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 پێـشـەکـى

ــ      ــى وە   ــفڕۆ د  فىکەدنە ــەە کە   ــ ل وەدا ن ە ــ ل گوم ــ ەەدا وەک رنێا ەە ــب وودەە ەرات ي  رد 

وەشێواڕکى گشتى ت  ئەست ش ڕىڵێکى گرەگ د  ڕ رڕ ل وەاەوا وە ئ   ەک ري ک ري ڕىژنەەي د ژڕـ ەى 

كـ  ( نوطەرنل نومدەى)مرىڤ د پێشکەدتاى کۆمەڵگ ي ئ  امەزن  ده وە ت ڕبەتى  فىکەدنەى ش ر ت ەى 

ۆ مرىڤ د کۆمەڵگ  وۆتە الڕەەێکـى گرەـگ د  ڕـ ر وە  و گون تاەداپەڕوا تە وە وونري خزمەتگوزنري 

 .ڕىژگ را ن 

ــۆڕە  ــ ل نەڕە و ــ ەى ڕىژنەەي مــرىڤ د ڕادتــى پێشــکەدتۆ وەر ادنمە وەوەر ئەداي پێوڕســتەک ەى ژڕ

 فىکەدنەى ش ر ت ەەش ش ل وە ش ەى ئەد پێشکەدتاە پێوڕستى وە  نە ەى ڕێگـ  د  ەسـتمى دن نەڕە 

 .  وونر ن جێ وەجێ وک ت د  ا تەوەري  ەالمەتى وۆ وک ت  کە وتونەێب ئەرکەک ەى مرىڤ وەد

 فىکەدنەى د  فڕاى ش ر ت ەى وە  ردشتى خۆي پێوڕستى وە ڕێکخستۆ د  ڕـزنڕۆ کر ەـى کـ ڕەي 

نەڕ  ده و   نە ەى واەم  د ڕێس ي تۆکمە د ڕێـ  د پێـ  وەنەمـ ل ( نوفض ء نوجوى )ئ  م ەى دداڵت

ــتمەک ــ  وــۆ  ەس ــتاەي ك ــێونزي ئەد ڕێکخس ــ ل وە ــەر زادي د  ادردوەري ش  ەى  فىکەخ ەەک

 . فىکەخ ەەک ل ئەكرێب 

 دنی کۆت ڕى نێا ەى جەەگە جەه ەەەکـ ل د  اركەدتاـى  ارن دڕشـتەک ەى ئەد جەەگـ ەە ژڕاگەڕەکـى 

دنڕ ل نێا ڕ  ک ڕەدا کە پێوڕستى کر دا ڕێکخرند د وەژە  د  ا ت  د ئ ژنەسەک ل  رد ب وکـرێۆ وـۆ 

ەەداي  ەروە ەوێ ی ئ مرنزاك ەى وونري  فىکەدنەى د  فڕۆ ت  ك ر گەڕشـتە ڕێکخستۆ د  ێزنڕۆ کر 

کـ رکر ەى  وە ئ کـ مىئەداي ڕێکخرنداێ   رد ب وکرێـب وە ژێـر تەتـري ەەتەدا ڕەکگرتواکـ ل 

د پ شـکۆي ( 4411)خەو تى دداڵت ل و  ت ڕبەتى دداڵت ەى وەشدنروود وە ڕێکەدتاا مەي شـەک ۆۆ  ـ ڵى

 International Civil Aviation)ڕێکخرندي  فڕاى ەێو ادڵەتى ش ر ت ەى ڕێکەدتاا مەکە وە ە دي

Organization ICAO )    وۆ گرەگى  نل وە ک ردت الکى وونري  ـفڕۆ د  فىکەدنەـى ش ر ـت ەى کە

 . UNوودل وە واەم  د وا ۆەي  نڕشتاى ڕ   ی  فىکەدنەى د  فڕۆ وۆ دداڵت ەى ژێر  ڕەي 

ە  قوە ۆەي وونري  فىکەدنەى د ڕىشۆ کر ەەداي وەر د نزري ئەد داک پێوڕستەەکى ڕن اوە اري ئ

وەرێزنەەي کە پەرىشۆ وۆ  ێروودل د زنەەاى واەم ک ەى ک رکر ل وە  فىکەخ ەە د ئەد ڕێام ڕەە 

واەڕاتە ەەي کە وونري  فىکەدنەى وە ەر  رد ب وودا نەردان   ەرات ک ەى مێژدي  رد ب وودەى 
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ڕەک ل وۆ ڕێکخستۆ د ئ م  ا  زي د ڕێکخستاى گەشتەک ل ئە  كتێب   وەژەە د ڕێکخرندا ەێو ادڵەتى

 .وبێتە  ەرت داڕەك وۆ خوێاەرنل 

ك کاڵد ڕىژەەڕەکەشۆ وۆ ڕىشاکر ەەداي ئەد ڕێگ   ددراي کە وە انەڵبەتە ئە  جۆرا ەو ەا ەە د

ي دداڵت ەى تر پێشم ەە د کە ئ ڕاداي کور  ت ل ت داڕێم ەە وۆ واە تا ەى تەالري  فىکەدنەى کە ن دت 

 .وتونەەۆ ک ردنەى پێشکەدتۆ وخەڕاەڕێ 

ئەگەر  فىکەدنەى د  فىکەخ ەە  دد ورنوەي تەدندکەري ڕەکتروۆ ئەدن ڕ   ی  فىکەدنەى د ڕێام ڕى ڕە 

پەڕواەدي  نراك ل کە وە  ددتوێ ي ئە  کتێبە ن ەو ـرندا  اوـاە نەدێاـى ئـ دێتەكر ل د وک ەـدل د 

   .شگوزارنەى مرىڤ وەرجە تە وودەى ک رکر ل وۆ خۆ

کور  ت ل وە  ردشتى جوگرن ە ي ووده وـ   ـەرت داي تەەـدڕۆ ن دکێشـەي گرەگـى  ـەر ا  د 

ە تونەرێب وە  اروێب وە ڕادتى پێشکەدتاى جەه ل گەر ئێم  خۆم ل  رڕ ي ەەکەدڕۆ  ددر ەە  ال  دي 

شـى وـ  ئە ـتۆي ەكتەکاەوۆژڕ  د جەه ەگەري ڕنم ل وم وێب د كە ەش و   رڕ م ل ە كەدێب ئۆو ڵـ  

 .خۆم ە  

ئ م ەج وە ئ م  اکر ل د پێشکەشکر ەى ئە  کتێبە ك  پوختەڕەکە وە  ىکۆماەب د وەوگەە مەک ەى 

ڕێکخرندي  فڕاى ەێو ادوەتى ش ر ت ەى ت  وبەت  نەەگ دێکى تر وۆ ڕێخوشکر ل وەوەر ا  ئەد 

ان   ڕ رڕەكەش وێب وۆ وەڕێزنەەي کە پەرىشۆ وۆ ێروودل د ک رکر ل وە وونري  فىكەدنەى نەرد

 ادڵەمەەدكر ەى کتێبخ ەەي کور ي وە  جۆرا  ەرت دنەە وە نەوني ئەداي  ەرات ي ک ردنەێکى پف 

 .زنەسب د  ود  وەخش وێب وۆ وونري  فڕۆ د  فىکەدنەى وە كور  ت ەدن 

 

       گەشبەام وەداي ئە  ک ردنەە وێ ددت ل وەڕێکەدتوا ت  قۆە ۆى كۆت ڕى                      

  ردد  وۆ   ئەدك    ەەش ك  م ەدددل وە پێا د  ئ زن کر ەى وەري مرىڤ 
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 //ــوپــــ س  ــــ

 . رىزائە  ک را پەکر ەى ک ر  وودل وەجێ وەجێ ێزنەە کە ن دئە  وەڕ  وپ س وۆ

ێکستەک ەى گرتە ژک ري  فىکەدنەى کە ئەرکى کۆکر ەەداي تندێوەڕێز   خر  رج محمد ڕ .1

 .عەراوى ئە تۆ وە زم ەى 

 .دێاەک ل ت د ێري ئ  م ەى وە ئ م  اکرەى  ندێژک ريوەڕێز ک ز  على مب رک ڕ .2

 .ۆ گرتە ئە ت  ە  ع کە ەود ەاى ڕاشاو ى کتێبەي خ تود مەدڕ .3

  م ل ص وح ق ضـى وـۆ پێـدنتوەەدا د ڕن ـب كـر ەەداي عەد د وەڕێزنل  نە  محمد  ە .4

 . ەک لنەڵ

  .كتەبەكە  وەڕێز ك ردنل عبدنوكرڕم وۆ  ڕزنڕەاى ە د .5
 

 .وۆ ئە  ەود ەاە  ڕ رمەتى  ار  وودخێزنەم ئەكە  کە ي ( ە    )  وپ  ى 

 ەش ــشکــپێ

 //ئــــە  کتێبە پێشکەش 
 

 وەد کە ەي  ەرق  لەي ک ردنەێکى ەوێ ڕ  وەراد ئـــــ  ۆ 
 خـــــون ڕ رد ڕ دارم ل وێب 

 

 ندێژک رڕش ر ت ەى  ئەەدنزڕ ری

 ط نر عبدنول  ق  ر

 ری گشتى  فىکەخ ەەێواوەڕوە

 5112ز ىەەدر ي 1

51/3 /5112 
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 رِيَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION  

[ ICAO ] 
 

 
 

 ICAOسةرهةَلدان و دروست بوونى 
 

نى ةكاوستى جةنطى سةدةى بيستةم و ثَييتاةلة سةر كاريطةرى ثَيشكةوتنى ئامرازةكانى طواستنةوة
بةهَوى بة تايبةت بوو  [َوكةبةفِر]طواستنةوةى ئامسانى لةسةر  جيهانى و دةرهاويشتةكانيان
ضارةسةرى  نةيدةتوانى تواَلويةك نها نَيودةوَلةتى بة شَيوازَيك تةدروست بوونى كَيشةيةكى 

ئامسانى و ثَيكى لة طواستنةوةى ئاسايش و سةالمةتى و ِرَيك  ثَيويستى،  كَيشةكة لة ئةستَو بطرَيت
مبةزرَين  دا( ميالحي)كةشتيةوانى  و ئامَيرةكانى ندروست بكرَي فِرَوكةخانةكان كةخواست واى دة

 . ةِرطنةن و خبرَيدابني و فراوان بكرَي ناسىوَيستطةى كةش و
َيطا خستنى ِردان بؤ يةكهةوَل هةروةهاوودانى طرفت و كَيشة و لَيك تآنةطةيشنت بَو بةرطرتن لة ِر

ياسايةك  دانانىست بة يوثَي كةوانيؤبؤ بوارى فِر هةبووةتى طرنطيةكى بنةِر كة انَيكارةكو ِر
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كردنى سةالمةتى دابين بة مةبةستىئةويش  ي هةوايىيياسا[ Air Law]ئةكرد بةناوى 
ديزاينى فِرَوكةخانةكان يان  ومَوَلةتى فِرَوكةوانى  وخستنى مجوجَوَلى هةوايى َيكِر بؤفِرَوكةوانى 

 كى فراوان و بَىووبةرَيِر ؤكةوانىفِرلة بةر ئةوةى  ةكةبوار ويست بؤى ثَييةكى ترهةر وردةكار
 . سنورة

 

ساَل لة بةكارهَينانى [ 7]دةوَلةتى ئةوروثى بوو دواى  11ةدا هةوَلى لةو بواركة درا  َليةكةم هةو
و  راكَيدانانى ِربَو  هةوَلة سةركةوتنى بةدةست نةهَينا ئةم بةاَلميةكةم فِرَوكةى بارهةَلطرى قورس 

بَو ئاشتى  ةنسارةف لة كَونفرانسى درا 1111، هةوَلى دووةم لة ساَلى  بوارى فِرَوكةوانى بؤ َيساِر
بةكارهَينانى فِرَوكة  لة هَوى زياد بوون و ثَيشكةوتنيةكةم بوو بة جيهانى جةنطى  ئةوكاتةى كة

 . و لةبةر ضاو بةشَيوةيةكى كاريطةر
 كةشتيةوانى ى جيهانى بَوكَيَيكةوتنطةيشتنة دانانى ِرلة ئةجنام دا  تانةاَلوئةو و نفراسةداكَو ولة
ةتدا طرنطى ئةدا بة وردةكارى كة لة بنةِر[ امليثاق الدولي للمالحة اجلوية] (مالحةى هةوايى)

ليذنةى جيهانى ]َيكخراوَيك دروست بوو بة ناوى ِرلة ئةجنامدا  ، هونةرى بَو فِرَوكةوانى شارستانى
َيكةوتنى ثاريس ِر ى[34]بةثآى مادةى مؤركرا  كةَيكةوتنةِر ،[ ICAN (ايكان ) َوكةوانىبَو فِر

كةشتيةواني َيكخراوة هاندان بوو بَو ثَيشكةوتن لة بوارى ئاماجنى ئةم ِر ،1111ى اكتوبرى 13لة 
ش كةلةوةوثَيكةشتيةوانى هةوايى َيكةوتنى جيهانى بَو ِر]لة كاتَيكدا [ يةواجلالحة امل]هةوايى

جآبةجآكردنيشى دا يشلة هةمان كات سنوردار بووكى كةوتنَيَيِر لة خَويداخؤى  دروست بوو بوو
 .وة لةسنورَيكى ديارى كراودا بووبة هةمان شَي

 لطريان ا]خستنى فِرَوكةوانى بازرطانى َيكَيكةوتنَيك نةبوو بَو ِرهيض ِرساتة وةختةش  وتا ئة
َيكةوتنَيك لة بوارى ئةوةى ثاَل بةضةند واَلتَيكةوة بنَيت تا ِربو بةهَوى  ةبَوية ئةم بابةت[ التجاري

 داَيكةوتنامةيةئةم ِرايةى ز لة س Feb1122 22لة  الة شارى هاظانت رَيفِرَوكةوانى بازرطانيدا مَور بك
 . ز 1137ساَلى [ ليما]بوو بةثآى كَوبونةوةى  دروست ةمريكى هةميشةيى بَو فِرَوكةوانىليذنةى ئ
بوو زياتر  (ناوخؤيى) طواستنةوةي ناوضةيى تةنهافِرَوكةكان  كارى ز 1131ز تا ساَلى 1139لة ساَلى 

جيهانى دووةم كاريطةريةكى طةورةى دروست و جةنطى بَيت طواستنةوةى نَيودةوَلةتى  كة لةوةى
كرد آز كة جةنط دةستى ث 1131ساَلى ، ثَيشكةوتنى تةكنيكى فِرَوكةكان  سةرلة كردبوو
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تةنها لة سنورَيكى تةسكدا بوو و  باو نةبووزؤر  شتيار و مشةكطة[ َيواِر] امسانىئ طواستنةوةى
 .لة ضةند ناوضةيةكى جيهاندا نةبَيت كة ئامرازى طواستنةوةى نوآ تَيدا بةكاردةهَينرا

هةَلطريسانى جةنط لة ماوةى شةش ساَلدا بوو بة هَوى ثَيشكةوتنَيكى لةبةر ضاو بَو فِرَوكةوانى كة 
 بوو سةدةيةككةمرت لة ضارةكة  ئةو ثَيشكةوتنة بةدى بهَيرَيت كةئاسايدا نةدةتوانرا لة كاتى 

،  و مشةك (واَيِر)بَو طواستنةوةى  كرددروست  يانفراوان َيكىواَلتانى بةشداربوو لة جةنطدا تَوِرو
 ة ئةنابَو اليةنى ئابورى ئةم جَورة طواستنةوةية دان ىسروشتى جةنط هيض نرخَيكضونكة 

سةرجةم ئةو ئاستةنط و شدا ةلةطةَل ئةوطرفت لةو بوارةدا  بة نةبووةها ئاستةنطى سياسى هةرو
كَيشانة لةطةَل كَيشة تةكنيكيةكان ضارةسةرى خَيرايى ثَيويست بوو تابتوانرَيت ئةو ثَيشكةوتنة 

ووى دا بة جَورَيك كة جيهان سوودى ىَل وةربطرَيت و بةدةست بهَينرَيت كة لةكاتى جةنطدا ِر
تا فِرَوكةى ئةو  بَيت َيكةوتن بةشَيوةيةكِر هةروةها كَيشةى مايف بازرطانى و اَلثشت بَيت بَو ئاشتىث
اطوزةر بكةن بة يان ِر ازنةوةبطومشةك ا و ِرَيواَلتَيكى تر وواَلتَيكةوة بَو وولة  واَلتانة بتواننو

 .اَلتةكةداوئامسانى و

 
لة كرا ن ضارةسةرى اليةنى ياسايى و ئابورى ضَو امر هةبوون بةَلطَيى ِرضةند كَيشةيةكى تر

ثارَيزطارى  شبةهةمان شَيوة دا واَلتةكاندا لةكاتى ئاسايىوئةجنامى تآثةِربوونى فِرَوكةكان بةسةر 



  8 

 

كة لة كاتى جةنطدا ت بكرَي[ التسهيالت املالحية]ئاسنكارية فِرَوكةوانيةكان  و ئامرازلة
 .يشضةندين كَيشةى تر ةَلطلةتةكان دانرابوون ةسد ةوروزَوربةيان لة شوَينة د و بووندامةزرا

هةستا بة ز  1144سةرةتاى ساَلى اليةتةيةكطرتوةكانى ئةمريكا وهَويانةى سةرةوة حكومةتى وبةو 
َيكةوتن نامةيةك كةتيايدا بَو طةيشنت بةِرواَلتانى هاوثةميانى ولةطةَل  يىسةرةتا طفتوطَويةكى

 . انى دابني بكرَيتبتوانرَيت ثَيويستيةكانى فِرَوكةو
 

 ز 1144ساَلى [ شيكاغَو مؤمتر]شيكاغَو  كؤبونةوةى
 

كة حكومةتى ئةمريكا بة ئةجنامى طةياند لةطةَل  و لةسةر بنةماى ئةو طفتوطويانة 1144لة ساَلى 
 بؤبَو ئاشتى  ش بوونثةرَو اتانةى كرد كةئةو ووَلكى ئةمريكا بانطهَيشتى هاوثةميانان سةرَو

 نىخستثَيش ىةكةئاماجنكة اوَيك لةسةر ئاستى نَيودةوَلةتى َيكخركردنى ِرة دروستل كردن بةشدارى
بنةما و اليةنة هونةريةكانى ثةيوةست بة فِرَوكةوانى نَيودةوَلةتى يةوة بَيت و ثاَلثشت بَيت بَو 

 ىانواَلتورد لة ك ىاَلتوو 55 بانطهَيشتى وخستنى طواستنةوةى ئامسانى نَيودةوَلةتى شنةخشة و ثَي
ز و ثَيش  1144مى لة سةرةتاى كانونى يةكةبوونةوة لةشارى شيكاغَو هاوثةميان و بآاليةن بَو كَو

لة  كة ةوةكاندانبون لة كؤبةشدار بووواَلتانة ولةو واَلت و 52مانط  6بةجةنط بة  كَوتايى هَينان
 .نَيودةوَلةتى كردطفتوطَويان لةسةر كَيشةكانى فِرينى شارستانى  ةكانيانهةفتةدا نوَينةر 5 ماوةى

، ئةجنامى  ي كَوبونةوةكة نةبوونيواَلتةدذةكان ئامادةولةطةَل يةكَيتى سَوظيةتى ثَيشوو 
سةركةوتنَيكى باشى بةدةست هَينا لةاليةنى  هةروةها باش بوو زؤر هاندةرَيكى كَوبونةوةكان

ا بوو لةبةر دروست كَيشر تةكنيكةوة بةاَلم نةتوانرا بةو شَيوةية جآبةجآ بكرَيت كة نةخشةى بَو
 .استةدابةسةر دوو ئاِركؤبونةوةكة  وونى كَيشة و طرفت و دابةش بوونىب

لة دةوَلةتةكانى ئةمريكاى التينى  ئةمريكا سةرَوكايةتى دةكرد لةطةَل كَومةَلَيك : استةى يةكةمئاِر
و  ا وةك سويدى ئةوروثيَوذئاواكة ثةيوةندى تَوكمةيان هةبوو لةطةَل ئةمريكا و ضةند واَلتَيكى ِر
اَلتةكان وسةرجةم و بؤ ئةوةىهَوَلندا ، ئةم طروثة بانطةوازي سياسةتَيكى ئازادانةى دةكرد 

 Free For Approach َلةتى و ناويان ناجآبةجآى بكةن لةبوارى طواستنةوةى ئامسانى نَيودةو
و جةختيان بنةماى كآبِركآى ئازاد بةرجةستةبكرَيت لةسةر  كة وئةوةبو ئةم سياستةمةبةستى ، 
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لةسةر ئةوة كردةوة ئةم سياسةتة دةبَيتة هَوى ثَيش كةوتنى طواستنةوةى ئامسانى نَيودةوَلةتى و 
واَلتة و تات بَيئةم سياسةتة يارمةتى دةرسوودى  بة دةركةوتنى ئةجنام ووة  ىطةشةسةندن

ى ترى خاوةن واَلتانوبةهَيزةكان بةهَويةوة بتوانن خزمةتى خَويان بكةن و يارمةتى ثَيش خستنى 
 .بكةن يشى سنورداريتوانا

كرد لةثَيشةوةيان  بانطةوازيان بَو ثويلئةم ئاراستةية كَومةَلةى دةوَلةتى كَومَون  :ئاراستةى دووةم
كة بة دذ وةستانةوة لةطةَل ئاراستةى يةكةم و بانطةوازى سياسةتَيكى تريان دةكرد كة  بريطانيا

كة تيايدا ضةند بناغةيةك بَو  ORDER IN THE AIR (رَيك خسنت لة ئامساندا)ناويان نا 
تيايدا خستنى هَيَلة ئامسانية نَيودةوَلةتيةكان دابنرَيت و ديارى كردنى ذمارةى ئةو جارانةى كة َيكِر

ديارى كردنى ئةو كَيش و مشةكانةى كة هةن بَو مجوجَوَلى  هةروةهاهَينرَين ئةهَيَلةكان بةكار
 .ئامسانى نَيودةوَلةتى

ايةوة بَو دذايةتى كردنى بةرذةوةندى يةكانى يةكرت بة استةية دةطةِرنى ئةو دوو ئاِردروست بوو
لةبوارى طواستنةوةى ئامسانى و بنةماى ئةو دذايةتيةش  بريطانياداتايبةت لة نَيوان ئةمريكا و 

تى دةطةِرايةوة بَو جياوازى ئةو ِرَيكارانةى كة لة نَيوان دةوَلةتانى هاوثةميان دانرابوون لة كا
 .جةنطدا

فِرَوكة جةنطةيةكانى وا دروست كردبوو كة تةنها بَو مةوداى كورت بتوانَيت ضاالكى  بريطانيا
يةكان بة ئةجنام بطةيةنَيت كة دواى جةنط نةيان ئةتوانى بَوكارى بازرطانى شارستانى 

 . و ثَوستة و مشةك(وانَيِر)  بةكاربهَينرَين وةك طواستنةوةى
دواى جةنطى جيهانى دووةم  َو وةةمريكا كاروانَيك لة فِرَوكةى بَو ماباَلتة يةكطرتوةكانى ئوو

 بريطانيابَو طواستنةوةى ئامسانى لة هةموو جيهاندا بةاَلم بهَينآ بة ئازادى يان دةيويست بة كار
استةكةى خَوى دةيويست خَوى بثارَيزَيت لةو سياسةتةى كة ئةمريكا هةوَلى بة ثَيداطرى لةسةر ئاِر

 .آكردنى ئةدابَو جآبةج
ئةو جياوازى و دذايةتي ية لة نَيوان هةردوو كَومةَلةكةدا خةريك بوو ببَيتة هَوى سةرنةكةوتنى 

َيكةوتنَيك لة ة هَوى ِروبو وبة نَيوان طرييةك  اكة هةست كةنةدا نةبواية ، ئةطةر كَونفرانسةكة
 . استةكةدانَيوان هةردوو ئاِر
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 :شيكاغَو َيكةوتنامةىِر

ةوة و يتةكنيك وويلةِر هاتة كايةوةطةورة  ثَيشكةوتنَيكيَيكةوتنةى كة باس كرا ئةو ِر لة ئةجنامى
فِرَوكةوانى شارستانى ]َيكةوتنى ِر ئةمريكا ىلةشارى شيكاغَو 1144نَوظةمبةرى  7َوذى لة ِر

 4َيكةوتنةكة لة رَوذى و ِر[ سثانىئينطليزى ، فةرةنسى ، ئي]مَوركرا بة زمانةكانى [ نَيودةوَلةتى
 ىواَلتانوكةوتة بوارى جآبةجآكردنةوة دواى ثةسةندكردنى نيوةى ذمارةى  1147نيسانى ى 

 . بةشداربوو لة كونفرانسةكةدا
وتنة نَيودةوَلةتيةكانى تر َيكةَيكةوتنة كاريطةريةكى زَورى هةبوو لةسةر ِرجآبةجآكردنى ئةو ِر

كة لة َيكةوتنى ثاريس و هاظانا بوو ِر طرنطرتينيان ، مةبةست هةمانبَو  بةسرتابوون رتَيشثوة كة لة
بدات لة كاتى  َيكةوتنة بةَلَيٍنواَلتَيكى بةشدار لةو ِرو هةركة  هاتبوو داكةَيكةوتنةلة ِر 29 بةندى
 دوو]ثابةندة بةواَلتةى و ئةوَيكةوتنةكة ثَيويستة كردن بةجآبةجآكردنى بةندةكانى ِردةست

ثابةندبوونيان  [ز 29Feb 1122َيكةوتنى هاظانا و ِر 1111أكتوبرى  13َيكةوتنى ثاريس لة ِر
  . َيكةوتنى شيكاغَو جَيطايان بطرَيتةوة و ثةيِرةوى بةندةكاني بكةنهةَلبوةشَيننةوة و ِر

كخراوى فِرينى شارستانى ِرَي)كردنى ئةو ِرَيكةوتنة دروست كردنى لة ئةجنامي جَي بةجَي 
 :ةَلوةشانةوة و ئةم دامةزراوانة ه هاتة كايةوة( نَيودةوَلةتى
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ى ِرَيكةوتنى ثاريس سَاى  34ى بةندكة بة ثَي ى ICAN ) )دةوَلةتى بؤ فِرؤكةوانىليذنةى نَيو. 1
 .بوو ودروست ب ز 1111

بؤ  بوو بوودةوَلةتى كة لة ِرَيكةوتنى ثاريس دروست ارةزايانى ياساي فِرؤكةوانى نَيوليذنةى ش. 2
 .ساي فِرؤكةوانى نَيودةوَلةتى ئامادةكردنى ثِرؤذة ياساكانى ثةيوةست بة يا

هةميشةيي بؤ فِرؤكةوانى كة دروست بوو بوو لة كؤبوونةوةى ليما ساَلي  ئةمريكىليذنةى . 3
 .ز بةسرتا 1122ساَلى  از لة جياتى ِرَيكةوتنى هاظان1137

ز 1144شيكاغؤ ساَلى  ىكَونفراسكة لة  (PICAO)يكاو ثدةوَلةتى ِرَيكخراوةكانى فِرؤكةوانى نَيو. 4
    هةستَيت بة كاروبارةكانى ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى نَيو دةوَلةتىي بةكاتكة دروست بوو بوو 

(ICAO) دةوَلةتى ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى نَيو) هَينانىتا دروست بوون و ثَيك
International Civil Aviation Organization ( )ICAO ) 7لة April 1144 . 

 

 :ز ئةم خااَلنة لةخؤ دةطرَيت 1144انى ِرَيكةوتنى شيكاغؤي بنةما بنةِرةتيةك
 :(Soverginity)سةروةرى . 1

سةروةري  خاوةن نامةكةَيكةوتِر ىكردنةموو وواَلتَيكى بةشدار لة واذووى يةك هبةندبة ثَي ى 
 . ىسةر ناوضةكة [Region Space] ئامسانى كايةي ِرةهاية لةسةر

 :دةوَلةت فِرؤكةي شارستانى و فِرؤكةى . 2
 ئةوةى جَي ئةكرَيت بَيا لةسةر فِرؤكة شارستانيةكان جَي بةئةحكامى ئةم ِرَيكةوتنامةية تةنه

كة بؤ  يةفِرؤكانةئةو فِرؤكةى دةوَلةت  ،تةوة رَيبط(  STATE AIRCRAFT)فِرؤكةكانى دةوَلةت 
و (انسةمبوَلئ)فرياكةوتنى تةندروسيت  طمرط و فِرَوكةىو  نمةبةستى سةربازى بةكاردةهَينرَي

 ( 3ى بةند) ثَوليس دةطرَيتةوة
 : ؤكةى شارستانىفِر (االجباري) ملَى ىبةكارهَينانى زؤرة . 3

سةرجةم دةوَلةتةكان كة واذوويان كردووة ِرازين لةسةر بةكارنةهَينانى فِرؤكةوانى شارستانى بؤ 
 :اتووة دا ه(4)ى بةندئةو مةبةستانةى كة ناطوجنَيت لةطةَل ِرَيكةوتنامةكة كة لة

 . (تطور الطريان املدني)ثَيشكةوتنى فِرؤكةوانى شارستانى  -أ 

  .ناهيجةتان و طةالنى للَيك تَيطةيشتنى لة نَيوان ميلهَيشتنةوةى دؤستايةتى و هةوَلدان بَو -ب 
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كة  نَيوان طةالن كارى و يارمةتىكردنى هاوهةروةها زيادلةهةر جياوازيةك  بةرطرتن -ج 
  .ئاشتى جيهانى لةسةر بةندة 

 . بَيتدذى ئاسايشى طشتى كة كةوتَيك يان مامةَلةيةك وهَيشتنى هةر هةَلسنة -د 

 :Emergency (الطواري)حاَلةتى كتوثِري جةنط و . 4

بؤ كاركردن ئةطةر  ناكرَيتسةربةستى هيض وواَلتَيك سنوردار  كةِرَيكةوتنة ى (21)ى بةندبة ثَيى 
ت هةروةها بةندةكانى ئةم ِرَيكةوتنة بةسةر واَلتة لة حاَلةتى جةنطدا بَيت يان بَياليةن بَيوئةو 

 ، و ثَيويستة بَيت يداكتوثِر نا ئاسايي دا يان هةموو دةوَلةتَيكدا ثةيِرةو دةكرَيت كة لة حاَلةتى
حاَلةتى كتوثِردا بَيت  ناو خَودا لة هةر دةوَلةتَيك لة حاَلةتى جةنطدا يان لة كَيشةدا بَيت يان لة

 لةو كاتةدائاطادار بكاتةوة ( َيكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى ِر)(ICAO) ليذنةى ئةجنومةنى
 .نةوة بةندائةو وواَلتة دةتوانَيت ثابةند نةبَيت بةو 

 :كردنةوةى ئةو بابةتانةى كة ناطوجنَيت لةطةَل ِرَيكةوتنامةكةدا ثوضةَل. 5
نَيوانيان  ةيوةنديةكانىو ث م ئةركوواَلتانى بةشداربوو ِرَيكةوتن لةسةر ثوضةَلكردنةوةى سةرجة

وةكو هةردوو ِرَيكةوتنامةى ثاريس و ( 22 بةندى)َيكةوتنامةكة ناطوجنَيت كة لةطةَل ناوةِرؤكى ِر
و دووةميش تايبةتة بة  (املدني انطريال) ، يةكةم تايبةتة بة ِرَيكخستنى فِرؤكةوانى ئامسانى اهاظان

 .( 29ى بةند) (التجاري ريانطال) فِرؤكةوانى بازرطانى
 : خانةكانفِرؤكةجؤرى  وةو ِراِر دياريكردنى. 6

ي ئةحكامى ئةم ِرَيكةوتنامةية بؤي هةية ِرَيِرةوة ن بة ثَي اواَلتَيك لة بةشداربووهةر 
كة بةكارى  انةىفِرؤكةخان ئةو جؤرى ةَلطلةئامسانيةكانى سةر هةرَيمةكةى ديارى بكات 

 (.62ى بةند)دةهَينن
 :ى طمرطي يان نَيودةوَلةتى نيشتنةوة لة فِرؤكةخانةيةك. 7

ثَيويستة  بةشداربوو لة ِرَيكةوتنامةكة ترى تَيكىهةر فِرؤكةيةك كة دةضَيتة سنوورى ئامسانى وواَل
ثشكنني يان هةر  بَو مةبةستىتةدا بنيشَيتةوة اَلوو لة فِرؤكةخانةيةكى ديارى كراوى ئةو

 تة هةر وواَلتَيك لةو وواَلتانة تةواوى داتائةو وواَلتة خبوازَيت ، وة ثَيويس ىياساكة  مةبةستَيكى تر
بطاتة  شنةدا باَلوبكاتةوةو ئةو زانيارا ((AIPو زانياريةكانى فِرؤكةخانةكانى لة دؤكؤمَينتى 
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( 19ىبةند)لةوَيشةوة ثةخش بكرَيت بةسةر هةموو وواَلتةكانى تري بةشداردا ICAO ) )ِرَيكخراوى
وواَلتَيكى بةشدار بوو لة فِرؤكةخانةيةكى دةضنة ئامسانى َيطة ئةدرَيت ئةو فِرَوكانةى ِر بة واتا

 خؤييلة فِرؤكةخانةيةكى نَيو ؤكةيةئةو فِر ناكرَيتم بةاَلو طمرطي يان نَيودةوَلةتى بنيشَيتةوة 
تةنها لة حاَلةتة ثَيويستيةكاندا نةبَيت وةك كتوثِري يان كَيشةى هونةرى لةطةَل  بنيشَيتةوة

 ئةموةرطرتنى  ثَيويست بؤ ئةو نيشتنةوةية ىوةختثَيش  هةنطاوَيكى و كارَيِر وةرطرتنى هةموو
 . ؤكةوانيةو فِر ؤكةكةفِر كردنى سةالمةتيثارَيزطارى  بَو اوانةطهةن

 
 :ثشكنينى فِرؤكةكان . 2

ةتوانَيت هةستَيت بة ثشكنينى ئَيكةوتننامةكة ِر ىدةسةاَلتى تايبةتى هةر وواَلتَيكى بةشداربوو
بَي ئةوةى ببَيتة هؤي  نيشتنةوةدةتيايدا  دَيت و ةوةلة وواَلتانى بةشداربوى تر ةى كئةو فِرؤكانة

 ؤكةفِر دؤكؤمَينت و بةَلطةكاني تةواوىبَوى هةية تة ئةو دةسةاَل ؤكةكة هةروةهادواكةوتنى فِر
ئةمانةى الى ئاماذةى ثَيكراوة ( 16)ى بةندبة ثَي ي  شئةو بةَلطةو دؤكؤمَينتانة،  بثشكنَيت

 :وةن خوارة
 .( (Air Craft Certificateبِروانامةى تؤمارى فِرؤكةكة -أ 

 ((Air Worthiness Certificate (الصالحيه للطريان) ؤكةكةبِروانامةى دروستى فِر -ب 
 .(Crew License) ةمؤَلةتى سةرجةم تاقمى فِرؤكةك -ج 
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 . (Flight Recorder) تؤمارى طةشتةكانى فِرؤكةكة -د 

 Avionic) (ئةطةر بوونيان هةبوو)َي تةل كانى بثةيوةندية تى ئامَيرةةمؤَل -ه 

Certificate) . 

ى ِرؤشتنيان لةطةَل ئةو شوَينةى ةستطَيوةكةن و طةشت ئكة  انةىكةسئةو ليستى ناوى  -و 
 . (Passenger Manafest) هةَلطرتبوو( َيواىِر)كة بؤي دةضن ئةطةر فِرؤكةكة 

 ؤكةكةى ناو فِرااَلكانبة مشةك و ك سنتةثةيو نتانةى كةمَيليستى ئةو مشةك و دؤكيو -ز 
 .Cargo Manafest) ) ةطةر فِرؤكةكة كااَلى هةَلطرتبووئ

 

 :ى ِرَيكةوتنامةكة (23)بة ثَى بةندى ئةو كؤتانةى كة لةسةر كااَلكان دانراون . 1
     
يان  اتةكةوَلو بطوَيزرَيتةوة بؤ ناوبةفِرَوكة  َيت تةقةمةنى يان كةرةستةى جةنطىناب -أ 

 .ثَيش وةختى ئةو وواَلتة  ةتىمسانى وواَلتةكةدا بَي وةرطرتنى مؤَلبةسةر ئاطوزةر بكات 

 ىزيان سةرباواَلتَيكى بةشداربوو مايف هةية بة هؤكارى ئاسايشى طشتى وهةموو  -ب 
يان قةدةغة خبات ة ِرَيك كةوتنامةكةيَيى ِر(أ)طوَيزانةوةى مشةك كة ثَيضةوانةى بةندى 

 .بكات 
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بة بةكارهَينانى كامَيراي جَيطريكراو  دةربكات بؤي هةية ِرَينمايي واَلتَيكى بةشداربوووهةموو . 19
مادةى ،  ئةفِرَيت واَلتةكةىولةسةر ئامسانى  كة بكات ؤكةكةفِر ىلةسةر فِرؤكةكان يان قةدةغة

(36) . 
 :َيكةوتن نامةكةلة ِر[ 1]ى بةندبةثآى مةتنى . 11

بةتاك اليةنة فِرينى هةية  مايف كةدامةاَيكةوتنواَلتَيكى بةشداربوو لة ِروهةموو  -أ 
واَلتةكةيدا قةدةغةبكات يان سنوردارى بكات وواَلتةكانى تر بةسةر ئامسانى وفِرَوكةكانى 

واَلت بةمةرجآ هيض جياوازيةك وبةهَوكارى ثَيويستيةكانى سةربازى يان ئاسايشى طشتى 
مسانيةكاندا و كة كاردةكات لة هَيَلة ئا واَلتةكةى خَويوكانى كةفِرَو نةكرَيت لةنَيوان

ةكةن بَو طواستنةوة، ئكاركة واَلتانى بةشداربووى تر كة لة هةمان هَيَلدا وفِرَوكةى 
ثَيويستة ناوضة قةدةغةكراوةكان و مةوداكانيان شياوبَيت لةبةردةم فِرَوكةوانيدا و 

فِرينى َيكخراوى ِرو واَلتانى ترى بةشداربوو بكرَيت وئاطادارى لةم كاتةدا ثَيويستة 
ئاطاداربكرَيتةوة بةو ناوضانةى كة فِرينى فِرَوكةكانى (  (ICAOتانى نَيودةوَلةتيشارسش

 .ت ئةكرَيانكاريةك كة لةسةر قةدةغةكراوة يان هةرطَوِر

واَلتَيكى بةشداربوو ثارَيزطارى مافةكانى خَوى دةكات بَو قةدةغةكردن يان وهةموو  -ب 
هةموو هةرَيمةكةى بةهَوى  سنورداركردنى كتوثِرى فِرَوكةوانى لةسةر بةشَيك يان

وودانى قةيرانَيك يان بةهَوكارى ئاسايشى بارودَوخي نالةبار و كتوثِريةوة يان لةكاتى ِر
 . طشتى بةمةرجَيك ئةم حاَلةتة بآ جياوازى بةسةر هةموو فِرَوكةكاندا بسةثَينرَيت

لةهةر  ةنَيتئمةرجانةى كة داى  بةثآى ئةوواَلتَيكى بةشداربوو مايف هةية وبَو هةر  -ج 
[ أ ، ب]لة خاَلى كة  َيطة بدات بة نيشتنةوةى ئةو فِرَوكانةىِربارودَوخَيكى نالةباردا 

  .ىئاماذةيان ثآدراوة بةنيشتنةوةيةكى خَيرا لة يةكَيك لة فِرَوكةخانةكان

َيكةوتنى نامةى شيكاغَون كة ضوارضَيوةى ِرَيكةوتنِرئةم خااَلنةى سةرةوة بناغةى 
خستنى َيكنامةى دوواليةنة بَو ِرَيكةوتنخستنى ِرانة بَو ِرَيكتواَلودووقَوَلى نَيوان 

 . فِرَوكةوانى لةنَيوان هةردوو الدا
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 [العبور اتفاق] IASTAبوونى هَيَلة ئامسانية نَيودةوَلةتيةكان َيكةوتنى تآثةِرِر
 RVICES TRANSIT AGREEMENTINTERNATIONAL AIR SE 

 
ز  1145ساَلى  Feb 39َوذى و لة ِربِريارى لةسةر درا ز  1144يسمرب د 7َوذى نامةية لة ِرَيكةوتنئةم ِر

 ، ناو دةبرَيت[ احلريتني اتفاق] َيكةوتنى دوواليةنة دةست كرا بةجآبةجآكردنى و بةِر
َيطادان بة ِر]و سةربةستى دووةم [حرية العبور][ بوونَيطادان بة تآثةِرِر] سةربةستى يةكةم

 STOP FOR NON TRAFFICةبةستى بازرطانىم بة [اهلبوطحرية ] [نيشتنةوة

PURPOSES) ) واَلتانى بةشداربوو ثةسةندكراونامةكة الى هةموو َيكةوتنِر . 
اتفاقية احلريات ] [َيكةوتنى ثَينج سةربةستيةكةِر]َيكةوتنى طواستنةوةى ئامسانى نَيودةوَلةتى ِر

 ( (IATA INTERNATIONAL AIR TRASPORT AGREEMENT [اخلمسة
ضوة بوارى  ز 1145ساَلى  Feb 2و لة  واذَوكراز  1144ديسمربى ساَلى  7َوذى نامةية لة ِرَيكةوتنئةم ِر

بوارى  دةخرَيت بَوَيكى ثَينج سةربةستيةكة ِرنامةية ئاَلوطَوِرَيكةتنئةم ِربةثآى  جآبةجآكردنةوة
نامةية  َيكةوتنئةم ِر ، لةسةرةوة و دوو سةربةستيةوة كة باس كراطواستنةوةى ئامسانى بة

 شتا ئَيستا وة نامةكةوةَيكةوتنواَلت ضوونة ناو ِروتةنها نَوزدة  ةوسةركةوتنى بةدةست نةهَينا 
بانطةوازى  خَوى كة شاَلتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاوواَلتانة ىَل ى دةرضوون تةنانةت ووحةوت لةو 

 . شايةوةخَوى ىَل كَيز  25July 1146لة ةكرد ئنامةكة َيكةوتنبَو ِر
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 : PICAOكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى كاتى َيِر
 

ز بِريارياندا بةدروست كردنى 1144شيكاغؤ ساَلي  ىكَونفراسنوَينةرانى وواَلتانى بةشدار بوو لة 
كة تةنها دةسةاَلتى ِراوَيذكاريان ثَيداو ِرَيطايان ثَيدا كاربكات ( بيكاو) ( (PICAOِرَيكخراوَيكى كاتى

َيكخراوى فِرينى نَيودةوَلةتى هةميشةيي لة ماوةى ى كاتى تا كاتى دروست كردنى ِروةك ِرَيكخراوَيك
( ICAO)ز تا ئةو كاتةى بة فةرمى ايكاو 1147ساَلى  Aprilي 4ِِز تا 1144ساَلى  Decي  7نَيوان 

كى َيكخراوَيبة ضةسثاندنى بناغةى ِر ايةدا ِرَيكخراوة كاتيةكة هةستوةِراطةيةنرا ، لةو ما
بةكارى  شجَي كردنى ثَيداويستيةكانى فِرؤكةوانى و ئةندامانى ِرَيكخراوةكةَلةتى بؤ جَي بةنَيودةو

 و ِرَيطادانانى ثةيوةست بة مةتنةكانى  ديباجةىو  خؤيان هةستان بة ثَيشكةش كردنى ِراسثاردة
ةى ئامسانى خستنى طواستنةوَيكو ِر دابني كردنى سةالمةتىَو تايبةت بئامرازةكانى  و و ِرَيسا كارَيِر
و  وةيةكى كاتى تا دانانى ِرَيسابة شَي ن كة ثابةندبن بةو ِراسثاردانةوةواَلتةكان ناضار كراوهةموو  ،

لةاليةن ِرَيكخراوى هةميشةيي بة ثَي ي ثَيوستيةكانى  َيكارةكانِرِرَينمايية نَيو دةوَلةتيةكان و 
اريكارى وواَلتة ئةندامةكان و ئةحكامى ِرَيكةوتنامةى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتي بة ه

و مؤدَيلي سةرجةم خزمةت طوزاريةكانى ثَيويست بؤ  منونةَيكار و ِرسكرتاريةتى ِرَيكخراوةكة 
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خستنى مجوجؤَلى خزمةت طوزارى كةشناسي ، ِرَيك :ى فِرؤكةوانى شارستانى دانرا وةكسةالمةت
 Aeronautic] ثةيوةندية بَي تةلةكان [AIR TRAFFIC MANAGEMENT ATM]هةوايي

Communications  ]، داثؤشنيكانى ةوَيستط [Coverage Stations ]  ِرَيساكانى طةِران و ،
 .  ثَيويست و ضةندين خزمةت طوزارى ترى[ Save &Rescue instructions]  تاركردنوق

ى خستنو ِرَيك سَيكتةرةوة بة شَيوةيةك هةر سَيكتةرة( 19)ِرَيكخراوة كاتيةكة طؤي زةوي كرد بة 
كؤنفراسَيك لة ئةستؤ بطرَيت يةكَيك لةو سَيكتةرانة ِرؤذهةاَلتى ناوةِراست بوو كؤنفرانسي ساَلى 

 ثاشان لةسةر ضةند ِراسثاردةيةكى كؤنفراسةكة ِرةزامةندى دراو لة شارى قاهرية بةسرتا 1146
ئةو ِراسثاردانة  نَيردرا بؤ مةَلبةندى سةرةكى ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى بؤ بِرياردان ، طرنطرتين

مةزراندنى لقَيك لة ِرَيكخراوى فِرينى بؤ ضاودَيرى ئاسايش و دا بوو دةمةزراندنى سةنتةرَيك
 .لة شارى قاهرة كالمةكانو باَلو كردنةوةى زانيارى و ِري شارستانى و سةنتةرَيك بؤ وةرطرتنى داتا

ة ناوضةكانى برقة ، مصر ، هةروةها دانانى قاهرة وةك سةنتةرَيك بؤ ِرزطاركردنى فِرؤكةكان ل
بة و ثَيدانى ناوضةكة ى طرنطبة هةستَيتركيا ، حجاز هةروةها قاهرية و، ت ِرؤذهةاَلتى ئةردةن

 .دؤخي كةشناسي ونةخشةكانى بار
هةنطاوةكانى دةنا بةرةو شارستانى نَيودةوَلةتى بةرةبةرة ِرَيكخراوى فِرينى  بةو جؤرةى سةرةوة

َيكار و ِر و و دؤكؤمَينت و مةَلبةندى لَيكؤَلينةوة كة ضةندين سةنتةر ؤثَيشةوة تا طةيشتؤتة ئةمِر
راكانى بوارى فِرينى انكارية خَيكردؤتةوة بة بةردةوامى ثَيشكةوتنةكان و طؤِرباَلو ىشكؤي طرنطاث

 .خؤ دةطرَيت شارستانى لة
ثَيويستة  ادهةرَيمى كوردستان وةك بةشَيك لة سيستةمى فِرينى جيهانى لةم بارودؤخةى ئَيستا

ةوانى و طواستنةوةى هةوَلةكانى ضِر بكاتةوة بؤ بةهَيز كردنى ثةيوةنديةكان لة بوارى فِرؤك
، بَيت لةسةر ئاستى جيهان  داكردنى ثَيطةى هةرَيمى كوردستانئامسانى كةلة خزمةتى بةهَيز

ر ئاستى بَي طواستنةوةى ئامسانى هَيزى هةرَيمى كوردستان لةنط دةبَيت لةسةنية ومانى تيا ط
 .و جيهان  ناوضةكة
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 ىةذواوةى دةستةكورتكراكة ( ICAO)لة ذَيرناوى ة و ئةم باسةدا سةرةوةى لةبةشى
International Civil Aviation Organization) ) ى دروست بوونى وكورتةيةك لة مَيذو

خراوةكة لةطةَل َيكخراوةكةمان باس كرد لةطةَل ضةند بةند و بابةتَيكى ثةيوةست بة ئاماجنى ِرَيكِر
 . َيكخراوةدابنةماى كاركردنى وواَلتانى بةشداربوو ئةندام لةو ِرو  َيكةوتن نامةى شيكاغَوِر

خسنت و جآبةجآكردنى َيكلةو كاتةوة كة دامةزراوة بَو ِر(  ICAO )طومانى تَيدا نية
و  َينمايىَيسا و ِرضةندين ِرثَيويستى كردووة ثَيويستيةكانى فِرَوكةوانى و فِرَوكةخانةكان 

ثاشكَو هةر  11ذمارةي ثاشكَوكان تا ئَيستا طةيشتَوتة  ،دَوكَومَينت دةربكات بةشَيوةى ثاشكَو 
خستنى َيكزةكانى كاركردن و ِراكة لة سةر يةكَيك لة بنةما و ئامر كَي[Annex] كثاشكَوية

لةبوارى  كارمةندَيك كة ، هةر سَيكتةرَيك لة سَيكتةرةكانى بوارى فِرَوكةوانى باس دةكات
كردنى ةكاربهَينرَيت بَو فِرين و دابينفِرَوكةوانيدا كاربكات يان هةر ئامراز و ئامَيرَيك كة ب

استةوخَو ثةيوةسنت استةوخَو يان ناِريةكان و ئةو بابةتانةى ِرسةالمةتى فِرَوكةوانى و ثةيوةندى
سةرةكيةكان باس كراوة  ةتى وبة فِرَوكةوانيةوة لة يةكَيك لةو ثاشكَويانة تةواوى هَيَلة بنةِر

 . لةطةَليشياندا ضةند دَوكَومَينتَيكى ترى ثَيويست هةية وةك سةرضاوةى زانيارى زياتر

بةِرَيز  ىنةرَيخوماكانى فِرَوكةوانى بَو ةلةسةر بن دةروازةيةكواى ئةوةى يبة ه بةشةدالةم ضةند 
 وونىشارةزايى و بةرضاو ِر ثَيم باشة لةسةر هةر ثاشكَويةك كورتةيةك بنوسم بَو زياترةمةوة بك

امنان لة كوردستاندا داهاتووى ذي بؤلةسةر ئةو بوارة طرنط و هةستيارة كة لةم قَوناغةدا 
ى زياترى هةبَيت بَو وةرطرتنى زانيارى وىَل ى بةدةربني و دةكرَيت هةر بةِرَيزَيك ئارةزوناتوانرَيت 

 و نَيت بطةرَيتةوة بَو سةرضاوة زَوركردنةوةى بري و هزرى لةوبوارةدا دةتواَوشنزياتر يان ِر
 . (ICAO)ى انزةوةندةك
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 يةك ثاشكَوى ذمارة

 [ Personal Licensing]كارمةندان و ثَيوةرة جيهانيةكان  مَوَلةتى

 

ى تربآ بوونى فِرَوكةوان و كارمةندانى  ناتوانرَيت لةكاتَيكدا فِرَوكةوانى و طواستنةوةى ئامسانى
نرَيت و لة كاتَيكدا طوزاريةكان بة ئةجنام بطةَيثَيويسنت جآبةجآ بكرَيت و خزمةت كة بوارةكة

اهَينان و ادةبةدةرى ئةو بوارةية بَوية ئةبينني شارةزايى و ثسثَورى و ِربوونى ئادةميزاد ثَيويستى ِر
َيك وانني بةِرَوكةجآبةجآ كردنى ثرَوسةى فِر دةستةبةرى ئامادةكردني مرَوظ ئةو بنةمايانةن كة

دةركردنى  اهَينانى كارمةندان و دروستى قَوناغ و هةنطاوةكان بَوهةروةها ِر ، و ثَيكى و سةالمةتى
وواَلتاندا كة  لة نَيوان نكردنى متمانةكارمةندانة دةستةبةرى زيادثَيكراو بَو ئةو مَوَلةتى باوةِر

ةتةكانيان لةسةر ئاستى مَوَل ارمةندان وك جؤرىةزايى و دَلنيايى ثيانانى شاردةبَيتة هَوى دان 
 . [Passengers]َيوان ى نَيوان ِرينَيودةوَلةتى هةروةها زياد بوونى دَلنيا
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ضةند بنةمايةكى [ ودةوَلةتىفِرَوكةوانى شارستانى نَي]نامةى شيكاغَو َيكةوتنثاشكَوى يةكةم لة ِر
ةت بة مَوَلةتى كارمةندانى بوارة اسثاردةيةكى تايبةتى لةخَو دةطرَيت كة تيايدا ضةند ِربنةِر

 ياناستةوخَو ثةيوةنداستةوخَو يان ناِرجياوازةكانى بوارى فِرَوكةوانى دةطرَيتةخَو كة ِر
ةكى يَينمايةوة هةية و ضةند مةرجَيك و ِر[Passengers]َيوان بةسةالمةتى فِرَوكةخانة و ِر

 ىئةو ثيشانةمؤَلةتى ثوختةى  ،َيت ويستة لةو كارمةندانةدا هةبثزيشكى و زانستى دانراوة كة ثَي
 : ئةمانةن كة لة بوارى فِرَوكةوانيدا ثَيويسنت

 : مانةى خوارةوة ثَيك هاتووةلة:  نةكانةت و دروستى فِرَوكةوامَوَل .1

 (Student Pilot)خوَيندكار  ةتى فِرَوكةوانىمَوَل - أ
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 . Private Pilot Licenses))[ PPL]  َوكةى تايبةتكةوانى فِرةتى فِرؤمَوَل -ب 

 

 ( (Commercial Pilot Licenses[ CPL]كةوانى فِرَوكةى بازرطانى ةتى فِرَومَوَل - ت

 

 . ت لةطةَل جَورى فِرَوكةكةطةَل دةستةيةك كارمةند كة بطوجنَيمَوَلةتى فِرَوكةوان لة - ث
Multi- crew Pilot) Licenses appropriate to the area plane 

Category) 

 (Airline Transport Pilot Licenses) نى هَيَلى ئامسانى تى فِرَوكةوامَوَلة - ج
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 ( (Instrument Rating ثلةدارى فِرَوكةوانى بة ئامَير - ح

 Flight Instructor Rating) ) ثلةدارى مامَوستايانى فِرَوكةوانى - خ

 Glider Pilot Licenses))ر مَوَلةتى فِرَوكةوانى فِرَوكةى ضارَوكةدا - د

 

  ( Free Balloon Pilot Licenses)  باَلؤنىمَوَلةتى فِرَوكةوانى  - ذ
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 مانةكة لة[ طاقم الطائرة من غري طيارين]فِرَوكةوان  بَى ىةت و دروستى دةستةى فِرَوكةمَوَل. 2
 : ثَيك هاتووة

 ( (Flight Engineer Licensesمَوَلةتى ئةندازيارى هةوايى  - أ

 ( Flight Navigator Licenses)هةوايى  كةشتيةوانىمَوَلةتى  - ب

 (Flight Radiotelephone operator) دةرى بآتةىل هةوايى مَوَلةتى هةواَل - ت

 .فِرَوكةكة  مَوَلةتى ثلةدارى كارمةندانى بةدةر لة دةستةى. 3

  .ةـــــــــِرَوكــــــــاكسازي فــــــض[ انيكىـــــميك/ ةندازيارـــــــئ/ ةكنيكى ــــــت]َوَلةتى ـــــــــم - أ
 (Air Craft Maintenance, technician,engineer, mechani ) 

 Student Air trafficكارى ضاودَيرى مجوجَوَلى ئامسانىمَوَلةتى خوَيند - ب

Controller) ) 

 ( (Air traffic Controller Licenses ضاودَيرى مجوجَوَلى ئامسانىمَوَلةتى  - ت

 (Air traffic Controller Rating) ثلةدارى ضاودَيرى مجوجَوَلى ئامسانى               
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 . آكةرى فِرَوكةكانبةِر/ كانمَوَلةتى ئةفسةرى ثرَوسة هةواية - ث

 (Flight operations office / flight dispatcher)  

 Aeronautical Station Operator))َوكةوانىةرى طةياندنى فِرمَوَلةتى هةواَل د - ج

Licenses  

 كةوانىضاودَيرى كةشناسى فِرؤ كارمةندان لةبوارى - ح

 ( Aeronautical Metrological Personnel) 

 

بةردةوامى  َوز و فرة اليةنة زَور ثَيويستةَودا فِرَوكةوانى ثِرَوسةيةكى ئاَلَوذطارةى ئةمِرلةم ِر
نةى َيت بةو ئاستةنط و هَوكاراريَيطايةك بَيت و بةربطنةوةستَيت بةهةر ِر وبثارَيزرَيت  ،هةبَيت 

كةوتنى بةشَيك لةو ئامَير و وودةدات يان بةهَوى ثةكةوة ِريكة لة ئةجنامى هةَلةى مرَويى 
ئامرازانةى كة بةكاردَيت لة كاتَيكدا ئادةميزاد طرنطرتين ئامرازة لةو بازنةيةدا كة فِرَوكةوانى 

َيت لةو بوارةدا بَوية دةخرَيت و دةتوانيت بة زَور شَيوة خَوى بطوجنَينَيت يان بطَوِر ثآى بةطةِر
ةو بوارةدا بةباشرتين شَيوة رابهَينرَيت بَوكةم كردنةوةى هةَلةى مرَويى تا ثَيويستة مرَوظ ل

 . هاتوو شارةزا و بةتوانا لةو بوارةدادورترين ئاست لةطةَل ئامادةكردنى كارمةندى لَي
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وة كة بةشَيوةيةكى هاتو م ثاشكَويةدا ئاماذةى ثآدراوة والة لة بوارى بنةما ثزيشكيةكان كة
ة ديارى كراوة بَو ئةو كارمةندانة كة لة بوارى فِرَوكةوانيدان بَو ثارَيزطارى وةختئاطادارى ثَيش 

َينماية ثزيشكيانة ، ئةو ِر لةسةر تةندروستى طشتى دةستةى فِرَوكةوان و ضاودَيرة ئامسانيةكان
 Human Factor)ثرَوطرامى هَوكارة مرَويى يةكان  ] بةشَيوةيةكى طشتى طرنطى دةدةن بة

Programmer)  ]ةوة كة ثةيوةسنت بة سنورى تواناكانى مرَوظ. 

 

َيطةى ايكاويش بةرجةستة دةبَيت بة باش كردنى سةالمةتى فِرَوكةوانى لةِرئ (ICAO)ئاماجنى 
زيادكردنى هَوشيارى دةوَلةتان و درك ثآكردنى طرنطى فاكتةرة مرَويةكان لة ثرَوسةى فِرَوكةوانى 

 . نَيودةوَلةتى
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لة ئةجنامى  دانى ضاالكى يةكى ديارى كراو كةثَيدانَيكة بَو ئةجنامَيطةثرَوسةى ِر :مَوَلةت
مةترسى ىَل دروست دةبَيت ، وة ئةو  و كوِرى َيك و كةمناِرةيةكى جآبةجآكردنى دا بة شَيو

َل طوجناوبَيت لةطة كةكةسةى داواى مَوَلةت دةكات ثَيويستة ثابةند بَيت بةضةند مةرجَيكةوة 
دات كة جياوازيةكان ةئايكاو هانى دةوَلةتان ئ( ICAO)ى داواكراوة ىَل  ئاستى طرنطى ئةو كارةى كة

ةتيةكان وةك خَوى كة داوادةكرَيت نزيك خبرَيتةوة بة مةرجَيك بنةما بنةِر لةو مةرجانةى
تةريب لةطةَل ئةو ضاالكيانةى كةجآبةجآ دةكرَيت بطوجنَيت بَو ئةو هاوبثارَيزرَيت بة 

 . وودةداتذدا ِرَوثَيشكةوتنانةى كة لة دواِر
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 ثاشكَوى ذمارة دوو

 : (Air Law)  ياساكانى تايبةت بة ئامسان يان هةوا  

 

يةكةم  ICAO[ ىئامسانكايةى ياساكانى تايبةت بة ]ليذنةى  1145ساَلى  Novemberلة مانطى 
ك و اسثاردةيةدا كة تيايدا ضةند ِرَوَلى ئامسانى و ياساكانى ئةجنامكَوبونةوةى سةبارةت بة مجوج

ثَيوةرَيكى نَيودةوَلةتى بَو ياساكانى مجوجَوَلى ئامسانى دانا كة لة دوايدا هةمواركرايةوة لةاليةن 
ِرةزامةندى  ((ICAOَيكخراوى و ئةجنومةنى ِر[ مالحةى جوى يةوة] كةشتيةوانيةوة ليذنةى

[ Document 2010]دا  2919و لة دَوكَومَينتى ذمارة  1146ساَلى  Febلةسةردا لة مانطى 
 . باَلوكرايةوة
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ا ضةند بةسرت Jan 1147تا مانطى  Dec 1146لة كَوبوونةوةى دووةمى ليذنةكة كة لة ماوةى نَيوان 
اسثاردة را كة تيايدا ضةند ِرةنبة ئةجنام طةي 2919انكارى و هةمواركردنَيك لةسةر دَوكَومَينتى طَوِر

انى ثَيش كةش كرا و لةاليةن ى مجوجَوَلى ئامسيو ثَيوةرى نَيودةوَلةتى ثةيوةست بة ياسا
َيكةوتنى شيكاغَو لة ثاشكَوى ِر April 1142 15َيكخراوةكةوة بِريارى لةسةردرا لة ِرى ئةجنومةن

دةست بكرَيت  Sep 1142 15كة لة  Annex 2 [2]باَلوكرايةوة لةذَير ناو نيشانى ثاشكَوى ذمارة 
 .  بة جآبةجآكردنى

انكاري و هةمواركردنةوةيةكى ضةند طَوِر ((ICAOَيكخراوى ئةجنومةنى ِر Nov 1151 27لة
 كردةوة و بِريارى دانانىاسثاردةكانى ثوضةَلو سةرجةم ِر 2دا لةسةر ثاشكَوى ذمارة ةتى ئةجنامبنةِر
رجةم ن وةك ثَيوةرى نَيودةوَلةتى بن كة سةولة مةتنى ثاشكَوكةدا هاتبو كةتَيكستانةى ئةو 

 .Sep 1152 1 َوذىجآكردنيان لة ِربةجآبة بندةوَلةتة ئةندامةكان ثابةند

  (تطبيقات قواعد اجلو)جآبةجآكردنةكانى ياساى ئامسانى 

 : ئةمانةى خوارةوةن[ يةى ئامسانىاك]بنةماكانى جآبةجآكردنى ياساكانى ئامسانى 

واَلتانى وماركراون لة فِرَوكانة جآبةجآدةكرَيت كة تؤ ئةم ياساية لةسةر هةموو ئةو - أ
 . (ICAO) َيكخراوىئةندام لة ِر

واَلتةكةدا يان لة ناوضةى مجوجَوَل وخستنى فِرَوكةكان لة ئامسانى ثَيويستة بةطةِر - ب
[Movement area ]يان  بيت ى مجوجَوَلى هةوايىيلة فِرَوكةخانةكةدا بةثآى ياسا

 : تك لةم بنةمايانةى خوارةوة بَييةكَي بةثآى

 . Visual Flight Rules[ VFR]ى فِرَوكةوانى بةضاو يياسا .1

  Instrument Flight Rules[ IFR] ىئامَير ىبنةماكانى فِرين  .2

خَوى فِرَوكةكة ىَل خبورَيت يان نا بةرثرسيارَيتى [ نتكاث]سةركردةى فِرَوكةكة  - ت
 . خستنى فِرَوكةكة لة ئةستَو ئةطرَيتبةطةِر

دةست كردن بة طةشت سةرجةم زانيارى ية  لةسةر كاثتنى فِرَوكةكة ثَيويستة ثَيش - ث
 . كان وةربطرَيتثَيويستة
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 .خستنى فِرَوكةكة بَو طةشتدان لةسةر بةطةِربِريارَيطةثَيدراوة بَوتنى فِرَوكةكة ِرتةنها كاث - ج

خستنى طةشتةكة بَو هيض كام لة دةستةى فِرَوكةوان نية ئةوانةى بةرثرسيارن لةبةطةِر - ح
 . خواردنَيك يان خواردنةوةيةك خبوات كة كاريطةرى لةسةر توانا هزريةكانى بكات

 :بنةما طشتيةكان

ووبةرووى خبرَيت بةشَيوةيةك مرَوظةكان و كةرةستةكانيان ِرطةِرةَيطةنادرَيت فِرَوكة بِر .1
 . مةترسى ببنةوة

 :ئةو بةرزى يةى كة فِرَوكةكة تيايدا دةفِرَيت ثَيويستة  .2

 انةييثَيوبَيت بة بةكارهَينانى فشارى هةواي  Flight Level))لةسةر شَيوةى  - أ
 .[ضغط جوي قياسي]

بَيت بة بةكارهَينانى فشارى هةوايى  ( (Altitudeلةسةر شَيوةى بةرزى ستونى - ب
 [ .ضغط جوي حملي] خَوجَيى

 . آ بدرَيتة دةرةوة يان خوارةوةلة كاتى فِرينى فِرَوكة نابَيت هيض شتَيك فِر .3

اكَيشانى فِرَوكةيةكى تر ئةطةر بةثآى ثةيِرةوى ناكرَيت فِرَوكة بةكاربهَينرَيت بَو ِر .4
 . نةبَيتمتةند طةثَيدراوى دةستةاَلتى تايبةَيِر

ةند ثَيويستيةكانى دةستةاَلتى تايبةمتَيطا نادرَيت بة ثةرةشوت باز بدرَيت ئةطةر بةثآى ِر .5
 . تو ناكرَيةثةيِر نةبَيت و بَو حاَلةتى كتوثِرى ئةم مةرجة

ى ستةاَلتناكرَيت فِرَوكة بةشَيوةى بةهلةوانى بفِرَينرَيت بةو مةرجانة نةبَيت كة دة .6
 . ديارى دةكات ؤكةوانىفِر

بفِرَينرَيت بةو ِرَينمايانة نةبَيت كة [ تةشكيل]ناكرَيت ذمارةيةك فِرَوكة لةسةر شَيوةى  .7
 . دةستةاَلتى تايبةمتةند ديارى دةكات

 . ن بة ثآى مةرجةكانى دةستةاَلتى تايبةمتةند بَيتثَيويستة بةكارهَينانى باَلؤ .2

 . ضة قةدةغةكراوةكان بةكاربهَينرَيناوناكرَيت فِرَوكةكان لةسةر ن .1

هةنطاوَيك بطرَيتة بةر بَو ثارَيزطارى كردنى فِرَوكةكةى لة  وتنى فِرَوكة ثَيويستة هةموكاث .19
 .ة ودا هاتو Annex 2لة  وةك ثَيكدادان لةطةَل فِرَوكةكانى تر
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 .يةكةى بكات  استة و بةرزىاستةى هةية ثَيويستة ثارَيزطارى ئاِرئةو فِرَوكةيةى مافى ئاِر .11

 
 

 . ئةو فِرَوكانةى دةنيشنةوة مافى لةثَيش ئةو فِرَوكانةوةية كة دةيانةوَيت بفِرن .12
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ى كَوتايى داية  Approach))ئةو فِرَوكةيةى كة لة سنورى نيشتنةوةية و لةناوضةى  .13
 . انةى تر كة دةيانةوَيت بنيشنةوةمافى هةية ثَيش ئةو فِرَوك

 

[ Runway]فِرَوكةخانة دةجوَلَيت لة دةرةوةى  ئةو فِرَوكةيةى كة لة ناوضةى .14
 .دةجوَلَيت بةمةبةستى فِرين  (Runway)َيطة بدات بةو فِرَوكةيةى لةسةر ثَيويستة ِر
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كة لة بَيت ةية ئةو شَيو مجوجَوَلى فِرَوكة لةسةر زةوى فِرَوكةخانة ثَيويستة بةثآى .15
 .هاتوة Annex 2 بِرطةكانى

كاتانةى  َوذهةاَلت و لةوَوذئاوا بونةوة و تا ِردابطريسَين لة ِر ثَيويستة طَلوثى فِرَوكةكان .16
 . ةوهاتوAnnex 2 لة ت كةةية بَيبةو شَيوةثَيويست دةكات 

 

 خستنى فِرَوكة لةسةر زةوى فِرَوكةخانة و شوَينةكانى دةوروبةرى ثَيويستة بةثآىبةطةِر .17
 . ةوهاتو Annex 2لة  كة تبَي ئةو شَيوة

 Annex 2 ت كة لةية بَيبةو شَيوة او دةريا و ئاوةكاندا ثَيويستةة لةنخستنى فِرَوكبةطةِر .12
 . ةوهاتو
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بةطةشتةكةى ثالنى طةشتةكةى ثَيشكةش بكات  كردنتنى فِرَوكة ثَيش دةستثَيويستة كاث .11
 . َوكى ثالنةكةىضاودَيرى ئامسانى وةربطرَيت لةسةر ناوةِر و ِرةزامةندى

 . ايةَلى ِرَينمايةكان بَيت كة دةى درَيتآِرتنى فِرَوكة ثَيويستة طوآ لةسةر كاث .29

كردن رى ئامسانى وةربطرَيت ثَيش دةستتنى فِرَوكة ثَيويستة ِرةزامةندى يةكةى ضاودَيكاث .21
 . هةر طةشتَيكى ضاودَيرى كراو بة

و كى مةترسى وو بونةوةى بَو هةر كارَيووبةِرتنى فِرَوكةكة ثَيويستة لة كاتى ِرلةسةر كاث .22
 . ودَيرى ئامسانى ئاطاداربكاتةوةنةشياو يةكةى ضا

 

 IFR Instrument Flight Rules بنةماكانى فِرين بة ئامَير

سةر زةوى و ئةو ئامَيرانةى  كةشتيةوانىئةوةية بةكارهَينانى ئامَير و ئامرازى  IFRمةبةست لة  
 بةو نكة لةسةر فِرَوكةكة دامةزراون بَو جآبةجآ كردنى طةشتى فِرَوكةيةك بةثآى بنةماى فِري

 . زَوربةى زَورى فِرَوكةكان بةم جَورة دةفِرن دا Annex 2 لة ةهاتوو وةية كةشَي

ةفِرن خزمةتطوزاريةكانى ضاودَيرى ئامسانى و زانيارى ئئةو فِرَوكانةى بةو جَورةى سةرةوة 
 (فةزايةى)يان دةدرَيتآ بةثآى ثَوَلينى ئةو كايةيةى فِرَوكةوانى و خزمةتطوزارى ئاطادار كردنةوة

 . ناسىدانة باردَوخى كةشَيت بآ طوآ كة تيايدا دةفِر
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استةيةى ثَيويستة لةو فِرَوكانةدا ئامَير و ئامرازى طوجناو يان لةسةر دانرابَيت كة بشَيت بَو ئةو ئاِر
استة و بةرزى يةكةى بثارَيزَيت كة كة ثيايدا دةفِرَيت و لةسةر فِرَوكةوان ثَيويستة بةوردى ئاِر

وة لةاليةن يةكةى ضاودَيرى ئامسانيةوة و ثَيويستة فِرَوكةوان شوَين و بةرزى بَوى ديارى كرا
استةكةى دانراون لة كاتَيكدا وَيستطة ضاودَيريانةى كة لةسةر زةوى و لةسةر ئاِر وفِرَوكةى بدات بة
 . داواى ىَل بكرَيت

  Visual Flight Rules VFRبنةماكانى فِرين بة بةكارهَينانى ضاو 

ضاو بَو  بةبة بينني بةستَىثشت ئة ئةوةية فِرَوكةوان لةكاتى طةشتةكةيدا VFR))مةبةست لة 
ناسى َوكةكانى تردا بةمةرجآ بارودَوخى كةشفِرين و ثارَيزطارى فِرَوكةكةى لة ثَيكدادان لةطةَل فِر

شياو بَيت بَو بينني و دورى و مةودا لة نَيوان فِرَوكةكة و هةورةكان بة ستونى و ئاسَوى لة 
 . وضةى فِريندانا

َوذئاوابوون و بةكاربهَينرَيت لة ماوةى نَيوان ِر (VFR)َيطة نادرَيت فِرَوكة بة ناتوانرَيت و ِر
ئامسانى بةثآى ئةو زارى مجوجَوَلى بآ وةرطرتنى ِرةزامةندى دةستةاَلتى خزمةتطو َوذداهةاَلتنى ِر

 . مةرجانةى كة بَوى ديارى دةكرَيت
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ناكرَيت فِرَوكةكان بةثآى  و كة نيشتنةوة و فِرينى فِرَوكةكان دةخوازَيت بَيجطة لةو حاَلةتانةى
VFR ثآ  1999غ و كَومةَلطاكان بةكاربهَينرَيت لةبةرزى كةمرت لة قةرةباَل ةلةسةر شار و شوَين

 . مةتر بَيت لة فِرَوكةكةوة 699لةسةر بةرزترين شوَينى بةرز لة بازنةيةك كة نيوة تريةكةى 
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 سآ ارةثاشكَوى ذم

  Aviation Metrology Services يةكاننَيودةوَلةتى  ةثَيوةر بؤناسى خزمةتطوزارى كةش

 
و فِرَوكةكان استةوخَوى لةطةَل سةالمةتى فِرَوكةوانى يةكَيك لةو بابةتة طرنطانةى كة ثةيوةندى ِر 

ى كة بَوى استةى فِرينى فِرَوكةكان و ئةو وَيستطةيةناسى ية لةسةر ئاِرهةية بارودَوخى كةش
 . دةفِرَيت

بِريارى لةسةر ثَيوةرة نَيودةوَلةتية  ((ICAOَيكخراوى ئةجنومةنى ِر 1142ساَلى  April 16لة 
ناسى يةوة كة ا كة تايبةتن بة خزمةتطوزارى كةشدارةكان داسثاردة ثةيوةندىستاندةرةكان و ِر

ئامادةكرا لة  ((ICAOراوى َيكخناسى سةر بة ِرتايبةت بةديراسةى بارودَوخى كةش لةاليةن ليذنةى
 . Sep 1142مانطى  ميانى كَوبونةوةيان
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 : طشتيةكانثَيداويستية 

ناسى بَو مجوجَوَلى ئامسانى زياتر لة تطوزارى كةشكردنى خزمةئامانج لة ثَيشكةش - أ
ضِر  دا خسنت و تواناى ثرَوسةى مجوجَوَلى ئامسانى نَيودةوَلةتىَيكثشطتريى سةالمةتى و ِر

 . دةبَيتةوة

ناسى ثَيشكةش لة نَيوان ئةو اليةنةى كة خزمةتطوزارى كةش رَيزطارى كردنى ثةيوةندىثا - ب
 . طوزارية وةردةطرَيتخزمةت دةكات و ئةو اليةنةى كة سوود لةو

يةنةى سود وةردةطرَيت لةو خزمةتطوزارية ثَيش وةخت اليةنى ثَيويستة ئةو ال - ت
 . ناسى ئاطاداربكاتةوةثَيشكةشكار بةخزمةتطوزارى كةش

 

 Metrological Observances & Reports :ناسىاثَورتةكانى كةشِر

 ناسى لةهةرَيستطةيةكى كةشثَيويستة و ((ICAOواَلتَيكى ئةندام لة ولةسةر هةر  - أ
 . ت بةثآى ثَيويستنيدامبةزرَي وواَلتةكةيةدافِرَوكةخانةيةكى 

[ Memorandum of Understanding]تآطةيشنتثَيويستة نامةيةكى لَيك  - ب
ة ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزارى ئةو اليةنةى بةرثرسة لبكرَيت لة نَيوان واذَو
امسانى سةبارةت طوزارى مجوجَوَلى ئزمةتاليةنةى كة بةرثرسة لة خ ناسى و ئةوكةش

 . كة ثَيويستة بدرَيت بة وَيستطةكانى ضاودَيرى ئامسانى يانةىناسبةو زانيارية كةش

ماوةى  رتةكانى كةشناسى ئامادةبكرَيت و لةاثَوذمَيرَيك ثَيويستة ِرو سةرى كاتموهة - ت
 Routine Observances and Reports [METAR]َوذيكداِر ىذمَيركات 24

َيكةوتن بةثآى ئةو ِراثَورتةكانى كةشناسى لة كاتة نا ئاسايةكاندا كردنى ِرثَيشكةش - ث
 نامةيةى كة هةية لةطةَل اليةنى بةرثرس لة مجوجَوَلى ئامسانى كة بطوجنَيت لةطةَل

 . ثَيداويستةكانى كَومثانياى هَيَلة ئامسانيةكان
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 Contents of: ة لة خَوبطرَيتانناسى ئةم بابةتاثَورتةكانى كةشثَيويستة ِر - ج

Reports  
 

 [ .Time of observation] كاتى ضاودَيرى يةكة .1

 Surface wind Direction] ووكةشِر استةى باىخَيراى و ئاِر .2

&speed] . 

 . [Visibility]مةوداى بينني  .3

 Runway Visual]استةى درَيذ كراوةى فِرطة مةوداى بينني لةسةر ئاِر .4

Range] RVR . 

 . [Present Weather]بارودَوخى ئَيستا  .5

 . [ Type and amount of cloud]و جَورةكانى  بِرى هةور .6

 . [Temperature & Dew Point]ى شةومن ثلةى طةرما و خاَل .7

ووى و فشارى هةوا لةسةر ِر[ QNH]وة ووى دةريافشارى هةوا لةسةر ِر .2
 . [QFE]فِرَوكةخانة 
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 :كانةوة فِرَوكة وةرطرياوةكان لة ناسيةاثَورتة كةشِر

َيت و دةنَيرَيت بَو وَيستطةى ريناسى هةية كة لة فِرَوكةكانةوة وةردةطاثَورتى كةشجَور ِر دوو
 : [فِرَوكةخانة] ضاودَيرى مجوجَوَلى ئامسانى لة سةر زةوى 

تينانةى كة دةنَيرَيت لة كاتى بةرزبونةوةى فِرَوكةكة بَو ئامسان ؤِراثَورتة و ِرئة .1
[Climbing ] يان كاتى بةجآ هَيشتنى فِرَوكةخانة[take – off] . 

 ؤكةكةفِركة دةنَيرَيت لة فِرَوكةكانةوة ئةو كاتانةى  انةىناسياثَورتة كةشئةو ِر  .2
، لةسةر وَيستطةكانى ضاودَيرى ئامسانى  تَيكى نائاسايى دةبَيتةوةةحاَل ىووووبةِرِر

بطةيةنَيتة اليةنى خانةوة كة وةردةطريَيت لة فِرَوكةئةو زانياريانة  دةم و دةست ثَيويستة
 .ناسى َيكخستنى خزمةتطوزارى كةشبةرثرس لةِر
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  : forecastsناسيةكان ثَيش بينية كةش

 : اثَورتانة و تيايداى ئةم ِرناسى فِرَوكةخانة هةَلدةستَيت بة ئامادةكردنوَيستطةى كةش

و دةووروبةرى  وان كراو لة فِرَوكةخانةناسى ضاوةِرثَيش بينى ثةيوةند بة بارودَوخى كةش .1
(Terminal Area (Aerodrome) (Forecast  بة كورت كراوةيى بةTAF)) 

 . ناودةبرَيت

 . Landing For castناسيةكانى تايبةت بة نيشتنةوةى فِرَوكةكان ثَيش بينية كةش .2

 . For cast for take – offناسيةكانى تايبةت بة فِرينى فِرَوكةكان ثَيش بينية كةش .3

 
 (ارةوةِر)بةرزةكانى سةر  ة شوَينةاثَورتةكةش ناسيةكانى ثةيوةست بة بارودَوخى كةش و هةوا لِر
 : SIGMET[ املمرات اهلوائية]كَوريدَورة هةوايةكان ِر

ئَيستا و ئةو نيارى ووردى تَيداية سةبارةت بة بارودَوخى كةشناسى تةوة كة زااثَورتانة دةطرَيئةو ِر
استةى ئةو ية بةرزةكاندا لةسةر ئاِرووبدات لة بةرزايى وان دةكرَيت ِربارودَوخةى كة ضاوةِر

 . كَوريدَورانةى كة فِرَوكةكان ثيايدا دةفِرن
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 rodrome WarningAe [ناسى لة فِرَوكةخانةدادارية تايبةتةكانى بارودَوخى كةشئاطا].

 : Wind shearبِر  قةد يان استة بِرئاِر ئاطاداريةكانى كةشناسى ثةيوةست بة باى

بِرى ناو  يان قةد استةوردى تايبةت بة باى ئاِرواثَورتانة دةطرَيتةوة كة زانيارى ئةو ِر
تى ةفِرَوكةخانةكةى تَيداية يان ئةو بايةى كة ضاوةِروان دةكرَيت و كار دةكاتة سةر سةالم

 . و دابةزين لة فِرَوكةخانةدافِرَوكةكان كاتى نزيك بونةوةى 

 ناسيةكانى تايبةت بة كارثَيكةرى فِرَوكةكان و دةستةى فِرَوكةوانىخزمةتطوزارية كةش

 Services FOR operators &Flight Crew Members : 

ثَيويستة بَوكارثَيكةرى  وناسى دةطرَيتةوة انيارى ثَيويست بة بارودَوخى كةشكة ز اثَورتانةيةئةو ِر
ثَيداويستيةكانى طةشتى فِرَوكةكة  ةرجةمثَيويستة س وفِرَوكةكان و ئةندامانى دةستةى فِرَوكةوانى 

 . دابني بكات لةبارةى كات و بةرزى و ئةو كَوريدَورانةى كة فِرَوكةكة دةى طرَيتةبةر بَو فِرين
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و  انىستطةكانى ضاودَيري مجوجؤَلي ئامسزانيارييةكانى كةشناسي كة ثَيشكةش دةكرَيت بؤ وَي

 .طوزارى زانياريةكانى فِرؤكةوانى ةتسةنتةرةكانى طةِران و فرياكةوتن و يةكةى خزم

{Information For Air Traffic Services, Search and Rescue and 
Aeronautical Information Services} 

انيارى كةش و هةوا بة يةكةكانى ضاودَيرى ثَيويستة وَيستطةى كةشناسي هةستَيت بة ثَيدانى ز
ئةو  ئامسانى و سةنتةرةكانى طةِران و فرياكةوتن و يةكةى زانياري فِرؤكةوانى بة مةرجَي

  .بة بةردةوامي نوَي بكرَينةوة اثؤرتانة ِر
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 ضوارذمارة  ثاشكؤي

  . دةوَلةتيةكانو ِراسثاردة نَيو ثَيوةر _ نةخشةكانى فِرؤكةوانى

Aeronautical Charts / International Standard & Recommended practices 

 

ى كانو ِراسثاردة نَيودةوَلةتيةكانى سةبارةت بة نةخشة ثَيوةر بريار لةسةر يةكةم جار كة
 ىي ِرَيكةوتنامةى شيكاغؤ 37 بةندىي بة ثَي كة  بوو April 1142 16فِرؤكةوانى درا لة ِرؤذى 
( 4)ثاشكؤي ذمارة  ر ناوىَيذلة دةوَلةتى كخراوى فِرينى شارستانى نَيوِرَيتايبةت بة دامةزراندنى 

 . جَي بة جَي كرا March 1141دةركرا لة ِرؤذي يةكى 
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 Action by Contracting states :هةنطاوة ثَيويستةكان لة اليةن وواَلتانى ئةندامةوة 

ام ثَيويستة ئاطادارى ِرَيكخراوى واَلتانى ئةندوي ِرَيكةوتنامةى شيكاغؤ لةسةر  32 بةندىبة ثَي ي 
ICAO يي و ِرَينما و (ي و ثَيوةرة ناوخؤيةكانيِرَينما)سةبارةت بةهةر جياوازيةك لة نَيوان  ةنةوةبك

دا هاتوة هةروةها ثَيويستة لة ِروودانى هةر ( 4)يةكان كة لة ثاشكؤي ذمارة ثَيوةرة نَيودةوَلةتى
بَو مةبةستى ثارَيزطارى ئاطادار بكرَيتةوة  (ICAO)خراوى َيسايانة ِرَيكثَيوةر و ِر جياوازيةك لةو

 .كردنى سةالمةتى فِرَوكةوانى

 Operational requirements for chart :خسنت بؤ نةخشةكانى فِرؤكةوانى ِثَيويستيةكانى بةطةر

 :قؤناغةوة  6طةشتى فِرؤكةيةك دابةش كراوة بة  قؤناغةكانى 4 بة ثَي ي ثاشكؤى ذمارة

بؤ ئةو خاَلةى ( Apron)َلةى فِرؤكةكة لة خاَلي وةستانيةوة لةسةر ئةثرون قؤناغي جو .1
 .ئامادة ئةبَيت بؤ فِرين 

 .ي كة فِرؤكةكة دةيطرَيتة بةر يفِرين و سةركةوتنى بؤ ضونة ناو كؤريدؤرى هةوا قؤناغي .2

 . ارةوى ئامسانىواتة لة ِر فِرين لة كؤريدؤرى هةوايي قؤناغي .3

لة ( Approach)بونةوة  يكبونةوة بة مةبةستى نز مقؤناغي دةست كردن بة نز .4
 . فِرؤكةخانة

 طةىفِر (Runway)مةبةستى نيشتنةوة لةسةر بونةوة بة يكنزواتة (Approach)قؤناغى  .5
كة ثَىى  تةوةسَيهةَلو  توانَيت بنيشَيتةوةشنة ؤكةكةفِر ِرةنط بَيت كة فِرؤكةخانة

 ( .Over shoot) ئةوترَيت

 ( .Apron)ي فِرؤكةخانة و ضونى بؤسةر ( Runway)نيشتنةوة لةسةر فِرطة  .6

قؤناغانةى سةرةوة  هةر يةك لةوثَيويستة نةخشةى فِرؤكةوانى تايبةت و ثِر زانيارى بؤ 
كة بة  (Human factors)ن كة شياو بَيت لةطةَل ِراستية بنةِرةتيةكانى فاكتةرة مرؤيةكان بهة

 . نجَي بكرَيو جَي بة ةوةنئاسانى خبوَينرَي
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 Samples of Most Important Civil [ونةى طرنطرتين جؤرةكانى نةخشةى فِرؤكةوانى من] 

charts Aviation : 

 (A)جؤرى  ( ( Aerodrome Obstacle Chartنةخشةى بةربةستةكانى فِرؤكةخانة . 1
ICAO Type -A-  و داتا ثَيويستةكانى ثةيوةست بة  نةخشةيةكة كة تيايدا تةواوى زانيارىئةمة

ةكانى سةر زةوى فِرؤكةخانة دةردةخات بةرست

. 

 Precise Approach)نةخشةكانى دياردة زةويةكانى تايبةتة بة ناوضةى نزيك بونةوةى. 2

Terrain Chart)  : 

ئةو نةخشةيةية كة تيايدا تةواوى زانيارى و وردةكارى دياردةكانى سةر زةوي ناوضةى نزيك 
ةكرَيت كة كؤمثانياكانى هَيَلة ئامسانيةكان بتوانن بة ي كؤتايي تيا ديارى د( Approach)بوونةوةى 

هؤيةوة دةست نيشانى نزمرتين بةرزى بكةن كة فِرؤكةكانيان بتوانن بنيشَيتةوة ثَيش ئةوةى 
 .فِرؤكةوان بِرياِر بدات بة نزيك بونةوة بة مةبةستى نيشتنةوة 
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 :  chart Enroutنةخشةى ِرَيضكة هةوايةكان يان كَوريدَورة هةوايى يةكان . 3

ئةو نةخشانةية كة تيايدا سةرجةم زانيارى و داتاكانى تيا ِروون كراوةتةوة كة فِرؤكةوان بتوانَيت 
 انةى كة بؤي دياري كراوة لة اليةنرئةو ثَيوة كردنىبة ثةيِرةو دافِرؤكةيةك بفِرَينَيت لةو ِرَيضكانة

 .كةش دةكةن طوزاري مجوجؤَلي هةوايي ثَيشئةو اليةنة بةرثرسانةى كة خزمةت

 
 :  (Area chart)نةخشةى ناوضةكة . 4

نيشان دةكرَيت بؤ ئةوةى فِرؤكةوان بتوانَيت تيايدا زانيارى و داتاي تيا دةست ئةو نةخشانةية كة 
جَي بكات بة بةكارهَينانى انى كارى فِرينى فِرؤكةكة جَي بةلة هةموو قؤناغةكانى فِرين دا بة ئاس

  IFRفِرين بة ئامَير 

نزيك  بةستىفِرين بةمة تري ييكاَلي طؤِرينى قؤناغي فِرين لةناو ِرَيضكةى هةوايي بؤ قؤناغخ. أ 
 .بونةوة لة فِرؤكةخانة 
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 Missed]نزيك بوونةوة ينى فِركردنى لة فِرينةوة يان وون [Transition] خاَلى طؤِرين. ب

Approach]  بؤ قؤناغي فِرين لة ِرَيضكةى هةوايدا. 

 
 جَي هَيشتنى ستاندةروضانةى كة ِرَيضكةكانى ئاَلؤزن نةخشةى بةفِرين لةو ناثَيوةرةكانى . ج 

Standard DepartureChart - Instrument (SID):  
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بَيت بةو ةوة فِرؤكةوان دةتوانَيت ثابةند ئةو نةخشانةية كة كؤمةَلَيك زانيارى تيايدا بةهؤيان
لة كاتى بةجَي  IFRسةى فِرين بة ئامًير ِرَيطةيةوة كة ثَيويستة ثةيِرةوى بكات لةميانةى ثرؤ

 . enroute phaseتا ضوونى بؤ ناو ِرَيضكةى هةوايي بَو قَوناغى  Runwayهَيشتنى فِرؤكةكة لةسةر 

 : Standard Arrival Chart –Instrumat (STAR) نةخشةى طةيشتنى ستاندةر .6

 
بة هؤيانةوة دةستةى فِرؤكةوانى  كة بةشيوةيةك تيا نوسراوةئةو نةخشانةية كة زانيارى و داتاي 

ثِرؤسةى  كة ثَيويستة ثةيِرةوى بكةن لة استةيةوةئاِربةو  نبدةتوانن ثابةند بة ئاسانى فِرؤكةكة
ة هةوايةكة بةجَي دةهَيَلَيت تا كاتى دةست ِرؤكةكة ِرَيضكلةو كاتةى ف( IFR)فِرؤكةوانى بة ئامَير 

 . [approach]لة نزيك بوونةوة  بة قؤناغى كردن
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 :  Instrumat Approach Chart نةخشةى نزيك بوونةوة بة ئامَير. 7
ئةو نةخشانةية كة زانيارى و داتاي واي تَيداية كة بة هؤيانةوة دةستةى فِرؤكةوانى فِرؤكةكة 

بةكار ( Runway) كةيةىؤدةتوانن ثِرؤسةى نزيك بوونةوة بة ئامَير ئةجنام بدةن بؤ ئةو فِر
هةروةها بة هؤيانةوة دةتوانن  نئةو ستاندةرانةى كة ثةيِرةو دةكرَيثَيى ةدةهَينَيت بؤ نيشتنةوة ب

 Miss]لة اليةن دةستةى فِرؤكةوانيةوة لةكاتى  نجَي بكرَيجَيبة ئةو ِرَينمايانةى كة ثَيويستة

approach ]بة ئامَيرضاوةِروانى نزيك بونةوة بن  و 
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 :  Visual Approach chartنةخشةى نزيك بوونةوة بة بينني  .7

ئةو نةخشانةية كة فِرؤكةوان بة هؤيانةوة دةتوانَيت ثِرؤسةى نزيك بوونةوة ئةجنام   .2
 .ي بة ضاو يبدات بة بينينى ئاسا

ئةو  : Aerodrome Ground Movement chartنةخشةى مجان لةسةر زةوي . 1
لةسةر زةوى  نةخشانةية كة فِرؤكةوان بة هؤيانةوة دةتوانَيت ثِرؤسةى جوَلةى فِرؤكة ئةجنام بدات

 فِرؤكةخانة 

 
 بِريار درا لةسةر 1142ساَلى  APRIL 16َوذى َيكةوتنى شيكاغَو لة ِرلة ِر 37ى بةندَوشنايى ةبةر ِرل 

بَو بةكارهَينانيان لة بوارى دروست كردن [ Dimensional units[ ]يةكةكانى ثَيوةرسازى]
ِرَوكةوانى لة ئامسان و زةويدا و لة و دامةزراندن و ثةيوةندى يةكانى تايبةت بة ثِرَوسةكانى ف

واَلتةكانى و بةسةر ثةسةندكرا و باَلوكرايةوة ((ICAOَيكخراوى ى ِر[5]دووتوَيى ثاشكَوى ذمارة
 .وة 1141ساَلى  Jan 1َوذى َينمايةكان لة ِردا بَو جآبةجآكردنى بةند و ِر ئةندام
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 ثاشكَوى ذمارة ثَينج

 
 :   by Contracting SateAction ئةركةكانى وواَلتانى ئةندام

نامةكة َيكةوتنلة ِروواَلتانى ئةندام نامةى شيكاغَو بةهةموو َيكةوتنى ِر32ى بةندبةثآى 
لة بوونى هةر جياوازى  ةنةوةئاطادار بك ICAO))رَيكخراوى  لة سةريان اطةيةندرا كة ثَيويستةِر

لة  ةكارة نَيودةوَلةتيةكانى هاتووَيَينمايى و ِرَيكارى ناوخَويى و ِرَينمايى و ِريةك لة نَيوان ِر
[Annex 5  ] وودانى هةر جياوازيةك لة بةكارهَينانى كيش ثَيويستة لة ِرواَلتَيوو هةر

 . ى ىَل ئاطادار بكاتةوة ICAOَيكخراوى وو ئةدات ِريةكةكاندا كة لة داهاتوودا ِر

 ى ىَل ئاطادار دةكرَيتةوة ICAOَيكخراوى َينمايانة كة ِرَيكار و ِراطةياندنى ئةو جياوازيانة بة ِرِر
 .بَو دابني كردنى باشرتين سةالمةتى بَو فِرَوكةوانى  ثَيويستة بِرذَيتة خانةى خزمةتى طشتى
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 : Applications بةكارهينان 

َيكارانة بَو كارهَينان و ئامانج لةو ِرةوشَيكى تَيداية كة بةَيكار و ِرضةند ِر[ 5]ثاشكَوى ذمارة 
لةثرَوسةى  ةو بةكارهَينانيان[ System of units]تمى يةكةكان بةستاندةركردنى سيس

 . فِرَوكةوانيدا لة ئامسان و سةرزةوى

 Standard Application of units ofيةكةكان نانى بةكارهَي ثَيوةرسازى بَو

Measurements : 

 

ثشت دةبةستَيت بة سيستمى ئةم سيستمة ستاندةردة لة بناغةدا نانى بةكارهَي 
كة [ Non IS]هةندَيك جاريش بة سيستمى تر  IS (International System)جيهانى
ويستيةكانى فِرَوكةوانى ك لةطةَل ثَيكاتَيَيت لة هةندآ كاتى ثَيويستيدا بةكاربهَينرَيت دةتوانر

[ يةكانةى]خستنى ئةو بريتية لة يةك[ 5]وختةى ثاشكَوى دا يةك بطرَيتةوة واتة ثمةدةنى 
Units نرَين لة بوارى فِرَوكةوانيدا لةيةك سيستمى يةكطرتووى ستاندةرداكة بةكاردةهَي . 
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 ثةيِرةوكردنى سيستمةكانى ترى بةدةر لةسيستمى نَيودةوَلةتى 

International system of units –Termination of the use of Non  : 

َيطةدرا بة طةِرانةوة بَو ِرؤكةواني كردنى كاروبارةكانى فِرَيبَو ماوةيةكى كةم لة سةرةتادا و بؤ بةِر
 بَو بةرطرتن لة هةندآ كَيشة نبةكارهَينانى ئةو يةكانةى كة لة سيستمةكانى تردا بةكار دةهَينرا

بةهَوى نةبوونى هةماهةنطى تةواو لةسةر ئاستى نَيودةوَلةتى و ووى دا واَلتاندا ِرولة نَيوان  كة
 بَو ICAOَيكخراوى ئاطاداركردنةوةى ِربَو ثَيدانى ماوةيةك بةمةبةستى  دةرفةت ةخساندنىِر

 . لةبةكارهَينانيانوةستان بة كاتى 

 : Attachment of Annex 5[ 5]هاوثَيضةكانى ثاشكَوى ذمارة 

 : بؤ تةواو كردنى كةرةستةو بابةتةكانى ئةم هاوثَيضانةى لةخَوطرتووة[ 5]ذمارة  ثاشكَوى

 يةكةكان  خستنى سيستمى نَيودةوَلةتى بَوثَيش:  Aهاوثَيضى . 1

Development of the International system of units(IS)  
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 بةكارهَينانى سيستمة نَيودةوَلةتى يةكةكان لة سةر  نيشاندانَييان ِر ابةرِر: B ضىهاوثَي. 2

) SIidance on the Applications of (Gu 
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 . Conversion Factors ئامرازةكانى طَوِرين: ( C)هاوثَيضى. 3

 

 . Coordinated universal Timeجيهانى ختةيي َيِر كاتى( :  D) هاوثَيضى . 4

 كاندا دةرخستنى بةروار و كات لة زجنريةى كلَيشة( :  E) هاوثَيضى . 5

Presentation of date time in all numeric form  
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 ثاشكَوى ذمارة شةش

  Operation of Air Craft(كردنيانئيش ثَي) خستنى فِرَوكةكان ِبةطةر

 :طواستنةوةى بازرطانى ئامسانى  .1

International Commercial Air Transport – Airplane  

 
ديارى ودةوَلةتى ةكى نَييَيكار و ِرَينمايضةند ِر ICAOَيكخراوى لةدوو تؤيى ئةم بةشةدا لةاليةن ِر

لةاليةن ئةو كةس و كراوة وةك نزمرتين سنور ئةو ثَيوةرانةى كة ثَيويستة ثةيِرةوبكرَيت 
 .[ َيوا و مشةكِر]اليةنانةى كة فِرَوكة بةكاردةهَينن بَومةبةستى بازرطانى 



 61 

 

لةمةودوا  International Commercial Air Transport – Operator :تآبينى
 . دةطرَيتةوة[ طائرةمشغل ]ناو دةبرَيت كة بة عةربى [  Operator]بةكارهَينةرى فِرَوكة بة 

 : رةكانكاَيِر َينمايى وِنى ياسا و رثةيِرةوكرد. 2

 With Laws ,Regulations and procedure Complain  

ى فِرَوكةكان ثَيويستة دَلنيايى هةبَيت كة هةموو ئةو كارمةندانةى لة [  Operator]لةسةر 
َينمايى و ثَيوةرة كاردةكةن ثابةندن بة ياسا و ِرؤكةدا خستنى فِرةرطبةلة  كة واَلتةكانى ترو

اَلتانة بةكاردةهَينرَيت هةروةها سةرجةم فِرَوكةوانةكانيان تةواوى ونَيودةوَلةتيةكان كة لةو و
زانياريان هةية لةسةر ياسا و ِرَينمايى و ثَيوةرةكانى ثةيوةست بة ناوضة و فِرَوكةخانة و ئةو 

مشغل ]ن ى فِرَوكةكا Operatorئامسانى كة بةكارى دةهَينَين هةروةها كةشتيةوانىئامرازانةى 
ثَيويستة دَلنيا بن لةوةى دةستةى فِرَوكةوانيةكانى فِرَوكةكانى تر كة دةفِرن لةو [ الطائرات

ناوضةيةدا تةواوى زانياريان هةية بةو ئةركانةى كة ثَيويستة جآبةجآ يان بكةن لة بوارى 
 . فِرَوكةوانيدا
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  Safety Management: بةِرَيوةبردنى سةالمةتى . 3

 Maximum take off weight ينيانكَيشى فِربةرزترين ى فِرَوكةكان كة  Operatorلةسةر

تايبةت بة  ىكردنةوةزياترة ثَيويستة بةرنامةيةكى شي كليَو طرام 27999كاتى بةرزبوونةوةدا لة لة
دابنَيت وةك بةشَيك لةبةِرَيوةبردنى سةالمةتى ،  Flight data analysisزانيارى طةشتةكةى
كة ستمَيك دابنَيت بَو دَوكَومَينت كردنى وردةكارى سةالمةتى طةشتةكةى يس هةروةها ثَيويستة

 . ببَيت بة سةرضاوةى كاركردنى كارمةندةكانى وةك بةشَيك لة سيستمى سةالمةتى و بةِرَيوةبردن
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  Facilities Operating :ثَيويستيةكانى بةطةرخسنت . 4

تية ثَيويس ئةو يستة دَلنيابَيت كة سةرجةمثَيو Operatorكردن بة طةشتةكةى لةسةردةستثَيش 
ئامرازةكانى ثةيوةندى و  زةمينى و ئاويانةى بَو بةكارهَينانى فِرَوكةكة دابينكراوة لةطةَليشيدا

ثارَيزطارى  كة كة بتوانَيت سةالمةتى فِرَوكةكةى دابني بكات وناو فِرَوكةكة بة جَورَي كةشتيةوانى
 . بكات يسةرنشينةكان سةالمةتى فِرَوكةكة و

  [:اجازة اعتماد املشغل اجلوي] Air Operatorمَوَلةتى  .4

 AOC Certified The Air Operator 

 Operator  مَوَلةتى كاركردنى طواستنةوةى ئامسانى نةكات ئةطةر ى هةوايى ثَيويستة هيض كارَيكى
سةر بة ت وكارا بَي ةشت و ثَيويستة مَوَلةتةكنةدرَي لةاليةن ئةو دةوَلةتةي كة كارى تَيدا دةكات ثَي

 .ى كاركردندا كات نةضووبَيت لة

  Flight Preparation: ئامادةكاريةكانى ثَيش فِرين. 5

ئةجنام نادرَيت ئةطةر  passenger and cargo[ مشةك َيوا وِر]هيض طةشتَيكى بازرطانى 
 :فِرَوكةوان دَلنيا نةبَيت لة 

 . و ئامادةيى بَو ئةو طةشتة Air worthiness تَوكمةيى و دروستى فِرَوكةكةى. 1

بوونى سةرجةم ئامَير و ئامرازةكانى ثَيويست و دامةزراندنيان لة ناو فِرَوكةكةدا بآكةم و . 2
 . كوِرى بَو ئةو طةشتة

دةرضووبَيت و ثةسةند كة  Maintenance check list اثَورتى ضاكسازى فِرَوكةكةِر. 3
 . كرابَيت
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بةشَيوةيةك [ Center of gravity]نتةرى كَيشةكةى سة ،[ Mass]كَيشى فِرَوكةكة . 4
ةضاوكردنى هةر ى دابني بكات بة ِرانبَيت كة بتوانرَيت سةالمةتى فِرَوكةكة و سةرنشينةك

 .ةشتةكةيدا ودَوخَيك كة دَيتة ثَيش لة كاتى طبار

و ثَيك ك َيمشةكةكانى ناو فِرَوكةكة كرابَيت و بةشَيوازَيكى ِر و بَو بار inspectionثشكنني. 5
 . دانرابَيت

 . اثَورتةكانى ثشكنينى تايبةت بة فِرَوكةكة كة بتوانرَيت طةشتةكة بكاتدَلنيابوون لة ِر. 6

خسنت و جآبةجآكردنى َيكدَلنيابوون لة ثةيِرةوكردنى ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكانى ثةيوةست بة ِر. 7
 . [Flight plan]نةخشةى طةشتةكة 

 Operating Minima edromAero: ةكان بةكارهَينانى فِرَوكةخان. 6

طةشتَيك ناكرَيت يان بةردةوام نابَيت بَو فِرَوكةخانةى مةبةست تا دَلنيايى نةبَيت هيض 
و ئامرازةكانى  كهاتةدروستى تةواوى ثَي لةدواهةمني ئةو زانياريانةى كة وةردةطريَيت سةبارةت بة

ديارى كراوى خَويدا يان النى كةم نيشتنةوةى  ئةو فِرَوكةخانةية بَو نيشتنةوةى فِرَوكةكة لة كاتى
 كة لة ثالنى خشتةكةدا ديارى كراو[ مطار احتياطى]فِرَوكةكة لة يةكَيك لة فِرَوكةخانةكانى تر 

  ndaDuties of Pilot in comm:  ردةكئةركةكانى فِرَوكةوانى سةر. 7

يان [ َيواكانِر]سةرجةم دواى سةركةوتنى و  Door close داخستنى دةرطاى فِرَوكةوة لة كاتى
ى ترى مةبةست و وةستانى فِرَوكةكة و كةؤكةكة لة فِرَوكةخانةفِرباركردنى كااَلكان تا نيشتنةوةى 

ؤكةكة ي فِر Pilot in command كردةكوذاندنةوةى بزوَينةرةكانى فِرَوكةوانى سةر
[ ِرَيوا]و سةرنشينان  دةستةى فِرَوكةوانطارى كردنى سةالمةتى و طةياندنى بةرثرسيارة لة ثارَيز

 . و ئةو بار و مشةكانةى سةر فِرَوكةكةن بةسةالمةتى
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   Baggage -Carry on: مشةكى سةر فِرَوكةكة . 2

ئةو كااَلو مشةكانةى باركراون لةناو ى فِرَوكةكة دَلنيابَيت لةوةى سةرجةم  operatorثَيويستة
لة ناو  َيك و ثَيك دابةش كراونكى شياو و ِرى ئاسايشةوة و بة شَيوازيووفِرَوكةكةدا سةالمةتن لةِر

 . فِرَوكةكة جَيطريبَيت لة كاتى فِرين دا[ بةلةنس]ى فِرَوكةدا بةو جؤرةى كة هاوسةنط

plane Predominance operating ero A: سنورى بةكارهَينانى فِرَوكة . 1

Limitations  

َيكار و ثَيوةرانةى ئةو ثَيويستى و ِر ةوكردنىثَيويستة فِرَوكة كاتَيك بةكاربهَينرَيت كة ثةيِر
 Registry]واَلتى تَومار كةرةوة وتايبةتن بة تَوكمةيى فِرَوكةكةوة و ديارى كراون لةاليةن 

State]  ثَيوةر و ستاندةرةكانى هاتوو لةم ثاشكَويةدابطوجنَيت لةطةَل . 

 :  ئامَير و ئامرازةكانى فِرَوكة و دَوكَومَينتةكانى طةشت. 19

plane Instrument Equipment and Flight DocumentsAero   

 : كاتَيك دةويسرتَيت فِرَوكةيةك بفِرَيت بَو طةشتَيكى بازرطانى ثَيويستة

 . ةكةى تَيدابَيت Operators كَوثيةك لة بِروانامةى - أ

خستنى تايبةت بة جَورى فِرَوكةكة بةو شَيوةيةكة لة ةوشةكانى بةطةِرةك لة ِركَوثي - ب
 . Air craft operation Specificationsدا هاتووة بِروانامةكة

ر واَلتةكةوة بةو ئامَير و ئامرازانةى كة ثَيويستة لةسةولةاليةن ستَيكى ثةسةندكراو يل - ت
هةر كةم و كوِريةك لةو وودانى كاتى ثَيويستدا و لةكاتى ِرفِرَوكةكة هةبَيت بَو ئةوةى لة

 . ى وةربطرَيتبِريارى خَوكةوان بتوانَيت فِرَو دائامَيرانة
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 : كةشتيةوانى و ثةيوةندى ئامَيرةكانى.11

 Navigation Equippers Aero Plane Communication & 

 ةزرَيت بَو دابنيلةسةر دامباديَويى تةاوى ئامَير و ئامرازى ثةيوةندى ِر ثَيويستة هةموو فِرَوكةيةك
س بَو لةطةَل اليةنى بةرثر استةى وةرطرتن و ناردنيةكان بة هةردوو ئاِركردنى ثةيوةندى

رى فِرَوكةخانةكة و دَلنيايى لة وةرطرتنى زانياريةكانى لة يةكةى ضاودَيضاودَيرى كردنى فِرَوكةكة 
كردنى ثةيوةندى دووسةر بةالنى اتةكانى طةشتةكةدا هةروةها دابني ناسى لةهةر كاتَيك لة ككةش

، هةروةها ئةو ئامَير و ئامرازة [ ريانوحدة الط]كةم لةطةَل وَيستطةيةكى فِرَوكةوانى زةمينى 
لةسةر لةرةلةرى  Emergencyثةيوةنديانة بتوانَيت دابينى ثةيوةندى بكات لة كاتى 

Emergency  كرا تةواوى هةروةها وةك باس اهريتز ، ميط 121.5بَو فِرَوكةوانى شارستانى
شَيوازةى بتوانرَيت  لةسةر فِرَوكةكة هةبَيت بةو[ اجهزة مالحية] كةشتيةوانىئامَيرةكانى 

 . طةشتةكةى جآبةجآبكات

  :بةضاكسازى فِرَوكةكةوة Operatorبةرثرسيارَيتى . 21

 Operator Maintenance possibility  لةسةرOperator دَلنيـا   ى فِرَوكةكة ثَيويستة
بـَو فِرينـى فِرَوكةكـة    [ ضممان اجلمدارة  ]تَوكمـةيى   دةسـتةبةرى  بَيت لـةوةى ثِرَوسـةى ضاكسـازى و   

ــت   ب ــةجآ دةكرَي ــة ةشــَيوةيةكى شــياو جآب ــوةرة ثةســةندكراوةكان ك ــةثآى ثَي ــةن  ةب ــى ولةالي واَلت
تَوماركــةرةوة هــةروةها دَلنيــا بَيــت لــةوةى كــة ئامَيرةكــانى بةطةرخســتنى فِرَوكةكــة و ئامَيرةكــانى 

Emergency ةوانامةى تَوكمـةيى فِرَوكةكـ  بِر ثَيويست بَو طةشتةكة شياون بَو بةكارهَينان لةطةَل 
Air Worthiness . 
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 Aero plane Flight Crew: دةستةى طةشتى فِرَوكةكة. 13

دةهَينن بَو كاتى فِرينى فِرَوكةكة ثَيويستة كةمرت ى فِرَوكةوانى ثَيكئةو كةسانةى كة دةستةذمارةى 
و نابَيت [ دليل التشغيل]خسنت وانامةى بةطةِرنةبَيت لةو ذمارةيةى كة ديارى كراوة لة بِر

ةشتةكة و ارةيةى كة ديارى كراوة لة ثالنى طكةى كةمرت بَيت لة النى كةمى ئةو ذمذمارة
 . دَوكَومنيتةكانى هاوثَيض لةطةَل بِروانامةى تَوكمةيى فِرَوكةكة
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 ثاشكَوى ذمارة حةوت

  : فِرَوكةكان و نيشانةى تَوماركردنيان نامةىةطةزِر. 1

Air craft Nationality & Registration Mark :  

 
لَيك ضَون ثَيويستة ذمارة و سااَلنةى هةبَيت و تَومار شَيوةى هةر جَورة ئامَير و ئَوتَومبَيهاو

ةندةكاندا بة هةمان شَيوة هةر فِرَوكةيةك كة دةخرَيتة طةر ك لة دةزطا تايبةمتكرابَيت لة يةكَي
 . ةيةةطةز و ناونيشانَيكى هةبَيت كة تايبةت بَيت تةنها بةو فِرَوكثَيويستة ِر

درا بِريار Feb 1141 2َوذى نامةى شيكاغَو بَو يةكةم جار لة ِرَيكةوتنلة ِر[ 29]ى بةندبةثآى 
ةطةز و جَور و ناونيشانى فِرَوكةكان و لة كردنى وواَلتانى ئةندام بَو تَوماركردنى ِرثابةندلةسةر 

 . بِريارةكة ضووة بوارى جآبةجآكردنةوة July 1141 1 َوذىِر
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 :  ةطةزى فِرَوكة و نيشانةى تَوماركردنىِنى رثَيكهاتةكا. 2

dNationality and Registration Marks to be use  

ك لة كةَلَيدَيت لة ذمارةيةك ثيت يان ذمارة يان تَيثَيك  [لَوطَوكةى] نيشانةكةىكة و ةطةزى فِرَوِر
فِرَوكةكة تَومار  ت و ذمارانة لةاليةن ئةو وواَلتةوة دادةنرَيت كة تيايدايثيت و ذمارة ئةو ث

فِرَوكةكةى تيا  كة واَلتةىونوآ دةكرَينةوة لةاليةن هةمان ئةو  ةكرَيت و ئةو نوسينانة ماوة ماوةد
 . تَوماركراوة

هةر فِرَوكةيةك بكرَيت لة يةكَيك لة شوَينةكانى كة ديارة بَو بينةر  (بَودى)الشةى ئةطةر سةيرى 
 . ةطةز و نيشانى فِرَوكةكة نوسراوةِر

 : ةطةز و نيشانةى فِرَوكةكةِوَينى جَيطريكردنى رش. 3

 Location of and Registration Marks 

ةنط فِرَوكةكة دادةنرَيت يان ِر( بَودى)الشةى ووى دةرةوةى ةطةز و نيشانةى فِرَوكةكة لةسةر ِرِر
و ثيتةكان دةكرَيت كة بةشَيوةيةك ديار و ئاشكرا بَيت لةطةَليشيا ثَيويستة قةبارة و جَورى ذمارة 

 . بن لة قةبارةداوةشَيواتة هاو بن Sizeيةك 

 : ةطةز و نيشانةى فِرَوكةِجَورى هَيماى ر. 4

Nationality and Registration MarksType OF characters for   

ةطةزى فِرَوكةى ثآ ديارى دةكرَيت قةبارةكةى طةورة بَيت بة ثيتى ثَيويستة ئةو ثيتانةى كة ِر 
يةك و ثَيويستة ثانى هةر ثيتَيك يةكسان بَيت بة سآيةكى يض خواروخَيضَيت بآ هنوسربَومانى ِر

وون ئاشكرابن بة است و جَيطري و ِرو هَيَلةكان ِر[ 1و ذمارة  Iبَيجطة لة ثيتى ]بةرزيةكةى 
، ثَيويستة ئةستورى  فِرَوكةكة (بَودى)الشةى  ةنطىتةواو جياواز بَيت لةِررابن كة سنو ةنطَيكِر

 . ذمارةكان يةكسان بَيت بة شةش يةكى بةرزيةكةى ثيت يان
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 : ةطةز و نيشانةى تَومارِتَومارى ر. 5

Register of Nationality and Registration Marks  

  تآبينى  نيشانةى تَومارى فِرَوكةكان  •  ناوى وواَلت

ذمارةى يةكةم و  ثيتى يةكةم و دووةم و  و سآ ثيت دَيت CG •  كندا
تَومارى فِرَوكةى هةر  دووةمى نيشانةى

َيكخراوى فِرَوكةوانى واَلتَيك لةاليةن ِرو
شارستانيةوة ديارى ئةكرَيت و ثيتةكان يان 

اَلتةكة خَوى هةَلى وذمارةكانى ديكة و
  . دةبذَيرَيت

  و ضةند ذمارةيك دَيت B •  الصني

  و سآ ثيت دَيت SU •  مصر

  ثيت دَيتو ضوار  F •  فرنسا

  ثيت دَيت و ضوار D •  املانيا

  و سآ ثيت دَيت EP •  إيران

  و سآ ثيت دَيت YI •  العراق

  و سآ ثيت دَيت JY •  األردن

  و سآ ثيت دَيت 9K •  الكويت

  و سآ ثيت دَيت HZ •  اململكة العربية السعودية

  و سآ ثيت دَيت SE •  السويد

  و سآ ثيت دَيت TC •  تركيا
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  سآ ثيت دَيتو  A6 •  اإلمارات العربية املتحدة

  و سآ ثيت دَيت G •  بريطانيا

  و سآ ثيت دَيت 4U •  األمم املتحدة

  و ضةند ذمارةيك دَيت N • الواليات املتحدة 

دا سةرجةم يتَومارَيكى تايبةتى هةبَيت كة تيا ICAOتَيكى ئةندام لة واَلو ثَيويستة لةسةر هةر
واَلتةدا تَوماركراوة وةك ولةو  ىكانةفِرَو ت كة تايبةتة بةوخؤ بطرَييانة لةزانيارئةو 

 . ثَيكراو بةكاربهَينرَيت لةهةر كاتَيكدا كة ثَيويست بكاتسةرضاوةيةكى باوةِر

 

 نيشانةى تَومارى فِرَوكةكة                                            
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 ثاشكَوى ذمارة هةشت 

  of AircraftAir worthiness :َوكة بَو فِرينِتَوكمةيى فر .1

ويستة ثَيسةالمةتى كاركردنى  ناولة ثَيل يان ئامَيرَيكى ميكانيكى طواستنةوة ئَوتَومبَي ضؤن هةر 
ارهَينان لةسةنتةر و ى هةبَيت لة تَوكمةيى و دروستى بةش و ثَيكهاتةكانى ثَيش بةكيدَلنيا

ِرَوكةش ثَيويستة ثَيش و قوَلرت ف دةكرَيت بةو شَيوةية و وردتركنينى بَو تايبةت ثشاليةنةكانى 
نى تةواوى بةكارهَينانى يان وةرز وةرز ثاش بةكارهَينانى اليةنى تايبةمتةند هةستَيت بة ثشكني

كانى بَو دَلنيا بوون لةسةالمةتى و دروستى فِرَوكةكة بَو فِرين و بةش و ئامَير و ئامرازة
 .بةكارهَينانى 

ةوى ثةكى بكةوَيت تا ئاستَيك سةرنشينةكان ئَوتَومبيلَيك لةسةر ز ئةطةرئةمة لة كاتَيكداية 
و ثةكى بكةوَيت  ووبداتةيةك لة ئامساندا كةم و كوِرى تيا ِرزيانيان ثآ ناطات بةاَلم ئةطةر فِرَوك

ةنط بَيت كارةساتى ىَل بكةوَيتةوة دةكةونة مةترسيةوة ِر كانىسةرنشينة مةترسيةكةى زياترة و
 March 1141 1َوذى لة ِر( ICAO)َيكخراوى َوكة ئةجنومةنى ِربَوية بَو دَلنيا بوون لة تَوكمةيى فِر

اسثاردةيةك سةبارةت بة لةطةَل ضةند ثَيشنيار و ِرثَيوةرى نَيودةوَلةتى ستاندةرد  هةستا بة دانانى
[ 2]َيكةوتنى شيكاغَو لةذَير ناوى ثاشكَوى ذمارة لة ِر 37 بةندىتَوكمةيى فِرَوكة بةثآى 

Annex 8 لةسآ بةش ثَيك هاتووة لةبةر طرنطى بابةتةكة و ةتداكة لة بنةِر : 

 . ثَيناسةى بابةتةكان –بةشى يةكةم 

 . بة تَوكمةيى فِرَوكة بَو فِرين ئةو ثَيوةرانةى كة ثةيوةسنت –بةشى دووةم 

و ثةسةند بكرَيت بَو بةكارهَينان  هةبن لة فِرَوكةكانداالنى كةمى ئةو ثَيويستيانة  –بةشى سآيةم 
 . انى شارستانيدالة فِرَوكةو
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دةركردنى بِروانامةى سةرةتايى تَوكمةيى فِرَوكة ثِرَوسةيةكة تاسنورَيك درَيذخايانة و ضةندين 
و  (بَودى)الشةى  يبةت بة بةشةكانى فِرَوكةكةوة لةخَو دةطرَيت هةر لةثِرَوسة و تيستى تا

ادا دانراون و كاردةكةن لةطةَل بةشة طرنطانةى كة تي و رئامَي بزوَينةر و ئامَيرة فِرَوكةوانى و ئةو
 . و ضةندين ثرَوسةى تر( Test Flight ) اقيكردنةوةت ىفِرين

 :  و ماوةى كاركردنى ىدةركردنى بِروانامةى دروست. 2

 Issuance and Continued Validity of Certificate of Air Worthiness 

واَلتة وكَيك لة فِرين لةاليةن ية بَو Air Worthiness ثَيويستة بِروانامةى دروستى فِرَوكةكة
شياو و طوجناو بةشَيوازَيك بَيت  بوون لة ديزاينى فِرَوكةكة كةى دَلنيائةندامةكانةوة دةربضَيت دوا
واَلتَيكى و، ئةو دةزطايةش لةهةر  كردنةكةى و دروستى بَو فِرينبَيت لةطةَل ئاماجنى دروست

يان [ دةستةى فِرَوكةوانى شارستانى]ت ئةندامدا كة هةَلدةستَيت بةو كارة ثآى دةوترَي
كة تيايدا كةسانى شارةزا و خاوةن دةسةاَلت زَور بةوردى [ دةستةاَلتى فِرَوكةوانى شارستانى]

م كة لةاليةن هةَلدةسنت بة كارى ثشكنني و تَيست كردنى فِرَوكةكة بةثآى ضةندين فَوِر
ديارى كراوة زياد لةوةش هةر ثةسةندكردنَيكى  ( ICAO )دةستةاَلتى فِرَوكةوانى نَيودةوَلةتى يةوة

جارَيكى تر  تَوكمةيى ماوةيةكى بَو ديارى دةكرَيت بَو ئةوةى ثاش بةسةر ضوونى ئةو ماوةية
كار  ئةبيت لة وة ئةو فِرَوكةية نابَيت كارى ثآ بكرَيت وتَوكمةيةكة نوآ بكرَيتةوة بة ثَيضةوانة

 . ِرابطريَيت تا دةركردنى بِروانامةى نوآ

 : فرؤكة خستينزانيارى و سنورى بةطةر. 3

Air craft Limitation and Information : 

تيايدا النى كةمى ئةو زانياريانةى  َومارَيكى تايبةت هةَلبطَيرَيتتثَيويستة لة ناو هةر فِرَوكةيةكدا 
 َوكةكة دروستة بَوكة فِر Inspectorsتيادا نوسرابَيت كة دَلنيايى بدات بة ثشكنةرةكان 

رابيت كة بةكارهَينان بَو فِرينى ئةو جَورةى كة بَوى ديارى كراوة و هةرزانياريةكى ترى تيا نوس
 . كردنى سةالمةتى فِرَوكةكةثَيويست بَيت بَو دابين
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كة بيةوَيت بآ ئاطادارى ةر كاتَيكدا واَلتَيكى ئةندام بَوى هةية لة هو دةستةاَلتى فِرَوكةوانى هةر
اواى تَومارى تَوكمةيى فِرَوكة بكات يان هةر فِرَوكةيةك كة لةسةر زةوى ثَيش وةخت بة كتوثِر د

واَلتة دةنيشَيتةوة و كاردانةوةى هةبَيت لة كاتى بوونى هةر كةم و كوِريةك كة كار بكاتة وئةو 
سةر سةالمةتى فِرَوكةكة و بار و مشةك و سةرنشينان تاسنورى قةدةغةكردنى فِرين دةتوانَيت 

 . رَيتابطفِرَوكةكة ِر

 

  Damage of Aircraft: ووبةروى فِرَوكةكان دةبنةوةِئةو زيانانةى كة ر. 4
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فِرَوكةكةى ىَل  وودةدات و زيانىووداوَيك كة لة فِرَوكةيةك ِروودانى هةر كَيشةيةك يان ِركاتى ِرلة
 واَلتةويان دةستةاَلتى فِرَوكةوانى Registry stateواَلتى تَوماركةرى فِرَوكةكةودةكةوَيتةوة 

State civil Aviation ان تا ضةنديش كاريطةريزيانةكان ديارى بكات سنورى  كة بَوى هةية
وةى لة هةية لةسةر تَوكمةيى و سةالمةتى فِرَوكةكة و بِريار لةسةر ئاستى زيانةكة بدات بَو ئة

 . نةكات يان هةر بِريارَيكى طوجناوى ترتآثةِر Minimum سنورى النى كةمى تَوكمةيى

 : وانامةى تَوكمةيىِبةردةوامى كاركردنى بر. 5

 Airworthiness of Air craft  Continuing 

واَلتَيكى ئةندام ثَيوستة ِرَينمايى و ِرَيكارى تايبةت دابنَيت بةو فِرَوكانةى كة كَيشى ولةسةر هةر 
كطم زياترة ( 3175 )كطم زياترة و بَو فِرَوكةى هةىل كَوثتةر كة كَيشى فِرينيان لة(5799) فِرينيان لة

زاينةرى ديطري بكرَيت هةروةها تيايدا جَورى زانياريةكانى ثةيوةست بة بةكارهَينانى فِرَوكةكة جَي
ةكات وةك اليةنى هةَلسةنطاندنى بِروانامةى ئ ضاكسازى فِرَوكةكة  فِرَوكةكة و ئةو اليةنةى

 . تتَوكمةيةكة تؤمار بكرَي
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 ذمارة نؤ َىثاشكو

  Facilitation: و ِرايى كردنئاسانكاريةكان . 1

بِريارى لةسةر ثَيوةر و ستاندةرة ) ICAO (َيكخراوىئةجنومةنى ِر March 1141 25َوذى لةِر
دةركرد بة طةِرانةوة بَو  يوةست بة ئاسانكارى و ِرايى كردناسثاردةكانى ثةنَيودةوَلةتيةكان و ِر

[ 1]انى شارستانى و ثاشكَوى ذمارة نامةى شيكاغَوى تايبةت بة فِرَوكةوَيكةوتنلة ِر 37مادةى 
 . 1Sept 1141َوذى خراية بوارى جآبةجآكردنةوة لة ِر

  General principles: بنةماطشتيةكان. 2

اسثاردة هاتووةكانى ئةم ثاشكَوية لةسةر تَيكى ئةندام ثَيويستة ثَيوةر و ستاندةر و ِرلةسةر هةر
كات تةنها ئةو حاَلةتانة نةبَيت كة تايبةتة هةموو ثرَوسةكانى ثةيوةست بة فِرَوكةكان جآبةجآب

واَلتانة ثَيويستة بةشَيوةيةكى وخسنت ، هةروةها ئةو بة جَورَيكى ديارى كراو لةثرَوسةى بةطةِر
كردنى تواناى جآبةجآكردنى ثَيوةرةكانى ى زانيارى بةكاربهَينَيت بَو باشبةرفراوان تةكنلَوجيا

كة  اسثاردةكانى ئةم ثاشكَويةكردنى ِري و جآبةجآاتةكةيوَلوثةيوةست بة فِرَوكةخانةكانى 
َينماية ناوخَويي و لَوكاَليةكان تا ئةو سنورةى سةالمةتى فِرَوكةوانى َيطرنية لة جآبةجآكردنى ِرِر

 . شارستانى دابني دةكات
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 :فِرَوكةكان  جآ هشتين هاتن و. 3

and Departure Entry of Aircrafts  

َيكـارى تايبـةت بـَو    ةندام ثَيويستة كاربكات بَو دانانى ِرَينمايى و ثَيـوةر و رِ دةوَلةتَيكى ئ لةسةر هةر
و  ICAOواَلتَيكـى تـرى ئةنـدامى    وواَلتةكةوة لـة  وثَيدانى مَوَلةت بةو فِرَوكانةى دَينة ناو ئامسانى 

بآ دروست كردنى طرفـت   ICAOواَلتَيكى ترى ئةندام لة وجآهَيشتنى يان دةرضوونى بَو ئامسانى 
دواكةوتنى فِرَوكةكة و ثاساوى بآ بنةما دروست نةكرَيت وة هةروةها ثَيويسـتة لـة دانـانى ئـةو      بَو
َلـى  انى بكـات بـَو ئـةو فِرَوكانـةى داخ    ةضـاوى سـةالمةتى فِرَوكـةو   واَلتـى ئةنـدام رِ  وَيكار و ثَيوةرانة ِر

 . تواَلتةكةى دةبَيوئامسانى 
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 :و طةشتى بآ خشتة ثةيوةست بة فِرَوكةوانى نَيودةوَلةتى طشتى. 4

 Arrangements Concerning International General Aviation and other
Non Scheduled Flight  

ــةر    ــةر ه ــتة لةس ــدامى وثَيويس ــى ئةن ــةباَلوكراوةى (  ICAO )واَلتَيك  AIP [Aeronauticalل

Information Publication  ]ســتيةكانى اَلتةكــةى ثَيويوبــَو زانيــاري يــةكانى فِرَوكــةوانى و
كـة   ةتى طةشـتى فِرَوكـةكان ديـارى بكـات    مى تايبـةت بـةوةرطرتنى مَولَـ   تايبةت بة دَوكَومَينت و فَوِر

بةثآى بنةماكانى فِرَوكةوانى نَيودةوَلةتى ئةجنام دةدرَيت هةروةها بَو ئةو طةشتانةى كة بة خشتة 
،  ICAO ىكاننمايـة َيةو كردنـى رِ بـة ثـةيرِ  ةكـات  د كتـوثر دروسـتى   ويسـتى ثَي َيـك نـةخراون واتـة   ِر

ى فِرَوكةكان بَو وةرطرتنى مَوَلةت ( Operator) ثَيويستة خاوةن كَومثانياكانى هَيَلى ئامسانى يان
ةشتةكةى بـؤ  وواَلتةى طت بؤ دةستةاَلتى فِرَوكةوانى ئةو رَيبنَي وةختمة ثِربكةنةوة ثَيش ئةو فَوِر

 اَلتةكة مَوَلةتةكة بداتوبنةماكانى سيستمى و مة ولةسةر بنةماى زانياريةكانى ئةو فَوِر ت تائةكرَي

 : و كااَلكانيان[ َيواِر]َوشتنى كةسةكان ِهاتن و ر

Entry And Departure of persons and their Baggage  

ــة  و ــدام ل ــانى ئةن ــة ِر (ICAO )واَلت ــة     ل ــةوة ل ــةتى يةكان ــة نَيودةوَل ــاى بةرثرســى فِرَوكةخانةكان َيط
كــارى  وكةوتن ئاســتى ثَيشــ بَيــت لــة دروســتى ديزاينــى فِرَوكةخانــةكان وثَيويســتة دَلنيا كانواَلتــةو

هةروةها فِرَوكةخانـةكان ثَيويسـتة   كاردةهَينرَيت بةشَيوةيةكى شياو ضاكسازى ئةو ئامَيرانةى كة بة
بكـةن تابتوانرَيـت بـةخَيرايى و باشـرتين      جَىبـة  كردنـى ثَيويسـت جـىَ   ين ئاسـانكارى و ِرايـى   رتباش
بــةو شــَيوةيةى كــة ن ايــي بكــرَيدةســتةى فِرَوكــةوانى و كــااَلو مشــةك و ثَوســتةكان ِر َيــوان ووة ِرشــَي

ــةروةها دَلنيا  ــتة ه ــانى طــ    ثَيويس ــةجآكردنى كاروبارةك ــة جآب ــت ل ــينطة و  وبَي ــَوو و نيش مرط و ك
تةندروســتى و ضــةند خزمةتطوزاريـــةكى تــر وةك ظَيرتنــةرى و كـــوالتى كــَونرتَوَل و كةرنتينـــةي      

 . ىكشتوكاَل
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كةش دةكرَيـت بةشــَيوازَيك بَيـت كــة بــة   زاريانـةى لــة فِرَوكةخانـةكان ثَيشــ  طوويسـتة ئــةو خزمةت ثَي
كةوتن ئةجنام بدرَيت شان بةشـانى ئـةو طةشةسـةندنانةى كـة لـةبوارى طواسـتنةوةى       استةى ثَيشئاِر

ــدا ِر ــةداتئامساني ــكةوتن و دابين   ووئ ــةَل ثَيش ــةريب لةط ــة ت ــتى ئا  ب ــامَير و ثَيويس ــى ئ ــايش كردن س
 . بوننو لة زيادوِرنبةر بةو مةترسيانةى كة بةرا
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 :دةوَلةتى نيشتنةوة لة فِرَوكةخانةيةكى نَيو

International Airport -Landing Elsewhere than at Non  

ــدام ثَيويســتة هــ  و هــةر ــى ئةن ــا  واَلتَيك ــَو دَلني ــت ب ــَو   ةنطاوى ثَيويســت بنَي ــا ب ــوونى توان ــة ب بوون ل
َوكةوانةكـةى ناضـار   يان ضى دةتوانرَيت بَو يارمةتى فِرَوكةيةك كة فِر ثَيشكةشكردنى ضى ثَيويستة

 بَو نيشتنةوة لةهةر فِرَوكةخانةيةك لةدةرةوةى فِرَوكةخانة نَيودةوَلةتيـةكانى دةبَيت بوة يان ناضار
هــةر فِرَوكةيــةك بــةثآى ويســتى فِرَوكةوانةكــةى يــان ناضــاركردنى بــَو    ةواتــاى ئــةو بــة اتةكــةوَلو

ــاَلى  نيشــتنةوة لة ــةكى لَوك ــكو[ Domestic Airport]هــةر فِرَوكةخانةي ــدامى  واَلتَي ــة ئةن  ل
( ICAO ) ثَيويستة ئةوةندةى دةتوانرَيت يارمةتى نيشتنةوةى فِرَوكةكة بدات بةسةالمةتى  . 
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 مارة دةذاشكوى ث 
 دةبرَيـت نـاو  [ الطمريان عصب ]سَيكتةرَيكى طرنطى بوارى فِرَوكةوانى كة بة شادةمارى فِرَوكةوانى 

ان نَيـو يةكانى امَير و ئامرازانةية كة ثةيوةندىَيسا و ئسيستم و ِرتة ئةو ئةويش ثةيوةنديةكانة وا
َيكـار و  بةشة سةرةكيةكانى فِرَوكةوانى ثآى ئةجنام دةدرَيت كة لـة دووتـوَيى ثاشـكَويةكةدا تـةواو رِ    

بــَو  Annex 10يــة[19]ة راوة ئــةويش ثاشــكَوى ذمــارثَيداويســتى اليةنةهونةريــةكان ديــارى كــ 
ــت بــة  ثــةيِرةوكردن و ِر ــا بتوانرَي ــك ســةالمةتى و ِر ةيةكىشــَيو ةضــاوكردن ت ــك و ثَي ــة َي ى يســانا ب

 . يةكان ئةجنام بدرَيتثةيوةندى

  Aeronautical Telecommunication:ضوار جَور ثةيوةندى لة فِرَوكةوانيدا هةية

 . Earth to Earth بَو زةوى زةوى. 1

 . Earth to Air[ ئامسان] هةوا  زةوى بَو. 2

 . Air to Earthبة زةوى  بَو هةوا. 3

 .Air to Air هةوا هةوا بَو. 4

 َيكخـراوى ئةجنومـةنى رِ  1141نامةى شيكاغَو بَو يةكةم جـار سـاَلى   َيكةوتنلة ِر[ 37]ى بةندبةثآى 
(ICAO)   ِتايبـةت بـة   اسـثاردة تايبةتيـةكانى  بِريارى دا لةسةر ثَيوةرة نَيودةوَلةتى يـة سـتاندةر و ر 

 Annex] 19ة كانى فِرَوكةوانى و ناوى ثاشكَوى ئةم بابةتة ثاشكَوى ذمارة [طةياندن]ثةيوةندى 

 . كةوتة بوارى جآبةجآكردن 1159ساَلى  Marchَوذى يةكى و ِر ية [10

 و ووردةكاريـةكانى لـة ضـةند بةرطَيكـدا     اسثاردةكانى ئةم ثاشكَوية ثَيكهاتـة لةبةر طرنطى بابةت و ِر
 . بةرطة[ 5]خراوة كة ذمارةيان كَيِر
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 :بةرطى يةكةم

 Radio Navigation Aidsاديَوية فِرَوكةوانيةكان ِئامَيرة ر

 :ئامَيرة فِرَوكةوانيةكانى تايبةت بة نزيك بونةوة و نيشتنةوة و بةجآ هَيشنت. 1

Navigation Aids  and departure dingApproach , Lan  
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ــردن و ئ   ــَونرتَوَل ك ــَو ك ــتةاِرب ــةكان     اس ــةوةى فِرَوك ــك بوون ــى ثِرَوســةى نزي كردن و ضــاودَيرى كردن
Approach  و نيشتنةوة بة ئامَير[Instrument Landing System ILS]   ئةم ئامَيرانـة

 : بةكاردةهَينرَيت

 . Instrument Landing System ILSسيستمى نيشتنةوة بة ئامَير  - أ

 . Microwave Landing System MLSسيستمى نيشتنةوة بة مايكرَوويف  - ب

  . هةوايى بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةكان كةشتيةوانىسيستمى جيهانى بَو  - ت

Global Navigation Satellite System (GNSS)  
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ــةو سيســتمانة كــة ديــارى كــراوان ضــةندين رِ    خســنت و َيكَيكــار و ئــامرازى هةيــة بــَو رِ هــةر يــةك ل
 .ين بابةتى طرنط لة خَو دةطرَيت و نزيك بوونةوة ضةندجآبةجآ كردنى ثِرَوسةى نيشتنةوة 

 
Distance Navigation -Short:  هةوايى بَو مـاوة كورتـةكان  كةشتيةوانى ئامرازةكانى . 2

Aids  

 : دةطرَيتةوة كةشتيةوانىئةم كَومةَلة ئامَيرة ضةند ئامرازَيكى 
 بآ تةىل ثةخشى هةمة اليةنة بة لةرةلةرى زَور بةرز ِرؤذنةى - أ

 VOR-VHF Omni directional radio range  
  DME: Distance Measuring Equipmentثَيوةرى مةوداكان  -ب

هةر يـةك لـةو دوو ئـامَيرةى نـاوبران ضـةند جَورَيكيـان هةيـة لةسـةر بنـةماى مـةوداى داثَوشـينى            
نةكـة لـةو   كاركردنى سيستمةكة و جوطرافيـاى شـوَين و دانـان و بـةكارهَينانيان و جَيطـاى فِرَوكةخا     

 . ناوضةيةدا
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 ي بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةكانكةشتيةوانى هةوايسيستمى . 3

)Global Navigation Satellite System (GNSS  

كـات بـَو   بَوذدا دةبَيتة سيسـتمَيكى نَيودةوَلـةتى كـة تـةواوى جيهـان ثـةيِرةوى       ئةم سيستمة لة دواِر 
 . ئامسانيشدا لةسةر زةوى و بة هةمان شيوة لة ىثاَلثشتكردنى قَوناغةكانى فِرَوكةوان

  Ground and flight testingتَيست كردنى هةوايى و زةمينى سيستمى فِرَوكةوانيةكان . 4

ــِرين و نيشــتنةوةى فِرَوكــةكان و دَلن     ــى ســةالمةتى ف ــَو دابــني كردن ــاب ــامَيرة  ي ــة دروســتى ئ بوون ل
يـةكانى  ن بـَو وةرطرتنـى داتـا و ثةيوةندى   دةهَينرَيتةواوى ئةو ئامَيرانةى كة بـةكار  نفِرَوكةوانيةكا

بـةثآى  ثشـكنني و تَيسـتى زةوى و ئامسـانى    ة ذَيـر بـارى   ندةضـ ةيةكى بـةردةوام  بة شـَيو  فِرَوكةكان
بـَو ئـةم تَيسـتانة دَوكـَومَينتى      ةو(  ICAO)َيكخـراوى  بةرنامة و خشتةيةكى ديـارىكراو لةاليـةن رِ  

كردنى ئامَيرةكان ديارى كـردوة كـة   و ثَيوةرةكانى بَو تَيستَيكار تةواوى ِر( ICAOى  8071)ذمارة 
ثَيويستة ثةيِرةوبكرَيت لةاليةن سةرجةم اليةنة ثةيوةندى دارةكانى بوارى فِرَوكةوانى بـة تايبـةت   

 . ؤكةخانةكانفِر
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  Specifications for Radio Aidsئامَيرة فِرَوكةوانيةكان  كهاتةىثَي. 5

 :ثَيك هاتووة لة  [ILS] سيستمى نيشتنةوة بة ئامَير  - أ

 

  سيستمى ديارى كردنى ثَيطةى ئاسَويى فِرَوكة 

VHF Localizer Equipment – VHF  

  ستونى فِرَوكة  استةىئاِرسيستمى ديارى كردنى 

 VHF Glide path Equipment – VHF 

  تيشكؤثَيوةرى مةوداكان يان 

VHF Marker beacons or distance Measuring Equipment 

(DME). 

 VOR – VHFثةرش  ِرؤذنةى  - ب

Specification for Omni – directional radio range (VOR) 

طـاهَيرتز و  مَي 111.975ئةم ئامَيرة فِرَوكةوانية لةسةر طوذمةيـةك لةرةلـةر كاردةكـات لـة نَيـوان      
رت هريتـز كـةم   59طاهَيرتز بةمةرجآ ماوةى نَيوان لةرةلةرَيك و لةرةلـةرَيكى تـر لـة    مَي 117.975

 . نةبَيت

VOR  ك كـة نوكةكـةى   ةكَيقوضـ ]تيشك ثةخش دةكات بة هةوادا لةسةر شـَيوةى  دانة  369ذمارةى
اسـتةيةكى  لـة هـةر ئارِ  ك لـةو تيشـكانة وةربطرَيـت    يـةكيَ  تـا فِرَوكةكـة بتوانَيـت   [ تبؤ خوارةوة بيَـ 

هَويـةوة  و بة[ ى فِرَوكةكـة VOR]نـاو فِرَوكةكـةوة    ىرتن لـة سيسـتم  ت بة سـوود وةرطـ  بَي يندافِر
 . فِرَوكةوانى دةتوانَيت شوَينى خَوى لة هةوادا ديارى بكات و بزانَيت
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 :تيشكؤ ةوشى ثَيوةرى مةوداكان يان ِر  - ت

 Specification for Distance Measuring Equipment (DME) 

 

لةسةر زةوى دادةمةزرَيت و ئةوةى تريـان لـة    ثَيك هاتووة بةشَيكيان ئةم سيستمة لة دووبةش
ئةو ئامَيرةى كـة   فِرَوكةكاندا دا ئةنريت هيج كاميان بئ ئةوى تر سوودى لئ وةرناكرييت ، ناو

لةرةلةرى ئامَيرةكةى سـةرزةوى وةربكريـت و دورى فِرَوكةكـة     لة فِرَوكةكةدا دانراوة دةتوانَيت
 DMEدوو جـَور  لـة فِرَوكـةوانى شارسـتانى دا    ، ت لة شوَينى بةشـةكةى سـةر زةوى ديـارى بكـا    

 : دةهَينرَيتبةكار

  ثَيوةرى مةوداكان جَورىDME/N  ئةم جَورةيان لةطةَلVOR    دادةنرَيت لةسـةر زةوى بـَو
 .ثةخش ئةكات  سكناَل( كلم 19) تا دوورى ى دةريايى واتةميل 59ماوة دوورةكان تا 



 91 

 

                 

  ثَيوةرى مةوداكان جَورىDME/ P  ئةم جَورةيان لةطةَلILS   زةوى بـَو  لـة سـةر   دائـةنرَيت
 . ثةخش ئةكات اَلسكن( كلم 45) ميلى دةريايي 25ماوة كورتةكان تا مةوداى 

 

 هةوايى  كةشتيةوانىثَيداويستيةكانى سيستمى جيهانى بَو . 6

vigation Satellite System (GNSS)Requirement for the Global Na 

كـةوانى  خزمـةتطوزارى فِروَ  و بـةكاردةهَينرَيت  كةشـتيةوانى هـةوايي  ئةم سيستمة جيهانية كـة بـَو   
كى رَينانى ضــةند ئــامَيبــةكارهَيبــة  رتن لــة مانطــة دةســت كردةكــان دابــني دةكــات بــة ســوود وةرطــ 

وون ك لةم سيستمة هةية وةك لة خـوارةوة رِ ةند جؤرَيض، و فِرَوكةكاندا دانراون هةستيار كة لة نا
 : كراوةتةوة
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 سيستمى جيهانى بَو ديارى كردنى ثَيطةGlobal Position System GPS  

  كردةكان وسـية دةسـت  بـة بـةكارهَينانى مانطـة رِ    كةشـتيةوانى هـةوايي  سيستمى جيهانى بَو
(GIONASS) . 

 كردةكانى سةر فِرَوكةكانسيستمى مانطة دةست . 

 دانراو لةسةر مانطة دةست كردةكان كةشتيةوانى هةوايي سيستمى . 

 سيستمى زةمينى بَو مانطة دةست كردةكان . 

 

 ىمايكرَوويظ ستمى نيشتنةوةىسي. 7

 MLS Specification Landing System Microwave  

ئةم سيستمة يةكَيكة لة سيسـتمة طـرنط و هةسـتيارةكان كـة بـةكاردةهَينرَيت بـَو ثِرَوسـةى نزيـك         
لةسـةر فِرَوكةخانـةكان   Approach and landing بـة ئـامَير   بونـةوة و نيشـتنةوةى فِرَوكـةكان   

ثَيطــةى زانيــارى ســوود بــةخش ئــةدات بــة فِرَوكــةوان بــَو ديــارى كردنــى    ئــةم سيســتمة ضــةندين  
هـةوا  كـة بـة داتـاى زةوى بـة      كخـراو َيتـريش بـةهَوى خشـتةيةكى رِ    ةند زانيايـةكى فِرَوكةكةى و ض

استةى سـتونى و ئاسـَويى   يارمةتى داثَوشينى ناوضةيةكى فراوان ئةدات بة هةردوو ئاِرت طريَيوةرئة
 . Approach &Final Approach لة فِرَوكةخانة لة ناوضةى نزيك بوونةوة
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 :بةرطى دووةم

  Communication Proceduresيةكان َيكارى ثةيوةندىِر

  Divisions of Servicesطةياندن و ثةيوةنديةكانى فِرَوكةوانى جَورةكانى خزمةتطوزارى . 1

 : طةياندنى فِرَوكةوانى دابةش دةكرَيت بة ضوار بةشةوة لةسةر ئاستى جيهان

  جواَلوخزمةتطوزارى طةياندنى Aeronautical Mobile Communication  

 يَويىادخزمةتطوزارى مالحةى هةوايى ِر Aeronautical Radio Navigation Services  

 ىوزارى ثةخشى زانيارى فِرَوكةوانخزمةتطAviation Information Publication Services  

 

  طةياندنى فِرَوكةوانى كةش كردنى خزمةتطوزارىشكاتى ثَي. 2

ionand closing down of stat Extensions of Services  

كاتذمَيردا  24ئامسانى جيهاندا بآ وةستانة و لةمةوداى لةبةر ئةوةى مجوجَوَلى فِرَوكةكان لة 
 بةفِرينى فِرَوكةكان بَوية ثَيويستة وَيستطةكانى ثةيوةندى فِرَوكةوانى بةئامسانى جيهان جةجناَلة 

 . بةردةوامى خزمةتطوزاريةكانيان دابني بكةن و ئامَيرةكان بآ كةم و كوِرى لة كاردابن

  Record of Communication يةكانية فِرَوكةوانىتَوماركردنى ثةيوةند. 3

ثَيويستة يةكان بةكاردةهَينرَين انى ثةيوةندىبَو بةكارهَينانى ئةو داتا و زانياريانةى كة لة مي
هةر كاتَيك كة ثَيويست بَيت ئةم تَوماركردنةش سوود وةرطرتن لة بَو بكرَين سةرجةميان تَومار

ى  Tape Recorderبةهَوى ضةند سيستمَيكةوة دةبَيت بة ئَوتَوماتيكى يةكَيك لةو سيستمانة 
 Cockpit voiceسةر زةويةكة لة فِرَوكةخانةكاندا دادةمةزرَيت و لة ناو فِرَوكةكانيشدا 

Recorder CVR مَيكى تَومارى دةنطة لة كابينةى فِرَوكةخانةدا دادةنرَيت تَومارى كة سيست
ةش كة تةواوى ئةو ثةيوةنديانة دةنطةكانى ناو كابينةى فِرَوكة تَوماردةكات و صندوقى ِر

 . تَوماردةكات كةلةسةر زةوى يان لة فِرَوكةكانى ترةوة وةردةطريَيت
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  Aeronautical Fixed Services (AFS) ةكانريطوزارى ثةيوةندى فِرَوكةوانية جَيطخزمةت. 4

 : جَورةكانى خزمةتطوزارى ثةيوةندى ية جَيطريةكان ئةمانةى خوارةوةن

 . ى ثةيوةندية دةنطيةكانى تايبةت بة ضاودَيرى ئامسانىتَوِر - أ

 . و دَوخى كة ش و هةوا كردنى زانيارى بارى ثةيوةندية تايبةتةكانى ثةخشتَوِر - ب

 . طريتَوِرى ثةيوةندى زةمينى جَي - ت

 

 ية دةنطيةكانثةيوةندى –خزمةتطوزارى ثةيوةندى فِرَوكةوانى جواَلو . 5

Voice Communication –Aeronautical Mobile Services   

َوكةوانى شارستانى نَيودةوَلةتى َيكخراوى فِرجَورة ثةيوةنديانة ِرَيكخستنى ئةم خسنت و ِربَو يةك
 كردوة بَو بةكارهَينان لةاليةن وَيستطةكانى فِرَوكةوانى ضةند تَيكستَيكى زمانةوانى تايبةتى ديارى

َيطاى داوة بة بةكارهَينانى زمانى ِر( ICAO ) َيكخراوىِر ، هةروةها[ نى و لةسةر فِرَوكةكانزةمي]
تَيكستةكةى ديارى  (ICAO) لَوكاَل لة كاتى نةبوونى تَيكستَيك بَو بابةتَيكى نوآى ئةطةر

 . اَلةتةكةكردنى حايى بَو ِرو نةكردبو

  Aeronautical Radio Navigation Servicesاديَويى ِر كةشتيوانى ئامسانىخزمةتطوزارى 

خَو دةطرَيت كة لة كةشتيةوانى هةواييئةم خزمةتطوزارية سةرجةم جَور و سيستم و ئامرازةكانى 
 24بَو ماوةى  ا هةر وَيستطةك، لة كاتَيكد ادَيويى كاردةكات بَو فِرَوكةوانى شارستانىبةسيستمى ِر

كاتى ثَيويستدا كة فِرَوكةوان داواى كرد خبرَيتة طةر يان لة كاركردندا نةبوو ثَيويستة لة ذمَيركات
َيطةثَيدراو يان نوَينةرى فةرمى كَومثانياى فِرَوكةوانى سةر بة ئةطةر لةاليةن هةر اليةنَيكى ِر

 . فِرَوكةكة داواى كرد خبرَيتةطةِر
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 : ةميبةرطى سآ 

 Communication Systemسيستمةكانى ثةيوةندى 

 تَوِرى ثةيوةندية جَيطريةكان . 1

Aeronautical Telecommunicating Nature ( CATN)  

كردنى َينرَيت بَو ثَيشكةشة لة فِرَوكةوانى شارستانيدا بةكاردةهئةم جَورة ثةيوةندى يان
لة وَيستطةكانى خزمةتطوزارى مجوجَوَلى ئامسانى و [ data]خزمةتطوزارى ثةيوةندى داتايى 

 . كَومثانياكانى فِرَوكةوانى
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 يةكانى فِرَوكةوانى جواَلو بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةكانثةيوةندى. 2

Services (AMSS) Satellite –Aeronautical Mobile   

يةكانى فِرَوكةوانى بة بةكارهَينان و سوود وةرطرتن لة مانطة دةست ئةم جَورة لة ثةيوةندى
لة نَيوان دةوَلةتاندا كة [ اتفاق اقليمي]َيكةوتنَيكى هةرَيمى كردةكان ئةجنام دةدرَيت بةثآى ِر

 . َيتيةى تيا بةكاردةهَينرى دةكرَيت كة ئةم جَورة ثةيوةندىتيايدا ئةو بةشة لة ئامسان ديار

  Sبةِرَيطاى  –ادارى طةِرانى الوةكى ِلكى داتاى ر. 3

Ground Data Link –SSR Mode S Air   

 

بَو دابينكردنى ئةو ثةيوةنديانةية كة تةنها  Modesبةكارهَينانى تَوِرى ثةيوةندىية الوةكيةكان
 [ .انتظام الرحلة]كردنى طةشتةكة َيكثةيوةسنت بة سةالمةتى و ِر
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 زةوى - بَلندةكانى ئامسانى ةةرةلةرلكي داتا ل. 4

Ground Digital Link CVDL –VHF Air   

بة ئةجنام دةطةيةنرَيت داتاكانى [ VHF]ية كة بةلةرلةرى بَلند جَورة ثةيوةندى َيطةى ئةملة ِر
 VDL Mode 3َيطةى دابني دةكرَيت هةروةها بةِر VDL Modeو  VDL Mode 2بةِرَيطةى 
 . بني دةكرَيتية دةنطيةكان داثةيوةندى

 :بةرطى ضوارةم

 Surveillance and Collision Avoidanceَيطرتن لة ثَيكدادانِرو  ريَيبينطسيستمى 

System نانيان و سوود دَيت كة ئةجنامى بةكارهَيسيستمة لة دوو بةشى سةرةكى ثَيك  ئةم
ووداوَيك كة لةهةر ِر دابني كردنى سةالمةتى و بةرطرتنةطوزاريةكانة بَو وةرطرتن لةو خزمةت

 . ووئةداتِر

  Secondary Surveillance Radar (SSR)ادارى طةِرانى الوةكى ِر. 1

ادارة لةاليةن وَيستطةكانى ضاودَيرى ئامسانيةوة بة كارئةهَينرَيت كة بةهَوى ئةم سيستمى ِر
وانَيت استةى مجوجَوَلى فِرَوكةكة ديارى بكات هةروةها دةتداتاكانيةوة دةتوانرَيت شوَين و ئاِر

 Call]لةسيستمى ناو فِرَوكةكةوة ضةند زانياريةكى طرنط وةربطرَيت وةك بانطةوازى فِرَوكةكة 

Sign ]ك كردنةوةيةوونو بةرزى يةكةى و لة هةمان كاتدا دةتوانَيت وةاَلمى هةر ثرسيار و ِر
 بداتةوة كة لة سيستمةكانى زةوىيةوة ىَل ى دةكرَيت 
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 نى سةر فِرَوكةكانثَيكدادا َِيطة لةرسيستمى . 2

 Air borne Collision Avoidance System (ACAS) 

بةسيستمةكانى سةرزةويةوة نية ان دادةنرَيت و هيض ثةيوةنديةكى ئةم سيستمة لةسةر فِرَوكةك 
دروست مةترسيان لةسةر بَو بةرطرتن لة ثَيكدادانى فِرَوكةكان ئةو كاتةى كة ت نرَيئةهَيبةكار
تين فِرَوكةكة بَو بة كردنى ئاطاداركردنةوة بَو كاثَوكةكة هةَلدةستَيت بةدةرفِر ت لةو كاتةدائةبَي

و لةكاتى نزيك بوونةوةى مةترسيةكة ئةم سيستمة بةرانبةرى ئاطابوون لة فِرَوكةكةى 
َيطايانةى تين فِرَوكةكة بةو ِربَو كاث[ بةشَيوةى داتا و دةنط] ةستَيت بةدةركردنى ِرَينمايىهةَلد

 . لةطةَل فِرَوكةكةى بةرانبةرىتن لة ثَيكدادان طريَيتةبةر بَو بةرطركة ثَيويستة ب

 :بةرطى ثَينجةم

 يةكانِرَوكةوانية فثةيوةند بؤاديَويةكان ِبةكارهَينانى شةثَولة ر

Aeronautical Radio Frequency spectrum Utilization  

 



 98 

 

ثِرى و ثِرَوسةكانى طةِران و كتو بارىبة  نديدارتايبةتن بة سيستمةكانى ثةيوة ئةم شةثَوالنة
  سَوراغ كردن

 (Frequencies for Emergency Locator Transmitters (ELTS) For Search & 
Rescue)  

و ئةو كاتانة  Emergencyضةند شةثَولَيكى ديارى كراون كة بَو  ئةم شةثؤالنةهةروةها  
و سَوراغ كردن دةست ثآ دةكات  وودةدات و طةِرانووداوى فِرَوكةكان ِربةكاردةهَينرَين كة ِر

 . ووداوانةسةبارةت بةو ِر

  Search & Rescue Frequencyشةثَولةكانى سَوراغ كردن و فرياكةوتن . 1

زطاركردن و فرياكةوتنى فِرَوكة كردن بَو ِرت لةثِرَوسةكانى طةِران و سَوراغ ثَيويست بكا لةكاتَيكدا
طاهَيرتز مَي 5680 طاهَيرتز و لةرةلةرىمَي 3023 كارةسات بارةكان دةتوانرَيت لةرةلةرى

 . بةكاربهَينرَين

  ىبَو خزمةتطوزارى فِرَوكةوان جواَلو ىبةرز ىضةثكة لةرةلةرَيك. 2

High Frequency Bands Allocated to the Aeronautical Mobile 
Services  

ز ثَيويستة ئةوة طاهَيرتمَي 22طاهَيرتز و مَي 2.8كارهَينانى لةرةلةرى نَيوان لة كاتى بة
ثةيوةندى ئاسايى كة ثةيوةندى بة طةرى دروست دةكات لةسةر ئامرازةكانى ةضاوبكرَيت كة كارَيِر

كانيان يةةضاوى كاريطةروة نية بَوية ثَيويستة لةكاتى بةكارهَينانى ئةو لةرةلةرانة ِرفِرَوكةوانية
 . بكرَيت لةسةر لةرةلةرى بةكارهاتووى ئاسايى لةناوضةكةدا

 طاهَيرتز مَي 137.000طاهَيرتز و مَي 117.975كارهَينانى ضةثكة لةرةلةرى نَيوان بة. 3

137.000 MHz –Utilization in the frequency band 117.975   

طاهَيرتز مَي 118.000لة كاتى بةكارهَينانى ئةم ضةثكة لةلةرةدا ثَيويستة نزمرتين لةرةلةرى 
اهَيرتز بَيت و جياوازى نَيوان لةرةلةرَيك و طمَي 139.975بَيت و بةرزترين لةرةلةرى 

 . كيلَوهَيرتز كةمرت نةبَيت 8.33لةرةلةرَيكى دى لة 
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 ثاشكؤي ذمارة يازدة

Air Traffic Services 

و ضاودَيرى [ قواعد اجلو]ليذنةى تايبةت بة ِرَيساكانى ئامسانى 1145يةكةم ساَلى  Octلة مانطى 
اسثاردةيةكى ضةند ثَيوةرَيكى نَيودةوَلةتى ستاندةرد و ضةند ِرمجوجَوَلى ئامسانى هةستا بة دانانى 

ثةيوةست بة ضاودَيرى مجوجَوَلى ئامسانيةوة و دواى ثَيداضوونةوة و هةمواركردنةوةى لةاليةن 
 Annex] 11بةجآكردنى ثاشكَوى ذمارة َيكخراوةكة بِريارى دا لةسةر جآليذنةكةوة ئةجنومةنى ِر

 . 1146ساَلى  Feb 25لة  [11

  دةكةنئةو فِرَوكةخانانةى خزمةتطوزارى فِرَوكةوانى ثَيشكةش  ديارى كردنى كايةى ئامسان و. 1

Will be  Air traffic Services Portions of Airspace and Aerodromes Where
Provided  

 

ى شارستانين َيكخراوى فِريدةستةاَلتى فِرَوكةوانى شارستانى هةر دةوَلةتَيكى ئةندام لة ِر
طوزارى ةكةى ئةو فِرَوكةخانةية كة خزمةتى مةوداى ئامسان(كاية) ثَيويستة  (ICAO) نَيودةوَلةتى

فِرَوكةوانى تيايدا جآبةجآدةكرَيت ديارى بكات بَيجطة لةو حاَلةتانةى كة دوو دةوَلةتى ئةندامى 
وزاريانة لة كردنى ئةو خزمةتطَيت بة ثَيشكةشدةكةون كة يةكَيكيان هةستَيك دراوسَى لةسةرى ِر

 . ئامسانى هةردووكياندا
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 Objectives of Air Traffic Servicesئاماجنةكانى خزمةتطوزارى مجوجَوَلى ئامسانى . 2

لة ثَيناو ت و ثيشكةش ئةكرَي ةكرَيتئئةو خزمةتطوزيانةى كة لةبوارى فِرَوكةوانيدا جآبةجآ
 :كردن و هَينانة دى ئةم ئاماجنانةى خوارةوة دةبَيت دابين

 . بةرطرتن لة ثَيكدادانى نَيوان فِرَوكةكان .أ

 maneuvering] ن لةناوضةى مناوةرى فِرَوكةخانةبةرطرتن لة ثَيكدانى فِرَوكةكا. ب

area] ةكانى ناوضةى فِرَوكةخانةيلةطةَل بةربةستى زةمين . 

 . كردنى مجوجَوَلى ئامسانىَيخستنى بةِرَيكثارَيزطارى لةخَيرايى و ِر. ج

َيك ِردابني كردنى سةالمةتى فِرَوكة و  نى ئامَوذطارى و ِرَينمايى بةسود بَوكردثَيشكةش. د
 . و ثَيكى طةشتةكةى

اطةياندنى ِرَيكخراوةكانى ثةيوةست بةو فِرَوكانةى كة ثَيويستيان بة لَيكَوَلينةوة و ثآ ِر. ه
 . نيانكردنى ئةوةندةى لة تواناداية بَو يارمةتى داراغ و فرياكةوتن هةية و ثَيشكةشسَو
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 طوزارى مجوجَوَلى ئامسانىجَورةكانى خزمةت. 3

Divisions of the Air Traffic Services 

 :شَيوةكانى خزمةتطوزارى مجوجَوَلى ئامسانى ئةم جَورانةى خوارةوةى لةخَو دةطرَيت 

ى سةرةوة و  ج. ب . ا هَينانى خاَلةكانىَيرى مجوجَوَلى ئامسانى بَو بةدى خزمةتى ضاود. أ
 : خزمةتانةى خوارةوة لة خَودةطرَيتئةم 

 ثَيشكةش كردنى [: املنطقةخدمة مراقبة ] يىخزمةتكردنى ضاودَيرى ناوضة
ى  ج. ا  بةدى هَينانى خاَلةكانى طوزارى بَو ضاودَيرى مجوجَوَلى فِرَوكةكان بَوخزمةت
 . سةرةوة

  خزمةتكردنى ضاودَيرى ناوضةى نزيك بونةوة[Approach :]كردنى ثَيشكةش
ةتطوزارى بَوضاودَيرى مجوجَوَلى فِرَوكةكانى هاتوو بَو فِرَوكةخانةكان و ئةوانةى خزم

 .سةرةوة  ج.  افِرَوكةخانةكان بة جآ دةهَيَلن بَو دابني كردنى خاَلةكانى 

 كردنى خزمةتطوزارى بَو ضاودَيرى ثَيشكةش: ضاودَيرى فِرَوكةخانة  خزمةتطوزارى
 . ى سةرةوة  ج.  ب.  اى هَينانى خاَلةكانى مجوجَوَل لة فِرَوكةخانةكان بَو بةد

بَو بةدى هَينانى [ خدمات معلومات الطريان]خزمةتطوزارى زانياريةكانى فِرَوكةوانى . ب
 .ى سةرةوة [ د]خاَلى 

ى [ه ] بَو بةدى هَينانى خاَلى [ التنبيهخدمات ]خزمةتطوزارى ئاطاداركردنةوة . ج
 . سةرةوة
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  Classification of Air space كانى ئامسانكايةثَوَلينى 

 ةَلى كة فِرَوكةكان تَيدا دةفِرن لةطئةو ئامسانة وانني تآ دةطةينكاتَيك لة تَيكستى سةرةوة دةِر
ثَوَلينى ئةو جَورة فِرينةية كة  شثَوَلينيةكة ،ناوضةى ئامسانى فِرَوكةخانةكان ثَوَلني كراون 

ةوى و جؤرى و ئةوانةى سةرز رةكانى ناو فِرَوكةكةى دةفِرن بةسود وةرطرتن لة ئامَيثَيةكان فِرَوك
 .ثَيشكةش دةكرَين  (بةهؤى ثةيوةنديةكانةوة) ئةو خزمةتطوزاريانة

 ىثةيِرةوكة َيت فِرَوكانة دةدرَيت بفِر َيطة بةوة ئامسانى فِرين تةنها ِرلةم جَورةدا ل[: A]ثَوَلني 
َيطةثَيدراوى ياسايى نَيوان ِرماوةى  دةكات لةطةَل هَيشتنةوةى[ IFR]فِرَوكةوانى بة ئامَير 

 .[الفصل القانونى بني الطائرات]فِرَوكةكان 

بةثآى ياساى فِرين بة ئامَير  كة َيطة بةو فِرَوكانة دةدرَيت بفِرَيتلةم جَورةدا ِر :[B]ثَوَلينى 
[IFR ] و ياساى فِرين بة ضاو[VFR ] و خزمةتطوزاريان ثَيشكةش دةكرَيت لةطةَل هَيشتنةوةى
 . َيطة ثَيدراوى نَيوان فِرَوكةكانةى ِروام
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بة ئامَير كة بفِرَيت بةثآى ياسايى فِرين  َيطة بةو فِرَوكانة دةدرَيتِر جؤرةدالةو  [:C]ثَوَلينى 
IFR (Insurant Flight rule ) و فِرين بةضاوVFR (Visual Landing Rule )لةطةَل 

ةموو فِرَوكةكان هةروةها هَيشتنةوةى ماوةى كردنى خزمةتةكانى مجوجَوَلى ئامسانى بَو هثَيشكةش
ثةيِرةودةكةن و هةروةها هَيشتنةوةى ماوةى نَيوان  IFRنَيوان هةموو فِرَوكةكان ئةو فِرَوكانةى كة 

ثةيِرةدةكةن و لةطةَل ثَيدانى زانيارى  IFRو ئةوانةى ثةيِرةودةكةن  VFRئةو فِرَوكانةى كة 
 . ثةيِرةودةكةن VFRفِرَوكةوانى بةوانةى 

َيطة بةو فِرَوكانة دةدرَيت كة بفِرَيت بةثآى ياساى فِرين بة ئامَير ِر لةم جَورة دا [:D]ثَوَلينى 
IFR ضاو و بةثآى ياساى فِرين بةVFR طوزارى مجوجَوَلى ئامسانى لةطةَل ثَيشكةشكردنى خزمةت

 ثةيِرةو IFRتر كة دةكةن لةطةَل فِرَوكةكانى  IFRبَويان و جياكردنةوةى ئةو فِرَوكانةى ثةيِرةوى 
ئةكةن  VFR ةى ثةيِرةويفِرَوكانئةو كردنى زانيارى مجوجَوَلى ئامسانى بَو دةكةن لةطةَل ثَيشكةش

 . دةكةن VFRثَيدانى زانيارى مجوجَوَلى ئامسانى بةو فِرَوكانةى ثةيِرةوةى  لةطةَل

 ية [ Dثَوَلينى ئامسانى فِرَوكةخانةى سلَيمانى لة ثَوَلينى ]تآبينى 

دةكةن و  IFRَيطة دةدرَيت بةفِرين ئةو فِرَوكانةى كة ثةيِرةوى لةم جَورةدا ِر [:E]ينى ثَوَل
 ودةكةن بةو مةرجةى كة خزمةتطوزارى مجوجَوَلى ئامسانى بدرَيت بة VFR ثةيِرةوى ئةوانةى

فِرَوكةكان سةرجةم  هةمووثةيِرةودةكةن و لةيةكرت جيا بكرَيتةوة و  IFRفِرَوكانةى كة 
 . لةو ناوضةيةدا وةردةطرَيت ى ترانى ثةيوةست بة مجوجَوَلى فِرَوكةكانزانياريةك

 ةَلطدةكةن لة IFRَيطة دةدرَيت بة فِرينى ئةو فِرَوكانةى كة ثةيِرةوى لةم جَورةدا ِر [:F]ثَوَلينى 
ت بةشَيوةى بكرَيطوزارى مجوجَوَلى ئامسانى ثةيِرةودةكةن بةو شَيوازةى خزمةت VFRئةوانةى 

ثةيِرةودةكةن و خزمةتطوزارى سةبارةت بة زانيارى فِرَوكةوانى  IFRى بَو ئةو فِرَوكانةى اوَيذكارِر
 . بَو سةرجةم فِرَوكةكان ثَيشكةش دةكرَيت

دةكةن و ئةوانةى  IFRَيطة دةدرَيت بةفِرين ئةو فِرَوكانةى ثةيِرةوى لةم جَورةدا ِر [:G]ثَوَلينى 
VFR انى فِرَوكةوانيان ثَيشكةش دةكرَيتثةيِرةودةكةن و خزمةتطوزارى زانياريةك . 
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 هةماهةنطى نَيوان دةستةاَلتى ضاودَيرى مجوجوضَلى ئامسانى و دةستةاَلتة سةربازيةكان

Coordination between military authorities and air traffic Services  

ى ضاودَيرى ثَيويستة هةماهةنطى تةواو هةبَيت لة نَيوان دةستةاَلتى سةربازى و دةستةاَلت
وطَوركردنى زانياريةكان بة ئاماجنى دابني كردنى سةالمةتى مجوجَوَلى ئامسانى بَو بةدى هَينانى ئاَل

 . فِرَوكةوانى

 .ئةو خزمةتطوزاريانةى كة ثَيشكةشى فِرَوكةكان دةكرَيت لة حاَلةتى كتوثِريدا

Services to Air craft in event of an. Emergency  

ترسى لةسةر فِرَوكةكة و يان دةست مة ووى مةترسى بووةوة كةبةِرووفِرَوكةيةك ِرلة كاتَيكدا هةر
بدرَيت و خزمةتطوزارى  طرنطى ثَي درَيذى نا ياسايى كراية سةرى ثَيويستة تا ئةوثةرى توانا

 . ثَيشكةش بكرَيت و ثَيش هةموو فِرَوكةكانى تر خزمةتى بكرَيت
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 ثاشكؤي ذمارة دوازدة

(cueSearch and Res) 

َيكخراوى فِرينى شارستاني كة لة نةوةى دووةمى ليذنةى سؤراغ كردن و فرياكةوتنى ِرولة كؤبو
بةسرتا تيايدا ليذنةكة ثَيوةرة ستاندةرة نَيودةوَلةتيةكان و ِراسثاردة  1146ساَلي  Novمانطى 

هاتبوو ( 12) شكؤي ذمارةتايبةت بة ثِرؤسةى سؤراغ كردن و فرياكةوتن واذَوكرد كة لة دووتوَيى ثا
 .كةوتة بوارى جَي بة جَي كردنةوة  March 1151يةكى لة ِرؤذي 

  rescue services Search andيةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتنطوزارخزمةت. 1

دا هةسنت بة دانانى ِرَينمايى و ِرَيكارى تايبةت بة ( ICAO)دةوَلةتة بةشداربوةكان لة ثَيويستة 
بة هةماهةنط لة  kو يا ت بة تةنيابَي فرياكةوتن دةوَلةتةكة خَوىثِرؤسةكانى سؤراغ كردن و 

ى ثَيشكةش كردنى دةستةبةرمةوداي ئامساني هةرَيمةكةيدا بة شَيوازَيك  (كايةى) نَيوان يةكرتدا لة
دةبَيتةوة و  دانى كةسةكان و ئةو اليةنةى ِرووبةِرووي مةترسييارمةتيئةوةى كة دةتوانرَيت لة 

 .ذمَيردا بةردةوام بوونى هةبَيت كات( 24)ةتطوزاريانةى ثَيويستة لة ثَيويستة ئةو خزم

  rescue services region h andSearc: ناوضةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتن . 2

ةو مؤركراوة هةسنت بة ديارى كردنى ئ نةى كة ِرَيكةوتنيان لة نَيواندالةسةر ئةو دةوَلةتاثيؤيستة 
طوزارى سؤراغ و سؤراغ كردن و فرياكةوتن كة خزمةتناوضةكانى ى ناوضانةى دةضَيتة ذَير ساية

 .فرياكةوتنيان تيادا ثَيشكةش دةكرَيت 
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 : مةَلبةندة سةرةكى و الوةكيةكانى هةماهةنط بؤ ثرؤسةى فرياكةوتن . 3

centers and rescue sub centers  CoordinationRescue  

ة سةنتةرَيكى تايبةت بؤ هةماهةنطى ثِرؤسةى ثَيويست ICAOلةسةر دةوَلةتة بةشداربوةكانى 
تر دروست  (ناوضةى) سةنتةري الوةكىو فرياكةوتن دامبةزرَينن و ئةطةر ثَيويست بكات سؤراغ 

ذمَير بةردةوام بَيت و كارمةندى كات( 24)بكرَيت بؤ هةمان مةبةست و كاركردن لةو سةنتةرانةدا 
اديَوكانيان هةبَيت كة تايبةت بة نانى ثةيوةندي ية ِرتةواويان بؤ دابني بكرَيت كة تواناي بةكارهَي

 . فِرؤكةوانى بؤ سؤراغ و فرياكةوتن

  pe ration between statesCoهاوكاري نَيوان دةوَلةتةكان. 4

ثرؤسةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتن بؤ ئةو ِرووداوانةى كردنى راتر جَي بةجَي و خَي بؤ باشرت
سؤراغ كردن و فرياكةوتن تةواوي هاوكاري و  بةخراوةكانى تايبةت كة دةقةومَين ثَيويستة ِرَيك

 .جَي كردنى ثِرؤسةكة دابني بكات  بكةن بةو شَيوازانةى كة جَي بةهةماهةنطي يةكرت

 Information Concerning :مةترسي دارةكان ( بارة) دؤخةزانيارة تايبةتةكان بة . 5

emergencies  

 ى مةترسيدار لةسةر فِرؤكةكان و طةيشتنى هةواَلةكة بةو ِرَيكخراوهةر ِرووداوَيك مانىولةكاتى قة
دةستاو دةست ئةو ِرووداوة  ويستةسؤراغ و فرياكةوتنى ثَي سنت بة ثرؤسةىو اليةنانةى كة ثةيوة

بة سةنتةرةكانى سؤراغ و فرياكةوتن ِرابطةيةنن و هةر زانياريةكيش كة لة بةردةستا هةية لة 
و  بارو دؤخةكةكردنةوةى ة سةنتةرى سةرةكي ثِرؤسةكة بؤ شيطةيةنرَيتبارةى ئةو فِرؤكةيةوة ب

 .و ِرَينماية بةرجةستة كراوةكان  هةنطاوي ثَيويست وةرطرتن بة ثَي ي ثَيوةروةرطرتنى 



 017 

 

لة قؤناغة جياوازةكانى سؤراغ و  ىهةماهةنط بؤ ِرَيكارة تايبةتيةكانى نَيوان سةنتةرةكان. 6
  : فرياكةوتن

 r rescue Coordination Centers during EmergencyProcedures fo

phases  

 Uncertainty phase :قؤناغي طومان  - أ

تةوة لةسةر سةنتةرى وى مةترسي بؤبة طومان كردن لةوةى كة فِرؤكةيةك ِرووبةِرو
طوزارى ت بة ثةيوةندي بة يةكةكانى خزمةتهةماهةنط ثَيويستة بة شَيوةيةكى كارا هةستَي

 بؤ كردنةوةكانى تر تا بتوانرَيت باشرتين شيى و اليةنة ثةيوةندي دارةمجوجؤَلي ئامسان
 .حاَلتةكة بكرَيت و ديراسة بكرَيت 

  Alert phase: ركردنةوة داقؤناغي ئاطا - ب

قؤناغي ئاطاداركردنةوة لةسةر سةنتةري هةماهةنطي ثَيويستة ئاطاداري ة وكة قؤناغةكة ضو
ي ثَيويستة بكرَيت و بِريار بدرَيت لةسةر يةكةكانى سؤراغ و فرياكةوتن بكاتةوة كةض

 . هةنطاوةكان

 Distress phase :ي سقؤناغي مةتر -ج

تة دةم و دةست بة طةيشتنى قؤناغةكة بؤ قؤناغي مةترسي سةنتةري هةماهةنط ثَيويس
 .جَي كردنى ئةو بِريارانةى كة دراوة بؤ ِرووبةِرو بونةوةى حاَلةتةكة هةستَيت بة جَي بة
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  مارة سيازدةثاشكؤي ذ

Search and Rescue 

 ة ِرووداوةكاني فِرؤكة للَيكؤَلينةوة . 1

 Aircraft Accident and Incident Investigation 

لة ِرَيكةوتنامةى شيكاغؤ بؤ  37و بة ثَيي مادةي  April 1151 لة ِرؤذي يانزةهةمي مانطى 
نَيودةوَلةتى بِرياري لةسةر  فِرؤكةواني شارستاني ئةجنومةني ِرَيكخراوى فِرينى شارستاني

دا كة تيايدا ثَيوةرة نَيودةوَلةتى ية ستاندةرةكان و ِراسثاردةي ثَيويست بة  13ثاشكؤي ذمارة 
 . تئةقةومَي فِرؤكةكان انةى كة لةِرووداو ولَيكؤلينةوة لة

  Objective of the Investigation :ئاماجنةكانى لَيكؤَلينةوة . 2

كراوةتةوة بؤ ةوة ِروونا ئاماجنةكاني سةرةكي بؤ ثرؤسةكانى لَيكؤَليند(13)ذمارة ثاشكؤي لة 
ئةو قةومان و ِرووداوانةى كة بةسةر فِرؤكةكاندا دَيت كة ثَيويستة بة شَيوةيةكى بنةِرةتى 
جةخت لةسةر زانينى هؤكارةكان بكاتةوة كة بؤتة هؤي ِروودانى قةومانةكة بؤ ئةوةى 

طريَيت بؤ بةرطرتن لة ِروودانى ئةو جؤرة ِرووداوانة لة بتوانرَيت هةنطاوي ثَيويست وةرب
ينةوةكة ثَيويستة بؤ ئاِراستةكردنى طلةيي و تؤمةت نةبَي دا ، هةروةها ئاماجني لَيكؤَلوداهاتو

خسنت و سوود َيكيستة ئاماجنةكة بؤ باشرت ِر، ثَيو يان بؤ تاوان باركردن بةكارنةهَيرَيت
وودانى ئةو كارةسات و ِرووداوانة و ثارَيزطارى كردنى بؤ كةم كردنةوةى ِرت وةرطرتن بَي

 .ئادةميزاد 
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  بةرثرسيارَيتى ئةو وواَلتةى كة ِرووداوةكةى تيا قةوماوة. 3

Responsibility of the State of Occurrence  

و  وداوةكةى تيا ئةقةومَي ئةوةندةى توانا هةيةَلاتةى ِرووداوي تيا قةوماوة يان ِرلةسةر ئةو وو
ؤكةكة و و دؤكؤمَينيت ناو فِر ئةتوانرَيت كارى ثَيويست بكات بؤ ثارَيزطاي كردنى فِرؤكةكة

هةر شتَيكى تر كة لة ناو فِرؤكةكةدا هةبَيت بؤ ئةو ماوةيةى كة ثرِؤسةى ثَيكهاتةكانى يان 
و ينةوةكة بيةوَيت و يةكَيك لةو كارانةى كة ثَيويستة بكرَيت طرتنى وَينةى دؤكؤمَينت لَيكؤَل

 . بكةويت يان ىَلبةَلطةكانة ضونكة ئةو بةَلطةو دؤكؤمَينتانة دةكرَيت بفةوتَين يان زيان

  Notification of the Accident and Incidentقةومانةكة  ِراطةياندنى ِرووداو و. 4

 بةرثرسيارَيتى ئةو اليةنةى كة ِرووداوةكةى تيا قةوماوة  /أ 

Responsibility of the state of Occurrence  

بة خَيرايى و بةبةكارهَينانى خَيراترين  ى كة ِرووداوةكةى تيا قةوماوة ثَيويستةئةو ووَلاتة
 .ووداوةكة ئاطادار بكاتةوة ئامرازى ثةيوةندي ئةم اليةنانةى خوارةوة لة ِر

 وةةوَلةتةى فِرؤكةكةى تيا تؤماركرائةو د tate of Registry ٍS. 

  فِرؤكةكة  بةطةِرخةرىاتى ووَل(operator) Aircraft operate state . 
 ينةرى فِرؤكةكةوواَلتى ديزا Aircraft designer state . 

 ردنى فِرؤكةكةوواَلتى دروست ك Aircraft Manufacture state .  

  شارستانىنَيودةوَلةتى ِرَيكخراوى فِرينى  

          International Civil Aviation Organization (ICAO)  
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 :تى ئةو ووَلاتةى فِرؤكةكةى تيا تؤمار كراوة بةثرسيارَي /ب 
 Responsibility of the state of Registry 

هةر كاتَيك زانيارى ثةيوةست بة ِرووداوةكة بة وواَلتى تؤماركةرى فِرؤكةكة طةيشت ثَيويستة 
 :ئةو اليةنانةى الي خوارةوة ئاطاداربكاتةوة 

 بةطةِرخةري فِرؤكةكة  وواَلتى(operator )Air craft operation state  

  وواَلتى ديزاينةرى فِرؤكةكة Air craft designer state 

 كةرى فِرؤكةكةوواَلتى دروست Air craft Manufacture state  

 شارستانى نَيودةوَلةتى ِرَيكخراوى فِرينى  

International Civil Aviation Organization (ICAO)  

 :دروست كردنى فِرؤكة  خةر و ديزاينةر وبةرثرسيارَيتى و وواَلتانى بةطةِر /ج 

Reasonability of the state of Operator, the state of Designer , the 

state of Manufacture . 

ئةو زانيارانةى  لةسةر ئةو وواَلتانةى كة ناوبرا كاتَيك كة ِرووداو دةقةومَيت تةواوى
 .بة اليةنى تؤماركةرى فِرؤكةكة اتبد و دةستةى فِرؤكةوانةوة ثةيوةسنت بة فِرؤكةكة



 000 
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 Annex 14  ضواردةثاشكَوى ذمارة 
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  Aerodromesفرِوَكةخانةكان . 1

بآ بوونى فِرَوكة و ستافى فِرَوكةوان تةنانةت ئةجنام بدرَيت نةتوانرَيت ئةطةر فِرين لة ئامساندا  
استةى كةوانَيك كَونرتَوَل و ئاِرلةسةر زةوى فِرَو ئةطةر فِرَوكةكة بآ فِرَوكةوانيش بَيت ثَيويستة

دارةكان زياتر جآبةجآكردنيان ى و هةموو دَوكَومَينتة ثةيوةندىى فِرَوكةواني، ئةطةر ياسا بكات
ئةطةر ضةندين كَومثانياى تايبةمتةند سةرقاَلى  دةردةكةوَيت و ين لة ئامساندالة ثرَوسةكانى فِر

بوارى  خستنى ئامَير و ئامرازةكانى فِرَوكةوانى وشكَوَلينةوةى بةردةوابن بَو ثَيلَي ودروستكردن 
ئامرازانةى تيا  سةالمةتى بةاَلم ئةطةر شوَينيك نةبَيت لةسةر زةوى ئةو ئامَير و ئاسايش و

ووبةرَيكى طوجناويان بَو تةرخان نةكرَيت بَو مناوةرة و وةستان و مجوجَوَلى و ِردانةمةزرَينَيت 
 . سا و ِرَينمايةكان بوونى ئةو ئامَير و ئامرازانة بآ هودة دةبنَيثةيِرةوكردنى ِر فِرَوكةكان بَو

كردنيدا ضَون سةرقاَلى دانانى ميكانيزم و ِرَيساى لة قَوناغى دامةزراندن و ئيش (ICAO)َيكخراوى ِر
َويةكى تايبةت بة ديزاين و تايبةت بوو بَو بوارةجياجياكانى فِرَوكةوانى ثَيويستى كرد ثاشك

و بةثآى مادةى  1151ساَلى  May 21َوذى بخات بَو ئةو مةبةستة ِرَيككةخانةكان ِركردنى فِرَودروست
ثاشكَوى َيكخراوةكة بِريارى لةسةر َيكةوتنى شيكاغَو بَو فِرَوكةوانى شارستانى ئةجنومةنى ِرلة ِر 37

وةست بة اسثاردةى تايبةتةكانى ثةيية ستاندةرةكان و ِركة تيايدا ثَيوةرة نَيودةوَلةتى دا 14ذمارة 
  . خستنيان دةركردديزاينى فِرَوكةخانةكان و بةطةِر

ence reComment Refى لةسةر بةندة  14طشتيةكان كة ثاشكَوى ذمارة سيستمة. 2 

System كةوتنى زانيارية ثةيِرةوى دةكات بَو دةست[ 14]رة سيستمانةى كة ثاشكَوى ذما ئةو
 : سةر زةوى ئةمانةى الى خوارةوةنةتىيةكانى بنةِر

بَو ديارى كردنى ثَيطةى ئاسَويى : كردنى ثَيطةى ئاسَويى فِرَوكةخانةسيستمى ديارى  - أ
 1124ثشت دةبةستَيت بة سيستمى جيوديتكى جيهانى ساَلى  14فِرَوكةخانة ثاشكَوى ذمارة 

[WGS 84 ]World Geodetic System  كة بةهَويةوة دةتوانرَيت كَوردينةتى
 & Latitude]ةر هَيَلى درَيذى و ثانى فِرَوكةخانةكان ديارى بكرَيت لةس

Longitude] . 
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ديارى كردنى بةرزى فِرَوكةخانةكان بَو ديارى كردنى ئاستى بةرزى فِرَوكةخانةكان ثشت  - ب
وةك بنةمايةك بَو ( Mean see Level ) MSL ووى دةريا دةبةسرتَيتبة ئاستى ِر

 . ديارى كردنى بةرزى فِرَوكةخانةكان

 mesdroorecation of AfirtieC فِرَوكةخانةكان  بةنامة بِروا ثَيدانى .3

لةسةر هةموو دةوَلةتانى ئةندام ثَيويستة بِروانامةى ثةسةندكراوى فِرَوكةخانةكان بةثآى 
ديارى دابني بكات و فِرَوكةخانة بةثآى خشتةيةكى زةمةنى  14ثَيداويستى يةكانى ثاشكَوى ذمارة 
و بوونى ثَيداويستى و ثَيكهاتةكانى تا دَلنياى هةبَيت بَو دروست كراو بثشكنرَيت بَو دَلنيابوون لة

 . سةالمةتى فِرَوكةخانة و فِرَوكةوانى

 Airport Design ديزاينى فِرَوكةخانةكان. 4

َيطاى تايبةت هةية بَو رو ِروو دامةزراوة ئةندازياريةكان ضةندين تي ضَون بَو ديزاينى ِرَيطا و بينا
طةورة و بضوكى َيطا هةية بَو ديزاينى فِرَوكةخانةكان بةثآى ن ِرديزاين هةر بةو جَورةش ضةندي

كردنى يان بَو جَورى فِرَوكةكانى كة ثَيويستة لةو نى دروستكردنى ياشوَييان مةبةستى دروست
هةبَيت وةك مةرج و سنورى  دا 14بنةما سةرةكى يةكانى هاتوو لة ثاشكَوى ذمارة  دايانةيديزان

 . تايبةت بة فِرَوكةخانةكان

  tinoAerodrome Reference Pديارى كردنى نيشانةى فِرَوكةخانة . 5

 وةك ضَون reference Pointك ديارى دةكرَيت كةثآى دةوترَيتلةهةر فِرَوكةخانةيةكدا خاَلَي
Bench mark طا جَييان  نيةيتىو خاَلةية كة لَيوةى سةرجةم كَوردئةو خاَلةش ئةوترَيت كةداد

وةك سةرضاوةيةكى ةكانى ترى ناو فِرَوكةخانةكةى لَيوة وةردةطريَيت يان خاَل (تان و ثؤى)ةندى ب
 واتة كَوردنيةيتى خاَلةكانى ترى ثَيويست َينةوة بَو دَوزينةوة و ديارىكردنىبَوى دةطةِرزةمينى 

ثَيويستة لةهةر فِرَوكةخانةيةكدا خاَلَيك ديارى بكرَيت كة لَيوةى خاَلةكانى ترى لَيوة ديارى 
دابَيت و جَيطري كرابَيت و [ run way]كرَيت يان باشرتة ئةو خاَلة لة ضةقى شبكرَيت دة

 . َيتدرنةطَور
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  Aerodrome and runway elevationبةرزى فِرَوكةخانة و فِرطة . 6

 

كة بةرزى فِرَوكةخانةكان لةسةر ئاستى دةرياوة وةردةطريَيت و دا  [2]وةك باس كرا لة خاَلى 
وردى وةربطريَيت كة جياوازى لة نيو مةتر زياد يان كةم النةدات ، بةشَيك ثَيويستة ئةوةندة بة و

تايبةتة بة ثَيدانى  AISزانيارى فِرَوكةوانى بةشىفِرَوكةخانةكان ثآي دةوترَيت  ىِركارطَي هةية لة
 . بكاتي هةر اليةنَيك كة داوا وةك بةرزى بة فِرَوكةخانةكانثةيوةند بة زانيارى 

دَيت لة فِرطةيةك بَو فِرين و نيشتنةوة بةشَيوازَيك دروست دةكرَيت كة ةتدا ثَيكفِرَوكةخانة لةبنةِر
شتةيةى كة ثآى دروست دةكرَيت هةروةها بطوجنَيت بَو فِرين لةدرَيذى يان ثانى و هَيزى ئةو داِر

قولةى ضاودَيرى و بنكةى ووى خزمةتطوزاريةوة طةورةتر كرا ئةوا ئةطةر فِرَوكةخانةكة لةِر
 . هتد زياد دةكرَيت...... .ناسى و ئاسايش و كةش اندنةوة و بةشةكانى ترى ئَوثةرةيشن وئاطركوذ
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  Strength of Pavementsشتة ِهَيزى دار. 
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َويشنت و هةموو جَورة فِرَوكةيةك ثَوَلينَيكى تايبةتى هةية لةسةر بنةماى كاريطةرى فشارى ِر
 Aircraft Classification code or number فِرينى لةسةر فِرطةكان ثآى دةوترَيت

(ACN)  و هةر فِرطةيةكيش لةسةر بنةماى هَيز و تواناى بةرطةطرتن بَو كاريطةرى كَيش و
 Pavement Classification (PCN) دةكرَيت و ثآى دةوترَيتَويشتنى فِرَوكةكان ثَوَلينِر

Number) ) . 

كردنى باشرتين سةالمةتى بَو فِرَوكةكان نيانةى سةرةوة ثَيويستة بَو دابيلةسةر بنةماى ئةو زانيار
ن بة جَورَيك بَيت كة ثَوَلينى فِرَوكةكة يةكسان بَيت ياشتةيى فِرطةى فِرَوكةخانةكة هَيزى داِر

ى بَو فِرين بة سةالمةتى َيت فِرطةكة بةكاربهَينرَيتربتوانِرشتةكة تا اكةمرتبَيت لة ثَوَلينى هَيزى د
 . و فشارى تايةى فِرَوكةكان و كَيشى فِرَوكةكة دَوخى كةش و هةواةضاوكردنى باروبآ ِر ؤكةكانفِر

k cFlight altimeter che -Perلة فِرَوكةخانةكاندا ثَيش فِرين  بَلند ثَيوىشوَينى . 2

location سةر  ةلApron ثَيكردنى فِرَوكةكان شوَينى ئيش  ةستانى فِرَوكةكان وواتة ثاركى و
هَينرَيت بَو مةبةستى بخاَلَيك يان زياتر هةبَيت كة بةكار يان نزيك لةو شوَينة ثَيويستة

ثَيش دةست كردن  لةاليةن فِرؤكةوانى فِرؤكةكةوة دةرياوةووى كردنى بةرزى فِرَوكةكة لة ِركضَي
َوكةوان ثَيويستة بَو دَلنيا بوون لة دروستى ئامَيرى ثَيوانى بَلندى ناو فِرَوكةكة ضونكة فِر بة فِرين

بَلندى فِرَوكةكةى لةسةر ئاستى زةوى ((Alttitude لةبةردةوامى دَلنياى هةبَيت لة ئامساندا بة
شوَينةكة بكات لةسةر فِرَوكةخانةكة (  ( Hieghtيان ئاستى دةرياوة و دةبَيت ضَيكى بةرزى

  ثآ كةم يان زياد نزيك بكرَيتةوة 19ئةوةندةش وردبكرَيتةوة تا سنورى 



 008 

 

 

  Distances laredDecَيطة ثَيدراوةكان ِدورية ر. 1

َويشنت و بوونى فِرَوكةوان لة بوونى مةوداى طوجناو و شياو بَو وةستان و ِربَو مةبةستى دَلنيا
 لة دَوكَومينتةكاندا فِرينى فِرَوكةكةى لةسةر فِرطة و ثَيويستة زانياريةكانى تايبةت بةو مةودايانة

َيتةوة ئةو كاتى ثَيويستيدا بَويان بطةِر بةوردى ديارى و جَيطري كرابَيت تابتوانرَيت فِرَوكةوان لة
 : ماوانةش ئةمانةى الى خوارةوةن

 Take off Run Available ةمةبةسـتى فـِرين  ماوةى بةردةسـت بـَو جوَلـةى فِرَوكـة ب     - أ

TORA ئةم ماوةيةية كة يةكسانة بة درَيذى ئةو بةشةى فِرطة كة طوجناوة بَو فِرين . 

يةكســانة  Take off Distance Available TODA مــاوةى ثةيوةســت بــَو فــِرين  - ب
 . فِرطة بةدرَيذى فِرطةكة لةطةَل ئةو ماوةيةى كة خاَلية لة بةربةست لةسةر درَيذايى

ــَو وةســتانى  - ت  ASDA Accelerate- stop Distanceؤكــةفِر مــاوةى بةردةســت ب

Available َو ماوةى ديارى كراو بَو وةستان لة كَوتايى فِرطةيةكسانة بة درَيذى فِرطة ب . 
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يةكسـانة بـةو    Landing Distance Available LDAماوةى بةردةست بَو نيشتنةوة  - ث
 . طوجناوة بَو جوَلةى فِرَوكةكة لةسةر زةوىكة  درَيذي فِرطة

يةكسـان  [  4،  3،  2، 1] ى ةكانلـة خالَـ   ةبـَوكراو ى ى ئامـاذة يةيـة ضـوار ماوة  ئةودةكرَيت  
  TORA =TODA =ASDA=LDA بَيت بة درَيذى فِرطةكة

 

 
  Rescue & Fire Fightingفرياكةوتن و كوذاندنةوة . 19

 
 ئامَيرى كوذانةوةى ئاطر و ئاستةكانى ثَيويست دابني بكرَيت                                   

ثــَوَلينَيكى ( (ICAOَيكخــراوى كــةوتن لــة فِرَوكةوانيــدا رِ الةبــةر طرنطــى بــوارى كوذاندنــةوة و فري 
دانـاوة ثشــت بةســنت بـة ثَيويســتى هــةر    ىبـوارى كوذاندنــةوة و فرياكــةوتن  تايبـةت بــة ئاســتةكانى 

توانا و ئـامَير   وفِرَوكةخانةيةك بةثآى ثَوَلينةكةى و ثَيويستة سةرجةم زانياريةكانى ثةيوةست بة
ــَوَلينى   و ئام ــة ث ــدى ب ــة ثةيوةن ــةى ك ــةوة هة رازان ــةفرياكةوتن ــةدا  ي ــَومَينتى فِرَوكةخانةك ــة دَوك  ل

ACMاوكراوةى َيت و لة بَلجَيطري كرابAIP اوكرابَيتةوةدا بَل . 
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  Visual approach slop Indicator system سيستمةكانى نزيك بوونةوةى بينراو. 11

نزيــك  قَونــاغىبــَو نيشــتنةوة ئــةو لــة فِرَوكةخانةيــةك كاتَيــك كــة فِرَوكةيــةك نزيــك دةكةوَيتــةوة 
 زةوى فِرَوكــةوان بةباشــى دياردةكــانى ســةر جــا بــَو ئــةوةى  Approachثآدةوترَيــت  يــةبوونةوة

نيشـانةيةك  ك لةمـةو الى فِرطـةوة دادةنرَيـت يـان ضـةند      فِرَوكةخانة بةضاو ببينَيت ضةند ئامَيريَـ 
 : دانى بينينى فِرطةكة كة ئةمانةى خوارةوةندادةنرَيت بَو يارمةتى 

  كــة  31و  13ى هــةر ســةرَيكى فِرطــة ذمارةيــةكى هةيــة بــَو ســلَيمانى ذمــارة   –ذمــارةى فِرطــة
 . بةشَيوازَيك لة ئامسانةوة ببينرَيت بةفَونتى طةورة دةنوسرَيت

 VASI- Visual كة طَلوثن و بةشةويش ديارن PAPI , VASIجَورى سيستمى بينني 

Aid System Indicator 
PAPI- Precision Aid path Indicator  

 [استضةث يان ِر] َىنربدا فِرطةكةوة لةم الو الى اليةكهةر  لةت ئةو سيستمانة دةكرَي 

 . لَيوةببينَيت ووناكيةكةياننزمرتين بةرزى كة فِرَوكةوان بتوانَيت ِرلة 
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  Aerodrome Maintenanceضاكسازى فِرَوكةخانة . 12
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َيـك و ثَيـك   لةسةر ستايف بةِرَيوةبردنى هةر فِرَوكةخانةيةك ثَيويستة بةرنامةيةكى تَوكمـة و رِ 
ــت بــَو ضاكســا  ــة فِرطــة و كارةبــا و ئــامَيرى فِرَوكــةوانى و    دابنَي ــة ل زى ثَيكهاتــةكانى فِرَوكةخان

ازةكانى هاتووضَو بـةردةوام  ادار و ئامِرناسى و طةياندنى فِرَوكةوانى و ِر و كةشئامَيرى ثشكنني
َيـك بـةِرَيوةبردنى   ئةو بةرنامةية لـة جآبةجآكردنـدا بَيـت بـةو شـَيوازةى كـة سـةالمةتى و رِ       

 . انى و سةالمةتى و مجوجَوَلى فِرَوكةكان لة ناو فِرَوكةخانةكاندا دابني بكاتئامس كةشتيةوانى
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 ثاشكَوى ذمارة ثازدة

  Aeronautical information Servicesطوزاريةكانى زانيارى فِرَوكةوانيةكان خزمةت

شيكاغَو بَو فِرَوكةوانى نامةى َيكةوتنلة ِر 37 بةندىو بةثآى  1153ساَلى  May 15لة :  ثَيشةكى. 1
ى دا [ 15]َيكخراوى فِرينى شارستانى بِريارى لةسةر ثاشكَوى ذمارة شارستانى ئةجنومةنى ِر

اسثاردةكانى تايبةت بة خزمةتطوزارى ية ستاندةرةكان و ِريكةثةيوةستة بة ثَيوةرةنَيودةوَلةت
 . زانياريةكانى فِرَوكةوانى

ة ذمارةيةك زانيارى و داتا سةبارةت بة ثَيكهاتةكانى زانياريةكانى فِرَوكةوانى بريتى ية ل
خسنت و بةهَيزى َيككردنى سةالمةتى و ِرسنت بة دابينفِرَوكةخانة و ئةو زانياريانةى كة ثةيوة

َيك و ثَيك كة ثَيويستى ثِرَوسةكانى ثةيوةند بة ئامسانى بةشَيوازَيكى ِركةشتيةوانى ثرَوسةى 
 . مجوجَوَلى ئامسانيةوة هةبَيت
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 and functions  Responsibilitiesئةرك و بةرثرسياريةتيةكان . 2

واَلتَيكى ئةندام لة وهةموو  State Responsibilitiesبةرثرسيارتى دةوَلةت  - أ
ثَيويستة هةستَيت بة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى ثةيوةست بة ( ICAO) َيكخراوىِر

واَلتَيك يان وَيكةوتن لةطةَل يةكانى فِرَوكةوانى لةسةر ئةركى خَوى يان بةِرزانيارى
ترى دةرةوةى حكومةت  كة ئةندامن لة ِرَيكخراوةكةدا و دةتوانرَيت اليةنَيكىوواَلتانى دى 

بةرثرسيارَيتى ئةو ئةركة لة ئةستَوبطرَيت بة [ ختويل]نيشان بكات دةست[ مريى]
اردةكانى اسثية ستاندةرةكان و ِرة ثةيِرةوى ثَيوةرة نَيودةوَلةتىمةرجَيك ئةو اليةن

 . داهاتووة[ 15]بكات كة لة ثاشكَوى ذمارة ( ICAO) َيكخراوىِر

  بةرثرسيارَيتى بةشى خزمةتطوزارى زانيارى فِرَوكةوانى - ب

 Responsibilities of Aeronautical information Services 
ثَيويستة لةسةر ئةو بةشة تايبةتة كة سةرثةرشتى ثَيدانى خزمةتطوزاريةكانى زانيارى 

َوكةوانى دةكات دَلنيابَيت لة بوونى داتا و زانياريةكانى فِرَوكةوانى ثةيوةست بة سةالمةتى و فِر
خستنى ئامسانى بةثآى ثَيويستةكانى بةطةِر كةشتيةوانى و ثَيكى و تَوكمةيى ثِرَوسةكانىَيك ِر

 : َيكخستنى مجوجَوَلى ئامسانيةوة وة بة تايبةتتايبةت بة ثِرَوسةى ِر

خسنت و دةستةى طةشتةكان و تاقيطةكانى َوسةكانى بةطةِرثةيوةست بة ثِر - أ
 . اهَينانى فِرَوكةوانىِر

كردنى خزمةتطوزارى مجوجَوَلى ت بة يةكة بةرثرسةكان لة ثَيشكةشثةيوةس - ب
 . ئامسانى

 
 
 



 029 

 

 Aeronautical information Publication (AIP)زانيارى فِرَوكةوانى  باَلوكراوةى .3
 

 

ثَيويستة سةرجةم زانيارى و داتا  ((ICAOَيكخراوى واَلتَيكى ئةندام لة ِرور دةستةى فِرَوكةوانى هة
دةهَينرَين بَو اَلتةكةى و ئةو ئامَير و ئامرازانةى كة بةكاروو ثَيكهاتةكانى فِرَوكةخانةكانى و

كردنى سةالمةتى فِرَوكةوانى لةطةَل لةرةلةرى ثةيوةنديةكان و تواناكانى نيشتنةوة و دابين
ناسى و كاذَيرةكانى كاركردن و هةرزانياريةكى تر ثةيوةست دنةوة و فرياكةوتن و كةشاطركوذانئ
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 ICAOَيكخراوى بة شوَين و ثَيطة و كَوردنةيت و زانياريةكانى دى لةناو خشتةيةك كة ِر
ووبدات لة انكاريةك كة ِروودانى هةر طَوِربخات بةوةرزى و لة ِرَيككَلَيشةكةى داناوة ِر

كة زانياريةكانى تيا  ىبكرَيتةوة ئةو خشتةية(  (Update تازة زووبةزووفِرَوكةخانةكةدا 
ابةرى باَلودةكرَيتةوة و دةبَيت بة سةرضاوى زانيارى بَو هةر اليةنَيكى فِرَوكةوانى ثآى دةوترَيت ِر

كة تيايدا ئةم داتا و زانياريانةى ( (AIPى ثآى دةوترَيت يزانياريةكانى فِرَوكةوانى بةكورتكراوة
 : باَلودةكرَيتةوة ةوةى تياداخوار

 : خَو دةطرَيتئةم زانيارية طشتيانة لة Generalطشتيةكان ريةزانيا :بةشى يةكةم

 [نيشتمانيةكان]ويستى و ِرَينماية لَوكاَليةكانثَي National Regulations and 

Requirements  

 ى يسيستمى بةكارهاتوو بَو ديارى كردنى ثَيطةى ئاسَوHorizontal Reference System  

 سيستمى بةكارهاتوو بَو ديارى كردنى ثَيطةى ستونى Vertical Reference System  

 ليستى ئامراز و ئامَيرةكانى فِرَوكةوانى List of Radio Navigation AIDS   

 َوذ ئاوا بوونَوذ هةاَلتن و ِركاتى ِر Sunset and Sunrise 

 نةخشةكانى فِرَوكةوانى Aeronautical Charts  

 زمةتطوزاريةكانى مجوجَوَلى ئامسانى خAir traffic Services  

 [طةياندن]طوزارى ثةيوةنديةكان خزمةت Communication Services  

 ناسى خزمةتطوزارى كةشMetro logical Services  

  سَوراغ كردن و فرياكةوتنSearch and Rescue  

 نىى ئامســــاكةشــــتيةوانباجــــةكانى فِرَوكةخانــــة و خزمةتطوزارى Charges for 

Aerodrome and Air Navigation Services  
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لــةم بةشــةدا ئــةم داتــا و زانياريــة   En-Routeارةوة ئامسانيــةكان بــةكارهَينانى ِر :بةشــى دووةم 
 : خَو دةطرَيتارةوة ئامسانيةكان لةووردانة بة بةكارهَينانى ِر

  General Flight Ruleبنةما طشتيةكانى فِرَوكةوانى  .1

 Visual Flight Rules (VFR) [بينني]كانى فِرين بةضاو بنةما .2

 Instrument Flight Rules (IFR) بنةماكانى فِرين بة ئامَير .3

  ATS Airspace Classification and Description انى فِرَوكةخانةكردنى ئامسثَوَلين .4

 Holding ,Approach and يـك بونـةوة و بـةجآ هَيشـنت    و نز َيكارةكـانى فـِرين  ِر .5

Departure Procedures  

 ATS ِرَيكـارة بةرجةسـتةكراوةكانى مجوجـَوَلى ئامسـانى و خزمــةتطوزارى هـةواَل طـِرى       .6

Surveillance Services and Procedures  

 Altimeter Setting Procedures فِرَوكةكان َيكارى ديارى كردنى بَلندىِر .7

 Air traffic flow بـــةِرَيوةبردنى مجوجـــَوَلى ئامســـانى و ئامســـانى فِرَوكةخانـــة .2

Management and Airspace Management  

  Flight planningثالنى طةشتى فِرَوكةكة  .1

  Interception of civil Aircraft فِرَوكة شارستانيةكان بةرطرتن بة .19

  Un Lawful interference دةست درَيذى نا ياسايى .11

  Air traffic incident وودانى فِرَوكةوانىِر .12

  Air traffic servicesمجوجَوَلى ئامسانى طوزارى خزمةت .13

  ATS Routesطوزارى مجوجَوَلى ئامسانى لةسةر ِراِرةوةكانخزمةت .14

  Radio Navigation Aids ئامَيرةكانى فرٍَِوكةوانى .15

شــوَينة قةدةغــةكرا و   ]ى ئامســانى  كةشــتيةوان ئاطاداريــةكانى تايبــةت بــة ثرَوســةكانى      .16
 . Navigation Warnings (prohibited [ســنوردار و مةترســى دارةكــان  

restricted and danger areas)  

  En –Route chartsارةوة ئامسانيةكان نةخشةى ِر .17
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 : Aerodromesفِرَوكةخانةكان  :بةشى سآيةم

 ابةرى زانياريةكان تةواوى زانياريـةكانى ثةيوةسـت بـة بـةكارهَينانى فِرَوكةخانـة تيـا      ئةم بةشةى ِر
 :نيشان دةدرَيت 

ــةفر    خزمةتطوز .1 ــى البردنــى ب ــةوة و ثالن ــةِران و كوذاندن ــةكانى ط  Rescue and اري

Firefighting Services and snow plan  

  status of certification of aerodromeثةسةندكردنى فِرَوكةخانة  .2

 Aerodrome Location indicator and فِرَوكةخانةنيشانةى فِرَوكةخانة و ناوى  .3

name  
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ــوطرافى   .4 ــاى ج ــادات ــةو ك  Aerodrome geographical and رطَيرى فِرَوكةخان

administration  

  Operational hoursخستنى فِرَوكةخانة كاتةكانى بةطةِر .5

 Handling services and Facilities خزمةتطوزاريةكان و ِرايى كردن .6

  passenger Facilities ئاسانكارى بَو ِرايى كردنى ِرَيوان .7

  seasonal availabilityفِرَوكةخانةكان وةرزى سااَلنةى كاركردنى  .2

 وشـوَينى ثشـكنني   taxiwaysداتاى تايبـةت بـة ئـاثرون و شـوَينى وةسـتانى فِرَوكـةكان و       .1
Aprons .taxiways and check locations / positions data  

 surface مجوجَوَلى زةمينى فِرَوكةخانة وسيستمى كَونرتَوَل و نيشانةكان ىنيشاندةر آِر .19

, movement guidance and control System and marking  

  Aerodrome obstacle بةربةستةكانى فِرَوكةخانة .11

  metrological information providedناسى بَو فِرَوكةخانة زانياريةكانى كةش .12

  Runway physical characteristicsةوشةكانى فِرطة ِر .13

  declared distances َيطةثَيدراونئةو ماوانةى كة ِر .14

 approach and نــاك كردنــةوةى فِرطــة و ناوضــةى نزيــك بوونــةوة ووئامَيرةكــانى ِر .15

runway lighting  

  helicopter landing areaناوضةى نيشتنةوةى فِرَوكةى هةىل كَوثتةر  .16

 air traffic services داخزمـةتطوزارى مجوجـَوَلى ئامسـانى لـة ئامسـانى فِرَوكةخانـة       .17

airspace  

  Radio Navigation and landing aidsو نيشتنةوة ةشتيوانىك ئامرازةكانى .12

 Local aerodrome ت بــة فِرَوكةخانــة  َيكــارة نيشــتمانى و لَوكاَليــةكانى تايبـــة   ِر .11

regulatios 

  Noise abatement proceduresكارة تايبةتةكانى بة قةدةغةكردنى ذاوةذاو َيِر .29

  charts related to an aerodrome نةخشةكانى تايبةت بة فِرَوكةخانة .21
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ة و نيشتنةوة نةخشةى  نزيك بوونةو
  –لة فرؤكةخانةى سليمانى 

بةَلطةى ( / الى ذوورو) 13فرطةى  
 فِرينى عَيراقى بةشى سَى هةم 
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 ثاشكَوى ذمارة شازدة

 
 :Protection  Environmentalثاراستنى ذينطة  .1

نامةى شيكاغَو ئةجنومةنى َيكةوتنى ِر37ى بةند و بةثآى 1171ساَلى  Aprilلة دووى مانطى
ثَيوةرة  دا كة تيايدا 16َيكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلةتى بِريارى لةسةر ثاشكَوى ذمارة ِر

اسثاردةيةكى تايبةت سةبارةت بة ذاوةذاوى فِرَوكةكان نَيودةوَلةتى ية ستاندةردةكان و ضةند ِر
خستنى بزوَينةرةكانيان لةسةر فِرطة و ئامسانى فِرَوكةخانةى لة ئةجنامى بةطةِر وون دةكاتةوة كةِر

 . نزيك بة شوَينةكان ذيارى كَومةَلطا كاريطةرى دةبَيت
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  Aircraft Noise Certificationذاوةذاوى فِرَوكةكان بِروانامةى . 2

 
َوذ كَومثانياكانى دروست كردنى فِرَوكةكان هةوَل دةدةن بةشَيوازى تةكنيكى نوآ و َوذ لة دواى ِرِر

بةسود وةرطرتن لة تةكنةلَوجياى تازة فِرَوكةكان بة شَيوازَيك دروست بكةن كة كةمرتين كاريطةرى 
انيةكان كةمرتين ئامس ةوةاِرَوكةخانةكان و دةورووبةرى هةروةها لةسةر ِربكةن لةسةر ذينطةى فِر

 .ووبداتكردنى ذينطة ِرثيس

داهاتووة دةكرَيتة بنةما بَو [ 16]نى ثاشكَوى ذمارة بةندةكائةو ثَيوةرانةى كة لة دووتوآى 
ةوشى وستى ِركة تيايدا طةواهى بدات لةسةر درةى نَيودةوَلةتى بَو فِرَوكةكان ثَيدانى بِروانام

فِرَوكةكة لة بوارى ذاوةذاودا كة بطوجنَيت لةطةَل ِرَينمايى و ثَيويستية نَيودةوَلةتيةكانى هاتوو لةم 
 . اَلتى تَوماركةرى فِرَوكةكةوة دةرضووبَيتوثاشكَويةدا بةمةرجآ ئةو بِروانامةية لةاليةن و
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ة و ئةو فِرَوكانةى كَيشةكةى زياتر و لة ئةو فِرَوكة نةفاسانةى خَيرايان لة خَيرايى دةنط كةمرت. 3
  Driven Aero  –Subsonic Jet Aero planes and Power.كيلَوطرام 8618

planes over 8618 kg  

 

بةثآى كة [ فةصلي سآهةم بةشى دووةم]فِرَوكانةى كة لة خوارةوة ناويان هاتوة لة  ئةو
 ئةو مةرجانة كة ديارى كراون دةكرَيت و مامةَلةيان لةطةَلهاتووة  لةم ثاشكَويةدا ثَيوةرةكان

 جطة لةو فِرَوكانةىجآ بة جآ دةكرَين لةبةشى سآيةمى ئةم ثاشكَويةدا لةسةر هةموو فِرَوكةكان 
 . َيننرةهَيكشتوكاَلى و ئاطركوذاندنةوة بةكاردبوارى بَو كة 
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 : جَورى فِرَوكةكان

 

 

م درَيذى لة فِرطةيان ثَيويستة بَو فِرين 619زياد لة مةودا ى  هةموو فِرَوكة نةفاسةكان كة - أ
 1125ساَلى  Novَوذى يةكىو داوايان ثَيشكةش كردووة بَو وةرطرتنى مَوَلةتى ذاوةذاو لة ِر

 .2996ساَلى  Janَوذى يةكةمى بة دواوة و ثَيش ِر

كيلَوطرام زياترة داوايان ثَيشكةش  2612هةموو ئةو فِرَوكة نةفاسانةى كَيشى فِرنيان لة  - ب
 . 1/1/2996و  1/1/1125ووة بَو وةرطرتنى بِروانانةى ذاوةذاو لة نَيوان كرد
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 كيلوطرام كةمرتة 2612كَيشيان لة ئةو فِرَوكانةى نةفاسن و . 4

Propeller driven aero plane not exceeding 8618 kg                                   
ووى فِرطةوة لة كاتى بةرزبوونةوةيان لة ِر كةمرتةطرام كيلَو 2612ئةو فِرَوكانةى كَيشى فِرينيان لة 

مامةَلةيان لةطةَل دةكرَيت سةبارةت [  16] بةثآى فةصلى شةشةم بةشى دووةم ثاشكَوى ذمارة 
بة بابةتى ثاراستنى ذينطة و ذاوةذاو بَيجطة لةو فِرَوكانةى بةكاردةهَينرَين بَو مةبةستى كشتوكاَلى 

 . و ئاطركوذاندنةوة

  Helicoptersَوكةى هةليكَوثتةر فِر. 5

لة [ 16]سةبارةت بة فِرَوكةى هةىل كَوثتةر ئةو ثَيوةرانة بةكاردةهَينرَين لة ثاشكَوى ذمارة 
مةبةستى كشتوكاَلى و  ؤفةصلي هةشتةمى بةشى دووةم دا هاتووة بَيجطة لةو فِرَوكانةى ب

 . ردةهَينرَينائاطركوذاندنةوة بةك

 



 043 

 

  Super sonic Aero planesدةنط  فِرَوكةى خَيراتر لة. 6

سةبارةت بة ثَيدانى مَوَلةت يان بِروانامةى ثاراستنى ذينطة بَو ئةو فِرَوكانةى كة خَيراترن لة 
[ 16]خَيراى دةنط بةثآى ثَيوةرةكانى هاتوو لة فةصَلى دووةم بةشى دووةمى ثاشكَوى ذمارة 

هَينانى بِروانامةى ئاماذة بَو كراو ثَيش مامةَلةى لةطةَل دةكرَيت بةمةرجآ داوايان بَو بةدةست 
كردبَيت و ئةو فِرَوكانةى بِروانامةى توكمةييان بَو يةكةم جار  1175ساَلى  Janَوذى يةكةمى ِر

 . 1121تشرينى دووةمى ساَلى  26وةرطرتبَيت دواى 

 

  Assessment of airport Noise ثَيوانةى ذاوةذاوى فِرَوكةخانةكان. 7

َيكار و و كاريطةريةكانيان لةسةر دةورووبةرى فِرَوكةخانةكان ئةو ِر ى ذاوةذاوبَو زانينى بِر
َيطةى ئةذماركردنى دةكرَيت كة بةِر ناسيدا ثةيِرةوَينمايانة بةكاردةهَينرَين كة لة بوارى كةشِر

 [.Doc 9911]ذاوةذاو دةثَيورَيت بةثآى دَوكَومَينتى ذمارة 
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 ثاشكَوى ذمارة حةظدة

 درَيذى ناياسايىشى فِرَوكةوانى شارستانى لة دةست رى كردنى بارى ئاسايثارَيزطا. 1

Safeguarding International Civil Aviation from Acts of Unlawful Interference  

كردنى َيكةوتننامةى شيكاغَو دواى ديراسةلة ِر 37ى بةندو بةثآى  22March 1174َوذى لة ِر 
و  (ICAO)ساتةكانى بوارى فِرَوكةوانى لةاليةن ليذنةى تايبةتةكانى ووداو كارةتةواوى بابةت و ِر

َيكارة بةردةست و تةكنلَوجياى سةردةم كردنةوةى سةرجةم ثَيداويستيةكان و ثةيِرةوكردنى ِرشي
كرد لةطةَل [ 17]بِريارى لةسةر جآبةجآكردنى هاتووةكانى ثاشكَوى ذمارة  (ICAO)ئةجنومةنى 

يةكى طرنط و ثَيوةرى نَيودةوَلةتى تايبةت بة ثارَيزطارى ئاسايشى اسثاردةدةركردنى ضةند ِر
 . دةست درَيذى ية نا ياسايةكان نَيودةوَلةتى لة كارة تَيكدةر و فِرَوكةوانى

  General Principle :بنةماطشتيةكان .2
ت بَو َيكخراوَيكى نيشتمانى دامبةزرَينَيثَيويستة ِر (ICAO)َيكخراوى هةر دةوَلةتَيكى ئةندام لة ِر

طرنطى دان بة ئاسايشى فِرَوكةوانى شارستانى لة كارةتَيكدةر و دةست درَيذية ناياسايةكان هةروةها 
اهَينان و مةشق بَو ئةجنام خستنى كَورس و خوىل ِرَيكَيكارى ثَيويست و ِردانانى ِرَينمايى و ِر

ى ثِرَوسةكانى طواستنةوةى َيك و ثَيكةضاوكردنى سةالمةتى و ِرطةياندنى ئاماجنةكانى ثاشكَوكة بةِر
َيكار و َيكخراوة نيشتيمانية لةطةَل ئةو ِربَيت ئةو ِرها ثَيويستة ئةو دةوَلةتة دَلنيا هةروة ، ئامسانى

 : َينمايانة ئةم ئاماجنانة بةدةست بهَينَيتِر

هةر فِرَوكةوانى و كارمةندةكانيان لةدةستةى  َيوان وثارَيزطارى سةالمةتى هاواَلتيان و ِر - أ
 . ى كة سةالمةتيان دةخاتة مةترسى يةوةيَيكى دةست درَيذيانة و ناياساكار

بَو مامةَلةكردن لةطةَل ئةو كةيسانةى ت بَيارابةتوانابَيت بَو كاردانةوةى خَيرا و ك - ب
 . مةترسى لةسةر ئاسايشى فِرَوكةوانى دروست دةكات
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 انَيكخراوى نيشتمانى بَو ئاسايشى فِرَوكةوانى و دةستةاَلتةكِر. 3

 National organization an appropriate authority  

 

ثَيويستة كة دةزطايةكى تايبةتى نيشتمانى  (ICAO)لةسةر هةر دةوَلةتَيكى ئةندام لة  وةك باسكرا
واَلتةكةى بكات ودامبةزرَينَيت ضاودَيرى و سةرثةرشتى ثارَيزطارى كردنى ئاسايشى فِرَوكةوانى 

َيساى تايبةت َينمايى و ِردار هةروةها دانانى ِركارى تَيكدةرانةى مةترسياسايى و لةدةست درَيذى ناي
 .خستنى كارى فِرَوكةوانى شارستانى بكات َيكِر كة بتوانَيت ثارَيزطارى لةسةالمةتى و

 Preventive Security Measuresبذاردةكانى ثاراستنى ئاسايش . 4
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ة ثَيوةر و ِرَينمايى تايبةت دابنَيت بة ثَيويست( (ICAOلةسةر هةر دةوَلةتَيكى ئةندام لة 
قةدةغةكردنى ضةك و تةقةمةنى يان هةر مادةيةكى ترى مةترسيدار كة بتوانرَيت بةكاربهَينرَيت 

 .لة ثرَوسةى دةست درَيذى ناياسايى و هَيرش كردنة سةر فِرَوكة شارستانيةكان 

nt of Response to Managemeوو بونةوةى هَيرش و دةست درَيذى ناياسايىِووبةرِر. 5

Acts of Unlawful interferes  

 

َيكارى تايبةت دابنَيت َيسا و ِرَينمايى و ِرثَيويستة ِر ((ICAOَيكخراوى هةر دةوَلةتَيكى ئةندام لة ِر
ووداوى سةبارةت بة ِر ى تايبةتزانياريةروبونةوة و مامةَلةكردن لةطةَل ووبضَونيةتى ِر ؤكة ب

طةر كردنى فِرَوكةكة ئةزطارِربة مةبةستى  وودةداتمى هَيرشى تَيكدةرانة ِرلة ئةجناكة فِرَوكةكان 
فِرَوكةخانةى بةجآهَيشتبَيت و لة ئامساندا بَيت لةطةَل  ئةطةرلةسةر زةوى بَيت يان يارمةتى دانى 

ثَيويستى ثآ ِراطةياندنى خَيرا بة فِرَوكةخانةى مةبةستى طةشتةكة و يةكةكانى ضاودَيرى ئامسانى 
ةكة ثةيوةنديدار بةو ِرووداوةوة تابتوانرَيت ئةوةندةى دةتوانرَيت يارمةتى فِرَوكةكة بدرَيت ناوض

 .و زيانةكان كةم بكرَيتةوة 
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 ثاشكَوى ذمارة هةذدة

 

  طواستنةوةى ئامسانى كااَل مةترسى دارةكان .1
 

 goods by air  The safe transport of dangerous 
  

و بةمةستى بةدةنطةوة هاتنى  (ICAO)َيكخراوى ى ِرةوانى ئامسانكةشتيليذنةى تايبةت بة
خستنى ئةم ثاشكَوية كة ثةيوةستة بة طواستنةوةى َيكواَلتانى ئةندام و ثَيويستةكانيان هةستا بةِرو
َيكار و دارانةى كة دةطوَيزرَيتةوة بة فِرَوكة هةروةها ئةو ِرامسانى ئةو كااَل و مشةكة مةترسيئ
اسثاردةى ليذنةى ثَيك هاتوو َينمايى و ِرلة دووتوآى ثاشكَوكةدا هاتووة بةثآى ِر اسثاردانةى كةِر

َيكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان هاتووة كة ذمارةيةك ثسثَور و شارةزا لة بوارى لةاليةن ِر
 . خستنيانَيكدارةكان هةستان بة دانان و ِراستنةوةى كةرةستة و كااَل مةترسىطو
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 ةيوةست بةطواستنةوةى كااَل مةترسى دارةكانَينماية هونةريةكانى ثِر .2

 Dangerous Goods Technical Instructions 

 

كة هةستَيت بة وةرطرتنى كارى  ةمةرج ICAOَيكخراوى هةر دةوَلةتَيكى ئةندام لةِر لةسةر
دارةكان ثةيِرةوى ِرَينمايى و وون لةوةى هةموو اليةنة ثةيوةندىببَو دَلنيا نانثَيويست و هةنطاو

طواستنةوةى ئامسانى كااَل كةن كة ثةيوةنديان هةية بة ئةَيكارة تايبةتة هونةريةكان ِر
 . ةيةك كة طَورانكارى بةسةردا دَيتدارةكان هةروةها هةمواركردنى هةر بِرطمةترسى
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 َيطةثَيدراوةكان بَو طواستنةوةى ئامسانىِدارة ركااَل مةترسى. 3

 t by air Dangerous goods permitted for transpor 

 

دار يان هةر كااَل و كةرةستةيةكى مةترسى هةموو طواستنةوةيةكى ئامسانى قةدةغةية بَو
ةطوجنَيت ئئةم ثاشكَويةدا هاتوون و  ىقةدةغةكراوة جطة لةو كةرةستانةى كة لةليستى تايبةت

ةى كااَلى كان بة طواستنةوَينمايى هونةرية تايبةتةيى و ثَيوةرةكانى هاتوو لة ِر َينمالةطةَل ِر
 . دار يان قةدةغةكراومةترسى
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 كة بطوَيزرَيتةوة لةذَير دَوخَيكى تايبةت دا كراوقةدةغةمةترسيدارى  كةرةستةى. 4

by air unless exempted transportgood for bidden for  Dangerous  

قةدةغةية و كةرةستة قةدةغةكراوانةى كة لة خوارةوة ديارى كراون طواستنةوةيان بة فِرَوكة  وئة
َينماية بَو طواستنةوة بةثآى ِر ( كردناستسنا ) َيطةى ثآ نادرَيت مةطةر بةثآى بةدةركردنيانِر

َينمايى هونةريةكان اَلتةكةوة ئةويش ئةطةر ِرومَوَلةتى تايبةت لةاليةن و هونةريةكان و بةثآى
 : َيطة ثَيدراوةبدات كة طوَيزانةوةيان ِر طةَيِر

دارن و ِرَينماية هونةريةكان طوَيزانةوةيان ةغةن و مةترسىكةرةستانةى كة قةد ئةو - أ
 . قةدةغةدةكات بة ِرَيطاى ئاسايى

 . ئاذةَلى زيندوى نةخَوش و ثةتاويى هةَلطرى نةخَوشى - ب

 
 بطوَيزرَيتةوة بة فِرَوكة َيطةيان ثآ نادرَيت لةذَير هةر بارودَوخَيكداِئةو كةرةستانةى كة ر. 5

Dangerous good for bidden for transport by air under any 

Circumstances  

َينماية هونةريةكان هاتووة كة ناتوانرَيت بة دار لة ِرةى كة لةذَير ناوى كااَلى مةترسىئةوكةرةستان
 . َيطةى ثآ نادرَيت كة بة فِرَوكة بطوَيزرَيتةوةفِرَوكة بطوَيزرَيتةوة لة ذَير هيض باروودَوخَيكدا ِر
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 نؤزدةثاشكَوى ذمارة 

 

  Safety Managementَيوةبِردنى سةاَلمةتى ِبةر .1

 وداوا خواستىلةسةركة  خراَيكبابةت و ثَيكهاتةكانى ئةم ثاشكَوية كَوكرايةوة و ِر ككاتَي
بةِرَيوةبةرةطشتيةكانى فِرَوكةوانى  ئةجنامى كَوبونةوةى لة بوو اسثاردانةئةو ِر ةوكردنىثةيِر

بَو  22/3/2996بَو  29لةشارى مَونرتياَلى كةنةدا لة  بةسرتا(  (ICAOة ل مشارستانى دةوَلةتانى ئةندا
دانانى سرتاتيجى ثةيوةست بة سةالمةتى فِرَوكةوانى شارستانى كة تيايدا بة ثَيويست زانرا 

هةر ( ICAO)ذمارةى ثاشكَوكانى  شوةختةة سةالمةتى دابنرَيت تا ئةم ساتةثاشكَويةكى تايبةت ب
   ثاشكَو 11دةرضوونى ثاشكَوى تايبةت بة سةالمةتى ذمارةى ثاشكَوكان طةيشتة  هةذدة ثاشكَو بوو بة
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 mState Safety Progra (SSP)بةرنامةى سةالمةتى بَو وواَلتانى ئةندام . 2

 

واَلتَيكى ئةندام بَو دانانى بةرنامةيةكى تايبةت وثَيويستى كرد لةسةر هةر ( ICAO)َيكخراوى ِر
شارستانى كة تيايدا هةموو اليةنةكانى ثةيوةست بة ضاودَيرى سةالمةتى بةسةالمةتى فِرَوكةوانى 

يِرةوكردنيان ئاستَيكى طوجناوى سةالمةتى ةواَلتةكةى تيا نيشان درابَيت كة بتوانرَيت بةثو
 : خَو بطرَيتبةرنامةكة ئةم خااَلنة لةثَيويستة  ،فِرَوكةوانى شارستانى بةرجةستة بكرَيت 

بَيت بة سةالمةتى فِرَوكةوانى و ئةو ئاماجنانةى كة هة ندىوةواَلتةكة ثةيوسياسةتى  - أ
 . نثَيويستة بةدةست بهَينرَي

واَلتدا ووو بوونةوة لةطةَل ئةو مةترسيانةى كة سةالمةتى فِرَوكةوانى لة ووبةِرِر - ب
 .وودةدات ِر

 . واَلتودةستةبةركردنى سةالمةتى فِرَوكةوانى شارستانى  - ت

 . واَلتوى فِرَوكةوانى شارستانى ثشتطريى و بةهَيزكردنى سةالمةت - ث
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 Safety Management System (SMS)َيكردنى سةالمةتى ِسيستمى بةر .3

كةش دةكات تداية و ئةو خزمةتطوزاريانة ثَيشئةو اليةنةى كة بةِرَيوةبردنى سةالمةتى لةدةس
 : ثَيويستة

 . ةزرَيتهاتووة دامب 11ى ثاشكَوى [2]بةثآى ئةو بةندانةى كة لة هاوثَيضى ذمارة  - أ

بطوجنَيت لةطةَل قةبارة و تواناى اليةنةكة كة بةرثرسة لة خزمةتطوزاريةكة هةروةها  - ب
ووى دةبَيتةوة لة كاتى جآبةجآ كردنى ووبةِربطوجنَيت لةطةَل ئةو بارودَوخةى ِر

 . ئةركةكةيدا
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  Safety data Collectionكَوكردنةوةى داتاى ثةيوةست بة سةالمةتى . 4

 

بة دامةزراندنى سيستمَيك كة هةستَيت ثَيويست كراوة( ICAO )دةوَلةتَيكى ئةندام لة لةسةر هةر
نى ووداوةكانى فِرَوكةوانى شارستانى تابتوانرَيت كَوكردنةوةى زانياريةكابَو بة بةَلطةكردنى ِر

ت كة سيستمَيك بةدى بهَينَيت كة بةهَويةوة بتوانَيت تؤمار بكرَيثةيوةست بةو كارو كاردانةوانة 
َيت خَيراترين و باشرتين زانيارى رووداوانة بةرزبكاتةوة تابتواناثَورتى تايبةت بةو ِرِر

وان دةكرَيت كاربكاتة سةر سةالمةتى كاردانانةوة كة ضاوةِر بةو كارو ثةيوةسنت كة بةربكاتتةدةس
 . ناثَورتة ئاسايةكانةوة ناتوانرَيت دةستةبةربكرَيَيطةى ِرفِرَوكةوانى شارستانى كة لةِر
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  Primary aviation Legislationةتيةكانى فِرَوكةوانى شارستانى ِياسا بنةر. 5

واَلتَيكى ئةندام ثَيويست كراوةكة ياسايةكى تايبةت بة فِرَوكةوانى دابنَيت كة ولةسةر هةر 
ةى بطوجنَيت لةطةَل قةبارة و ضاالكى ية ئاَلَوزةكانى بوارى فِرَوكةوانى شارستانى و ئةو ثَيويستيان

ةكانى فِرَوكةوانى واَلتةكة بكات كة بتوانَيت ثِرَوسَيكةوتننامةى شيكاغَودا هاتووة وا لة وكة لة ِر
َيساكان جآبةجآ بكات بةهَوى ئةو َينمايى و ِرِروانرَيت بخات و ضاودَيرى بكات و بتشارستانى ِرَيك
 . َيكخراوانةى بَو ئةم مةبةستة دادةمةزرَيندةستةاَلت و ِر

واَلتَيك ثَيويستة ئةرك و بةرثرسيارَيتى ئةو كةس و اليةنة ديارى بكات وَوكةوانى هةر ى فِريياسا
كة بةرثرسيارَيتى جآبةجآ كردنى هةَلدةطرَيت تابتوانن ئةوةندةى بتوانرَيت يارمةتى 

 . فِرَوكةخانة و ثرَوسة و كةس و كارمةندةكان بكرَيت
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 ثةيكةرى سيستمى بةِرَيوةبردنى سةالمةتى. 6

 amework for a safety Management System (SMS)Fr 

تمى بةِرَيوةبردنى سةالمةتى فِرَوكةوانى شارستانى النى كةمى ئةم خااَلنة سثَيويستة ثةيكةرى سي
 : بةدى بهَينَيت

ئةم خااَلنةى  Safety Policy and Objectsسياسةتى سةالمةتى و ئاماجنةكانى  - أ
 : خوارةوةى تَيدابَيت

  و ئةركى اليةنةكانى ضاودَيرى و بةِرَيوةبردنى سةالمةتىبةرثرسيارَيتى . 

 ثَيويستيةكانى سةالمةتى . 

 يزى ثَيشةوةى سةالمةتىكةسة بةرثرسيارةكانى ِر . 

 وبةرووبونةوةى كردةوة ثالنى تايبةت بة ثرَوسةكانى هةماهةنط ثةيوةست بةِر
  Emergencyكتوثِريةكان 

 وةست بة سيستمى بةِرَيوةبردنى بةبةَلطةكردنى ضاالكية تايبةتيةكانى ثةي
 . سةالمةتى

 Safety Riskتى و بةِرَيوةبردنى ةيةكانى سةالمووبونةوةى مةترسىووبةِرِر - ب

Management كة ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتةوة : 

  يناساندن وديارى كردنى جَورى مةترسى . 

 كردنةوةى كاريطةرى و ئاسةوارةكانهةَلسةنطاندنى مةترسىيةكة و كةم . 

 : ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتةوة Safety Assurance تةبةركردنى سةالمةتىدةس - ت

  ضاودَيرى و ثَيوانةى وردةكارى سةالمةتى. 

 انكاريةكانتواناى طوجناندن و مامةَلة لةطةَل طَوِر . 

 خستنى بةردةوامى سيستمى بةِرَيوةبردنى سةالمةتىطةشة و ثَيش . 

 Safety Promotionةسةالمةتىى تواناكانى ثةيوةست ببةهَيزكردن و ثشتطري - ث
 : ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتةوة
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 بةردةوامى لة ثرَوسةكانى فَيركردن و مةشق كردن . 

 يةكانى تايبةت بةسةالمةتىةبةركردنى ثةيوةندىدةست . 

 

 

 كؤتايى
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