؤرى
فرِؤكةكة.
االقرتاب النهائي بالنزول املستمر

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

تقنية للطريان يف قطاع االقرتاب النهائي بإجراءات االقرتاب اآللي غري الدقيق بالنزول املستمرأ متسقة مع إجـراءات االقـرتاب
املستمرأ وبدون الثبات على أي ارتفاعأ وذلك ابتداء من ارتفاع أو علو فـوق النقطـة احملـددة لبـدء االقـرتاب النهـائي أو فوقهـا
ولغاية نقطة على مسافة  15مرتا (  50قدم ) تقريبا فوق عتبة مدرج اهلبـوط أو فـوق النقطـة الـيت ينبغـي أن تبـدأ فيهـا
مناورة رفع مقدمة الطائرة قبيل اهلبوط حسب طراة الطائرة.
) ( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9365

)119. Continuous Descent Operation (CDO
****************************************

An operation, enabled by airspace design, procedure design and ATC facilitation, in
which an arriving aircraft descends continuously, to the greatest possible extent, by
employing minimum engine thrust, ideally in a low drag configuration, prior to the final
approach fix /final approach point.
Note 1.— An optimum CDO starts from the top of descent and uses descent profiles
that reduce segments of level flight, noise, fuel burn, emissions and controller/pilot
communications, while increasing predictability to pilots and controllers and flight
stability.
Note 2.— A CDO initiated from the highest possible level in the enroute or arrival
phases of flight will achieve the maximum reduction in fuel burn, noise and emissions.
كردةى نيشتنةوةى بةردةوام
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************************

كردةيةكة دةتوانريَت لة رِيَطةى ديزاينى كايةى ئامسانى و رِيَكار و ئاسانكارييةكانى ضاوديَرانى مجوجؤلَى هةوايى يةوة
جيَبةجيَبكريَت ،ئةو فرِؤكةية كة طةيشتوَتة ناوضةى فرِؤكةخانة بة بةردةوامى نزمئةبيَتةوة تا دوا سنور بةوثةرِى
توانا و بة بةكارهيَنانى كةمرتين هيَزى ثالَنةرى بزويَنةكان ه طةرِانةوةى خوالنةوةى بزويَنةكان بؤدواوة بكريَت ثيَش
خالَى نزيكبونةوةى كؤتايى .
ت َيبينى  :باشرتين كردةى نزمبونةوةى بةردةوام لة لوتكةى دابةزينةوة دةست ثآدةكا و ئةو رِ َيرةوانة بةكارئةهيَنريَت
كة تياياندا ذاوةذاو و سوتانى سوتةمةنى و هةآليسان و ثةيوةندييةكانى نيَوان ضاوديَرة ئامسانييةكان و فرِؤكةوان كةم
ببنةوة و تيَييدا توانا و بة ئاطابونى ضاوديَرانى ئامسانى و فرِؤكةوان زياتر نةبيَت بؤ ثيَش بينى كردن و ئارام بوونى
طةشتةكة .
ت َيبينى  :كردةى نزمبونةوةى بةردةوام لةبةرزترين ئاستةوة بة دةست ديَت لة رِيَرةوةكةدا يان لة قؤناغةكانى طةيشتنى
طةشتةكة و برِى سوتةمةنى تا ئةوثةرِى توانا كةم بةكارئةهيَنريَت لةطةلَ كةمرتين بيَزاركردن وهةآليسان(دةرثةرِين) تا
ئةو ثةرى توانا.
عملية النزول املستمر

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

هي عملية ممكنة التنفيذ عن طريق تصميم اجملال اجلوي وإجراءات وتسهيالت مراقبة احلركة اجلوية تقوم الطائرة الواصلة
أثناءها بالنزول بصورة مستمرة اىل أقصى حد ممكن وتسـتخدم احلـد األدنـى لقـوة دفـع احملـرك ويف ظـروف إخنفـاض مثلـى
لتكون السحب قبل نقطة اإلقرتاب النهائي.
مالحظة  : 1تبدأ عملية نزول مستمر مثلى من قمة النزول وتستخدم مسارات نزول تقلل مـن قطاعـات الطـريان املسـتقيم
والضوضاء وإحرتاق الوقود واإلنبعاثات واإلتصاالت بني املراقب والطيار بينما تزيد قـدرة الطيـارين واملـراقبني علـى التنبـؤ
وإستقرار الرحلة.
مالحظة  : 2حتقق عملية نزول مستمر من أعلى مستوى ممكن يف أثناء املسار أو من مراحل وصول الرحلة أقصـى حـد مـن
ختفيض إحرتاق الوقود والضجيج واإلنبعاثات.
) ( References: Doc 9931, Doc 9992, Doc 9993 Doc 9993
)120. Continuous Wave (CW
**************************

The output of a laser which is operated in a continuous rather than a pulsed mode. In
laser safety standards, a laser operating with a continuous output for a period greater
than 0.25 s is regarded as a CW laser.
شةثؤىل بةردةوام

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

ئةجنامى شةثؤىل تيشكى ليَزةر كة بةشيَؤةي بةردةوام دةرئةضيَت نةك بة شيَوةى ترثةيى  ،بةث َيى بنةماكانى سةالمةتى
ئةو ليَزةرةى كة بةشيَوةى بةردةوام ئةرِوا بؤ ماوةيةك كة لة  0.25ضركة تيَثة ِريَت بةليَزةرى شةثؤىل بةردةوام
دائةنريَت.
موجة مستمرة
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***********

نتاج الليزر الذي يعمل باملنوال املستمر وليس املنوال النبضي .وتنص قواعد السالمة أن الليزر الذي يعمل على املنوال املستمر
ملدة أكثر من  0.25من الثانية يعترب ليزر باملوجات املستمرة.
) ( References: Doc 9815

121. Contour Line
****************

A line on a map or chart connecting points of equal elevation.
هيَلَى ئاستةكان

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

هيَلَيَكة لةسةر نةخشة كة بة سةرجةم ئةو خاالَنةدا ئةرِوا ( يان ئةو خاالَنة دةطريَتةخؤى ) كة هةمان بةرزييان هةية
.
خط املناسيب
***********

خط على اخلارطة يتضمن نقاط إرتفاعاتها متساوية.
) ( References: Annex 4, Doc 8168 Volume II
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122. Contrast Threshold
*********************

The minimum value of the luminance contrast that the human eye can detect, i.e. the
value which allows an object to be distinguished from its background (dimensionless).
Note.— The contrast threshold varies with the individual.
ِرؤخى( سةكؤى) جياوازى

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

نزمرتين ئاست بؤ ضرِى يان بؤ بةهيَزيى ئةو رووناكية ى كة بة ضاوى مرؤظ ببينريَت ه بةواتا نرخى ئةو شتةى كة
دةتوانريَت ببينريَت لة سةر تةختى ِرووى ثشتةوةى يان لةسةر ثشتةوةى .
ت َيبينى  :مةوداى ( قةمضى) بينينى كةسةكان دةطؤرِدريَت (يةكسان نيية) بؤ هةمان دوورى.
عتبة اإلختالف
*************

أدنى حد لشدة الضياء ميكن للعني البشرية أن تراه ومبعنى آخر القيمة اليت تسمح لتمييز الشيء من خلفيته.
مالحظة - .عتبة اإلختالف تتفاوت بشكل مفرد.
) ( References: Doc 9328
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123. Contributing Factors
***********************

Actions, omissions, events, conditions, or a combination thereof, which, if eliminated,
avoided or absent, would have reduced the probability of the accident or incident
occurring, or mitigated the severity of the consequences of the accident or incident. The
identification of contributing factors does not imply the assignment of fault or the
determination of administrative, civil or criminal liability.
هؤكارة هاوبةشةكان

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

(كردةوةكان) كارةكان يان هةلَةكان يان رِووداوةكان يان بارودؤخةكان يان تيَكةلَةيـةك لةوانـة  ،نـةبونيان يـان سـ ِرينةوةيان
يان البردنيان يان خؤىلَ الدانيـان دةبيَتـة هـؤى كـةم كردنـةوةى رِوداوةكـان يـان قةومانـةكان يـان كةمكردنـةوةى كاريطـةرى
قةومان يان رِووداوةكة  ،ديـارى كردنـى هؤكـارة هاوبةشـةكان بـةماناى ديـاريكردنى هةلَـة نايـة يـان بـةماناى ديـاريكردنى
بةرثرسياريَتى تاوان كارى يان بةرثرسياريَتى شارستانى يان كارطيَرى ناية .
العوامل املساهمة
*************

األعمال أو األخطاء أو األحداث أو الظروف أو مزيج منها اليت يف حالة غيابها أو إةالتهـا أو جتنبهـا سـتؤدي اىل تقليـل إحتمـاالت
وقوع حادث أو واقعة أو تقلل من شدة ت ثري احلادث أو الواقعة  .إن حتديد العوامل املساهمة ال يعين حتديـد اخلطـ أو حتديـد
املسؤولية اإلجرامية أو املدنية أو اإلدارية.
) ( References: Annex 13
124. Control Antenna
******************

An SSR antenna having a polar diagram which is designed to "cover" the side lobes of
the main interrogating antenna. It is used to radiate a control pulse which if it exceeds in
amplitude the associated interrogation signal at the input to the transponder, will cause
the transponder to inhibit responses to the interrogation pulses. Modern SSR have the
control elements built into the main array. The control antenna is also known as the
SLS ( side – lobe suppression ) antenna.
ئةنتيَناى كؤنرتؤلَ

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

ئــةنتيَناى سيســتمى (ِ ) SSRرادارى طــةرِؤكى الوةكييــة بــة نةخشــةيةكى جةمســةرييةوة ديــزاين كــراوة ب ـؤ داثؤشــينى
ترثةكانى (ئةم الوالى) التةنيشتى ئةنتيَناى سةرةكى سيستمى وةآلمدةر بةكارئةهيَنريَت بؤ ثةخشى ئةو ( سـطنالَة) يـان
ئــةو نيشــانةى كؤنرتِؤلَـة ئةطــةر زيــادى كــرد لــة ســطنالَى سيســتمى وةآلم ثيَــدةر كــة بــةهؤى زؤرييـةوة دةبيَتــة هــؤى وةآلم
نةدانــةوةى سيســتمى وةآلمــدةر بــؤ ليَثرســينةوة بةشــيَوةيةكى رِيَــك و ثيَــك  ،ئــةنتيَناى كــؤنرتؤلَ بــة نــاوى ئــةنتيَناى
كوذاندنةوةى ( نةهيَشتنى) كاريطةرة الوةكييةكان ئةناسريَت ( .) SLS
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هوائي السيطرة
*************

هوائي منظومة الرادار الباحث الثانوي (  ) SSRمزود مبخطط قطيب مصمم لتغطية النبضـات اجلانبيـة للـهوائي الرئيسـي
ملنظومة اجمليب ويستخدم لبث إشارة سيطرة الذي إذا جتاوة بغزارتـه إشـارة منظومـة املسـتجوب يـؤدي اىل عـدم رد منظومـة
اجمليب على اإلستجوابات املستلمة  .إن نظم الرادار الباحث الثانوي احلديثة مزودة بعناصر سيطرة منصـوبة بشـكل مـنظم .
إن هوائي السيطرة يعرف أيضا بإسم هوائي إمخاد الت ثريات اجلانبية ( .) SLS
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684

125. Control Area
**************

A controlled airspace extending upwards from a specified limit above the earth.
دةظةرى( ناوضةى) ضاوديَرى

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

كايةيةكى ئامسانى ضاوديَريكراو  ،لة سنوريَكى دياريكراوى سةر زةوييةوة دةست ثآ ئةكا  .لة ذيَرةوة (بنةوة ) تاسةرةوة.
منطقة املراقبة

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

جمال جوي مراقب ميتد من أسفل اىل أعلى أ إبتداءا من حد معني يعلو عن سطح األرض.
) ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444
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126. Controlled Aerodrome
**************************

An aerodrome at which air traffic control service is provided to aerodrome traffic.
Note.— The term “controlled aerodrome” indicates that air traffic control service is
provided to aerodrome traffic but does not necessarily imply that a control zone
exists.
فرِؤكةخانةى ضاوديَرى كراو

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

فرِؤكةخانةيةك تيَيدا خزمةتطوزاريى ضاوديَرى ئامسانى بؤ مجوجؤلَى هةوايى فرِؤكةخانةكة ثيَشكةش بكريَت.
ت َيبينى  :فرِؤكةخانةى ضاوديَرى كراو واتة خزمةتطوزارى ضاوديَرى مجوجؤلَى هةوايى ثيَشكةش ئةكريَت بؤ مجوجؤلَى
فرِؤكةخانةكة بةآلم ئاماذة نيية بؤ بوونى سنوريَك بؤ ضاوديَريى ئامسانى.
املطار املراقب

**********

مطار تقدم فيه خدمة مراقبة احلركة اجلوية اىل حركة املطار.
مالحظة  " :املطار املراقب " يعين أن خدمة مراقبة احلركة اجلوية تقدم اىل حركة املطار ولكنها ال تنطوي بالضرورة على
وجود نطاق للمراقب.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444

127. Controlled Airspace
************************

An airspace of defined dimensions within which air traffic control service is provided in
accordance with the airspace classification.
Note.— Controlled airspace is a generic term which covers ATS airspace Classes A, B,
C, D and E as described in Annex 11, 2.6.
كايةى ئامسانى ضاوديَريكراو

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

كايةيةكى ئامسانيية بة رِوبةريَكى زانراو (دياريكراو) ه بةث َيى جؤرى كايةكة خزمةتطوزارى هاتو ضؤى ئامسانى ثيَشكةش
ئةكريَت بؤ ئةو فرِؤكةيةى كة لة كايةكةدا ئةف ِريَت بؤ طةشتةكانى فرِينى ئاميَرى و فرِين بة ضاو .
ت َيبينى  " :كايةى ئامسانيى ضاوديَريكراو " دةستةواذةيةكى طشتى ية بةمةبةست ليَى جؤرةكانى كايةي ئامسانى ية لة
جؤرى  A, B, C , D , E , Fبة خزمةتطوزارى مجوجؤلَى هةوايةوة بةثيَى ئةو ثؤلَينةى كة هاتووة لة برِطةى ()2.6
ى ثاشكؤى يازدة (.)11
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اجملال اجلوي املراقب

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

جمال جوي معرف األبعاد أ تقدم فيه خدمة مراقبة احلركة اجلوية اىل رحالت الطريان اآللي ورحالت الطريان البصري حسب
فئة اجملال اجلوي الذي تطري فيه.
مالحظــة " :اجملــال اجلــوي املراقــب " تعــبري عــام يقصــد بــه فئــات اجملــال اجلــوي  A, B, C, D, Eاملــزودة خب ـدمات
احلركة اجلوية حسب التصنيف الوارد يف الفقر  2.6من امللحق احلادي عشر.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 8168 Volume I, Doc 4444, Doc 9432

128. Controlled Flight
********************

Any flight which is subject to an air traffic control clearance.
طةشتيَكى ئامسانى ضاوديَرى كراو

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

هةر طةشتيَكى ئامسانى كة بةمةرجى وةرطرتنى مؤلَة بكريَت لة ضاوديَرى مجوجؤلَى ئامسانييةوة.
الرحلة اجلوية املراقبة

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

أي رحلة جوية يشرتط فيها احلصول على تصريح من مراقبة احلركة اجلوية.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444
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)129. Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC
*************************************************************

A means of communication between controller and pilot, using data link for ATC
communications.
ثةيوةندييةكانى نيَوان فرِؤكةوان و ضاوديَرى ئامسانى لة ِريَطةى لكى زانيارييةكانةوة
*******************************************************************

ئامرِازيَكة ثةناى بؤ ئةبريَت (بؤ لكى زانيارييةكان) بؤ ثةيوةنديى نيَوان فرِؤكةوان و ضاوديَرى ئامسانى بؤ خزمة
طوزارى ثةيوةندى ضاوديَريكردنى مجوجؤلَى هةوايى.
اإلتصاالت بني املراقب اجلوي والطيار عرب وصلة بيانات ((CPDLC

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

وسيلة لإلتصال بني املراقب والطيار أ يستعان فيها بوصلة بيانات خلدمة إتصاالت مراقبة احلركة اجلوية.
( References: Annex 2, Annex 10 Volume II and Volume III, Annex 11, Annex 15,
) (Doc 4444, Doc 9694

130. Control Pattern
******************

" A polar diagram of the control antenna. Modern integrated SSR antennas have a
modified cardioid " beamshape.
سنورى دابني كردن /بوارى كؤنرتؤلَ كردن

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

نةخشة سازييةكى جةمسةريية بؤ ئةنتيَناى كؤنرتؤلَى رِادار  ،ئةنتيَناكانى سيستمى ِرادارى طةرِانى الوةكى نوآ بة
ئاميَرى زؤر ثيَشكةوتوةوة بةكاردةهيَنريَن.
نطاق السيطرة
************

ختطيط قطيب هلوائي السيطرة .إن هوائيات منظومة الرادار الباحث الثانوي احلديثة مزودة بإجهزة حمسنة.
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131. Control Pulse
***************

A pulse ( P2 for Modes A and C, P5 for Mode S ) transmitted by the ground equipment
( SSR interrogator ) in order to ensure side – lobe suppression.
ترثةى كؤنرتؤلَ

***********

ترثةى ( P2ى جؤرى  Aو جؤرى  Cو  P5ى جؤرى  )Sثةخش دةكريَت لةاليةن سيستمة زةمينييةكانةوة (سيستمى
وةآلمثيَدةرِى رِادارى طةرِانى الوةكى) بؤ دةستةبةركردنى نةهيَشتنى كاريطةري ترثة ال بةالكان .
نبضة السيطرة
************

هي نبضة ( P2للنمط  Aوالنمط  Cو  P5للنمط  ) Sيتم بثها من قبـل املنظومـة األرضـية ( منظومـة املسـتجوب للـرادار
الباحث الثانوي ) لضمان إمخاد الت ثريات اجلانبية.
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684
132. Control Zone
****************

A Controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a specified
upper limit.
دةظةرى ضاوديَريكراو

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

كايةيةكى ئامسانى ضاوديَريكراوة لة خوارةوة دريَذ ئةبيَتةوة بؤ سةرةوة لةسةر رِوى زةوييةوة تا بةرزييةكى دياريكراو.
نطاق املراقبة

**********

جمال جوي مراقب ميتد من أسفل اىل أعلى أ إبتداءا من سطح األرض اىل حد علوي حمدد.
) ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432
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133. Convective Cloud
*********************

Cumuliform clouds which form in an atmospheric layer made unstable by heating at the
base or cooling at the top.
ثةرشة هةور /هةوريَكى ثةرش وبآلو

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

هةوريَكة لة ضينيَك لة بةرطةى هةوادا و ثيَك ديَت لة دؤخيَكى ناجيَطيريدايـة بـةهؤى طـةرمى لـةذ َيرةوة يـان سـاردى لـة
ضينةكانى سةرةوة.
السحاب احلملي

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

السحاب الركامي الذي يتشكل يف طبقة من طبقات الغـالف اجلـوي الـيت تكـون غـري مسـتقرة بسـبب التدفئـة عنـد القاعـدة أو
الربودة عند القمة.
) ( References: Doc 9837

)134. Converted Meteorological Visibility (CMV
***********************************************

A value (equivalent to an RVR) which is derived from the reported meteorological
visibility.
مةوداى(قةمضى) بينني لة بارى كةش ناسى ناجيَطريدا
********************************************

(نرخيَكة هاوتاية بؤ مةوداى بينني لةسةر فرِطة) لةو مةودايةوة وةرطرياوة كة لة رِاثؤرتى رِاطةيةندراوى كةش ناسيدا
هاتووة
مدى الرؤية يف األحوال اجلوية املتغرية

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

( قيمة مكافئة ملدى الرؤية على املدرج ) مستمدة من مدى الرؤية يف األحوال اجلوية املبلغ عنها.
) ( References: Doc 9365
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135. Convertible Currency
************************

A currency which can be exchanged for gold or a major currency.
ئةو ثارانةى ئالوطؤرى ثىَ دةكريَ

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

دراويَك بتوانريَت بطؤرِدريَتةوة بة زيَرِ يان دراويَكى سةرةكى .
النقود القابلة للتبادل
********************

عملة ميكن تبديلها بالذهب أو بعملة رئيسية .
) ( References: Doc 9161

136. Co-ordinated Search Pattern
****************************** *

Multi-unit pattern using vessel(s) and aircraft.
جؤرى طةرِانى هاوئةهانب  /رِيَكخراو

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

منونةيةكى ثشكنينى فرة اليةنة بة بةكارهيَنانى كةشتى و فرِؤكة دةكريَت.
منط البحث املنسق

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

منط متعدد الوحدات بإستخدام سفن وطائرات.
) ( References: Doc 9731 Volume II
)137. Co-ordinated Universal Time (UTC
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****************************************

International term for time at the prime meridian.
كاتى جيبانى ضوستِ /ريَكخراو

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

دةستةواذةيةكى نيَودةولَةتيية بؤ كا دانان ( كاتاندن) لةسةر هيَلَى دريَذايى سةرةكى .
التوقيت العاملي املنسق

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

اإلصطالح الدولي للتوقيت عند خط الطول الرئيسي.
) ( References: Doc 9731 Volume II
138. Co-Pilot
***********

A licensed pilot serving in any piloting capacity other than a pilot-in – command but
excluding a pilot who is on board the aircraft for the sole purpose of receiving flight
instruction.
ياريدةرى فرِؤكةوان
****************

فرِؤكةوانيَك هةلَطرى مؤلَةتة رِيَطةى ثيَدراوة بؤ ج َيبةج َيكردنى خزمةتطوزاريةكان لة بوارى سةركردةييكردنى فرِؤكة بؤ
هةر جؤريَك لة جؤرةكانى بةرثرسياريَتى جطة لة سةركردةييكردنى سةرةكى فرِؤكة هةروةها جطة لةو فرِؤكةوانةى
كةلةسةر فرِؤكةكةية تةنبا بؤ مةبةستى وةرطرتنى زانيارى فيَربون لةسةر فرِين .
الطيار املساعد

***********

طيار حاصل على ترخيص خيوله أداء اخلدمات يف جمال قيادة الطائرة ب ي صفة غري صفة قائـد الطـائرة ويسـتبعد مـن هـذه
الفئة الطيار الذي يكون على منت الطائرة لغرض وحيد يتمثل يف تلقي التعليم على الطريان .
) ( References: Annex 1, Doc 1002

139. Corporate Aviation
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*********************

The non-commercial operation or use of aircraft by a company for the carriage of
passengers or goods as an aid to the conduct of company business, flown by a
professional pilot employed to fly the aircraft. (Note that corporate aviation is a subset
of general aviation.)
فرِينى هاوبةش

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

بةطةرِخســتنى فرِؤكةيــةك بــة مةبةســتى نابازرطــانى يــان بــةكارهيَنانى فرِؤكةيــةك لةاليــةن كؤميانيايةكــةوة و لةاليــةن
.فرِؤكةوانيَكى ليَباتووةوة بؤ طواستنةوةى رِيَوا و طةشتيار يان كاآل كة تةنبا ثةيوةندييان بة خودى كؤمثانياكةوة هةبيَت
.  دائةنريَتGenearl Aviation  فرِينى هاوبةش بة بةشيَكة لة فرِينى طشتى: ت َيبينى
الطريان املشرتك
*************

تشغيل غري جتاري أو إستخدام طائرة من قبل الشركة يقودها طيار حمرتف لنقل مسـافرين أو أمتعـة ألغـراض تتعلـق بعمـل
.) الطريان املشرتك يعترب جزءا من الطريان العام: ( مالحظة.الشركة
( References: Annex 17 )

140. Corporate Aviation Operation
**********************************

The non-commercial operation or use of aircraft by a company for the carriage of
passengers or goods as an aid to the conduct of company business, flown by a
professional pilot(s) employed to fly the aircraft.
ثرؤسةى فرِينى هاوبةش

*******************
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بةطةرخســتنيَك بــآ بــوونى هــيض مةبةســتيَكى بازرطــانى يــان بــةكارهيَنانى فرِؤكةيةكــة لةاليــةن كؤمثانيايةكــةوة كــة
فرِؤكةوانيَكى ليباتو ىلَ ى خبورِيَت بؤ طواستنةوةى ِريَوا و طةشتياران يان طواستنةوةى كاآلى كؤمثانياكة.
تآبينى  :فرِينى هاوبةش بة بةشيَك لة فرِينى طشتى دائةنريَت.
عمليات الطريانِ املشرتك
*****************

تشغيل غري جتاري أو إستخدام طائرة من قبل الشركة يقودها طيار حمـرتف لنقـل مسـافرين أو أمتعـة ألغـراض تتعلـق بعمـل
الشركة ( .مالحظة :الطريان املشرتك يعترب جزءا من الطريان العام).
) ( References: Annex 6 Part II
141. Corporate Governance
*************************

Overseeing the running of a company or an entity by its management and its
accountability to shareholders and other interested parties.
بة ِريَوةبردنى دةزطاكان

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

سةرثةرشتى لةسةر بةر َيكردنى كاروبارى كؤمثانيايةك لة رِيَطةى بة ِريَوةبردن و ليَثرسينةوة لةاليةن هةلَطرا نى ثشكةكان
و اليةنة ثةيوةنديدارةكانى تر.
إدارة املؤسسات
***********

اإلشراف على تسيري شؤون شركة عن طريق إدارتها ومساءلتها إةاء محلة األسهم واألطراف املعنية األخرى.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
142. Correction Zone
******************

Additional airspace provided for the purpose of resolving conflicts.
ناوضةى رِاست كردنةوة

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

تةرخانكردنى كايةيةكى ئامسانى تر بة مةبةستى ضارةسةرى رِووبةرِوبونةوةى فرِؤكةكان .
منطقة التصحيح

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

تقديم فضاء جوي اضايف بغرض حل التعارض .
) ( References: Doc 9643
)143. Corrective Action Plan (CAP
*********************************

A plan of action to eliminate the cause of a deficiency or finding.
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ثالنى ِراستكردنةوةكان

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

كردنى ثالنيَك بؤ قوتار بوون لة هؤكار بؤ كةم و كورِى يان دةرئةجنام .
خطة اإلجراءات التصحيحية

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

خطة إجراءات للتخلص من أسباب القصور أو اإلستنتاج.
) ( References: Doc 9735
144. Correlated Tracks
********************

Tracks which have been correlated with a fight plan ( some times this term applies only
to tracks for which the Mode A code has been correlated with a call – sign in the
code/call – sign list, i.e. flight plan association ).
ِريَرِةوة( ئارِاستة) ثيَكةوةكان
***********************

ئةو ئارِاستانةن كة بةيةكةوة بةسرتاون لة ثالنى فرِينةكةدا ( زؤر جاريش ئةم دةستةواذةية بةكارئةهيَنريَت بؤ زانينى
ئارِاستانةى جؤرى  Aكةبةيةكةوة دةبةسرتيَنةوة لةطةلَ بانطةوازى فرِؤكةكة لة ليستى جؤرةكة  /يان بانطةوازى فرِؤكةكة
بؤ منونة ثالنى فرِينى بةردةست).
املسارات املرتابطة
*************

املسارات اليت مت ترابطها مع خطة الطريان ( أحيانا يستخدم هذا املصطلح للداللة فقط على املسارات اليت مت ترابط الـنمط
 Aمع نداء الطائرة يف قائمة النمط  /نداء الطائرة مثال ذلك خطة الطريان املصاحبة ).
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684

145. Correlation Criteria
***********************
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A number of pulse repetition intervals over which range correlation of replies must be
achieved in a sliding or moving window extractor before the presence ( or tentative
presence, subject to further tests ) of a plot can be declared.
ثيَودانطةكانى بةستنةوة

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

ذمارةى ئةو ماوانةى كة ترثةكان تيا دووبارة ئةبنةوة  ،ئةو ترثانةى كة ثيَويستة مةودا بؤ وةآلمةكانيان بةدةست بيَت
لة دةرةضةيةكى خليسك يان جوآلوةوة ثيَش دةرخستين (يان دةرخستنيَك وةك تاقيكردنةوة دةضيَتة ذيَر بارى
ثشكنينةكانى داهاتوو) بةر لة دةركةوتنى نةخشةكة .
معايري الرتابط
***********

عدد فرتات تكرار النبض الذي به ترابط املدى لإلجابات جيب أن يتحقق يف نافذة منزلقة أو متحركة قبل إظهـاره ( أو إظهـار
جترييب خيضع لفحوصات الحقة ) قبل بيان اخلارطة.
) ( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924

146. Cosecant Squared Antenna Pattern
***************************************

An antenna pattern for which the gain is proportional to the square of the cosecant of
the elevation angle. This rules in an approximately constant signal, as a function of
range, from an aircraft at constant flight level.
دووجاى كؤسيَكاندى بوارى هةوايى

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

بواريَكة بؤ ئةنتيَناى رِادار ئةوةى ليَوةى دةست دةكةويَت ِريَذةيية لةطةلَ دووجاى كؤسيَكندى طؤشةى بةرزييةكةى  ،ئةم
بنةماية سطنالَيَكى جيَطرية بؤ دووريى فرِؤكةكة لةسةر ئاستى فرِؤكةوانى جيَطري.
مربع قاطع متام جمال اهلوائي
***********************

جمال اهلوائي الذي به اإلكتساب يتناسب مع مربع قاطع متام ةاوية اإلرتفاع .هذه القاعدة تقريبـا إشـارة ثابتـة لبعـد الطـائرة
اليت على مستوى طريان ثابت.
) ( References: Doc 8071 Volume III

147. Cospas–Sarsat System
*************************
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A satellite system designed to detect distress beacons transmitting on the frequency of
406 MHz.
سيستمى ئامسانى بؤ طةرِان بةدواى كةشتيية ليَقةوماوةكاندا و سيستمى بة دواكةوتن بؤ مةبةستى طةرِان و فرياكةوتن
بةث َيى
****************************************************************************************
شلةمةنى (كوسباس – سارسا )
**************************

سيستميَكة لة سيستمى مانطةدةست كردةكان تايبة كراوة بؤ وةرطرتنى نيشانةى ضراوغةكانى هاواركردن كة لةسةر
لةرةلةرى  406ميطاهيَرتز ثةخش دةكريَت.
النظام الفضائي للبحث عن السفن املستغيثة ونظام التتبع ألغراض البحث واإلنقاذ بواسطة السواتل ( كوسباس – سارسات)

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

نظام ستاليت خمصص إللتقاط إشارات منارات اإلستغاثة اليت تبث على الرتدد  406ميكاهريتز .
) ( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III

148. Cost of Capital
*****************

The cost of raising debt or equity funds.
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تيَضونى سةرماية

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

تيَضونى ضارةسةركردنى قةرز يان سندوقى ثشكةكان.
تكلفة رأس املال

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

تكلفة تدبري الديون أو صناديق األسهم.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562
149. Cost Recovery Activity
*************************

A USOAP CMA activity that is paid for by the requesting State.
ضاالكيى طيَرِانةوةى تيَضوةكان
************************

ضاالكييةكة لة ضاالكييةكانى بةرنامةى ضاوديَرى بةردةوام لة بةرنامةى جيبانى بؤ وردبينكارى ضاوديَرى سةالمةتى
هةوايى ه وآلتى داواكار بةرانبةر بةو ئةركة شايستةكانى ئةدا .
أنشطة إسرتداد التكاليف

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

نشاط من أنشطة نهج الرصد املستمر للربنامج العاملي لتدقيق مراقبة السالمة اجلوية تدفع الدولة الطالبة مقابال عنه.
) ( References: Doc 9735
)150. Coulomb (C
***************

The quantity of electricity transported in 1 second by a current of 1 ampere.
كؤلؤمب (يةكةى ثيَوانةى برِى كارةبا)

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

برِى ئةو كارةبايةى كة لة ماوةى يةك ضركةدا دةطوازريَتةوة لةاليةن تةزوويةكةوة برِةكةى يةك ئةمثيَربيَت.
الكولومب ( وحدة لقياس كمية الكهرباء )
*******************************

كمية الكهرباءِ اليت يتم نقلها خالل ثانية واحدة من قبل تيار قدره واحد أمبري.
) ( References: Annex 5

151. Course
********

The intended horizontal direction of travel of a craft.
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ئارِاستة

*******

ئارِاستةى ئاسؤيى مةبةست بؤ رِؤيشتنى فرِؤكةيةك يان كةشتييةك.
املسار

******

اإلجتاه األفقي املقصود لسري طائرة أو سفينة.
) ( References: Doc 9731 Volume II and Volume III

)152. Coverage Factor (C
**********************

The ratio of the search effort (Z) to the area searched (A). C = Z/A. For parallel sweep
= searches, it may be computed as the ratio of sweep width (W) to track spacing (S). C
W/S.
فاكتةرى داثؤشني
**************

ِريَذةى هةولَى طةرِانى (  ) Zبؤ ئةو ناوضةيةى تيا ئةجنام ئةدريَت  ،بةالَم دةكريَت طةرِان بة رِووثيَوى تةريبى ئارِاستةكان
بذم َيردريَت بة رِيَذةى ثانى رِووثيَوى (  ) Wبؤ رِووبةرى نيَوان ئارِاستةكان.
عامل التغطية

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

نسبة جمهود البحث (  ) Zاىل املنطقة اليت جيري فيها أ أما البحث باملسح املتواةي املسـارات فيجـوة أن حيسـب علـى أنـه نسـبة
عرض املسح (  ) Wاىل املساحة الفاصلة بني املسارات.
) ( References: Doc 9731 Volume II and Volume III
153. Craft
********

Any air or sea-surface vehicle, or submersible of any kind or size.
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طاليسكة

*******

طاليسكةى هةوايى يان دةريايى يان ذيَرئاوى (غةواسة) لة هةر جؤر و قةبارةيةك.
مركبة

******

مركبة جوية أو حبرية سطحية أو غواصة من أي نوع أو حجم.
) ( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III

154. Credit
*******

Recognition of alternative means or prior qualifications.
باوةرِثيَكردن يان رِاستاندن

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

دياريكردنى ئامرِازةكان يان تواناكان يان ئامادةيية ثيَشينةكان.
اإلعتماد أو التصديق
****************

حتديد الوسائل أو اإلمكانات أو املؤهالت املسبقة.
) ( References: Annex 1
155. Crew Member
****************

A person assigned by an operator to duty on an aircraft during a flight duty period.
336

ئةندامى دةستةى فرِؤكةوانى
***********************

هةركةسيَك لةاليةن ئيشثيَكةرىئامسانييةوة ِراسثيَردريَت بة ئيش كردن لةسةر فرِؤكةكة لة ماوةى طةشتدا.
عضو طاقم الطائرة

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

أي شخص يكلفه املشغل اجلوي بالعمل على الطائرة خالل مدة الرحلة.
( References: Annex 6 Part I and Part III, Annex 9, Annex 18, Doc 9734 Part A and
) Part B, Doc 9957, Doc 1002

156. Crew Resource Management
*******************************

Team-based Human Factors training for flight crews.
بة ِريَوةبردنى سةرضاوةكانى دةستةى فرِؤكةوان

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

رِاهيَنانى بةكؤمةلَ بؤ دةستةى فرِؤكةوانى فرِؤكةكان لةسةر فاكتةرة مرؤييةكان.
إدارة مصادر طاقم الطائرة

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

التدريب اجلماعي لطواقم قيادة الطائرات على العوامل البشرية.
) ( References: Doc 9824
)157. Critical Elements (CEs
**************************

The critical elements of a safety oversight system encompass the whole spectrum of
civil aviation activities. They are the building blocks upon which an effective safety
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oversight system is based. The level of effective implementation of the CEs is an
indication of a State’s capability for safety oversight.
هؤكارة(فاكتةرة) شلؤقةكان

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

فاكتةرة شلؤقةكانى سيستمى ضاوديَريى سةالمةتيى ضاالكيية جياوازةكانى فرِينى شارستانى ئةطريَتةوة ،ئةو بناغانـةن كـة
ثايــةى ضــاوديَريى ســةالمةتني  ،ئاســتى ج َيبــةج َيكردنى كــارا بــؤ فاكتــةرة (رِةطــةزة) شــلؤقةكان ئاماذةيـة بـؤ توانــاى وآل
بؤضاوديَرى كردنى سةالمةتى.
العناصر احلرجة

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

تشمل العناصر احلرجة لنظام مراقبة السالمة خمتلف أنشطة الطريان املدني أ وهي اللبنـات الـيت يسـتند إليهـا نظـام مراقبـة
السالمة الفعال ويشري مستوى التنفيذ الفعال للعناصر احلرجة اىل قدرة الدولة على القيام مبراقبة السالمة.
) ( References: Doc 9735

)158. Critical Engine(s
*********************

Any engine whose failure gives the most adverse effect on the aircraft characteristics
relative to the case under consideration.
Note.— On some aircraft there may be more than one equally critical engine. In this
case, the expression “the critical engine” means one of those critical engines.
بزويَنةرى شلؤق يان ترسناك
**********************

ثةككةوتنى بزويَنيَك كة كاريطةرى زؤر بكاتة سةر رِةوشى فرِؤكةكة بةثآى دؤخى ضاوةرِوان كراو.
ت َيبينى  :لة هةندآ فرِؤكةدا زياتر لة يةك بزويَن هةية كة لة دؤخى شلؤقدان لةم بارةدا يةكيَك لة بزويَنةرةكان بة
بزويَنى شلؤق ناوزةد دةكريَت.
احملرك احلرج أو اخلطري
*******************

حمرك يؤثر عطله بشكل شديد على خصائص الطائرة وفقا للحالة املفرتضة.
مالحظة – .قد حيصل يف بعض الطائرات أن يكون هناك أكثر مـن حمـرك واحـد يف وضـع حـرج ففـي هـذه احلالـة إن تعـبري
احملرك احلرج يقصد به أحد تلك احملركات احلرجة.
) ( References: Annex 8
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159. Critical Level
***************

The minimum effective irradiance from a visible laser beam which can interfere with
critical task performance due to transient visual effects.
ئاستى شلؤق

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

اليةنى كةمى تيشكاندنى كارا لة تيشكى ليَزةرى بينراو كة دةكريَت بضيَتة جيَبةجيَكردنى فةرمانيَكى شلؤقةوة كة ِروو
بدا بةهؤى ئةو كاريطةريية بينراوةى كة تآ ئةثة ِريَت .
املستوى احلرج

***********

احلد األدنى لإلشعاع الفعال من شعاع ليـزر مرئـي مـن شـ نه أن يتـدخل يف أداء مهمـة حرجـة بسـبب مـا حيدثـه مـن تـ ثريات
بصرية عابرة.
) ( References: Doc 9815
160. Critical Phases of Flight
**************************

The period of high workload on the flight deck, normally being the periods between the
beginning of taxiing until the aircraft is on the route climb phase and between the final
part of descent to aircraft parking.
قؤناغةكانى فرِينى شلؤق

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

ئةو ماوةيةى كة لة كابينةى فرِؤكةوانةكةدا ماندوبون و كاريَكى قورسى تيَداية  ،دوو ماوةش ئةطريَتةوة هةر لة سـةرةتاى
كارثيَكردنى بزويَنى فرِؤكةكة لةسةر زةوى تا هةلَطةرِان( هةلَسان) بؤ ِريَطاى طةشتةكة و لةبةشى كؤتايى قؤنـاغى دابـةزين
تا وةستانى فرِؤكةكة لةسةر ثاركى وةستان.
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مراحل الطريان احلرجة

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

املدة اليت تنطوي على عبء عمل كبري يف مقصورة القيادة وتشمل عـادة الفرتتـني املمتـدتني مـن بدايـة حتـرك الطـائرة علـى
أرض املطار حتى مرحلة صعود الطائرة بإجتاه طريق الرحلة ومن اجلزء األخري من مرحلـة النـزول حتـى توقـف الطـائرة يف
املرآب.
) ( References: Doc 1002

161. Critical Surfaces
*******************

Surfaces of the aeroplane that shall be completely free of ice, snow, slush or frost
before takeoff. The critical surfaces shall be determined by the aeroplane manufacturer.
ِروكارة شلؤَقةكان

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

ِر ووةكانى فرِؤكةيةكـة كـة ثيَويسـتة بآطـةرد بـن يـان ثـاك بـن لـة سـةهؤأل  ،بةسـنت  ،يـان بـةفرى تـواوة ثـيَش هةلَطـةرِانى
فرِؤكةكة  ،ثيَويستة اليةنى دروستكةرى فرِؤكةكة ِرووة شلؤَقةكان ديارى بكا .
األسطح احلرجة
*************

أسطح الطائرة اليت جيب أن تكـون خاليـة مـن اجلليـد أو الصـقيع أو الثلـوج الذائبـة قبـل إقـالع الطـائرة علـى أن يـتم حتديـد
األسطح احلرجة من قبل اجلهة املصنعة للطائرة.
) ( References: Doc 9640
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162. Cross-Country
*****************

A flight between a point of departure and a point of arrival following a pre-planned
route using standard navigation procedures.
بة سةروآلتدا

***********

فرِين لة نيَوان خالَى بةجآهيَشنت و خالَى طةيشنت بة رِيَرةويَكى ئامسانيدا كة لةوة وثيَش نةخشةى بؤ كرابيَت بة
. بةكارهيَنانى رِيَكارةكانى كةشتييوانى ثيَوانةيى
عرب البلد
*******

.الطريان بني نقطة املغادرة ونقطة الوصول بإتباع ممر جوي مت التخطيط له مسبقا بإستخدام سياقات املالحة القياسية
( References: Annex 1 )
163. Cross-Crew Qualification
****************************

A type rating qualification using a type rating transition course, for which a pilot
receives training credit for the technical similarities and common operational and
handling procedures of another aircraft type for which he or she is qualified.
Note.— The training credit allows an approved reduction in the type rating course,
compared with the type rating course used to qualify those pilots who do not receive
such a credit.
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فرة ئامادةييى دةستةى فرِؤكةوان

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

دةركردنى بةلَطةى ئامادةطى بؤ جؤريَكى تر لة فرِؤكة بة بةكارهيَنانى خوليَكى رِاهيَنان بؤ طؤرِينى جؤرى ئامادةطى
(ليَباتويى) (ليَزانى)  ،تيَيدا فرِؤكةوان برِوانامةيةكى رِاهيَنان وةرئةطريَت بةو اليةنانةى كة هاوشيَوةن لة تةكنيكدا نيَوان
جؤرى ئةو فرِؤكةيةى لةسةرى ِراهيَنراوة لةطةلَ جؤريَكى تر و وةرطرتنى ِريَكارى خستنةكارى و مامةلَةكردن لةطةلَ
هةردوو جؤرةكة.
تيَبينى  :دةكريَت بؤ ئةم برِوانامةية كةمكردنةوةيةك بكريَت لة ماوةى رِاهيَنانةكةدا بؤ فرِؤكةكة بة بةراورد لةطةلَ
ماوةى ئاسايى ثيَويست بؤ هةمان جؤر كة فرِؤكةوانةكان وةرى ئةطرن ئةو فرِؤكةوانانةى كة تا ئيَستا برِوانامةى ئامادةيان
نيية.
تعدد األهلية لدى الطاقم

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

هو إصدار األهلية لطراة إضايف بإستخدام دورة تدريبية لتحويل طراة األهلية أ يتلقى فيها الطيار إعتمادا تدريبيا بش ن أوجه
ال تشـابه التقنيـة بـني طـراة الطـائرة املؤهـل للعمـل عليهـا وطـراة آخـر أ وكـذلك إجـراءات التشـغيل والتعامـل املشـرتكة بــني
الطراةين .
مالحظــة  :يتــيح تلقــي هــذا اإلعتمــاد التــدرييب إجــراء ختفــيض معتمــد يف مــدة الــدورة التدريبيــة اخلاصــة بإصــدار األهليــة
لطراة طائرة أ بامل قارنة مـع مـدة الـدورة التدريبيـة املعتـادة للت هيـل لـنفس الطـراة الـيت يتلقاهـا أولئـك الطيـارين مـن غـري
احلاصلني على هذا اإلعتماد التدرييب.
) ( References: Doc 9379

)164. Cross-Track Tolerance (XTT
******************************* **

A fix tolerance measured perpendicularly to the nominal track resulting from the
airborne and ground equipment tolerances and the flight technical tolerance (FTT).
الدان لةسةر ئارِاستة
****************

الدانيَكى دياريكراو ثيَوراو بة شيَوةيةكى ستونى لةسةر ئارِاستةى ئاسايى ِرووئةدا لة ئةجنامى الدانيَك (هةلَةيةك) لة
ئاميَرة زةمينيةكان يان ئةو ئاميَرانةى كةلةسةر فرِؤكةكان هةلَطرياون يان تةكنيكةكانى فرِؤكةوانى .
إحنراف عرب – املسار
***************

إحنراف حمدد مقاس بشكل عمودي على املسـار اإلعتيـادي ينـتج عـن إحنرافـات األجهـزة األرضـية أو تلـك احملمولـة علـى مـنت
الطائرة أو تقنيات الطريان.
) ( References: Doc 8168 Volume II
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165. Cruise Climb
****************

An aeroplane cruising technique resulting in a net increase in altitude as the aeroplane
mass decreases.
هةلَطةرِانى(هةلَسانى)بةردةوام

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

. بةسوك بونى كيَشى فرِؤكةكة بةرزبونةوةيةكى بآ خةوش دروست دةبيَت، جؤريَكة لة فرِينى راست و راست
التسلق املستمر

***********

.طريقة للطريان املستقيم أ تنتج عنها ةيادة صافية يف اإلرتفاع كلما إخنفضت كتلة الطائرة
( References: Annex 2, Doc 4444 )

166. Cruise Relief Pilot
*********************

A flight crew member who is assigned to perform pilot tasks during cruise flight, to
allow the pilot-in-command or a co-pilot to obtain planned rest.
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فرِؤكةوانى جيَطرةوى سةركردةى فرِؤكة لة كاتى فرِينى رِاستةوانة

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

يةكيَك لة دةستةى فرِؤكةوان ناو ئةنريَت (ديارى ئةكريَت) هةستيَت بة كارى فرِؤكةوان لة كاتى فرِينى رِاستدا بؤ ثيَدانى
دةرفةتيَك بؤ فرِؤكةوان يان ياريدةدةرةكةى بؤ وةرطرتنى بةشيَك حةوانةوة.
الطيار الذي حيل حمل قائد الطائرة أثناء طريانها املستوي

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

أحد أفراد طاقم الطائرة يتم تسميته ألداء مهام وواجبات الطيار أثناء طريان الطائرة بشكل مسـتوي كـي يـوفر فرصـة لقائـد
الطائرة او مساعده للحصول على فرتة إسرتاحة خمططة.
) ( References: Annex 6 Part I
167. Cruising Level
*****************

A level maintained during a significant portion of a flight.
ئاستى فرِينى ِراستةوانة

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

ئاستيَكة لة فرِين كة فرِؤكةوان ثاريَزطارى لبَ ئةكا لة بةشيَكى زؤرى طةشتةكةيدا.
مستوى الطريان املستقيم

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

مستوى حياف عليه الطيار طوال جزء كبري من الرحلة.
) ( References: Annex 2, Annex 3, Annex 6 Part I, Annex 11, Doc 4444, Doc 1002

168. Culture
*********

All man-made features constructed on the surface of the Earth, such as cities, railways
and canals.
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ِرؤشنبريى/كلتور

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

هةرشتيَك كة مرؤظ دروستى كردوة لةسةر رِووى زةوى وةكو شار و هيَلَى شةمةندةفةر و كةنالَةكان.
الثقافة
********

كل ما بناه األنسان على سطح األرض مثل املدن والسكك احلديدية والقنوات.
) ( References: Annex 4, Annex 15, Doc 9881
)169. Cumulative Probability of Success (POSc
**********************************************

The accumulated probability of finding the search object with all the search effort
expended over all searches to date. POSc is the sum of all individual search POS
values.
كةلَةكةبوونى ِريَطاكانى طةرِان
*************************

كةلَةكةبوونى شارةزايى و ثسثؤرِي بؤ دؤزينةوة لةسةر ئاماجنى طةرِانى ئةجنامدراو لةطةلَ هةموو هةولَيَك بؤ طةرِان لة
تةواوى كردةكانى سؤرا كردن كة تا ئةو كاتةى كة كراوة  ،ئةم شارةزايية كؤى بةهاى تاكةكانة بؤ بةدةست هيَنانى
سةركةوتن لة ثرؤسةكانى طةرِان.
اإلحتمال الرتاكمي للبحث

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

اإلحتمال الرتاكمي للعثور على هدف البحث مع كل جمهود البحـث املبـذول يف مجيـع عمليـات البحـث الـيت أجريـت حتـى هـذا
الوقت وهو جمموع القيم الفردية إلحتماالت النجاح لعمليات البحث.
) ( References: Doc 9731 Volume II
)170. Cumulative Relative Effort (Zrc
***********************************

The sum of all previous relative efforts plus the relative effort for the next planned
search effort. This value determines the optimal search factor. Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3
+...+ Zr-next search
كةلَةكةبوونى هةولَة ِريَذةييةكان

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

كؤى هةموو هةولَة رِيَذةييةكانى ثيَشوو ( +كؤ) هةولَى رِيَذةيى بؤ هةولَى طةرِانى داهاتووى برِيار ليَدراو  ،ئةم نرخة
باشرتين هؤكارى طةرِان ديارى ئةكا . Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3 +...+ Zr-next search

345

اجملهود النسيب الرتاكمي

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

جمموع كل اجلهود النسبية السابقة ةائدا اجملهود النسيب جلهد البحث التالي املقرر وحتدد هذه القيمة عامل البحث األمثل.
Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3 +...+ Zr-next search
) ( References: Doc 9731 Volume II
171. Current Assets
****************

Assets that can be realized within one year.
رِةضةلَةكى دةستاودةستكراو

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

رِةضةلَةكيَك كة دةتوانريَت لةماوةى يةك سالَدا دةست بكةويَت.
األصول املتداولة

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

أصول ميكن أن تتحقق خالل سنة واحدة.
) ( References: Doc 9161, Doc 9562

172. Current Data Authority
*************************

The designated ground system through which a CPDLC dialogue between a pilot and a
controller currently responsible for the flight is permitted to take place.
دةستةآلتى زانيارييةكانى ئةم كاتة

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

سيستميَكى زةمينى ديارى كراوة بةهؤيةوة طفتوطؤى نيَوان فرِؤكةوان و ضاوديَرى ئامسانى بةرثرس لـةو كاتـة ى طةشـتةكة
دةكريَت بةهؤى لكى زانيارييةكانةوة.
سلطة البيانات الراهنة

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

النظام األرضي املعني الذي جيري من خالله احلوار عرب وصلة البيانات بني الطيار واملراقب اجلوي املسؤول عندئذ عن الرحلة
اجلوية.
) ( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9880 Part I
173. Current Flight Plan
**********************

The flight plan, including changes, if any, brought about by subsequent clearances.
Note.— When the word “message” is used as a suffix to this term, it denotes the content
and format of the current flight plan data sent from one unit to another.
ثالنى فرِينى ئيَستا
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****************

ئةو ثالنى فرِينةية كة لةطةلَ هةمو طؤرِانكارييةكاندا دةبيَت جآبةجآ بكريَت لةو كاتةدا  ،بةث َيى ئةو مؤلَةتةى كة
دةدريَت ثاش مؤلَةتةكانى سةرةتا .
ت َيبينى  :ئةطةر ئةو مؤلَةتة بة وشةى ”(“messageنامة) دةستى ثآكرد  ،مةبةست لةو وشةية ناوةرؤك و شيَوةى
زانيارييةكانى ئةو ثالنى فرِينة كارثيَكراوةية كة لةو كاتةدا نيَردراوة لة بةشيَكةوة بؤ يةك َيكى تر .
خطة الطريان السارية

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

خطة الطريان مبا فيها من تعديالت حمتملة اليت تصبح سارية املفعول مبقتضى تصاريح الحقة للتصريح األول.
مالحظة  :إذا سبقت هذا املصطلح كلمة " رسالة " أ كان القصد مـن العبـارة حمتـوى وشـكل بيانـات خطـة الطـريان السـارية
املرسلة من وحدة اىل أخرى.
) ( References: Annex 2, Doc 4444

)174. Cyclic Redundancy Check (CRC
*************************************
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A mathematical algorithm applied to the digital expression of data that provides a level
of assurance against loss or alteration of data.
دةستكةوتى خوىل لة ضةند بارةبونةوةدا

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

لؤكاريزمى ذميَرةيى ج َيبةج َيدةكريَت لةسةر دةرِبرِينى ذمارةيى زانيارييةكان و بةشيَك لة دةستةبةرى (دلَنيايى)ئةدا
بةوةى ئةو زانيارييانة كة ون نةبن و نةطؤ ِريَن.
التحقق الدوري من التكرارية

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

خوارةميات حسابية تطبق على التعبري الرقمي للبيانات وتعطي قدرا من الضمان ب ن البيانات لن تضيع ولن تتغري.
( References: Annex 4, Annex 11, Annex 14 Volume I and Volume II, Annex 15, Doc
) 8168 Volume II, Doc 9613, Doc 9905
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فةرهةنطؤك
354

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

تلتقائي

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

دةظةر

منطقة

Route

رِةضةلَةك

اصل

Asset

سيَرة  ,ضاو برِكردن

السمت

Azimuth
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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

كؤتايى
356

