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     ووتراوة .............                                                       

 
 .ريكة جارَيكيش خاَلى و تاذيان وةك مانط واية جارَيك ثِر و ثِرشنطدارة -

 بكؤشني .لة ثَيناويدا بؤى تَي ر ئاماجنَيكمان نةبَيتذيان بةهاى نية ئةطة -

 ت .طؤِرَيبمرؤظ دةتوانَيت ذيانى بطؤِرَيت ئةطةر ئاِراستةكانى بريكردنةوةى  -

 زانست يةكةم بَى دةنطية دووةم طوَى طرتنة سَى هةم لةبةركردنة  -

 ضوارةم كارثَيكردنة ثَينجةم ثةخش كردن
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 (ووتةيةك)
 

ند ة ضةخوَينةرى بةِرَيز : زؤر طةِرام بةناو كتَيبخانةى كوردى و ثرسياريشم ل
ت بؤ ةربَيعَيراق  كرد سةرضاوةيةكى وام بةردةست نةكةوت يارمةتى د كتَيبخانةيةكى

رم كرد سةي دةرهَينانى ضةندين زاراوة و ووشةى تايبةت بة فِرؤكةوانى و لةم الشةوة
و ثيشةسازى  كشتوكاَلى و ئةدةبية نةك زمانَيكى زانست زمانةكةى خؤمان زياتر زمانَي

م طَيك لةرهةنوة  و وةكو مَيذووش دانانى فةبؤية بريم لة دانانى ئةم  فةرهةنطة كردة
بوو لة ى نةشَيوة و شَيوازة بةسَي زمانى )ئينطليزى و كوردى و عةرةبى( منوونةى تر

ى ناغةيةكنى بِرابردوودا بؤية ثَيم واية وةك سةرةتاى دروستكردنى فةرهةنطى فِرؤكةوا
انستى وةندة زنا وةميانطا باشة بؤ خوَينةران و ئارةزوومةندان و  خوَيندكارانى زانكؤ و ث

 ؤكةوانيان هةية .يةكان ئةوانةى خولياى فَيربوونى زاراوة و تَيكستى فر
    

دانى يشانئةطةر نوسينى ِرؤمانَيك يان ضريؤكَيك يان ِرووداوَيكى مَيذوويي  بؤ ن
ا  ئةو دياردةيةك يان وةضةرخانَيك طرنط بَيت بؤ كاتَيكى ديارى كراوى مَيذويي

و   ستةقمان يان كؤكردنةوةى دةستةواذة و تَيكست و ثةند و قسةى نةنووسينةوةى ز
 . مان تةنانةت ووتة بةنرخةكان طرنطيان زياترة و ثَيويسرتن بؤ مَيذوي طةلةكة

ؤ بنطة لةوانةش طرنطرت بة ِراي من دانانى فةرهةنطى زمانة جا ضةجاى ئةو فةرهة
كارى  ونكةضستاى ميللةتةكةمان بابةتَيكى نوَي ي زانست بَيت لة ذيانى سةردةمى ئَي

اوة و زار وفةرهةنط هةم زانستة لة خؤيدا هةم داِرشنت و كؤكردنةوة و دانانى ووشة 
ت  ى هةبَيوةندواذةى نوَي ية بؤ سةردةمى خؤى بة تايبةت بؤ بوارَيك كة ِراستةوخؤ ثةي

ت سةالمة ونرت بة سةروةرى وواَلتةوة و خزمةتطوزارى يةك بَيت ذيانى هاوواَلتيان ئاسا
 تر بكات .
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مان  زةوى زؤر ثَيويستة بؤ سةردةمى جيهانطريى و زانست و ثَيشكةوتن بناغةيةكى ثت
 دوويى وزين دابِريََِذرَيت كة ببَيتة بنةما بؤ هَيشتنةوةى زمانى ِرةسةنى كوردى بة

 هاوشان لةطةَل ثَيشكةوتنى تةكنةلؤجيا .
تا  رنطةطرى فِرؤكةوانى ئةوةندة دةشكرَيت و زؤر يش ئاسايية  بثرسرَيت ئايا بوا

 فةرهةنطَيكى ئاواى بؤ دابنرَيت ؟
االكى ضَيت بؤ بَينبَي طومان  ئةوة زانراوة دواى ئةوةى مرؤظ  توانى زةوى و دةريا بةكار 

ةوكات ت ئيةكانى ذيانى ِرؤذانةى خؤى بريى كردةوة كة كايةى ئامسانيش بةكاربَينَي
وَي كة كى نوطرافيةكان بوون بة بنةماى زانستَيزؤربةى زانستة فيزيك و بريكارى و ج

زاني( ِرينفِرؤكة تيايدا ئامِرازى جَي بة جَي كردن بوو وة زانستى فِرؤكةوانى )ف
يان ة زؤربةات كهاتةكايةوة كة تيايدا سةدان تَيكست و زاراوة و دةستةواذةى تيا بةكاره

ى ستةكردنةرجةداهَينان و بهاوشَيوةيان لة زمانى كوردي دا نةبووة ضونكة  ئةفراندن و 
م طَيك لةرهةنئةو زانستة لة دةرةوةى سنوورى ميللةتى ئَيمةدا بووة  بؤية دانانى  فة

ك ةك يةكَيوش  يشَيوازة ثَيويستى ِرادةبةدةرى ئَيستاى سةردةمة مانةوةى كؤَلةكةى زمان
َيت و بة دةزمان( ى ميللةتَيك  بة بوونى فةرهةنطةكةو-مَيذو-خاكلة سَى كؤَلةكةى )
 بةهَيزتر دةبَيـت  .

شة و كارى فةرهةنط خؤى بؤ زمان بةربذَيركردنى دةستةواذة و تَيكست و وو   
 تةتةَلةكردنيشَيتى لة ووشة و دةستةواذة و تَيكستى  نامؤ و نةشياو .

 وى ووشة ِرانئةطةر ضاو بة فةرهةنطةكانى تردا خبشَينني دةبينني دةقا و دةق  وةرطَي
 ك تةنهانة  ى دووةم بةاَلم ئةوةى لةم فةرهةنطةي لةبةردةستاندايةزاراوةية بؤ زمان

ة و واذةكانةستةوةرطَيِران بَيت  بةَلكو ِروونكردنةوةى  زاراوة  و ووشة و تَيكست و د
ة بنةر تةنانةت زؤربةيان دواى ِروونكردنةوةكةش وَينةيةكى لةطةَلداية كة خوَي

 كَيت .سةيركردنيش دةتوانَيت زؤربةى واتاكان بثَي
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ة و ى زاراوةدوادانان و دروست كردنى فةرهةنط كارَيكى هةروا ئاسان نية ضونكة طةِران ب
ةك خؤى وةمة ووشةى ِرةسةن بؤ زاراوة و دةستةواذةى زمانَيك لة زمانَيكى ترةوة ئةست

َين ةك دةَلوم بدؤزرَيتةوة بةاَلم من ئةم ِرَيضكةيةم طرتةبةر هةرضةند نشَيو بوو بةاَل
 ةزار ميل بةيةك هةنطاو دةست ثَي دةكات( . )ماوةى ه

ةسةر لوَي دم هةية كارةكة سوود بةخش بَيت و ببَيتة كردنةوةى دةروازةيةكى نئومَي
 بوارى فِرؤكةوانى لة كوردستان . 

  

لة سةرةتادا ئةم فةرهةنطة بة سَي بةرط بآلوكرايةوة بةآلم بةباشم زانى كة هةر سَي 
دا جارَيكى تر ِرَيك خبرَيتةوة تا ئاسانرت بَيت بؤ بةرطةكةش لة يةك بةرطى طشتطري

 دؤزينةوةى تَيكست و واذة و ووشةكان هاوتاى فةرهةنطةكانى تر.
لة مَيذوى كؤن و نوَي دا ميللةتانى تر زؤر هةبوون كة )جةورى زةمان( و داطريكارى 

آلم لةناويان بردن و تواونةتةوة خاكيان نةماوة زمانةكةشيان ئاسةوارى نةماوة بة
ميللةتى كورد وةك ميللةتَيك خاكى دابةشكرابَيت و مَيذوى دزراوبَيت توانيبَيتى 
زمانةكةى بةم شَيوة زيندوة بهَيَلَيتةوة بةردةوام ثيالنى سِرينةوةشى لةسةر بَيت جَيطاى 

 شانازية.
 

 )هَيمن( ى شاعري ئةفةرموَي:
 

 من لة زجنري و تةناف و دار و بةند باكم نية
 مبكوذن هَيشتا ئةَلَيم كوردم ئةمنلةت لةمت كةن 

 طةر لةبرسان مبرم و لةسةرمان ِرةق هةَل هَيم
 نؤكةرى بَيطانة ناكةم تا لةسةر هةردم ئةمن
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ئةو خامة ِرةنطينةى مامؤستا هَيمن هةوَينى سةر سةختى و مكوِرى تاكى كوردة بةرانبةر 
بةو بةرخؤدان و بة بوونى خؤي و ثيالنى سِرينةوةى لةسةر خاكةكةى و دوذمنانيش 

سةرسةختيةى كورديان زانيوة بؤية ضةند نةخشةى قِركردن و سِرينةوةى ئةدةن 
سةركةوتونني و نابن لة بةردةم خؤِراطرى ميللةتةكةمان بؤية بونى فةرهةنط بؤ زمان 

 بناغةيةكى بةهَيزة بؤ كاأل نةكردنةوةى بةَلكو ثاراستنَيتى لة ناوضوون.
 
 

 المةت بَيت  و زمامنان سة مَيذو خاك و 
         

                                          
     ئةندازيار                   

      عبداهلل قادررياهت               
 طشتى فِرؤكةخانةى سلَيمانى ةِرَيوةبةرىب                                                           

 2019ثاييزى   
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 (سوثاس نامة)                                                 
 

ى وةثَيداضـونة  ئـةو مامؤسـتا دَلسـؤزانة بكـةم كـة بـة        ىوةك وةفا ئةركمة سوثاسـ 
ستايشـى   دةتـوا   شفةرهةنطةكة منيان قةرزار باركرد و تـةنيا  ِرةشنووس و تَيكستةكانى

شةويسـتى  و خؤ كردنـةوةى ورة طةورةيان بكةم ، ئةوان ثاَلنـةرَيكى بـةهَيز بـوون بـؤ بةرز    
 .ةدا لةم ِرَيضكةي من بؤ ثيشةكةم و ئومَيد  بةخشن بؤ من تابتوا  بةردةوام مب

بؤ  َيشاكسوثاسى مامؤستاى بةِرَيز مامؤستا )مجال عبدول( دةكةم كة ئةركى زؤرى  .1
نى شةكاِراست كردنةوة و بة ثَيزكردنى بةشَيك لة ثَيناسةكان كة بؤ سةرجةم بة

وى َيذومال عبدول( لة جَيطاى خامةكةى ديارة ئةزموونى مامؤستا )مج فةرهةنطةكة
مَيدى رة ئوجَيطايةكى ديا كة خؤى دانةرى فةرهةنطَيكى زانستى ناوازةية دافةرهةنط

 تةندروستى باشى بؤ دةخوازم .
 

 ي( سوثاس بؤ مامؤستاى خؤشةويست و شارةزا ثِرؤفيسؤر )دكتؤر حمةمةد مةحو  .1
دنى ت كرم فةرهةنطة و نيشان دانى طرنطى لة بوارى بة زانسبؤ هةَلسةنطاندنى ئة

 واتا وثِر بة ثَيشةكيةكى دادةستةواذة و ثَيناسةكان لة بةرطى دووةمى فةرهةنطةكة
طى رهةنفةسةنطني بة خامة بةنرخةكةى , هةَلبةتة كاك دكتؤر حمةمةد خؤى خاوةنى 

كى ضاوةيةسةر مانى كوردى ويةكَيكة لة ناوازةترين فةرهةنطةكانى ز  مةنامة( ية  كة)
هةنطة ةم فةرةر ئبةرفراوانة لةو بوارةدا بؤية هةر تَيبينيةك لة الى بةِرَيزيةوة لة س

 بؤ  دةستثَيكةرَيكى وةك بةندة جَيى شانازيية  .
 

طرنطى فةرهةنطةكةى بة نامةيةكى ثرٍِِ مصطفى صاحل كريم( ِرةوان شاد مامؤستا ) .1
هاوتاى فةرهةنطةكانى ترى مامؤستايان و شارةزايان وةك بابةتَيكى مَيذوويى  بايةخدا

و شارةزاى  بؤ زمانى كوردي ئةذمار كرد لة ثَيشةكيةكى ِرةنطيندا, بِروام واية نوسةر
 مَيذووىو  كوردى ر بابةتَيكى زمانىر ههله سةمصطفى صاحل كريم (وةك مامؤستا )
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ندنةوةى بةِرَيزى بؤ مافى خؤى ثَى داوة بَي زياد و كةم بؤية خوَي تىنوسني نوسيبَي
بةَلطةية بؤ ئاستى  بةو شَيوةيةى كة نوسيوَيتى ئةم بةرهةمة و هةَلسةنطاندنى

 فةرهةنطةكة هيوادارم خواى طةورة ِرؤحى بة بةهةشتى بةرينى شاد بكات .
 

 كَيشا ةركىسوثاس بؤ مامؤستا )أمني سةثان( كة لة بةرطى يةكةمى ئةم فةرهةنطةدا ئ .4
دنى ارى كرَيزططى زمان لة مَيذووى طةىل كورد و كاركردن بؤ ثاركردنةوةى طرنبؤ ِروون

مان مانةكةزةتى دةستةواذة و زاراوة و ِرةضةَلةكى زمانى كوردى و هَيشتنةوةى ِرةسةناي
 دةست و خامةى سةالمةت بَيت هيواى تةندروستى باشى بؤ ئةخوازم .

 

لة  وى كرد لوتفةم دا بةرطى سَي يرسول( لة ثَيشةكى  مصطفىثِرؤفيسؤر )د. عزالدين  .5
اتة خبيشك كاتى خؤى بةخشى تا بة خامةى ِرةنطني و ئةزموونى دوور و درَيذى خؤى ت

 َيذنةىة ِرسةر فةرهةنطةكة و ئومَيد ئةكةم مامؤستاى بةِرَيزم )ث. د. عزالدين( ب
يان ةِرَيزبكة  و لةو كوجنانةى اخاوى مَيشكى خوَينةرانى بداتةوةنوسينةكانى هةردةم ز

 ى بَيدكور ى جوان و ِرةخنةى بة ثَيزى لَيوة هةَلئةهَينجَينى ئاشقانى ووشةىووتة
 بةش نةكات و بةردةوام بَيت.

 

تَيكى ة بابةان   كمامؤستا لة  كؤلَيذى زمعثمان( ِرَيز و سوثاسى زؤرم بؤ )دكتؤر كاوان  .6
م ى ئةبة نرخى وةك ثَيشةكى لةسةر فةرهةنط و كارى فةرهةنط لة بةرطى سَي هةم

ئةم  ردنىرهةنطةدا وةك ديارى نوسيوة بةو نوسينة دَلخؤشى كردم بةوةى دروست كفة
 كوردى مانىفةرهةنطة ضةند طرنطة لة ِروانطةى زمان و ثَيويستى سةردةمى ئَيستاى ز

 بؤ بابةتى فِرؤكةوانى.
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ة لنطةكة ةرهةفمامؤستاى بةِرَيز )مامؤستا ئارى حممد( بؤ دةقة عةرةبيةكان و تةواوى  .7
 ة كةسَي هةمى ئةم فةرهةنطةدا ووتةيةكى زؤر قةشةنط و بة ثيتى نوسيو بةرطى

انى ة زمجَيطاى دةست خؤشية بؤ بةِرَيزي و هةَلسةنطاندنةكةى  وةك شارةزايةك ل
 عةرةبى و فةرهةنط بة زمانى عةرةبى بؤ ئَيمةى كورد  بةرز ئةنرخَينم.

 

ة انى لضاودَيرى ئامسعلى مبارك( ِراوَيذكارى  كاظمسوثاسى زؤرم بؤ بةِرَيز ) .8
مانى ة بة زوسيوفِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى سلَيمانى  كة ثَيشةكى بؤ هةرسَي بةرطةكة ن

لة  و هةم لة مَيذووى فِرؤكةوانى عَيراقدةرخستووة عةرةبى و طرنطى فةرهةنطةكةى 
اوى كخرمَيذووى فةرهةنطةكانى ترى بوارى فِرؤكةوانى لةسةر ئاستى جيهان و ِرَي

 ارستانى نَيودةوَلةتى .فِرينى ش
 

( ج حممدر فرنى ِرةوان شاد بةِرَيز )فاخدووبوئةرك و مان كرَيت و ناحةقية ئةطةرنا .9
 طرنطى َيكىِراوَيذكارى فِرؤكةوانى لةبريبكةم كة بؤ ِرَيكخسنت و كؤكردنةوةى بةش

ابن م مةخيارمةتى دةرَيكى باش بوو بؤ بةندة بةاَل زؤر ماندوو بوو  فةرهةنطةكة
شتى مةوداى نةدا فةرهةنطةكة بة ضاثكراوى ببينَيت خواى مةزن بة بةهةمةرط 

 بةرينى شاد بكات . 
 

 و كةسايةتىهةروةها بؤ ئة م دؤستا  كة دةست خؤشيان لَي كردوسوثاس بؤ هاوِرَييان و 
 م فةرهةنطـة ئـة   بؤ ِرَيكخسـتنى  و  ناوةندة زانستيانةى كة  نامةى سوثاسيان بؤ ناردووم 

ت نيـة و  َى هةَلـةت و طـريو طرفـ   م ِريضـكةية كـة بـ   وون بـؤ بـةردةوام بـوون لـة    و هاندةرم ب
 .  رسياريتيةكى طةورةية كة شامنان داوةتة بةرى  ةرثبة

 

ةر كـؤى  هةر بـةرَيزَيكيش تَيبينـى يـان ثَيشـنيار يـان جؤرَيـك لـة ِرةخنـةى هـة يـة لـة سـ            
ى خـؤم  يةنَيتة الفةرهةنطةكة سوثاسى زؤرى ئةكةم بة هةر شَيوةيةك بؤى ئةكرَيت بيطة

 بؤ ئةوةى لة ضاثى ئاييندةدا بيخةينة بةرضاو .
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 ةتـوانرا بـ  بَي طومان نوسينةوةى ِرةش نووسى فةرهةنطةكة بَي يارمـةتى هاوكـارا  نـة دة   
ــةت خـــاتوو )ميـــديا نـــافع                    و لةجنـــة جـــوهر( وة دةستخؤشـــى لـــة     ضـــيا رـــابر و  تايبـ

ؤ ديزاينــى ئــةم فةرهةنطــةى طرتؤتــة ئةســت  كــاك )دانــا حممــد ســعيد( دةكــةم كــة ئــةركى  
 . سوثاسيان ئةكةم

 
 
 
 
 
 
  

 

 ئةندازيار                                
 ادر ــداهلل قـبـع رـاهـط                

 ى سلَيمانى دةوَلةتبةِرَيوةبةرى طشتى فِرؤكةخانةى نَيو                                   
 ايينى ز  2019  ثاييزى                                                       
             ردى كو 2719خةرمانان                                                       
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 بةناوي خواى طةورة

 طةشةو رةوةىئاشكراية ِرَيبازى ِروونكةرةوةى ِرةوتى زمان ، ِرَيبازى ِروونكة

زمانَيك طوجناو و  يشة، هةرضةندَيك واذةو ووشة و زاراوةكانىثَيشكةوتنى كؤمةَل
هؤطرتربن بؤ زانست و زانست ثَيدةربِرين ، ئةوةندة تواناتر دةبَيت بؤ ثَيِراطةشنت و 
هاوشان ِرؤشتنى شارستانى مرؤظايةتى ئَيستا زانست و تةكنؤسازى ، ثَيكةوة زؤر زاراوةى 

مانة زيندووةكان و زؤر لةو هةوَل و نوَي دةخةنة سةر واذة و زاراوةى هةموو ز
ماندووبوونانة طةورةترن كة لة ثَيناوي هةموواليةنةكانى ضاالكي مرَوظايةتيدا بةخت 
دةكرَين ، ئةمةش بةَلطةي ئاشكراي ثةيوةندى  بةتينى نَيوان زمان و شارستانية لة 

 تى( نوَي وهةمان كاتيشدا ِرادةى بةشداريى بَلاو بونةوةي زانستة زمانى )زمانى زانس

ضةمكةكانَيتى بؤ كؤمةَلة جياوازةكان ، بؤ وةرطرتنى زانستة شارستانَيتى و تةكنؤسازى 
نوَي. بؤية ثَيويستة زؤرتر و فراوانرت و قوَلرتيش لة ضؤنَيتى سازكردنى زانستة زاراوةى 
كوردى بدوَينني بة سودوةرطرتن لة ئةزموونى طةالنى ثَيش خؤمان لةو بوارة طرنطةى 

دن و دةستةمؤكردنى زمانى نةتةوةييمان بؤ ِراست ثَيدةربِرين ، لةجياتى سةرثَيى طوجنان
وةرطَيِران و كورداندنى وشة و زاراوة بيانيةكان و لَيكؤَلينةوة زانستيةكان ، بَيطومان ئةم 

و كؤَلينةوةى زؤر هةية  بؤ   وبونى زؤرتر و طؤِران و وردةكارىكارةيش ثَيويستى بة ماندو
زاراوةكان ِراسترت و طوجناوتر و وردتر و قوَلرت و دةربِرتر و ثِراوثِرى زاراوة  ئةوةى وشة و

و طوزارشتة بيانيةكان بن ئةمرؤ جيهان لة سةردةمى زانست و تةكنةلؤجيادا دةذى و 
ئَيمةى كورديش هةر دةبَيت بة ثَيى توانستى خؤمان بةشدارى بكةين ، تاكو ئَيستا 

ةمى خؤماندا بذين و سوود لة ئةزموونى ئةوانةى ثَيش ببةستني بة ِرابردووةوة لةسةرد
خؤمان وةربطرين ومةَلبةندى لَيكؤَلينةوةى زانستى بةكار بَينني بؤ ِراثةِراندن و 
ِراييكردنى ِراستية زانستييةكان ، ضونكة زانست لة نةتةوةيةكدا ناذى ، تاكو بةزمانى 

دةشَيت زانستة زاراوة لة وَلاتَيكةوة خؤى كارى ثَينةكات و بةِرَيطةى خؤى دةرى نةبِرَيت ، 
بؤ وَلاتَيك  تةنانةت لة كةسَيكةوة بؤ كةسَيكى تر جياواز بَيت ، بؤية ثَيويستة زمانةوان 
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و تؤذيارة خةخمؤرةكانى نةتةوة يةك بطرن و زمانى زانستيمان يةك خبةن ، بةو 
يان هةر هيض  هيوايةى ئةوانيش بري لة ثَيكهَينانى كؤِر يان كؤِرؤضكةيةك بكةنةوة،

نةبَيت لةناو خؤياندا، بةضاوَيكى ورد و زانستيانة بة زاراوةكاندا بضنةوةو تةتةَلة و 
تاوتوَييان بكةن و كارَيك بكةن ئَيمةى كورديش وةك هةموو نةتةوةيةكى ترى ئةم 
جيهانة زانستة زمانى خؤمان هةبَيت لة هةموو بوارةكانى زانست و تةكنةلؤجيادا و طوَي 

اندوبون وبنةماى ئةو كارة ثريؤزة نةتةوةيى و نيشتيمانى مرؤظايةتية  نةدةينة م
دامبةزرَينني كة نةخؤمان هيضمان لة خةَلكى كةمرتة و نة زمانةكةيشمان ئةطةر 

دَلسؤزانة ثةروةردة بكةين و سازى بكةين بؤ زانست وثَينوسني و مشت و ماَلى بكةين  
                                                      وةك هوموو زمانَيكى طوجناو.....           

   

م ياتر ئةمة زخؤزطة ئةكادمييا و مةَلبةند و زانكؤ و دةزطا زانستيةكانى كوردستان لة
ليذنة و ،بوارة طرنطةيان فةرامؤش نةئةكرد  و بؤ هةر لق و بوارَيكى هةر زانستة 

زة طة ناوارهةنسؤز ، هيوادارم ئةم فةدةستةى تايبةت دادةنران لة خةَلكى شايستة و دَل
 نةبينراوة و و ثَيك َيكِرتايبةمتةندى بارَيكى ئاَلؤز و كةم ِرَيبوارة  تا ئَيستا بةشَيوةى وا 

سيى ةرثربةرى ِرةجنى زؤر و ماندووبونى ئةو ثياوة دَلسؤز و خةخمؤر و هةست بة ب
بوارة  ئةو و ثسثؤِرانىشارستانى خؤكردوو لة ئيشةكةيدا ،هاندةرَيك بَيت بؤ شارةزا 

 رت وطرنط و طرانة ، بؤ سازكردنى فةرهةنط و ئينسايكؤثيدياى طةورة و فراوان
َلاو بانست زكؤمةكَيكى بةرثرسانةى هةموو ئةو خةخمؤرانةيش كة خؤيان بؤ كورداندنى  

                                                                           كردنةوة و هؤشياريى زانستى بة زمانى شريينى كوردى ماندوو ئةكةن......
 

 
 ةمال عةبدول ج                                                                     

 لَيمانى س                                                                          
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 مة كل

 

لعیش جل اأوعان من البشر؛ الفئة األولی منهم یعیشون من یوجد في الحیاة الدنیا ن
هم. طفالفقط ویكدحون في وظائف الحیاة المختلفة بغیة نیل قوتهم الیومي لهم وأل

 هذە والفئة األخری والتي تمثل القلة من البشر یجتهدون من أجل ترك بصمة في
لی عالبشریة  الحیاة وذلك من خالل إنجاز أعمال وإبتکارات من شأنها أن تفید

  عین.مدی قرون من الزمن مثل العلماء والباحثین والمبتکرین وغیرهم من المبد
ة. من بین هؤالء یجب ذکر اللغویون أو األشخاص الذین یعملون في مجال اللغ

دهار أي أحدا منا بأن اللغة هي من أهم عوامل تطور وإزحیث أنە ال یخفی علی 
اء ي سوالبلدان لکونها وسیلة التواصل اإلنسانالعدید من الثقافات والحضارات و

غة الل کان هذا التواصل صوتیا أو مکتوبا. وفي ما یخص المجال األکادیمي تعتبر
همیة تي أأمثل أداة إلکتساب المعرفة والخبرة في المجاالت المختلفة. ومن هنا تأ
 علم. الت فيوضع وتألیف القوامیس والمعاجم وغیرها من التألیفات التي تقدم العون 

ال یخفی علی فطنة القارئ العزیز بإن تألیف أي کتاب أو قاموس یتطلب جهدا 
ودرایة  وإلماما واسعا وسنوات من الجهد المضني. إن معظم القوامیس المتوفرة 
في مکاتب کوردستان هي ترجمة لقوامیس متوفرة بلغات أخری ویترتب علی ذلك 

إلی اللغة المرادة وال یمکن إعتبار ت وجود بعض األخطاء عند ترجمة المصطلحا
ذلك تألیفا لقاموس بل ترجمة بحتة. ما قام بە األستاذ المهندس طاهر عبدااللە قادر 
هو تألیف قاموس ولیس مجرد إعادة ترجمة لقاموس مکتوب بلغة أخری مما یدل 
علی درایة المؤلف بمصطلحات القاموس وخبرتە الواسعة في مجال الطیران 

إن معظم القوامیس والمعاجم التي تم ترجمتها أو تألیفها خصت اللغة  المدني. 
اإلنجلیزیة والکوردیة أو العربیة وما یمیز هذا القاموس عن غیرە من القوامیس هو 
إنفرادە بمصطلحات الطیران المدني الدولي وکونە شامال لثالث لغات ومحتویا 

أدق. وباإلضافة إلی کل  لصور توضیحیة تساعد القارئ في فهم المصطلح بشکل
ما قیل، فإن أهم سمة ممیزة لهذا القاموس عن غیرە من القوامیس هي شرح 
المصطلحات باللغات الثالث المذکورة أنفا مما یساعد الدارس أو القارئ في فهم 

إن أکثر القوامیس وإستیعاب مفهوم وداللة المصطلح بشکل وافي ودقیق حیث 
دون توفیر شرح للمصطلح.  من خالل عملي  األخری تقوم بترجمة المصطلح

کمترجم فقد واجهت الکثیر من الصعوبات عند ترجمتي للمصطلحات العلمیة 
وباألخص مصطلحات الطیران وذلك لعدم توفر قاموس جامع لکل مصطلحات 
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الطیران. لقد سعدت کثیرا عندما قام صدیقي العزیز د. کاوان عثمان عارف 
مهداة من قبل األستاذ العزیز المهندس طاهر عبداللە بإعطائي نسخة من القاموس 

قادر وقمت بإدراج هذا القاموس القیم في مکتبتي. في البدء قام األستاذ المهندس 
طاهر عبداللە بنشر القاموس علی ثالث مجلدات وکان لي الشرف بأن یکون لي 

مکتوبة  أن یکون لي کلمةکلمة في مقدمة المجلد الثالث وإنە من دواعي سروري 
في هذا القاموس بعدما قام المؤلف بجمع المجلدات الثالث في مجلد واحد . وفي 

هذا إعتقادي المتواضع وبعد التمعن في صفحات القاموس أستطیع أن أجزم بأن 
 القاموس وبال مبالغة فرید من نوعە. 

اموسا قیفە أهنیء اإلستاذ الکریم  طاهر عبداللە قادر لتألختاما ال یسعني إال أن 
  .یخلد إسمە بین رواد المؤلفین فإنە وبال أدنی شك أهل للنجاح واإلبداع 

 
 
 
 

 
 أري محمد عبدالرحمن                                   

 مدرس في جامعة السلیمانیة                                    
 قسم اللغة اإلنجلیزیة                                   
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Foreword     

 
Kurdish elite have worked determinedly to preserve concepts of 

culture, language and nationhood. Kurdish language is a remarkable 

portion of Kurdish culture; therefore, one of the main focuses of the 

Kurdish cultural and even political elite has been on saving Kurdish 

language. We know how hard this task has been especially when we 

admit the fact that Kurds have always been deprived of establishing and 

developing an independent state. Other languages have not suffered as 

much as Kurdish.  

Language, as the defining institution of any nation state, helps 

developing and maintaining an internationally respected position. 

Nations over the world have developed their own standard languages 

much easier. Many standard languages have developed through time in 

nation states such as England and Germany. For Kurds, this is not the 

case; therefore, Kurdish elite had to work harder to rescue their native 

language. We should be very thankful to those who have permanently 

exerted all their efforts to rescue Kurdish language as a significant 

identifying tool of the Kurdish nation. 

I believe Kurdish professional and academic people still need to 

work harder to develop and catch up with other nations. Kurdish 

language needs to be developed more and more to catch up with 

scientific and technological terms. We live in the era of globalization, 

thus, explaining, exploring, and understanding all those technological 

and scientific terms are significantly important. I count this dictionary an 

excellent attempt which can develop the Kurdish language. This book 

helps many people in so many ways. I am certain that there were many 

obstacles crossed over when Mr. Tahir A. Qadir was writing this 

dictionary. I realize how difficult it is when a Kurdish person works on 

translating scientific and technological terms. However, with the hard 

working and all the effort that Mr. Tahir A. Qadir has spent, this 

comprehensive dictionary of aviation is one of the excellent professional 

works in this field. Without all the professional experience and the 
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steady work that this writer has spent, this book would never see the 

light.  

Mr. Tahir A. Qadir has done a great job in his career. I really 

admire his work; I hope other people who are experienced in various 

fields and professions would follow Mr. Tahir’s foot step. For instance, 

we need chemistry, biology, mathematic, computer, law and other 

scientific dictionaries. I am sure there are many experienced professional 

enthusiastic Kurdish people who want to help and go an extra mile to 

enlighten other peoples’ ways. I encourage them to translate dictionaries 

in their fields. Mr. Tahir is one of those people who worked hard to write 

and publish this dictionary. Mr. Tahir’s work is very encouraging and 

inspiring for others. I am glad to see that many young students use this 

dictionary to learn professional words, phrases, and the terminology of a 

very specific field. I am so happy for those people who work in this 

field, but never had a chance to understand this field well because they 

did not know English; now they have the best opportunity to learn and 

understand their field better.       

I hope Mr. Tahir A. Qadir would not stop here. I am looking 

forward to see more and more from his excellent work in both 

professional and writing areas..  

 

 

 

 

 

Dr. Kawan Othman Arif 

Lecturer 

University of Sulaimani 
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- A  - 
 

1. Aberrant Aircraft 

Those aircraft which exhibit measured height-keeping 

performance that is significantly different from the core height-

keeping performance measured for the whole population of 

aircraft operating in RVSM airspace. 

( References: Doc 9574, Doc 9937 ) 

 

 )الداوةكان( طؤِراوةكان  فِرؤكة بَلندى
زة ى جياواَلندبَيوانة ِرةفتارةكانيان بؤ ثارَيزطارى كردن لة ئةو فِرؤكانةى كة  بة ث

وانة كراو ندى ثَيبَل بةِرَيذةيةكى زياتر لة جَيبةجَيكردنى بنةِرةتى بؤ ثارَيزطارى كردن لة
ايدا ة تيكلةطةَل ئةو كؤمةَلة فِرؤكةيةى كة بةطةِرئةخرَين لة كايةيةكى ئامسانى 

 م ئةدرَيت بؤ جياكردنةوةى ستونى .نزمرتين ئاستى نةوى كردنى تيا ئةجنا
 

 العلو عن املنحرفة راتائالط
 األساسـي  اءاألد كـبري عـن   بقـدر  العلـو  علـى  للمحافظـة  املقـاس  أداؤهـا  خيتلـف  اليت الطائرات

 جمال يف شغيلهات يتم اليت للطائرات للمجموعة الكاملة بالنسبة املقاس على العلو للمحافظة

 .الرأسي للفصل فضاملخ األدنى احلد فيه يطبق جوي

 
( References: Doc 9574 ) 

 

2. Ab Initio. Literally “from the beginning” 

Refers to trainees with no prior knowledge of, or exposure to, 

the subject or activity being taught. 
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 تازةكار / دةست ثآكةر
ى  نية ش وةختةى ثَيِراهَينراوَيك كة زانياروشةكة بة ماناى ) لة سةرةتاوة(، ئاماذةية بؤ 

 سةبارةت بة بابةتةكة يان ئةو ِراهَينانةى كة ئةكرَيت.

 
 مبتديء

و إطـع   أتعين " من البدايـة " ررفيـا. وهـي تشـري ات املتـدري الـتي ليسـم لديـه معرفـة          
 مسبق ، بشأن املوضو  أو التدريب اجلاري. 

 
( References: Doc 9379 ) 

 

3. Able-Bodied Passengers  

Passengers who are clearly physically able and are willing to 

help cabin crew maintain good order and discipline on board 

the aircraft. 

 

 ِرَيوا بة تواناكان 
ةوان ِرؤكةستةى فنى دئةو ِرَيوانانة )طةشتيارانةية( كة بة توانان  و ئامادةن بؤ يارمةتيدا

َيك و ان بةِرارةكبؤ ثارَيزطار يكردن لةسةر  ئارامى و ِرَيكارةكانى  ناو كابينةى طةشتي
 ثَيكى 

 

 

 :الركاي املتمتعون بقدرات بدنية
ورم الركاي التين يتمتعـون بقـدرات بدنيـة واضـحة والعـاعمون علـى مسـاعدم طـاقم مقصـ         

 الركاي يف احلفاظ على النظام واإلنضباط على منت الطائرم.  
 

( References: Doc 1002 ) 
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4. Above Ground Level (AGL) 

A height above the known runway or ground elevation. 

 

 لة ذوور يان لة سةر ئاستى ِرووي  زةوى 
 بةرزيى   ئاستى فِرطة يان سةر زةويةكى زانراو .

 

 فوق مستوى سطح األرض
 إرتفا  فوق منسوي املدرج أو األرض املعروف.

 ( References: Doc 9889 ) 

 

 
5. Absorption 

Transformation of radiant energy to a different form of energy 

(usually heat) by interaction with matter.  
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 هةَلمذين 
ردن رلَيك كة كاب طؤِرينى وزةى تيشك بؤ شَيوازَيكى تر لة شَيوازةكانى وزة )وةك طةرمى( 

 لةطةَل تةنَيك تا سنورى هةآليسان
 ) دةرهاويشنت(.

 
 إمتصاص

ع مـادم  لتفاعل مـ حتول الطاقة املشعة ات شكل آخر من أشكال الطاقة ) ررارم يف العادم ( با
 رد اإلنبعاث املتاح.

 
( References: Doc 9815 ) 

 

 
 

6. Accelerate-stop distance available (ASDA) 

The length of the take-off run available plus the length of 

stopway, if provided. 
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 ماوةي بةر دةست بؤ وةستان :
ن  ةَلفِريان هيماوةي بةردةست كة  هةية لة سةر فِرطة  بؤ بةرزبونةوة يان هةَلطةِران 

 ت .ئةطةر هةبَي -)فِرين(ى فِرؤكةيةك لةطةأل ماوةى درَيذكراوة بؤ وةستان 
 

 املسافة املتوفرم للتوقف
 . إذا كانم موجودم هي املسافة املتوفرم لإلقع  عائدا مسافة إمتداد التوقف

 

( References: Annex 6 Part I ) 

 
 

7. Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP) 

The minimum level of safety performance of civil aviation in a 

State, as defined in its State safety programme, or of a service 

provider, as defined in its safety management system, 

expressed in terms of safety performance targets and safety 

performance indicators. 
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ئاستى ِراييكارى بَيوةيي ثةسةند                                                             
نزمرتين ئاستى  دابني كردنى   سةالمةتى )بَيوةيى( لة بوارى فِرينى شارستانى 

نَيودةوَلةتى دا وةكو لة بةرنامةى وآلتدا ثَيناسةكراوة بؤ )سةالمةتى ( ,  يان كةمرتين 
ةت طوزارييةكا ن  وةك لة سيستمى بةِرَيوةبردنى سةالمةتى ئاستى ثَيشكةش كارى خزم

 تايبةت ثَيناسة كراوة  بةثَيوةر و نيشانةكانى ِراييكردن و ئاماجنةكانى سةالمةتى  .
 

 املقبول السعمة أداء مستوى
 األداء هـتا  يـف تعر مت رسـبما  الدولة يف الدولي الطريان جمال يف السعمة ألداء مستوى أدنى

 هـتا  فیرتعـ  مت رسـبما  اخلـدمات  مقـدم  ألداء مستوى أدنى أو للسعمة، الدولةبرنامج  يف

.السعمة أداء اتومؤشر أداء السعمة بأهداف مقاسا به، اخلاص السعمة إدارم نظام يف األداء

 

( References: Doc 9859 ) 

 

8. Acceptance   

The act of accepting with formal approval (favourable 

reception). 

 ثةسةندكردن
 ةرطرتنىى )وكردارَيكة ) كارَيكة( كة ثةسةندكردنى تَيداية لةطةَل ِرةزامةندى فةرم

 كةرةستة(.
 

 القبول
 مواد(. استعم(الرمسية املوافقة مع القبول على ينطوي التي الفعل

 
( References: Doc 9906 Volume 3 ) 
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9. Accepting Unit/Controller 

Air traffic control unit/air traffic controller next to take control 

of an aircraft. 

Note.— See definition of “transferring unit/controller”. 

 

 يةكةى وةرطر/ ضاودَيرى وةرطر

ا ة و بـةدو يةكةى ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسـانى داهـاتو / ئـةو ضـاودَيرة ئامسانييـةى  لـةو      
 نى فِرؤكةكة دةطرَيتة ئةستؤ .)دواتر( ضاودَيرى كرد

 تَيبينى: سةرجنى ثَيناسةى يةكةى بطؤِر يان ضاودَيرى بطؤر بكة
 

 الوردم القابلة / املراقب القابل
 رم.  بة الطائوردم مراقبة احلركة اجلوية التالية / املراقب اجلوي التالي يف تولي مراق

 معرظة : أنظر تعريف الوردم احملولة / املراقب احملول.
 

10. Accessible Emission Limit (AEL)    

The maximum accessible emission power or energy permitted 

within a particular 

laser class. 

 تا سنورى ) دةرهاويشنت(هةآليسان

رة ك لة جؤؤرَيجضِرى يان بةرزترين ئاستى ِرَيطة ثَيدراوى هةآليسان ) دةرهاويشنت( لة 
 ى لَيزةر.دياريكراوةكان

 رد اإلنبعاث املتاح

لليزر.اشدم أو طاقة اإلنبعاث األقصى املتارة املسموح بها يف فئة معينة من فئات 

 ( References: Doc 9815 ) 
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11. Accessible Radiation 

Optical radiation to which the human eye or skin may be 

exposed in normal usage. 

 

 يي / ئاسانى تيشكدانتيشكانى ئاسا
 ايى دا.ى ئاستيشكى ِرووناكيةى كة ئةيدا لة ضاو يا ثَيستى مرؤظ لة بةكارهَينانئةو 

 
 إشعا  متاح

 ي. اإلشعا  الضوئي التي قد تتعرض له عني أو جلد اإلنسان يف اإلستعمال العاد
 

( References: Doc 9815 )  

 

 

12. Accident 

An occurrence associated with the operation of an aircraft 

which, in the case of a manned aircraft, takes place between the 

time any person boards the aircraft with the intention of flight 

until such time as all such persons have disembarked, or in the 

case of an unmanned aircraft, takes place between the time the 

aircraft is ready to move with the purpose of flight until such 

time it comes to rest at the end of the flight and the primary 

propulsion system is shut down, in which: 

a) a person is fatally or seriously injured as a result of: 

-  being in the aircraft, or 

- direct contact with any part of the aircraft, including parts 

which have become detached from the aircraft, or 

- direct exposure to jet blast, except when the injuries are from 

natural causes, self-inflicted or inflicted by other persons, or 
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when the injuries are to stowaways hiding outside the areas 

normally available to the passengers and crew; or 

b) the aircraft sustains damage or structural failure which: 

- adversely affects the structural strength, performance or flight 

characteristics of the aircraft, and 

- would normally require major repair or replacement of the 

affected component, except for engine failure or damage, when 

the damage is limited to a single engine, (including its cowlings 

or accessories), to propellers, wing tips, antennas, probes, 

vanes, tires, brakes, wheels, fairings, panels, landing gear 

doors, windscreens, the aircraft skin (such as small dents or 

puncture holes), or for minor damages to main rotor blades, tail 

rotor blades, landing gear, and those resulting from hail or bird 

strike (including holes in the radome); or 

c) the aircraft is missing or is completely inaccessible. 

Note 1.— For statistical uniformity only, an injury resulting in 

death within thirty days of the date of the accident is classified, 

by ICAO, as a fatal injury. 

Note 2.— An aircraft is considered to be missing when the 

official search has been terminated and the wreckage has not 

been located. 

Note 3.— The type of unmanned aircraft system to be 

investigated is addressed in Annex 13, 5.1. 

Note 4.— Guidance for the determination of aircraft damage 

can be found in Annex 13, Attachment F. 

 

 ) كارةسات( قةومان / ِرووداو
ِرووداوَيكة لة دؤخَيكدا ئةكةوَيتةوة ثةيوةند بة كاركردنى فِرؤكةيةك كـة  فِرؤكةوانةكـة   

ضــَيتة نــاو فِرؤكةكــةوة بــة مةبةســتى فــِرين ســةركردايةتى ئــةكات لةوســاتةى كةســَيك ئة
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)طةشت( تا ئةو كاتةى سةرجةم كةسةكان )ِرَيوان( دائةبةزن يان لةو ساتةى فِرؤكةوانةكة 
ئةضَيتة ناو  فِرؤكةكة و ئامادةكرابَيت بؤ مجوجؤأل بة مةبةستى فِرين تا ئةو كاتـةى لـة   

انى سـةرةكى كــاركردن   مجوجـؤَل ئةوةسـتَيت و طةشـتةكةى كؤتـايى دَيـت و سيسـتمى ثاَلنـ       
 ئةوةستَينرَيتت  ، ئةجنامى ِرووداوةكةش ئةمانة ئةبن:

ةجنامى توشبوونى كةسَيك بة بةركةوتنَيكى كوشندة يان لَيـدانَيكى ترسـناك لـة ئـ     -أ
 ئةوةى كة :

 لة فِرؤكةكةدا بووة يان     -

ِرؤكةكـة  فِراستةوخؤ بةر بةشَيك لة فِرؤكةكة كةوتووة  , ئةو بةشانة لةالشةى  -
 بؤبَيتةوة.جيا

ِراســـــتةوخؤ   ِرووبـــــة ِرووى ئـــــةو طازانـــــة بؤتـــــةوة كـــــة لـــــة بزوَينـــــةرى   -
 فِرؤكةكةوة)دةرهيزراون( هةآليساون .

ووش تـ لةوانةى سةرةوة  بةدةر ئةكرَين ئةطةر كةسةكة  خؤى يان بـة هؤكـارى سروشـتى    
نة ( توشـبوا بووة يان كةسانى تر زيانى ثآ طةياندوة يان ئةطةر ئةو كةسة ) بةركةوتوانـة 

 ى.  يان:ِرؤكةوانخؤيان لةوشوَينانة شاردؤتةوة كة ِرَيطةثَيدراو نني بؤ ِرَيوا و دةستةى ف
م بَيت بـة فِرؤكةكة بةرةو ِرووى تياضوون بووبَيتةوة يان زيان بةر الشةكةى كـةوت  -ب

 جؤرة ي خوارةوة :

وتبَيت زيان بةهَيزى) تؤكمةيي( الشةى فِرؤكةكة  يان كـاركردنى  بةشـَيكى كـة    -
 يان 

 َيويست بة  طؤِرينى بةشَيكى يان ثارضةيةكى لةكاركةوتووى بكات.ث -

ئةمانةى سةرةوة بةدةر لة كاركـةوتنى بزوَينـةكان يـان ئـةو زيانانـةى كـة لـة بزوَينـةكان         
ــدا دةبَيـــت )بةســـةرقاثى بـــزوَين و    ئةكـــةون ،   كاتَيـــك زيانـــةكان تـــةنها لةيـــةك بزوَينـ

ان يـان شـانى باَلـةكان يـان هةواكَيشـةكان يـان       ووردةواَلةكانيةوة ( يان ثةروانةى ثاَلنـةرةك 
هةســتؤكةكان يــان ثةِرةكــةكان يــان تايــةكان يــان وةســتَينةكان يــان  خلؤكــة دانــدارةكان)    
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ديشليةكان( يان كةرةستةى ناو ثؤشةكان يان دةرطاى سيستمى نيشتنةوةكان يـان شوشـةى   
وةكـو قوثـاوى كـةم    ثةجنةرةكان يان شوشةى ثَيشةوة يان بةشى دواوةى الشةى فِرؤكةكة )

يان كونى بضوك( يان لة ئـةجنامى كـةوتنى زيـانى سـوك بةثةِرةكـةى ثةروانـةى سـةرةكى        
بزوَينةرةكان يان بةركةوتنى ثةِرةكةى ثةروانةى دواوة يان سيستمى نيشـتنةوة يـان ئـةو    
زيانانةى كة لة ئـةجنامى سـةرماوة يـان بةركـةوتنى فِرؤكةكـة )وةك ِروودانـى كـون بـونى         

 اداراةكةى( . يان :سةرقاثى ِر
 وون بونى فِرؤكةكة يان نةطةيشنت بة شوَينةكةى : -ت

ودةوَلـةتى  بؤ ئةذمارةكردنى ئامارى ِرَيكخراوى فِرينـى شارسـتانى نيَ   :1تَيبينى  -
ووش تـ ايكاو هةموو توش بونَيك بة كوشندة ئةثؤلَينرَيت ئةطـةر كةسـةكة يـان    

 ات.( ِرؤذ لة ِروداوةكة طيان لةدةست بد30بووةكة دواى )

ةرمى كاتَيــك فِرؤكةكــة بــة وون بــوو ئــةذمَيردرَيت ئةوكاتــةى بةفــ   :2تَيبينــى  -
 . طةِران و )ثةجيوور(سؤراغ كردن بوةستَينرَيت والشةكةى نةدؤزرَيتةوة

بـآ   جؤرى سيستمى ئةو فِرؤكة 13ى ثاشكؤى  1 – 5لة بِرطةى   : 3تَيبينى  -
 ان ئةكرَيت.فِرؤكةوانانة هاتووة كة لَيكؤَلينةوة لة ِرووداوةكاني

ــى  - ــى  : 4تَيبين ــكؤى  Fهاوثَيض ــاتووة كــ   13ى ثاش ــة ه ــةو زانياريان ــؤرى ئ ة ج
 ت.ِرَينيشاندةرة بؤ ديارى كردنى ئةو زيانانةى كة لة فِرؤكةكة ئةكةوَي

  احلادث
 أي خـول د حلظة من طيار يقودها اليت الطائرم رالة يف يقع، طائرم بتشغيل يتعلق رادث

 لطـائرم ا رالـة  يف أو األشـخاص  مجيـع  منهـا  أن ينـزل  إت انالطري بغرض الطائرم إت شخص

 الطريان إت بغرض للحركة جاهزم الطائرم فيها تكون اليت اللحظة من طيار يقودها ال اليت

 العمـل،  عـن  فيهـا  الرئيسـي  الـدفع  نظـام  ويتوقف طريانها إكمال بعد احلركة عن تتوقف أن

 :يلي ما احلادث عن وينتج

 :ألنه نتيجة خطريم إصابة أو قاتلة بةإلصا شخص أ . تعرُّض
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 أو الطائرم، يف كان     - 
 أو طائرم،ال عن انفصلم أجزاء أية ذلك يف مبا الطائرم، من جزء أي مباشرم المس    - 

 .الطائرم حمرك من املنبعثة الغاعات لعصف مباشرم بصورم تعرض    -  

 الشـخص  ايلحقهـ  الـيت  اإلصـابات  أو طبيعيـة،  أسباي عن الناجتة اإلصابات ذلك من يستثنى

 خمتبئني سللوناملت املصابون األشخاص كان إذا أو ، أشخاص آخرون به يلحقها اليت أو بنفسه

 أو الطاقم؛ أو للركاي عادم املتارة األماكن خارج أماكن يف

 :حنو على هيكلها تضرر أو لتلف الطائرم تعرُّض .  ي

 و بطريانها، املتعلقة السمات أو أدائها أو الطائرم هيكل بقوم يضر      -

 .املعطوبة طعةالق أو املعطوي اجلزء تغيري أو كبريم إصعح عملية العادم يف يتطلب      -

 على قاصًرا ررالض يكون عندما باحملركات، تلحق اليت األضرار أو احملركات أعطال باستثناء

 أطراف أو دفعال مراوح أو ،اإلضافية( الرتكيبات أو أغطية احملرك ذلك يف )مبا وارد حمرك

 أو والـرتوس  لعجـعت ا الكـوابح أو  أو اإلطـارات  أو الـريي   أو اجملسـات  أو اهلوائيات أو األجنحة

 الزجـاج  أو يكالشـباب  عجـاج  أو اهلبـوط  جهـاع  أبـواي  أو التـبطني  مواد أو االنسيابية األجزاء

 أو )غريمصـ  ثقـوي  أو ةطفيفـ  انبعاجات )مثل الطائرم هيكل من اجلزء اخلارجي أو األمامي

 يـ  ِر إصـابة  أو بأضـرار طفيفـة،   الرئيسـي  الـدوار  احملـرك  مرورـة  ِريـي   إلصـابة  نتيجة

 يف مبـا ( طـائر ب االصـطدام  أو الـدد  عن الناجتة األضرار أو اهلبوط جهاع أو املؤخرم مرورة
 أو الرادار(؛ غطاء قبة يف ردوث ثقوي ذلك
 .إليها الوصول تعتر أو الطائرم فقدان .  ج

 دوليالـ  املـدني  الطـريان  منظمـة  ُتصـنف   إرصـائيا،،  االتسـاق  أجـل  مـن  فقـ    :1 معرظة

 أنهـا  علـى  احلـادث  وقـو   تـاري   يومـا، مـن    30  خـعل  الوفام تسبب إصابة  كل  )االيكاو( 

 .قاتلة إصابة
 علـى  لعثـور ا دون رمسيا، عنها البحث يتوقف عندما مفقودم الطائرم ُتعتد :   2 معرظة

 .رطامها
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ار الـيت  نو  نظم الطـائرات بـدون طيـ    13من امللحق  1 – 5: يرد يف الفقرم   3معرظة 
 جيري التحقيق يف روادثها.  

 لتحديـد  بهـا  يسرتشـد  الـيت  املعلومـات  13  للملحـق    عاي  الضـميمة  يف ترد :  4 معرظة

 .حلق بالطائرم التي الضرر

 
( References: Annex 11, Annex 13, Annex 19, Doc 9734 Part A 

     and Part B, Doc 9946, Doc 9962 ) 

 
 

13. Accountable Executive     

The individual who has corporate authority for ensuring that all 

training commitments can be financed and carried out to the 

standard required by the civil aviation authority (CAA), and 

any additional requirements defined by the approved training 

organization (ATO). 
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Note.— The accountable executive is normally the head of 

training and may delegate to another person within the 

organization the day-to-day management functions but not the 

overall approval management responsibility. In complex 

corporate structures, the accountable executive may be 

responsible for several different ATOs, each with its 

own head of training (see example 2 in Appendix C). 

 

 بةرثرسي جَيبةجَيكار 

 ودان ئةو كةسةى تةواوى دةستةآلتى جَيبةجَيكردنى هةية بؤ دةستةبةركردنى ثَي
ة ايكاو يانةى كنةماجَيبةجَيكردنى تةواوى ِرَيكارةكان لة بوارى ِراهَيناندا بةثَيى ئةو ب
 دوة.كر ىيبِريارى لةسةرداوة يان هةر مةرجَيكى تر كة دةزطاى ِراهَينانةكة ديار

طاكةدا ة دةزلئةطةر بةرثرسى جَيبةجَيكار سةرؤكى ِراهَينان بَيت دةكرَيت بينى : تَي
ةست تى ثةيوى طشكةسَيك ِرابسثَيرَيت بؤ ِراييكردنى كارى ِرؤذانة نةك بةرثرسى كارطَير

كرَيت ا دةبة بةخشينى ثشتطريى ) بِروانامة( ، لة ثةيكةرى دةزطا بةر فراوانةكاند
ك ر يةكَيؤ هةبثرسى ذمارةيةك دةزطاى ِراهَينانى جياوازبَيت بةرثرسى جَيبةجَيكار بةر

  بكة(.  ج( لة ثاشكؤى 2لةو دةزطايانةش بةرثرسَيكى هةبَيت )سةيرى منونةى ذمارة )

 

 لئاملسا التنفيتي املسؤول
 جمال يف اتااللتزام مجيع وتنفيت متويل لضمان التنفيتية بالسلطة يتمتع التي الشخص

 حتددها فيةاضا شروط وألي املدني، الطريان هيئة قررتها اليت عدللقوا وفقا التدريب

 .املعتمدم التدريب مؤسسة
: عادم ما يكون املسؤول التنفيتي املساءل هو رئيس التدريب ، وجيوع له أن  معرظة

يفوض لشخص آخر يف املؤسسة مهام اإلدارم اليومية ال مسؤولية اإلدارم العامة املتعلقة 
. ويف هياكل املؤسسات املتشعبة جيوع أن يكون املسؤول التنفيتي املساءل مبنح اإلعتماد 
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مسؤوال عن عدم مؤسسات تدريب معتمدم خمتلفة لكل منها رئيس التدريب اخلاص بها ) 
 يف املرفق )ج(  2أنظر املثال رقم 

 
 ( References: Doc 9841 ) 

 

14. Accountable Executive 

A single, identifiable person having responsibility for the 

effective and efficient performance of the State’s SSP or of the 

service provider’s SMS. 

  

 بةرثرسى جَيبةجَيكار
ةواوى تدنى ئةوكةسةى دةسةآلتى جَيبةجَيكردنى هةية بؤ دةستةبةر كردن و جَيبةجَيكر

انى ى شارستةوانى ئةو بنةمايانةى دةستةآلتى فِرؤكشايستةكان لة بوارى ِراهَينان بةثَي
 ردوة.ياريى كدراو بِريارىَ  داوة و يان هةرمةرجَيكى تر كة دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيك

 

 املساءل التنفيتي املسؤول
 جمـال  يف االلتزامـات  مجيـع  وتنفيت متويل لضمان التنفيتية بالسلطة يتمتع التي الشخص

 للقواعد وفقا التدريب

 يیالتـدر  مؤسسـة  حتـددها  میإضـاف  شـروط  وألي املـدني  رانیالـ   ئـة یه قررتهـا  الـيت 
 .املعتمدم

( References: Doc 9859, Doc 1002 )  

 

15. Accredited Medical Conclusion       

The conclusion reached by one or more medical experts 

acceptable to the Licensing Authority for the purposes of the 

case concerned, in consultation with flight operations or other 

experts as necessary.  
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 بِريارى ثزيشكى باوةرثَيكراو
ئةو   او ،ئةو بِريارةى كة ثزيشكَيكى ثسثؤر يان زياتر ئةيدا  بؤ دؤخيكى دياريكر

وَيذ بة ِرا ةكانبة ثَيدانى مؤَلةت بِريارةش ثةسةند ئةكرَيت لةاليةن دةستةآلتى تايبةت
 ا.يستدلةطةَل ثسثؤرانى كردة هةواييةكان يان هةر ثسثؤِرَيكى تر لة كاتى ثَيو

 
 القرار الطيب املعتمد

ه سـلطة  ، وتقبل القرار التي يتوصل إليه وارد أو أكثر من خداء الطب بشأن احلالة املعنية
 رم. ند الضروجلوية أو أي خداء  آخرين عإصدار اإلجاعات بالتشاور مع خداء العمليات ا

 
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 
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16. Accredited Representative   

A person designated by a State, on the basis of his or her 

qualifications, for the purpose of participating in an 

investigation conducted by another State. Where the State has 

established an accident investigation authority, the designated 

accredited representative would normally be from that 

authority. 

 

 ثَيكراو  َِينةرى باوةرنو
ردن لـة  كـ كةسَيكة دةوَلةت ديارى ئةكات لةسةر بنـةماى لَيهـاتويى بةمةبةسـتى بةشـدارى     

ى يـاريكراو دلَيكؤَلينةوةيةك كـة وآلتَيكـى تـر ئـةيكات ، هـةر كاتَيـك دةوَلـةت دةسـتةيةكى         
 دةبَيت. ةستةيةدادروست كرد بؤَ كؤلينةوة لة ِرووداوةكان نوَينةرة باوةِرثَيكراوةكة لةو د

 
 املعتمد املمثل
 .رىأخـ  دولـة  جتريـه  حتقيـق  يف املشاركة مؤهعته بغرض أساس الدولة على تعينه شخص

 تلـك  مـن  ادمع املعتمد املمثل يكون احلوادث يف بالتحقيق هيئة معنية الدولة تنشئ عندما

 .اهليئة
( References: Annex 13, Doc 9946, Doc 9962 )  

 

17.  Accuracy 

A degree of conformance between the estimated or measured 

value and the true value. 

Note.— For measured positional data the accuracy is normally 

expressed in terms of a distance from a stated position 

withinwhich there is a defined confidence of the true position 

falling. 
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 وردى 

 .ةدااستةقينِرثلةى هاوجوت بونة لة نَيوان نرخى مةزةندةكراو يان َثَيوراو لةطةَل نرخى 
 

 الدقة
 .احلقيقية والقيمة املقاسة أو املقدرم القيمة بني املطابقة درجة هي
 

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

Annex 15, Doc 9906 Volume 2 ) 

 

 
 

18. Acrobatic Flight      

 Manoeuvres intentionally performed by an aircraft involving 

an abrupt change in its attitude, an abnormal attitude, or an 

abnormal variation in speed . 
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 ثاَلةوانى فِرينى بةهلةوانى
يةكةوة فِرؤكة يةنضةند مانؤِرَيكة )ِرةفتاريََكة( بةمةبةست لة ئامساندا  ئةكرَيت   لةال

ؤكةكة  وتى فِرو كةجؤرَيك منايشي  ئةكات كة  مةترسيدار بَيت  يان كتوثِر بَيت  لة هةَلس
 يان لة خَيراييةكةى   . 

 
 الطريان البهلواني

و يف م بهــا الطــائرم تتضــمن تغــيري خطــري أو مفــاجيء يف وضــعها أ   منــاورات مقصــودم تقــو 
 سرعتها.

  
( References: Annex 2 ) 

 
   

19. Actinic Radiation 

Electromagnetic radiation in the visible and ultraviolet part of 

the spectrum capable of producing photochemical changes. 
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 تيشكاندنى ئةكتينى
 زةدا كةاوَيئتيشكَيكى موطناتيسى كارةباية لة مةوداى بينني و سةروى وةنةوشةيى  لة 

 ة كيمياويية تيشكييةكان بكات.ينكاريدةتوانَيت طؤِرا

 
 إشعا  أكتيين 

رداث إكنه إشعا  مغناطيسي كهربائي يف القطا  املرئي والفوق بنفسجي من الطيف ومي
                                 تغيريات كيمياوية ضوئية.

 

 ( References: Doc 9815 ) 

 

20. Action Plans 

Action plans are a practical means for States to communicate to 

ICAO information on their activities to address CO2 emissions 

from international civil aviation. The level of detail of the 

information contained in an action plan demonstrates the 

effectiveness of actions and will ultimately enable ICAO to 

measure global progress towards meeting the goals set by 

Assembly Resolution A37-19. 

 نةخشةكانى كاركردن
دةن بـة  انيـارى بـ  نةخشةكانى كاركردن: ئةو ِرَيطا كردةييانةية ِرَيطة بة دةوَلةتان ئـةدات ز 

 ةآليسـانى هئيكاو سةبارةت بة ضاالكييةكان لة بـوارى بةرةوِرووبونـةوةى )دةرهاويشـتنى(    
استى ئ  ضَيت ،طازى دوانة ئؤكسيدى كاربؤن كة لة ئةجنامى فِرينى نَيودةوَلةتييةوة دةرئة

ــارى  زانيارييــةكان ئةداتــةوة  كــة لــة نةخشــةى كارةكةدايــة بــؤ طةيشــنت بــ          ةو ووردةك
و دةتوانَيـــت  ئاســـتى  ئـــة  ICAO ئاماجنانـــةى كـــة بةهؤيانـــةوة لـــة كؤتايـــدا ايكـــاو  

 ى طةيشـنت ثَيشكةوتنةى كة  بة دةست هاتوة  بثَيوَيت لةسةر ئاستى جيهـانى بـة ئاراسـتة   
 . 19 – 37طشتى ايكاو ديارى كردوة بة ذمارةى بةو ئاماجنانةى كة كؤمةَلةى 
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 العمل خط 
 يف نشطتهاأ بشأن مبعلومات االيكاو تزويد للدول تتيح عملية وسائل : هي العمل خط 
 .الدولي ياجلو الطريان عن النامجة أوكسيد الكاربون ثاني  النبعاثات التصدي جمال

 املتختم اتاإلجراء مدى كفاءم العمل خطة يف املتضمنة املعلومات تفصيل مستوى ويعكس

 حنو الصعيد العاملي ىعل احملرع التقدم قياس من نهاية املطاف يف االيكاو ميكِّن أن شأنه ومن

. 19 – 37لعيكاو رقم   العمومية اجلمعية  قرار يف الواردم األهداف بلوغ
( References: Doc 1031 ) 

 

 
21.Active Failure 

A type of human error whose effects are felt immediately in a 

system. 

  

 

 شكستى كاريطةر/ كارا
ةكانى رييةكاريطةلة هةر سيستمَيكدا جؤرَيك لةهةَلةي مرؤيية كة ِراستةوخؤ هةست ب

 دةكرَيت.
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 املؤثر الفشل
 .نظام أي يف فورا بآثاره حيس التي البشري اخلطأ من نو 
 

( References: Doc 9824 ) 

 

22. Active Frost 

A condition when frost is forming. Active frost occurs when 

the surface temperature is at or below 0ºC and at or below the 

dew point. 
 

 شةختة يان زوقمى / بةستةَلةك
نى لةكاثبارودؤخَيكة كة بةهؤيةوة شةختة دروست دةبَيت , كاتَيكيش رووئةدات كة 

 مرتة لةا كةطةرمى نزم دةبَيتةوة بؤ سفرى سيليزى يان كةمرت يان ثلةيةك يةكسانة  ي
 ثلةى شةو  .

 

 الصقيع املؤثر
ت اارم يث حيصل ذلك عندما تنخفض درجة احلرهي احلالة اليت يتشكل بها الصقيع ر

 صفر مئوي أو أقل وتكون مساوية ات أو أقل من درجة الندى. 

 

( References: Doc 9640 ) 

 

23. Active Reflector 

A devise used in primary radar systems for geographical 

alignment and system performance checking. It generates a 

signal from a stationary installation  with an artificial Doppler 

shift to ensure that a stationary target will be presented on an 

ATC screen after moving target detection ( MTD ) or moving 

target indicator ( MTI ) processing. 
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 اكر ثَيدةرةوةىثةرضاى كارا/ 
َينرَيت ةكارئةهبييدا ِرادارى سةرةتا ثَيكهاتةيكى جَيطرية  بؤ طؤِرينى سطناَلى  دؤثلر  لة 

,  يستمةكةسردنى بةثَيى شؤَينى جوطرافى و دَلنيابون لة كارك ى سطناَلةكان بؤ ِريزبوون
سةر بَيت لةطريسطناَلَيك لة دؤبلةرةوة دةرئةضَيت بؤ دةستكةوتنى هةر ئاماجنَيك كة جَي

ةاليةن ت لنى ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى دواى  ئةوة ئاماجنةكة ضارةسةرئةكرَيسكري
 . ةكانسيستمى بينينى ئاماجنة جوآلوةكان يان سيستمى نيشاندةرى ئاماجنة جوآلو

 

 فعاللعاكس الا
 ُدنظاِم. ُيوّلداِء الأَتدقيق لإلصطفاِف اجلغرايِف و ولي إستعملْم يف أنظمِة الراداِر األوسيلة أي 

على  سيظهر بم ثاالدف أن اهلصطناعي لضمان اإل الدوبلر تركيب ثابم بتغيرِي إشارم ِمْن
تحركة هداف املمن قبل منظومة كشف األاهلدِف  معاجلةبعد  مراقبة احلركة اجلوية شاشِة 

 أو منظومة مؤشر كشف األهداف املتحركة .

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 
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24. Acts of Unlawful Interference    

These are acts or attempted acts such as to jeopardize the safety 

of civil aviation and air transport, i.e.: 

        — unlawful seizure of aircraft in flight, 

        — unlawful seizure of aircraft on the ground, 

— hostage-taking on board an aircraft or on aerodromes, 

— forcible intrusion on board an aircraft, at an airport or on 

the premises of an 

     aeronautical facility, 

— introduction on board an aircraft or at an airport of a 

weapon or hazardous device or material intended for 

criminal purposes, 

      — communication of false information as to jeopardize the 

safety of an aircraft in 

           flight or on the ground, of passengers, crew, ground 

personnel or the general  

           public, at an airport or on the premises of a civil aviation 

facility. 

 زيادةِرؤيى ناياسايى 
( ةتىسةالم)  ضةند كردةوةيةكة يان هةوَلدانة بؤ كردةوةيةك   ببَيتة هؤكار  كة بَيوةيي
 .:ونةكانى فِرينى نَيودةوَلةتى و طواستنةوةى ئامسانى  ِرووبةروى مةترسى بكاتةوة من

 دةست بة سةراطرتنى فِرؤكةيةك بة ناياسايى لةكاتى فِريندا. -

 فِرؤكةيةك كةلةسةر زةويى بَيت.دةست بةسةراطرتنى  -

 دةست بةسةركردنى كةسان لةسةر فِرؤكةيةك يان لة ناو فِرؤكةخانةدا . -

سةر  تةالر و بةكارهَينانى هَيز لةسةر فِرؤكة يان لة ناو فِرؤكةخانة يان لة ناو -
 زةويى تايبةت بة شوَينة ئامادةكراو و تايبةتةكان بؤ فِرين.
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ــاوةوةى ضــــةك و كةرةســــتةى  - ــة   بِردنــــة نــ ــان كةرةســــتةيةك كــ ترســــناك يــ
ــة نـــاو         ــان لـ ــةر فِرؤكـــةكان يـ ــاري لةسـ ــة كـــردةوةى تاوانكـ ــةكاربهَينرَيت لـ بـ

 فِرؤكةخانةدا .

ِرينـدا  فثَيدانى زانيارى درؤ كة كاربكاتة سـةر سـةالمةتى فِرؤكةيـةك لـة كـاتى       -
 ةشـتياران طيان كة لة قؤناغى سةرزةويدا يان كار بكاتة سةر سةالمةتى ِرَيـوا و  

 ةدان يـان ةى فِرؤكةوانى يان جةماوةر لةو كاتةى كة لة ناو فِرؤكةخانيان دةست
ِرينـى  فلة نـاو تـةالرى فِرؤكةخانـة يـان لـةو زةوييانـةى كـة  ئامـادةكراون بـؤ           

 شارستانى .
                                                 

 أفعال التدخل غري املشرو 

ات  ل اجلويالنقن تعرض سعمة الطريان املدني وأفعال أو حماوالت القيام بافعال ميكن أ
 اخلطر ومن أمثلتها : 

 اإلستيعء غري املشرو  على الطائرم أثناء طريانها ، 
 اإلستيعء غري املشرو  على الطائرم أثناء وجودها على األرض، 

 إرتجاع رهائن على منت الطائرم أو يف املطار ، 

هيعت اصة بتساخل املطار أو يف  املباني واألراضي إستخدام القوم على منت الطائرم أو يف
 الطريان. 

نت لى معإدخال أسلحة أو مواد خطرم أو مواد ميكن أن تستخدم يف عمليات إجرامية 
 الطائرم أو يف املطار، 

ة ل مررلو خعإعطاء معلومات كاذبة ميكن أن تؤثر على سعمة الطائرم أثناء طريانها أ
 ر أثناءمهوثر على سعمة املسافرين أو طاقم الطائرم أو اجلوجودها على األرض أو تؤ

 ني.تواجدهم يف املطار أو املباني واألراضي اخلاصة بتسهيعت الطريان املد
 

( References: Annex 6 Part II, Annex 17 ) 
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25. Actual Communication Performance (ACP)    

The dynamic assessment of the operational performance of the 

communication path, with human performance and technical 

performance included in the assessment. 

 

 تةقيتةِراسثةيوةندى كردنى كردةيي/  
كان وةندييةثةي هةَلسةنطاندَيكى كارا بؤ ئةجنام دانى خستنةطةِرى تايبةت بة ئاِراستةى

 لةطةَل هةَلسةنطاندنى جَيبةجَيكردنى مرؤيى و تةكنيكى.
 

 الفعلي االتصال أداء
 األداء على مالتقيي اشتمال مع االتصال مبسار اخلاص التشغيلي لألداء احليوي التقييم

 .والتقين البشري
( References: Doc 9869 ) 

 

26. Adequate         

The state of fulfilling minimal requirements; satisfactory; 

acceptable; sufficient. 
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 طوجناو 
كردن و سةندبارودؤخَيكة بؤ ثابةندبون بةكةمرتين مةرج كة ببَيتة  ِرةزامةندى ، ثة

  تةواوى.
    

 معئم
 الدنيا يبعث على الرضا ، مقبول ، كاف. رالة الوفاء بالشروط

 
   ( References: Doc 9735 ) 

 

27. Admission 

The permission granted to a person to enter a State by the 

public authorities of that State in accordance with its national 

laws. 
 

 مؤَلةتى ضوونة ذوورةوة
بةسـتى  ك بـة مة ةآلتة طشتييةكان لة دةوَلةتَيكدا ئةيبةخشن بة كةسَيِرَيطةثَيدانَيكة دةست

 ئةوةى بضَيتة ناو ئةو دةوَلةتة بةثآى ياسا نيشتمانييةكانى ئةو دةوَلةتة.
 

 

 تصريح الدخول
ــا لقوان       ــة وفق ــك الدول ــدخل تل ــخص لي ــة لش ــة يف دول ــا الســلطات العام ــة متنحه ــا موافق ينه

الوطنية
   ( References: Doc 9957 )  
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28. ADS-C Agreement 

     A reporting plan which establishes the conditions of ADS-C 

data reporting (i.e. data required by the air traffic services unit 

and frequency of ADS-C reports which have to be agreed to 

prior to using ADS-C in the provision of air traffic services). 

Note.— The terms of the agreement will be exchanged between 

the ground system  and the aircraft by means of a contract, or a 

series of contracts. 

 ِرَيكةوتنى بنبينطَيِرى)سوسةكارى( خؤبةخؤ
انيارى ر  زثالنَيكة بؤ ثَيشكةش كردنى ِراثؤرتةكان , مةرجةكان ديارى ئةكات لة سة

ى ةكانِرَيكةوتن نامةكانى بينينطَيرى خؤبةخؤ )زانيارية داواكراوةكان بؤ يةك
طَيرى ينينبوزارى مجوجؤَلى هةوايى ، ِراثؤرتةكان لةسةر ِرَيكةوتننامةكانى خزمةتط

لة  راوةخؤبةخؤ كة ثَيش بةكارهَينانى ئةو ِرَيكةوتن نامانة ِرَيكةوتنى لةسةرك
 ضوارضَيوةى ثَيشكةش كردنى خزمةت طوزارى هةوايى.

 

ةدا ِرؤكةكو فئاَلوطؤرى مةرجةكانى رَيكةوتن لة نَيوان سيستمى زةمينى تَيبينى :  
 دةكرَيت بةثَيى ِرَيكةوتننامةيةك يان ِريزَيك رَيكةوتننامة. 
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 إتفاق عقد اإلستطع  التابع التلقائي
التـابع   خطة لتقديم التقارير حتدد شروط تقديم التقـارير عـن بيانـات عقـود اإلسـتطع      

قـود  رير عـن ع التلقائي )البيانات املطلوبة لوردات خـدمات احلركـة اجلويـة ، ووتـريم التقـا     
م طــار تقــدياإلســتطع  التــابع التلقــائي الــيت يتفــق عليهــا قبــل إســتخدام هــته العقــود يف إ  

 خدمات احلركة اجلوية(.  
ارـد أو  معرظة: يتم تبادل شروط اإلتفاق بني النظـام األرضـي والطـائرم مبوجـب عقـد و     

 سلسلة من العقود.
   

 ( References: Doc 4444 )  

 

29. Advance Passenger Information (API) 

A unilateral system whereby required data elements are 

collected and transmitted to border control agencies prior to 

flight arrival, and made available on the primary line at the port 

of entry. 

Note.— For more information on API, please see the 

WCO/IATA/ICAO Guidelines on Advance Passenger 

Information (June 2010). 

 

( References: Doc 9944 ) 

 

30. Advance Passenger Information (API) System     

An electronic communications system whereby required data 

elements are collected and transmitted to border control 

agencies prior to flight departure or arrival and made available 

on the primary line at the airport of entry. 
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 سيستمى زانياريية ثَيش وةختةكان لةسةر طةشتياران و ِرَيوان 
نى رثرســةكابة سيســتمَيكى ئةلكرتؤنييــة   داتاكــان كؤئةكاتــةوة و ئــةياننَيرَيت بــؤ اليةنــة 

نى فِرؤكةكـــة يـــان ثـــَيش طةيشـــتةكان ثـــَيش بةجآهَيشـــتنى ) فِرينـــى( دةروازة ســـنوريي
كةخانــةى فِرؤكةكــة بةشــَيوةيةك ئــةو زانيارييانــة لةبةردةســت بةرثرســاندا بَيــت لــة فِرؤ 

 مةبةست .
 

 املسبقة عن الركاي نظام املعلومات
جلهـات  ا ات اات املطلوبـة وإرسـاهل  نظام إتصاالت ألكرتوني يتم من خعله مجع عناصر البيانـ 

دى لـ متوفرم  املسؤولة عن مراقبة احلدود قبل مغادرم الطائرم  أو قبل وصوهلا حبيث تكون
 املسؤولني يف مطار الوصول. 

 
( References: Annex 9 ) 
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31. Advanced Surface Movement Guidance and Control 

System (A-SMGCS).       
A system providing routing, guidance and surveillance for the 

control of aircraft and vehicles in order to maintain the declared 

surface movement rate under all weather conditions within the 

aerodrome visibility operational level (AVOL) while 

maintaining the required level of safety. 

 

 نةسيستمى ثَيشكةوتو بؤ ِرَينمايى و ِركَيفى مجوجَؤَل لةسةر زةويى فِرؤكةخا
ــتمَيكة ــنت و رِ  سيســ ــتةى ِرؤيشــ ــةكا  ئاِراســ ــؤَلى فِرؤكــ ــاودَيرى  مجوجــ ــايى و ضــ ن و َينمــ

ةسـةر  يينراو لئؤتؤمبيلةكان ثَيشكةش ئةكات لة ثَيناو ثاراستنى تَيكرايى مجوجـؤَلى ِراطـة  
نــى ودؤخــة كةشناســيةكان  و لةســنورى مــةوداى بيني زةمينــى فِرؤكةخانــة لــة هــةمو بار 

 بةطةر خستنى فِرؤكةخانة لةطةَل ثارَيزطارى كردنى سةالمةتى داواكراو.
 

 املطار أرض على احلركة ومراقبة الرشاد املتطور النظام
 علـى  حلفـاظ ا أجل من واملركبات حلركة الطائرات واملراقبة واالرشاد السري خ  يقدم نظام

 يـة مسـتوى الرؤ  ضـمن  الطقـس  ظروف مجيع حتم املطار أرض على املعلنة احلركة ل معد

 .املطلوي السعمة مستوى على احلفاظ للمطار مع التشغيلي
 

( References: Doc 9830 ) 
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32. Adviser   

A person appointed by a State, on the basis of his or her 

qualifications, for the purpose of assisting its accredited 

representative in an investigation. 

 

 ِراوَيذكار
ةبةستى ةمب كةسَيكة دةوَلةت داى ئةمةزرَينَيت لةسةر بنةماى شايستةيي و لَيهاتويى

 يارمةتى نوَينةرة باوةِرثَيكراوةكانى بؤ لَيكؤَلينةوة
 

 املستشار
 . قيقالتح يف املعتمد ممثلها مساعدم بغرض مؤهعته، أساس على الدولة، تعينه شخص

 
( References: Annex 13,  Doc 9946, Doc 9962 ) 
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33. Advisory Airspace 

 An airspace of defined dimensions, or designated route, within 

which air traffic advisory service is available. 

 

 كايةيةكى ِراوَيذكارى 
ة  ,  زانراو انىكايةيةكى )ئامسانى( ية بة ِرووبةرَيكى ديارى كراو يان ِرَيطايةكى ئامس

 خزمةتطوزارى ِراوَيذكارى بؤ مجوجؤَلى ئامسانى تَيدا بةرجةستةية .
 

 اإلستشارياجملال اجلوي 
رية فضــاء جــوي ذو أبعــاد معرفــة ، أو طريــق جــوي معــني ، تتــوفر فيــه اخلدمــة اإلستشــا   

 للحركة اجلوية.  
 

 ( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 4444 )    
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34. Advisory Route  

A designated route along which air traffic advisory service is 

available. 

Note.— Air traffic control service provides a much more 

complete service than air raffic advisory service; advisory areas 

and routes are therefore not established within  controlled 

airspace, but air traffic advisory service may be provided below 

and above control areas. 

 

 ِرَيطاى ِراوَيذكارى  )ِرَيرةوى راوَيذكار(
وجـؤَلى  مجكارى بـؤ  ِرَيطايةكى ئامسانى )ِرَيرةوَيكى هةوايى( زانراوة   خزمةتطوزارى ِراوَيذ

 هةوايى تيا ثَيشكةش ئةكرَيت.
 

ةكات : خزمةتطوزارى ضـاودَيرى مجوجـؤَلى هـةوايى خزمـةتى باشـرت ثَيشـكةش ئـ       تَيبينى 
لةبـةر   وَيـذكارى بـؤ مجوجـؤَلى هـةوايى ثَيشكةشـى ئـةكات ،      لةوةى كـة خزمـةتطوزاريى ِرا  

رى كـراودا  ى ضاودَيئةوة ئةو ناوضةية يان ئةو ِرَيرةوة هةوايية ِراوَيذكارييانة لة ناو كاية
ى مجوجـؤلَ  دروست نابَيـت ، بـةاَلم لـة اليـةكى تـرةوة دةكرَيـت خزمـةتطوزارى ِراوَيـذكارى        

 دَيرَيكراودا ثَيشكةش بكرَيت .هةوايى لةذَير ناوضة  و لةسةر ناوضةى ضاو

 
 الطريق اإلستشاري

 طريق جوي معني تقدم فيه اخلدمة اإلستشارية للحركة اجلوية. 
اخلدمـة   معرظة : تقدم خدمة مراقبة احلركة اجلوية خدمات أكثـر إكتمـاال ممـا  تقدمـه    

داخـل   نشـأ ال ت اإلستشارية للحركة اجلوية ، ولتلك فإن املناطق والطرق اجلوية اإلستشـارية 
 ويــة حتــماجملــال اجلــوي املراقــب ، يف رــني جيــوع  تقــديم اخلدمــة اإلستشــارية للحركــة اجل 

 مناطق املراقبة وفوقها. 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  
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35. Aerial work 

An aircraft operation in which an aircraft is used for specialized 

services such as agriculture, construction, photography, 

surveying, observation and patrol, search and rescue, aerial 

advertisement, etc. 

 

 كارى هةوايى )ئامسانى(
و  كردنكردةى كارثَيكردنى فِرؤكةيةك بؤ مةبةستى تايبةت وةك كشتوكاَل و دروست

ةوايى هطةوازى بان وانى و طةِران و فرياكةوتن ووَينةطرتن و ِرووثَيويى و تَيبينى و ثاسة
 ..... هتد.

 

 عمل اجلويال
 ْسحامَلوتوغرايف فوالتصوير البناِء والمثل الزراعِة و ألغراض خاصة طائرِم تشغيل عملية 

.وي، اخلاجلععن واإلنقاِذ، اإلبحِث والدوريِة والعرظِة واملو

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

 
36. Aerodrome 

 A defined area on land or water (including any buildings, 

installations and equipment) intended to be used either wholly 

or in part for the arrival, departure and surface movement of 

aircraft.  

Note.— The term “aerodrome” where used in the provisions 

relating to flight plans and ATS messages is intended to cover 

also sites other than aerodromes which may be used by certain 

types of aircraft, e.g. helicopters or balloons. 
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 فِرؤكةخانة

ينا و بر و ِرووبةرَيكى دياريكراوة لةسةر ِرووى زةوى يان لةسةر ئاو )تَييدا تةال
ان و هَيشتنيةجَيئامَيرةكان( هةموى يان بةشَيكيان تايبةتن بة طةيشتنى فِرؤكةكان يان ب

 مجوجؤَليان لةسةر ِرووى زةوى.

 
ة بةيوةست ثانى بؤ بابةتةك كاتَيك دةستةواذةى )فِرؤكةخانة( بةكارئةهَينرَيت تَيبينى :

ةبةست دا مخشتةى فِرين و ثةيامةكانى خزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايى  لة هةمان كات
ارى كان بةكؤكةشوَينةكانى ترة لَي ى جطة لة فِرؤكةخانةكان كة هةندَيك جؤرى تر لة فِر

 ئةهَينن وةك فِرؤكةى هةليكؤثتةر و بالؤنةكان.

 املطار
ــارة حمــددم علــى ســطح األ    (  رض أو املــاء ) تتضــمن أي مبــاني أو منشــآت أو معــدات    مس

 خمصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرات ومغادرتها ورركتها على سطح األرض. 
ئل ان ورسامعرظة : عندما يستخدم املصطلح  " مطار " يف األركام املتعلقة خبط  الطري

ميكـن   ات والـيت ى غري املطارخدمات احلركة اجلوية   ، يكون القصد منه أيضا املواقع األخر
 اطيد.أن تستخدمها أنوا  معينة من   الطائرات ، مثل طائرات اهلليكوبرت أو املن

  
( References: Annex 2, Annex 3 , Annex  4 , Annex 6 Part I and 

Part II, Annex 11, Annex 14 Volume I, Annex 15, Doc 4444, 

Doc 9157 Part 1, Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9830 )  
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37. Aerodrome Beacon 

Aeronautical beacon used to indicate the location of an 

aerodrome from the air. 

 

 ضراوغي فِرؤكةخانة
ــة ئامس      ــة لـ ــوَينى فِرؤكةخانةكـ ــاريكردنى شـ ــؤ ديـ ــة  بـ ــى بَيتةلـ ــةرَيكى فِرينـ ــةوة ِرَيبـ انـ

 بةكارئةهَينرَيت.
 

 مطاراملرشد العسلكي لل
 لبيان موقع املطار من اجلو.طريان ُيسَتعمُل مرشد السلكي لل

    

( References: Annex 14 Volume I ) 
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38. Aerodrome Certificate 

A certificate issued by the appropriate authority under 

applicable regulations for the operation of an aerodrome. 

 

 

 مؤَلةتى فِرؤكةخانة )بِروانامةى فِرؤكةخانة( 
ؤ اوةكان بـ بِروانامةيةكة دةستةآلتى تايبةمتةند دةرى ئةكات بـةثَيى بنـةما بةرجةسـتةكر   

 خستنةكارى فِرؤكةخانةيةك.

 

 املطار رخصة
 .طارامل لتشغيل املنطبقة التنظيمية القواعد مبوجب املختصة السلطة تصدرها شهادم

 
( References: Annex 14 Volume I, Doc 9734 Part A and Part B) 
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39. Aerodrome Climatological Summary 

Concise summary of specified meteorological elements at an 

aerodrome, based on statistical data. 

 

 ثوختةى بارودؤخى كةش و هةوا ى فِرؤكةخانة 
نةكة كةخاى( بارودؤخى كةش و هةوا لة فِرؤثوختةيةكة بؤ ِرةطةزةكانى) هَيمانةكان

 بةثَيى داتا ئامارييةكان .

 

األروال اجلوية يف  املطارخعصة 
 .رصائيِةروال اجلوية يف املطار إستنادا ات بيانات إخعصة لعناصِر األ

 

( References: Annex 3 ) 

 
 

40. Aerodrome Climatological Table 

Table providing statistical data on the observed occurrence of 

one or more meteorological elements at an aerodrome.  
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 خشتةى بارودؤخي كةش و هةواي فِرؤكةخانة
) زَيكخشتةيةكة ئامارى زانيارييةكان لةخؤدةطرَيت دةربارةى دةستكةوتنى ِرةطة

 نةكةدا.كةخاهَيمانةيةك(   يان زياتر لة ِرةطةزةكانى بارودؤخي كةش و هةوا لة فِرؤ
 

 جدول األروال اجلوية يف املطار 
ية يف نصر أو أكثر من عناصر األروال اجلوجدول يتضمن بيانات إرصائية رول رصول ع

 املطار. 
( References: Annex 3 ) 

 

 

 

41. Aerodrome Control Radio Station  

A station providing radio-communication between an 

aerodrome control tower and 

aircraft or mobile aeronautical stations. 

 

 ويية تايبةتييةكانى ضاودَيرى فِرؤكةخانةوَيستطةى ثةيوةندي رادَي
ــاو    ــةى ضـ ــوان قوللـ ــة نَيـ ــات لـ ــةكان دابـــني دةكـ ــة ِرادَيوييـ ــتطةيةكة ثةيوةندييـ دَيرى وَيسـ

 فِرؤكةخانة و فِرؤكةكان يان وَيستطةكانى فِرينى جوآلو )جوَلؤك(.
 

 اإلتصاالت الراديوية اخلاصة مبراقبة املطارحمطة 

طــريان بــرج مراقبــة املطــار والطــائرات أو حمطــات ال  حمطــة تــوفر إتصــاالت راديويــة بــني   
 املتنقلة.

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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42. Aerodrome Control Service   

Air Traffic Control service for aerodrome traffic.  

 

 خزمةتطوزاريي ضاودَيريى فِرؤكةخانة 
 نةكة.كةخاى مجوجؤَلى هةوايى تايبةتة بة مجوجؤَلى فِرؤيخزمةتطوزارييةكى ضاودَير

 
 خدمة مراقبة املطار

 كة املطار. خدمة مراقبة احلركة اجلوية املخصصة حلر
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 

9161 ) 

 

43. Aerodrome Control Tower 

A unit established to provide Air Traffic control Service to 

aerodrome traffic.  
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 قوللةى ضاودَيريى فِرؤكةخانة 
بؤ  وايىوزارى ضاودَيرى مجوجؤَلى هةيةكةيَةكة بةمةبةستى ثَيشكةش كردنى خزمةتط

 مجوجؤَلى فِرؤكةخانةكة دائةمةزرَيت.
 

 برج مراقبة املطار
 وردم تنشأ لغرض القيام خبدمة مراقبة احلركة اجلوية حلركة املطار. 

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 
44. Aerodrome Data 

Data relating to an aerodrome including the dimensions, co-

ordinates, elevations and other pertinent details of runways, 

taxiways, buildings, installations, equipment, facilities and 

local procedures. 
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 داتاكانى فِرؤكةخانة
 ن و ثـؤ و ئةو زانياريانةية كـة ثةيوةسـتة بـة فِرؤكةخانةيـةك لـة رووبـةرو) شـؤَين(و  تـا        

انى ركى وةسـت بةرزييةكان و وردةكارييةكانى ترى ثةيوةند بة فِرطة ئةطرَيتةوة لةطةَل ثـا 
 او خؤييةكان.َيكارة نفِرؤكةكان , تةالرةكان , ثَيكهاتةكان , ئامَيرةكان , بينا ثاشكؤكان و ِر

 

 املطار بيانات
 تتعلـق  خـرى أ وتفاصـيل  واالرتفاعات واإلرداثيات األبعاد وتشمل باملطار تتعلق بيانات هي

 وقوف وسارات باملدارج،

  .احمللية واإلجراءات واملرافق، واملعدات، واملنشآت، واملباني، الطائرات،
 

( References: Doc 9906 Volume 2 ) 

 

45. Aerodrome Elevation 

The elevation of the highest point of the landing area.  

 
 ئاستى)بةرزى( فِرؤكةخانة 

 ئاستى بةرزترين خاَل لة ناوضةى نيشتنةوة لة ناو  فِرؤكةخانةكةدا .
 

 منسوي املطار
 منسوي أعلى نقطة يف منطقة اهلبوط. 

 
( References: Annex 3, Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 

4444,  Doc 8168 Volume I and Volume II )  
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46. Aerodrome Identification Sign 

A sign placed on an aerodrome to aid in identifying the 

aerodrome from the air. 

 ناو و ناونيشانى  فِرؤكةخانة
 . امسانةوةئنيشانةيةكة لةسةر فِرؤكةخانةكة دادةنرَيت بؤ ناسينةوةى فِرؤكةخانةكة لة 

 
 شارم تعريف مطارإ

 توضع على املطار للمساعدم يف التعرف على  املطار من اجلو. إشارم 
 

( References: Annex 14 Volume I ) 
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47. Aerodrome Manual 

A manual that forms part of the safety assurance in an 

application for an aerodrome certificate, containing material 

required by a State’s certification requirements as well as 

material for use by aerodrome operational personnel in the 

execution of their duties. 

 

 ِرَيبةرى فِرؤكةخانة
  ةهَينَيــتدِرَيبــةرَيك  كــة بةشــَيك لــة دةســتةبةركردنى ســةالمةتى)بَيوةيي(ئامسانى ثَيــك   

ـــ   ةو هاوثَيضـــى  داوايـــةك ئـــةكرَيت بـــؤ بةدةســـت هَينـــانى مؤَلـــةتى فِرؤكةخانةيـــةك و ئ
ــردوة و دةوَلةت    ــارى كـ ــة ديـ ــةو مؤَلةتـ ــةكانى  ئـ ــة مةرجـ ــة كـ ــتييانةى تَيدايـ ــة ثَيويسـ ةكـ

ةكارى بـــ،  و ئـــةو ِرَيكارانـــةى تَيدايـــة كـــة كارمةنـــدةكانى فِرؤكةخانةكـــة ئةيبةخشـــَيت 
 ئةهَينَينن بؤ بةطةِرخستنى فِرؤكةخانةكة.
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 املطار دليل
 راملطـا  رخصـة  علـى  احلصـول  بطلـب  مرفـق  اجلويـة  السـعمة  ضـمان  من جزءا، يشكل دليل

 وظفـو م دمهايستخ ومواد الدولة، تصدره التي شروط الرتخيص حتددها مواد على حيتوي

 .مهامهم أداء يف املطار تشغيل
 

( References: Doc 9734 Part A and Part B )  

 
48. Aerodrome Mapping Data (AMD) 

Data collected for the purpose of compiling aerodrome 

mapping information for 

aeronautical uses. 

Note.— Aerodrome mapping data are collected for purposes 

that include the improvement of the user’s situational 

awareness, surface navigation operations, training, charting and 

planning. 
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 يى نةخشةسازييةكانى فِرؤكةخانةزانيار
ة لـ رهَينان كؤمةَلَيك زانياريية بةمةبةستى دانانى نةخشةى كارى فِرؤكةخانةكـة بـؤ بـةكا   

 بوارى فِريندا دائةنرَيت.
زانيـــــاريى نةخشةســـــازييةكانى فِرؤكةخانـــــة كؤئةكرَيتـــــةوة بةمةبةســـــتى  تَيبينـــــى :

ــة , كر    ــةرانى فِرؤكةخانــ ــيارى بةكارهَينــ ــةوةى هَوشــ ــتيوانى  بةرزكردنــ ــانى كةشــ  ,دةكــ
 ضاالكييةكانى زةمينى , ِراهَينان و نةخشةسازى ئةطرَيتةوة .

 

بيانات ختطيطية عن املطار
  ل الطريان. وضع معلومات ختطيطية عن املطار بغية إستخدامها يف جمالغرِض جتمع بيانات 

ار طـ ملالبيانلم التخطيطية للمطار يتم مجعها لغرض حتسني وعـي مسـتخدم ا   –معرظة. 
األرضية والتدريب والتخطي  وتتضمن عمليات املعرة

( References: Annex 14 Volume I )
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49. Aerodrome Mapping Database (MDB) 

      

A collection of aerodrome mapping data organized and 

arranged as a structured 

data set. 

 بنةماى داتاكانى نةخشةى فِرؤكةخانة
ببَيتــة  ِرَيــك خســنت و دانــانى داتــا نةخشــة ســازيية كــانى تايبــةت بــة فِرؤكةخانةكــة  تــا  

 ك و ثَيك  بنةمايةكى زانياريي ِرَي
 

طاراملقاعدم بيانات ختطي  
 مة .تنظيم وترتيب البيانات التخطيطية اخلاصة باملطار لتكون قاعدم بيانات منظ

 
( References: Annex 14 Volume I ) 

 

50. Aerodrome Mapping Database (AMDB) 

One or more files containing information in a digital form that 

represent selected aerodrome features. This data includes geo-

spatial data and metadata over a defined area. The files have a 

defined structure to permit an AMDB management system and 

other applications to make revisions that include additions, 

deletions, or modifications. 

 

 بنةماى زانيارييةكانى نةخشةكَيشانى  فِرؤكةخانة
اذة ت كـة ئامــ دؤسـَييةك  يـان زيـاتر   زانياريـةكان بةشـَيوةيةكى ذمـارةيي تيـا هةَلـدةطرييَ        

سـازى   يى شـوَين دةبن بؤ ئةدطارة هةَلبـذَيراوةكانى فِرؤكةخانـة ,  ئـةو زانيارييانـة زانيـار     
 ناوضةيةكى دياريكراوى تَيدادةبَيت.
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ما نة ثَيكهاتةيـــةكى ديـــارى كـــراوى هةيـــة كـــة   سيســـتمى كـــارطَيرى بنـــة ئـــةو هاوثَيضـــا
يـان   ن البـردن زانياريةكانى فِرؤكةخانة دةتوانَيت ثاكسازى  تَيدا بكـات وةك زيـادكردن يـا   

 هةمواركردنى زانياريةكان.
 

 طاراملقاعدم بيانات ختطي  
طـار  عـن امل  ا خمتـارم وارد أو أكثر من امللفات اليت تتضمن معلومات بشكل رقمي متثل مزاي

دد تركيب حمـ  وتتضمن تلك البيانات بيانات مكانية عن منطقة معينة . إن هته امللفات هلا
 لتنقيحـات اميكن نظام إدارم قاعدم بيانات ختطي  املطـار والتطبيقـات األخـرى مـن إجـراء      

 اليت تتضمن إضافة أو رتف أو تعديل البيانات. 
  

( References: Doc 9881 ) 

 

 

51. Aerodrome Meteorological Office 

An office designated to provide meteorological service for 

aerodromes serving international air navigation. 

 

 بةشى كةشناسى فِرؤكةخانة
ةتى نوسينطةيةكة بؤ ثَيشكةشكردنى خزمةتى كةشناسى بؤ فِرؤكةخانةكان كة خزم

 ودةوَلةتى دةكات,كةشتييوانى ئامسانى نَي
 

 األنواء اجلوية يف املطار دائرم 

 .دوليَةلاويَة اجلعرة املللمطاراِت َتْخدُم  نواء اجلويةمكتُب لَتقديم خدمِة األ
 

( References: Annex 3 ) 
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52. Aerodrome Operating Minima 

The limits of usability of an aerodrome for:  

  a) take-off, expressed in terms of runway visual range and/or 

visibility   and, if necessary, cloud conditions; 

b) landing in precision approach and landing operations, 

expressed in  terms of visibility and/or runway visual range and 

decision    altitude/height (DA/H) as appropriate to the category 

of the operation; 

c) landing in approach and landing operations with vertical 

guidance,   expressed in terms of visibility and/or runway 

visual range and    decision altitude/height (DA/H); and 

d) landing in non-precision approach and landing operations, 

expressed   in terms of visibility and/or runway visual range, 

minimum descent altitude/height (MDA/H) and, if necessary, 

cloud conditions. 

 

 كةمرتين سنورى )ئايةخى( بةطةِرخسنِت لة فِرؤكةخانةكان 
 ةوة:ةى خوارردانكسنوري  تواناى بةكارهَينانى فِرؤكةخانةيةكة   بؤ  ئةجنامدانى ئةم    
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ِرطة سةر فهةَلطةِران )هةَلسانى فِرؤكةكة بؤ فِرين ( : بة مةوداى بينني لة -أ
 ة جؤرىبةها انةكة و هةرودةرئةبِردرَيت لةطةَل / يان مةوداى بينني لة فِرؤكةخ

 هةورةكان بةثَيى ثَيويست .

داى ة مةوبكردةكانى نيشتنةوة بة نزيك بوونةوةى ورد و كردةكانى نيشتنةوة ،  -ب
ة ةك  كبينني لة فِرؤكةخانةكة و يان مةوداى بينني لةسةر فِرطة و بةرزيي

 بطوجنَيت لةطةَل جؤرى ثرؤسةكة.

 /تونى سى نيشتنةوة بة ِرَينمايى كردةةى نيشتنةوة بةنزيكبوونةوة و ثرؤسة -ت
 رزى .و بة بةمةوداى بينني لة فِرؤكةخانةكة و يان مةوداى بينني لةسةر فِرطة

ة / كردةةكانى نيشتنةوة بةنزيكبونةوةى هةِرةمةكى و كردةكانى نيشتنةو -ث
يةنى و ال بةمةوداى بينني لة فِرؤكةخانةكة و يان مةوداى بينني لةسةر فِرطة

 ةثَيىندى نزم بوونةوة هةروةها دؤخي هةورةكان بةثآى بكةمى بةرزى / بَل
 ثَيويست  .

 

 للتشغيل يف املطارات الدنيا  احلدود
 :للعمليات التالية املطار استخدام ردود هي

 أرـوال  وكـتلك  ر،املطـا  يف الرؤية مدى أو/ و املدرج على الرؤية مبدى عنه ويعد أ. االقع ،

 .االقتضاء رسب   السحاي

 يف لرؤيـة  ا مبـدى  عنهـا  ويعـد  اهلبـوط ،  وعمليـات   الـدقيق   باالقرتاي اهلبوط  ي. عمليات
 .العملية لفئة ممعئ هو رسبما علو التقرير/وارتفا  املدرج على   الرؤية مدى أو/ و املطار

 يف الرؤية مبدى عنها ويعد الرأسي، باإلرشاد اهلبوط وعمليات باالقرتاي اهلبوط ج. عمليات 
 .التقرير علو/املدرج وارتفا  على الرؤية  مدى أو/ و املطار
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 يف الرؤيـة  مبـدى  عنهـا  ويعـد  اهلبـوط،  وعمليـات  غري الـدقيق   باالقرتاي د. عمليات اهلبوط
 رالـة  كـتلك و للنـزول،  علـو /الرتفـا   واحلـد األدنـى   املـدرج  علـى    الرؤية مدى أو/ و املطار

 .االقتضاء رسب السحاي
 

( References: Annex 4, Annex 6 Part I and Part II, Doc 9365 ) 

 

53. Aerodrome Reference Point 

The designated geographical location of an aerodrome.  

 

 خاَلى نيشانةى فِرؤكةخانة
 شوَينى جوطرايف دياريكراوى فِرؤكةخانةكة .

 

 نقطة الداللة للمطار
 املوقع اجلغرايف املعني للمطار. 

 
( References: Annex 3, Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 

9815 ) 
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54. Aerodrome Surface Movement Area 

That part of an aerodrome that is to be used for the take-off, 

landing, and taxiing of aircraft. This includes runways, 

taxiways, and apron areas. 

 ناوضةى مجوجؤَل لةسةر زةوى فِرؤكةخانة
ةسةر َل لئةو بةشةي فِرؤكةخانةية بؤ كردةكانى بةرزبونةوة ، نزمبوونةوة و مجوجؤ

ستانى كانى وةاركةثزةوى فِرؤكةخانة بةكاردةهَينرَيت بة فِرطة و ِرارةوى هَيوربوونةوة و 
 فِرؤكةكان.

 

منطقة التحرك على أرض املطار
ار لـى أرض املطـ  قـع  الطـائرات وهبوطهـا ورركتهـا ع    َتعمُل إليسِر التي طامن املزِء اجلذلك 

 ويتضمن املدرج وممرات الزوفان وسارة وقوف الطائرات. 

 
( References:  Doc 9881 ) 
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55. Aerodrome Traffic 

All traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all 

aircraft flying in the vicinity of an aerodrome.  

Note.— An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is 

in, entering or   leaving an aerodrome traffic circuit. 

 

 مجوجوَلى فِرؤكةخانةكة
ةو ئة و هاتوضؤى سةرجةم و فِرؤكة و ئامَيرةكان  لة ناوضةى مجوجؤَلى فِرؤكةخان

 فِرؤكانةى كة لة ناوضة نزيكةكانى فِرؤكةخانة دةفِرن.
 

ازنةى بلة  فِرؤكةيةك لة ناوضةى نزيك فِرؤكةخانة ئةذمار دةكرَيت كاتَيك تَيبينى:
 ة ة دةرةوضَيتَيتة ناو بازنةكة يان لة بازنةكة  دةمجوجؤَلى فِرؤكةخانةداية يان   د

 

 رركة املطار

لــيت طــائرات ارركـة الطــائرات واملركبــات األخـرى يف منطقــة املنــاورم يف املطـار ، ومجيــع ال   
 تطري يف املنطقة اجملاورم للمطار. 

طـار  ملارم رركـة  معرظة : تعد الطائرم يف املنطقة اجملاورم للمطار عندما تكون أمـا يف دائـ  
 أو داخلة اليها أو خارجة منها. 

 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 )  

 
56. Aerodrome Traffic Circuit    

The specified path to be flown by aircraft operating in the 

vicinity of an aerodrome. 

 بازنةى )هاتوضؤى(مجوجؤَلى فِرؤكةخانة
 ة.ِرؤكةخانى ديارى كراو بؤ فِرينى فِرؤكةكان لة ناوضةى تةنيشت )دراوسآ(ى فئاِراستة
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 دائرم رركة املطار
 املسار احملدد لطريان الطائرات العاملة يف املنطقة اجملاورم للمطار.   
 

( References: Doc 4444, Doc 9432 ) 

 
57. Aerodrome Traffic Density 

A. Light. Where the number of movements in the mean busy 

hour is not greater than 15 per runway or typically less 

than 20 total aerodrome movements. 

B. Medium. Where the number of movements in the mean 

busy hour is of the order of 16 to 25 per runway or 

typically between 20 to 35 total aerodrome movements. 

C. Heavy. Where the number of movements in the mean 

busy hour is of the order of 26 or more per runway or 

typically more than 35 total aerodrome movements. 

  Note 1.— The number of movements in the mean busy hour is 

the                                             arithmetic mean over the year of 

the number of movements   in the daily busiest hour. 

  Note 2.— Either a take-off or a landing constitutes a 

movement. 
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 كةضِرى مجوجؤَلى هةوايى لة فِرؤكةخانة
  15نـدا   ضِرى كةم : كاتَيك كة ذمارةى مجوجؤَلى فِرؤكـةكان لـة كاتـة جةجناَلةكا    -أ

 تـا  20مجوجؤَلة بؤ هةر فِرطةيـةك يـان كـؤى هـةموو مجوجـؤَلى فِرؤكةخانةكـة       
 مجوجؤَلة. 35

دا اَلةكانـ ضِرى مام ناوةند: كاتَيك كة ذمارةى مجوجؤَلى فِرؤكـةكان لـة كاتـة جةجن    -ب
مجوجؤَلـــة بــــؤ هـــةر فِرطةيــــةك يـــان كــــؤى هـــةموو مجوجــــؤَلى      25تـــا   16

 مجوجؤَلة. 35تا  20فِرؤكةخانةكة 

  انـدا لـة  ضِرى بةرز : كاتَيك كة ذمـارةى مجوجـؤَلى فِرؤكـةكان لـة كاتـة جةجناَلةك      -ت
يـاتر  زياترة   بؤ هةر فِرطةيةك يان كؤى هـةموو مجوجـؤَلى فِرؤكةخانةكـة ز    16
 ة.مجوجؤَل 35لة  

 
اى ذمــارةى ذمــارةى هاتوضــؤى فِرؤكــةكان لــة كاتــة زؤر جةجناَلةكانــدا تَيكــر : 1تَيبينــى  

 ساَلَيكة ئةو كاتةى لة هةموكاتةكان مجوجؤَلى زياتر دةبَيت.
 

َيتةوة يـان  هاتوضؤى فِرؤكةكان سةرجةم ئةو فِرؤكانة دةطرَيتـةوة كـة ئةنيشـ    : 2تَيبينى 
 هةَلدةسنت.

 
 املطار اجلوية يفركة احلكثافة 

كـل  لطـائرم   15خفيفة : عندما تكـون احلركـة يف أشـد سـاعات  اإلعدرـام لـيس أكثـر مـن         
 طائرم.   20مدرج أو بشكل عام أقل   من 

كل مدرج طائرم  ل 25ات  16متوسطة : عندما تكون احلركة يف أشد ساعات اإلعدرام من 
 طائرم.  35ات  20أو بشكل  من 
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مـدرج أو   طـائرم أو أكثـر لكـل    26أشـد سـاعات اإلعدرـام      كثيفة : عندما تكون احلركـة يف 
 طائرم.  35بشكل عام أكثر من  

ي علـى  عدد رركـة الطـائرات يف أشـد سـاعات اإلعدرـام هـو املتوسـ  احلسـاب         –. 1عرْظ م
 السنة اليت يكون فيها عدد الررعت يف أشد ساعات اإلعدرام. 

 

 .ت اهلابطة واملغادرمتتضمن رركة الطائرات كافة الطائرا –. 2عرْظ م

 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 

58. Aerodrome Traffic Zone 

An airspace of defined dimensions established around an 

aerodrome for the protection of aerodrome traffic. 

 

 ناوضةى ) هاتوضؤى(مجوجؤَلى فِرؤكةخانة 
  راستنى ؤ ثابووبةرَيكى دياريكراو لةدةورى فِرؤكةخانة ناوضةيةكة دائةمةزرَيت بة ِر

 مجوجؤَلى ئامسانى  كة  لة فِرؤكةخانةدا دةكرَيت .
 

 نطاق رركة املطار
 مة للمطار.ددم يؤسس رول املطار حلماية احلركة اجلوية املستخدأبعاِد حمذو جمال جوي 

 
( References: Annex 2 ) 
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59. Aerodrome Visibility Operational Level (AVOL) 

The minimum visibility at or above which the declared 

movement rate can be sustained. 

 

 كةى خستنةطةِرى فِرؤكةخانةئاستى بينين
وجـؤَلى  سنورى كةمى مةوداى)قةمضى( بينني   يان لةسةروى ئةو سنورةوة   تَيكـِراى مج 

 دياريكراوى فِرؤكةخانةكةى تَيدا ئةجنام دةدرَيت.
 

 للمطار التشغيلي الرؤية مستوى
 للحركة. املعلن املعدل تسيري فوقه أو عندم ميكن التي للرؤية األدنى احلد

 
( References: Doc 9830 ) 

 

60. Aeronautical Administrative Communications (AAC) 

Communications necessary for the exchange of aeronautical 

administrative messages. 
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 ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية كارطَيرييةكان
 ييةكان.ية كارطَيرثةيوةنديية ثَيويستيةكانة  بؤ ئاَلوطؤِر كردنى  نامة فرؤكةواني

 

 إتصاالت الطريان اإلدارية
 الطريان اإلدارية. لتبادِل رسائِل  ة إتصاالت ضروري

 
( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part I )  

 

61. Aeronautical Administrative Messages 

Messages regarding the operation or maintenance of facilities 

provided for the safety or regularity of aircraft operation. 

Messages concerning the functioning of the ATN and messages 

exchanged between government civil aviation authorities 

relating to aeronautical services. 

 ة فِرؤكةوانييةكانيثةيامة كارطَيري
كة  يبةتانةىة ثةيوةندييان هةية بة خستنةطةِر و ضاكسازى ئةو ئامرازة تائةو نامانةي ك

 ؤكـةكان و ثةيوةندييان بةسةالمةتى يان ِرَيـك و ثَيـك كردنـى كردةكـانى خسـتنةطةِرى فرِ     
ن , وانييـةكا ئةو نامانةى ثةيوةندييان هةية  بة جـةجناَلكردنى تـؤِرى ثةيوةندييـة فِرؤكة   

ــةكريَ   ــاَلوطؤر ئـ ــة ئـ ــةى كـ ــةو نامانـ ــتا  ئـ ــى شارسـ ــتةآلتةكانى فِرينـ ــوان دةسـ ــة نَيـ نيية ن لـ
 حكومييةكان كة بة خزمةت طوزارى فِرؤكةوانيةوة ثةيوةسنت .

 
 الطريان اإلدارية رسائل 
شــغيل عمليــات ت تتعلــق بتشــغيل أو صــيانة الوســائل املخصصــة لســعمة أو إنتظــام  رســائل 

بادهلـا  تاليت يـتم   ريان والرسائلشبكة إتصاالت الطبإشِتغال  علق الرسائل اليت َتتالطائرات و
  بني سلطات الطريان املدني احلكومية اليت تتعلق خبدمات الطريان.

( References: Doc 9880 Part I ) 
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62. Aeronautical Beacon 

An aeronautical ground light visible at all azimuths, either 

continuously or intermittently, to designate a particular point on 

the surface of the earth. 

 

 ضراوغى فِرين 
ة ِرثضـِر لـ  ِرؤشناييةكى زةمينيية )ضرايةكى زةمينى ية( بؤ فـِرين بـة بـةردةوامى يـان ثض    

ةر كراو لةسـ هةموو طؤشةيةكى ئاسؤييةوة دةبينرَيت بةهؤيةوة دةتوانرَيت خـاَلَيكى ديـاري  
 زةوى ديارى بكرَيت.

 
 مرشد الطريان

 للطــريان ميكــن أن يــرى بشــكل مســتمر أو بشــكل متقطــع مــن مجيــع الزوايــا   ء أرضــي ضــو
 مبا ميكن من حتديد نقطة معينة على سطح األرض.  السمتية ) األفقية ( 

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

A broadcasting service intended for the transmission of 

information relating to air 

navigation. 

 فِرين خزمةت طوزاريى ثةخشى
ن بــة خزمةتطوزارييةكــة بةهؤيــةوة ثةخشــى  ئــةو زانيارييانــة دةكرَيــت كــة ثةيوةنــدييا  

 كةشتيةوانى ئامسانييةوة هةية.

 

 بث املتعلقة بالطريانخدمة ال
 خدمة بث يتم من خعهلا بث معلومات تتعلق باملعرة اجلوية.

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

64. Aeronautical Chart 

A representation of a portion of the Earth, its culture and relief, 

specifically designated to meet the requirements of air 

navigation. 

 نةخشةى فِرين  
ؤ بوَينايى سروشت و بةرزونزميى ئةو بةشةى زةوى ئةكات كة تايبةت ئةكرَيت 

 ثَيويستييةكانى كةشتيوانى ئامسانى.
 

 رطة الطريانخا
 جلوية.اطبيعة وتضاريس ذلك اجلزء من األرض املخصص لتلبية متطلبات املعرة  متثيل

 
( References: Annex 4 ) 
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65. Aeronautical Data 

A representation of aeronautical facts, concepts or instructions 

in a formalized manner suitable for communication, 

interpretation or processing. 

 

 زانياريى فِرين/ فِرؤكةوانى
وَينا كردن و ثيشاندانى ٍراستييةكان لةطةَل بريؤكةو تَيطةيشنت و ئةو بابةتانةى 
وابةستةن بة فِرينةوة بة شَيوازَيك بطوجنَيت لةطةَل ثَيويسيت ثةيوةندييةكان و 

 تَيطةيشنت .
 

 بيانات الطريان
تصاالت تطلبات اإلهيم واألوامر املتعلقة بالطريان بطريق تتناسب مع مواملفامتثيل احلقائِق 
 والفهم واملعالة. 

( References: Annex 15, Doc 9881) 

 

66. Aeronautical Data 

Data relating to aeronautical facts, such as, inter alia, airspace 

structure, airspace classifications (controlled, uncontrolled, 

Class A, B, C... F, G), name of controlling agency, 

communication frequencies, airways/air routes, altimeter 

transition altitudes/flight levels, colocated instrument procedure 

(and its airspace as assessed by design criteria), area of 

magnetic unreliability, magnetic variation. 

 زانياريية فِرؤكةوانييةكان
ذمارةيةك زانياريية ثةيوةنديى هةية بة كردةكانى فِرؤكةوانى يـةوة ، كـة سـةرجةم ئـةم     

بابةتانــة ئةطرَيتــةوة  , ثةيكــةرى كايــةى ئامســانى )طوشــاد(، ثؤَلينــةكانى كايــةى ئامســانى   
ى نـاو (، A . B . C . D  …G . F)ضـاودَيريكراو و ضـاودَيرى نـةكراو لـة جؤرةكـانى)     
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ــا     ــِرين و رَيطـ ــى فـ ــتةكانى هَيَلـ ــةكان ، ئاراسـ ــةرى ثةيوةندييـ ــاودَيرى و لةرةلـ ــى ضـ ئاذانسـ
ــامِرازة      ــانى ئ ــةكان ، ِرَيكارةك ــتة ئامسانيي ــةرزى طةش ــةكان/ ب ــةرزي طؤِرين ــةكان ، ب هةوايي
كؤكراوةكان) كايةى ئامسانى وةكو لة ثَيوةرةكانى ديزاينةكة دا ية(  , ناوضةى موطناتيسى 

  ِرثَينةكراو( و جياوازى موطناتيسى.)طوماناوى باوة
  

 الطريان بيانات
 اجلـوي،  اجملـال  هيكليـة  أخـرى،  أمـور  مجلـة  يف وتشـمل  الطـريان،  بوقـائع  تتعلـق  بيانات هي

 اجلوي اجملال وتصنيفات

 تـرددات و املراقبـة  الوكالـة  ( واسـم  ,G,F….A,B,C)املراقبة وغري املراقبة ومـن فئـات   

 ارتفـا  /االنتقاليـة  واالرتفاعـات  اجلويـة،  الطـرق /طـريان ال  خطـوط  ومسـارات  االتصـاالت، 

 معـايري  يف يم املقـ  علـى النحـو   اجلـوي  وجماهلـا  (اجملمعة األدوات وإجراءات اجلوية، الررعت

    .املغناطيسي واالختعف املوثوقة، غري املغناطيسية التصميم( واملنطقة
 

( References: Doc 9906 Volume 2 ) 

 

67. Aeronautical Database 

Any data that is stored electronically in a system that supports 

airborne or ground 

based aeronautical applications. An aeronautical database may 

be updated at regular intervals. 

 

 بنكةى زانياريية فِرؤكةوانييةكان
 طريابَيت لـــةو سيســـتمةى كـــة ثشـــتطريى بـــؤهـــةر زانيارييـــةك كـــة بـــة ئـــةلكرتؤنى هـــةَل

 ةو بنكـةى جَيبةجَيكردنى فِريين زةمينـى و ئامسـانى ئـةكات , دةشـتوانرَيت مـاوة مـاوة ئـ       
 زانيارية  نوآ بكرَيتةوة بةِرَيك و ثَيكى .
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 قاعدم بيانات الطريان
ويـة  جلارضـية أو  ية بيانات مت خزنها ألكرتونيا يف النظام التي يدعم تطبيقـات الطـريان األ  أ

 واليت ميكن جتديدها خعل فرتات منتظمة .

 
( References: Doc 9881 ) 

 

68. Aeronautical Data Preparation Agency 

An agency, public or private, other than an originator and/or 

publisher of government source documents, who compiles 

official government document information into charts or 

electronic formats for computer-based systems. 

 ِرَيكخراوى ئامادةكردنى زانياريية فِرؤوكةوانييةكان
ــاوةى ب      ــؤ سةرض ــكارَيك ب ــان دابةش ــةرمي  / ي ــا ف ــةتي ن ــان تايب ــتى ي ــَيكى طش ــة ئاذانس ةَلط

سـيةى  بـة نةخشـة و دؤ   حكومييةكانة هةَلدةسـتَيت بـة كؤكردنـةوةى بةَلطـة  فةرميـةكان     
 ئةلكرتؤنى بةمةبةستى بةكارهَينانيان بة سيستمة كؤمثيوتةريةكان  .

 

 بيانات الطريانالوكالة املتخصصة بتهيئة 
ــوم         ــة تق ــة أو خاصــة غــري منشــيء أو ناشــر مصــادر املســتندات احلكومي ــة عام ــع وكال م

ظم دامها بــن املســتندات احلكوميــة الرمسيــة خبــرائ  أو ملفــات ألكرتونيــة لغــرض إســتخ       
 احلاسبات.   

( References: Doc 9881 ) 

 

69. Aeronautical Drift (Da) 

Drift caused by bailout trajectory or aircraft gliding distance. 
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 فِرينهةوايي / خزانى الدانى 
ة  ؤكةكةوتةى فِرِراسئةجنامى الدانَيك يان خزانَيك لة دابةزين يان ماوةى بازدانَيك لة  ئا

  يان ماوةى خواربونةوة يان الربونةوةى فِرؤكةكة .
 

 إجنراف جوي
 إجنراف ناتج عن مسافة مسار القفز من الطائرم أو مسافة إحندار الطائرم.

 
( References: Doc 9731 Volume II) 

 
 

70. Aeronautical Fixed Circuit  

A circuit forming part of the aeronautical fixed service (AFS). 
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 بازنةى فِرينيي جَيطري
 ت.نَيبازنةيةكة بةشَيك لة خزمةت طوزاريية فِرؤكةوانيية جَيطريةكان ثَيك دَي

 
 الطريان الثابتةدائرم 

 بتة. دائرم تشكل جزءا من خدمات الطريان الثا
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

 
 

71. Aeronautical Fixed Service (AFS) 

A telecommunication service between specified fixed points 

provided primarily for the safety of air navigation and for the 

regular, efficient and economical operation of air services.  
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 خزمةتى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جَيطريةكان
 تى دابنيةِرةخزمةتطوزارى ثةيوةندى بآتةل لة نَيوان خاَلَيكى جَيطري كة مةبةستى بن

و  ةكاننيية , رَيك خستنى خزمةتطوزارية هةوايكردنى سةالمةتى كةشتيوانى ئامسا
 لَيهاتويى واليةنةكانى  ئابورى بةطةرخستنة .

 
 خدمة إتصاالت الطريان الثابتة

سـعمة   خدمة إتصاالت السلكية بني نقطة ثابتة معينـة الغـرض األساسـي منهـا هـو تـأمني      
 ا. املعرة اجلوية ، وإنتظام اخلدمات اجلوية وكفاءم وإقتصاديات تشغيله

 
( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 

4444 ) 

 

72. Aeronautical Fixed Station 

A station in the aeronautical fixed service.  

 
 وَيستطةى  فِرؤكةوانيى جَيطري

 ةكان. وَيستطةيةكة لة وَيستطةكانى خزمةتطوزاريى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جَيطري
 

طة خدمة إتصاالت الطريان الثابتةحم
 إردى حمطات خدمة إتصاالت الطريان الثابتة. 

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 



 

96 

 

 
 

73. Aeronautical Fixed Telecommunication Network  

(AFTN)    
A worldwide system of aeronautical fixed circuits provided, as 

part of the aeronautical fixed service, for the exchange of 

messages and/or digital data between aeronautical fixed 

stations having the same or compatible communications 

characteristics. 

 

 تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جَيطريةكان
ات وةك سيســتمَيكى جيهــاني سةرانســةريية , ثةيوةنــديى فِرؤكــةوانيى جــَيطري دابــني دةكــ 

م  يان ِرى ثةيابةشَيك لة خزمةتطوزارى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جَيطريةكان بؤ ئاأل و طؤ
َيوازى ايانـــدا هـــةمان شـــزانيارييـــة ذمارةيـــةكان لـــة نَيـــوان وَيســـتطة جَيطريةكـــان كـــة تي 

 ثةيوةندييان تَيداية .
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ت الطريان الثابتةتصاالإشبكة 
ثابتـة  طـريان ال توفر نظام رول العامل لدوائر اإلتصاالت الثابتة كجزء من خدمة إتصاالت ال
فـس  متتلـك ن  لتبادل الرسـائل و / أو البيانـات الرقميـة بـني حمطـات الطـريان الثابتـة الـيت        

 .خصائص اإلتصاالت
 

( References: Annex 3, Annex 10 Volume II ) 

 

 
 

74. Aeronautical Fixed Telecommunication Network 

Circuit 
A circuit forming part of the aeronautical fixed 

telecommunication network (AFTN). 

 

 بازنةى تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جَيطريةكان
 نَيت.ةهَيدبازنةيةكة بةشَيك لة تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جَيطريةكان ثَيك 
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الطريان الثابتة تتصاالإ دائرم شبكة
 دائرم تشكل جزءا من شبكة إتصاالت الطريان الثابتة. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

 
 

75. Aeronautical Ground Light 

       

Any light specially provided as an aid to air navigation, other 

than a light displayed on an aircraft. 

 

 ِرووناكى زةمينى بؤ فِرين
ةو لــ رووناكييةكــة بةتايبــةت دانــراوة بــؤ يارمــةتى كةشــتيةوانى ئامســانى بــة جيــاواز         

 ِرووناكيةى كة لةسةر فِرؤكةكان دانراوة.
 

النور األرضي للطريان
  .ئرمنور مركب خصيصا كمساعد للمعرة اجلوية ، خبعف النور املركب على الطا

 ( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444 ) 
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76. Aeronautical Information 

        

Information resulting from the assembly, analysis and 

formatting of aeronautical data. 

 زانياريية فِرؤكةوانييةكان
 انيارييـة زئةو زانيارييانةيـة كـة لـة ئـةجنامى  كؤكردنـةوة و شـيكردنةوة و ئامـادةكردنى        

 فِرؤكةوانيةكان دةرئةضَيت كة لةاليةن كؤمةَلةيةكةوة ئامادة ئةكرَيت .
 

معلومات الطريان
 ناجتة عن حتليل وتهيئة بيانات الطريان من قبل اجلمعية. معلوماِت 

 
( References: Annex 15 ) 
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77. Aeronautical Information Circular (AIC) 

A notice containing information that does not qualify for the 

origination of a NOTAM or for inclusion in the AIP, but which 

relates to flight safety, air navigation, technical, administrative 

or legislative matters. 

 ة فِرؤكةوانييةكانيبآلوكراوةى زانياري
 ارينامــةىثــةخش نامةيةكــة  ذمارةيــةك زانيــاريى تَيدايــة كــة ناكرَيــت لــة ِرَيطــةى  ئاطاد  

ــ ــة فرِ     ةوةفِرؤكةوانةكان ــةرى زانياريي ــاو ِرَيب ــة ن ــان  خبرَيت ــةوة ي ــبآلوكربَيت ةكان ؤكةواني
انى يى ئامسـ ان كةشتيوانضونكة ئةو باَلوكراوانة  ثةيوةسنت بة سةالمةتيى فِرؤكةوانيى ي

 يان زانياريى تةكنيكيان تَيداية يان تةشريفاتى كارطَيِرييان تَيداية .
 

 نشرم معلومات الطريان
 دليل ها يفنشرم تتضمن معلومات ال تصلح للنشر من خعل إععنات الطيارين أو تضمين

ت معلوما ضمنتمعلومات الطريان لكنها تتعلق بسعمة الطريان أو باملعرة اجلوية أو ت
 تقنية أو تشريعات إدارية. 

( References: Annex 15 ) 

 

78. Aeronautical Information Publication  (AIP) 

A publication issued by or with the authority of a State and 

containing aeronautical information of a lasting character 

essential to air navigation. 

 

 ة فِرؤكةوانييةكانيبآلوكراوةى زانياري
ةوَلةتةوة اليةن دك لةبآلوكراوةيةكة كة دةستةآلتى تايبةمتةند لة وآلتدا يان ِراسثَيردراوَي

ت و ةيوةسثدةرى ئةكات لةو بآلوكراوةيةدا ضةند زانياريةكى فِرؤكةوانيى تَيداية  
   و بةهَيزكردنى.ثَيويست بؤ سةالمةتيى كةشتيوانى ئامسانى و ِرَيك خسنت
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 دليل معلومات الطريان
ات علومنشرم تصدرها السلطة املختصة للدولة أو تصدر بتفويض منها وحتتوي على م

 الطريان ذات الصفة املستدمية والععمة للمعرة اجلوية .
 
 .Doc , 4444, Doc 15, Annex 11, Annex 2References: Annex ( 

)Part A and Part B 9734 

 
79. Aeronautical Information Regulation and Control 

(AIRAC) 
A system aimed at advance notification based on common 

effective dates, of circumstances that necessitate significant 

changes in operating practices 

 

 ِرَيكخسنت و ضاودَيريى زانياريية فِرؤكةوانييةكان
ةك بـؤ  سيستمَيكة ئاماجنةكةى ثَيشكةش كردنى ئاطـادارى ثـَيش وةختةيـة لةسـةر بنةمايـ     

َيت  رنط ئـةكر كاتَيكى دياريكراو بةهؤي ئةو ئاطادارييةوة  ثَيويسـت بـة طؤِرانكارييـةكى طـ    
 .كة ثةيوةست بَيت   بةِرَيكارةكانى بةطةِرخسنِت 
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 يم ومراقبة معلومات الطريانتنظ
ريات ء تغياهلدف منه تقديم إخطار مسبق مستند ات تأري  حمدد يتطلب به إجرانظام 

 مهمة يف األمور املتعلقة مبمارسات التشغيل.
 

( References: Doc 9881 ) 

 

80. Aeronautical Information Service (AIS) 

A service established within the defined area of coverage 

responsible for the provision of aeronautical information/data 

necessary for the safety, regularity and efficiency of air 

navigation. 

 

 خزمةت طوزاريى زانياريية  فرؤكةوانييةكان
 ضـةكة ,  نى ناوخزمةت طوزارييةكة لة ناوضةيةكى ديارى كراودا دائةمـةزرَيت بـؤ داثؤشـي   

ــتيو      ــةالمةتى كةش ــؤ س ــت ب ــةوانيى ثَيويس ــارى  فِرؤك ــى زاني ــة دابينكردن ــة ل انيى بةرثرس
 ئامسانى و ِرَيك خسنت و بةهَيزكردنى.

 

 خدمة معلومات الطريان
ان ت الطرييانابخدمة منشأم داخل املنطقة احملددم للتغطية مسؤولة عن توفري معلومات / 

 ة وإنتظامها وكفاءتها.الضرورية لسعمة املعرة اجلوي
 
 Doc 9731 Volume II and Volume III,, References: Annex 15( 

)Doc 9881 
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81. Aeronautical Meteorological Station 

 A station designated to make observations and meteorological 

reports for use in international air navigation.  

 
 وَيستطةى كةشناسى فِرؤكةوانى

 ينى كةشَيشبوَيستطةيةكى تايبةتة بة ثَيشكةشكردنى ِراثؤرتةكانى تَيبينى هةوايى وث
 ان بؤ كردةكانى كةشتيوانيى ئامسانى.ناسى بةمةبةستى بةكارهَيناني

 
 حمطة األنواء اجلوية اخلاصة بالطريان

ات عمليبخمصصة لتقديم تقارير الرصد اجلوي والتنبؤ اجلوي لغرض إستخدامها  حمطة
املعرة اجلوية.

( References: Annex 3 ) 
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82. Aeronautical Mobile Service (RR S1.32) 

A mobile service between aeronautical stations and aircraft 

stations, or between aircraft stations, in which survival craft 

stations may participate; emergency position-indicating radio 

beacon stations may also participate in this service on 

designated distress and emergency frequencies. 

 

 ( 1.32RR Sخزمةت طوزارى فِرؤكةوانيى جوآلو )
 خزمـــةت طوزارييـــةكى جوَلؤكـــة لــــة نَيـــوان وَيســـتطةكانى ثةيوةنـــديي فِرؤكــــةواني و      

ــةكان خؤيانــدا  ,  ويَ        ــان  لــة نَيــوان فِرؤك ــتطةكانى  ســةر فِرؤكــةكان  /ي  ســتطةكانىوَيس
ؤى نى  سـةك تطةكائامَيرةكانى فرياكةوتنيش دةتوانن بةشدارى تيابكةن ، دةشكرَيت   وَيس

رة ر لةرةلـة ِروناكيية بَيتةلـةكانيش بةشـداربن بـؤ ديـاريكردنى شـوَينى ِرووداوةكـان لةسـة       
  تايبةتةكان بة سؤراغ و فرياكةوتن . 
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 خدمة إتصاالت الطريان املتحركة
ائرات الط خدمة متحركة بني حمطات إتصاالت الطريان وحمطات الطائرات أو بني حمطات

طات لك حملن أن تشارك فيها حمطات مركبات اإلنقاذ ، وجيوع كتوبعضها البعض ، وميك
رتددات على ال دمةاملنارات العسلكية املختصة بتحديد مواقع احلوادث أن تشارك يف هته اخل

 املخصصة لإلستغاثة والطواريء .
 

 ( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 

4444, Doc 9432 ) 

 

83. Aeronautical Mobile (R) Service (RR S1.33) 

An aeronautical mobile service reserved for communications 

relating to safety and regularity of flight, primarily along 

national or international civil air routes. 

 

 (  1.32S RRخزمةت طوزاريى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جوَلؤكةكان)
ــت     ــةكانى ثةيوةسـ ــة فِرؤكةوانييـ ــة ثةيوةندييـ ــةت بـ ــوآلوة تايبـ ــةكى جـ ــةت طوزاريـ خزمـ

ةوَلـةتي  ية نَيودبةسةالمةتى و ِرَيكخستنى طةشتة ئامسانييةكانةوة  لةسةر ِرَيرةوة ئامساني
 و ناوخؤييةكان . 

 

 ( 1.33RR Sخدمة إتصاالت الطريان املتحركة ) 

جلوية  ارلة علقة بشكل أساسي بسعمة وإنتظام الرخدمة متحركة خمصصة لإلتصاالت املت
 ضمن املمرات اجلوية الدولية واحمللية. 

 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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84. Aeronautical Mobile-Satellite Service (RR S1.35) 

A mobile-satellite service in which mobile earth stations are 

located on board aircraft; survival craft stations and emergency 

position-indicating radiobeacon stations may also participate in 

this service. 

 

ة دةسـت  خزمةت طوزاريى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جواَلوةكان بـة بـةكارهَينانى مانطـ   
 (1.35RR Sكردةكان  )

طـة دةسـت   ييـة جوَلؤكةكانـة بـة بـةكارهَينانى مان    خزمةت طوزاريى ثةيوةندييـة فِرؤكةوان 
دةوامى وَيسـتطةيةكى زةمينـى جوَلـؤك  لةسـةر الشـةى فِرؤكةكـة لةطـةَل بـةر        بة كردةكان 

الشـةى   مانةوةى وَيسـتطةيةكى نيشـاندةرى شـوَينى كتـوثِرى و وَيسـتطةكانى تـر كةلةسـةر       
 . فِرؤكةكةية بؤ بةشداريكردن لة ثَيشكةشكردنى  ئةو خزمةتطوزاريية 

 

 ةعيالقمر الصناإتصاالت الطريان املتحركة بإستخدام األقمار الصناعية خدمة 
 1.35RR S 

رضية طة أخدمة إتصاالت طريان متحركة بإستخدام األقمار الصناعية  تتضمن وجود حم
  اريءمتحركة على منت الطائرم مع إمكانية إستمرار بقاء حمطة مؤشر موقع الطو

 ة. على منت الطائرم للمساهمة بتقديم هته اخلدم واحملطات األخرى املوجودم
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

85. Aeronautical Mobile-Satellite (R) Service (RR S1.36) 

An aeronautical mobile-satellite service reserved for 

communications relating to safety and regularity of flights, 

primarily along national or international civil air routes. 

 



 

107 

 

ةسـت  دخزمةت طوزاري ثةيوةيدييـة فِرؤكةوانيـة جواَلوةكـان بـة بـةكارهَينانى مانطـة       
 (1.36RR Sكردةكان )

ــةكارهَينانى مانطـــ      ــة بـ ــة بـ ــة جوَلؤكةكانـ ــديي فِرؤكةوانييـ ــوزاريي ثةيوةنـ ــةت طـ ة خزمـ
ــة   ــة ثةيوةندي ــةت ب ــتكردةكانى تايب ــةالمةتى و ِرَيــ   دةس ــة س ــدييان ب ــة  ثةيوةن ك و كان ك

ــة نَيودةوَلـــ       ــرةوة ئامسانييَِـ ــة ِرَيـ ــة  كـ ــةوة هةيـ ــتة ئامسانييةكانـ ــى طةشـ ةتى و ثَيككردنـ
 ناوخؤييةكان بةكارئةهَينن.

 
 ةعيالقمر الصناإتصاالت الطريان املتحركة بإستخدام األقمار الصناعية خدمة 

  1.36RR S 
 ملتعلقةت اتخدام األقمار الصناعية  خمصصة لإلتصاالخدمة إتصاالت طريان متحركة بإس

 ة. ليبسعمة وإنتظام الررعت اجلوية املستخدمة للممرات اجلوية الدولية واحمل
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
 

86. Aeronautical Operational Control (AOC) 

Communication required for the exercise of authority over the 

initiation, continuation, diversion or termination of flight for 

safety, regularity and efficiency reasons. 
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 ضاودَيريى كردة فِرؤكةوانييةكان
ؤ  ن بكـات بـ  ئةو ثةيوةنديية ثَيويستانةية كة بةهؤيانـةوة دةسـتةآلت بتوانَيـت بةدواداضـو    

ــى و ثَيو     ــةِرَيك و ثَيكـ ــةكان بـ ــة تايبةتـ ــارى و ِرَينماييـ ــى   زانيـ ــتييةكاثَيِرةوكردنـ نى يسـ
ةوة كرَيتــســةالمةتى جَيبــةجآ بكــات يــان طةشــتةكة  البــدات  , يــان طةشــتةكة ثوضــةَل ب  

 لةكاتة ثَيويستةكاندا .
 

 مراقبة عمليات الطريان
فيت ام وتننإنتظباإلتصاالت الععمة لقيام السلطة مبتابعة اإللتزام بالتعليمات اخلاصة 
متطلبات السعمة أو اإلحنراف عنها وإلغاء الررلة يف راالت الضرورم.

( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part I ) 

87. Aeronautical Passenger Communication (APC) 

Communication relating to the non-safety voice and data 

services to passengers and crew members for personal 

communication. 

 (ثةيوةنديى فِرؤكةوانيية تايبةتةكانيى طةشتياران )ِرَيوا
ان كــة زانيارييــةكانى طةشــتيارن و دةســتةى فِرؤكــةو  ثةيوةنديــة كةســيية دةنطييــةكان و 

 ثةيوةندييان بةسةالمةتي يةوة نيية .
 

 إتصاالت الطريان اخلاصة باملسافرين 
 مة.إتصاالت شخصية صوتية وبيانية للمسافرين وطاقم الطائرم ال تتعلق بالسع

 
( References: Doc 9880 Part I ) 
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88. Aeronautical Position  

Initial position of a distressed aircraft at the time of re-entry, 

engine failure, aircrew ejection or bailout. 

 

 شوَينى هةوايى/ هةَلكةوتةى ئامسانى
 و بازنـةى شوَينى يةكةمى فِرؤكةيـةكى لـَي قـةوماو لـةو كاتـةى كـة بيـةوَيت بضـَيتةوة  نـا         

 ؤكةكــةوةت يــان دةســتةى  فِرؤكةوانةكــة لــة فرِ فــِرين ,  يــان بزوَينةرةكــةى لةكاربكــةويَ 
 بازبدةن يان لة فِرؤكةكة دووربكةونةوة يان جَيى بهَيَلن.

         

 املوقع اجلوي
يادم اقم القطيام قاملوقع األولي لطائرم منكوبة يف وقم معاودم الدخول أو فشل احملرك أو 

 بالقفز من الطائرم أو مغادرتها. 
 

 ( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

 
89. Aeronautical Product 

Any aircraft, aircraft engine, aircraft propeller or a part to be 

installed thereon. 
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 ؤكةوانى بةرهةم هاتوى فِر
شَيك ن هةر بةهةر فِرؤكةيةك , يان بزوَينةرى فِرؤكةيةكة يان ثةروانةى فِرؤكةيةكة يا  

 كة بويسرتَيت لةسةر فِرؤكةكة ببةسرتَيت.
 

 الطريانمنتج 
 طائرم. يراد تركيبه على الجزء  مرورة طائرِم َأوأو  حمرك طائرمأو  طائرم يةأ
 

( References: Doc 9760 ) 

 

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

A radio navigation service intended for the benefit and for the 

safe operation of aircraft.         

Note.— The following Radio Regulations are quoted for 

purposes of reference and/or clarity in understanding of the 

above definition of the aeronautical radio navigation service. 

RR S1.10   Radio navigation: Radiodetermination 

used for the purpose of navigation, including obstruction 

warning. 

RR S1.9   Radiodetermination: The determination 

of the position, velocity and/or other  characteristics of an 

object, or the obtaining of   information relating to these 

parameters, by  means of the propagation properties of radio    

waves. 
 

 خزمةت طوزاريى فِرؤكةوانيى بؤ كةشتيةوانيى ِراديَويى
ةِرة تنةطيى دابني كردنى كردةكانى خسئامانج لة خزمةتطوزارى كةشتيةوانيى ِراديؤ

 بةسةالمةتى و ئارامى بؤ فِرؤكةكة.
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ةوة ضاوةكانسةر تَيبينى : زانياريية راديؤييةكان كة لةخوارةوة ئاماذةيان ثَيدراوة لة
وة ةى سةرةناسهةَلهَينجراون)دةرهَينراون( بؤ مةبةستى ِروونكردنةوة و تَيطةيشتنى ثَي

 كةوانيى بؤ كةشتيةوانى راديؤييى.تايبةت بة خزمةتطوزاريى فِرؤ
RR S1.10  : ةست ةبةربلبةكاردةهَينرَيت بؤ مةبةستى كةشتيوانى بة ئاطاداركردنةوة

 و بةرزونزميية جوطرافييةكان.
RR S1.9    :ى ترى رةكانبةكارئةهَينرَيت بؤ ديارى كردنى شوَين و خَيرايى و ئةدطا

 شةثؤلة يانىةست بةو بابةتانةوة لة مئاماجنةكة يان بؤ بةدةستهَينانى زانيارى ثةيو
 ِراديؤييةكانةوة.

 

 خدمة الطريان للمعرة الراديوية
 م. للطائر مانخدمة معرة راديوية اهلدف منها تأمني عمليات تشغيل تتصف بالسعمة واأل

فهم ولتوضيح اغرض معرظه : التعليمات الراديوية املبينة يف األدنى مقتبسة من املراجع ل
 أععه اخلاص خبدمة الطريان للمعرة الراديوية : التعريف 

1.10RR S اريس: يستخدم ألغراض املعرة بضمنها التحتير من العوائق أو التض 
 األرضية. . 

1.9RR S  حصول و لل:  يستخدم لتحديد املوقع والسرعة واملواصفات األخرى للهدف أ
 جات الراديوية. على معلومات تتعلق   بهته األمور من خعل  خصائص املو

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

91. Aeronautical Station (RR S1.81) 

A land station in the aeronautical mobile service. In certain 

instances, an aeronautical station may be located, for example, 

on board ship or on a platform at sea. 
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 )1.81RR S(َيستطةي فِرؤكةوانى و
ــة فِرؤكةوانييـــ       ــتطةكانى خزمـــةتطوزارى ثةيوةندييـ ــة لـــة وَيسـ ــتطةيةكى زةمينيـ ة وَيسـ

نييــةكان جواَلوةكــان ، دةكرَيــت لــة هةنــدآ بــارو دؤخــدا وَيســتطةي ثةيوةندييــة فِرؤكةوا  
 لةسةر ثشتى كةشتييةك يان سةكؤيةكى دةريايى دامبةزرَيت .

 
 )1.81S RR(حمطة إتصاالت الطريان

ن توضع أالت حمطة أرضية تابعة خلدمة إتصاالت الطريان املتحركة. وجيوع يف بعض احلا
 حمطة إتصاالت الطريان على ظهر سفينة مثع أو على منصة حبرية. 

 

 (References: Annex 2, Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 

9432) 

 
92. Aeronautical Study 

A study of an aeronautical problem to identify possible 

solutions and select a solution that is acceptable without 

degrading safety. 
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 لَيكؤَلينةوةى  فِرؤكةوانى
كردنى ياريينةوة يان ديراسةيةكة ثةيوةندى بة فِرؤكةوانييةوة هةبَيت بؤ دلَيكؤَل

  .ةالمةتىسارى ضارةسةرةكان لةطةَل هةَلبذاردنى ضارةسةرَيكى ثةسةند بآ الوازكردنى بو
 

دراسة الطريان
 إضعاف وند مقبول رل واختيار املمكنة احللول لتحديد بالطريان تتعلق مشكلة دراسة

  .السعمة جوانب
 

( References: Doc 9734 Part A and Part B ) 

 

93. Aeronautical Telecommunication Agency 

An agency responsible for operating a station or stations in the 

aeronautical telecommunication service. 

 

 ئاذانسى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
يبـةت بـة   خسـتنَِى وَيسـتطةيةك يـان ضـةند وَيسـتطةيةكى تا     ئاذانسَيكة بةرثرسة لة بةطةِر

  خزمةتطوزارى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيةكان
 

 الطريان تتصاالإوكالة 

 . الطريانِتصاالإتدمِة خب خاصةحمطة َأو حمطات   وكالة مسؤولة عن تشغيل
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

94. Aeronautical Telecommunication Log 

      

A record of the activities of an aeronautical telecommunication 

station. 
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 تؤمارى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
 تؤمارى ضاالكى يةكانى وَيستطةى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكانة .

 

 الطريان التتصاإسجل 
 . طريانِتسجل نشاطاِت حمطِة إتصاال

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

95. Aeronautical Telecommunication Network (ATN) 

A global internetwork architecture that allows ground, air-

ground and avionic data subnetworks to exchange digital data 

for the safety of air navigation and for the regular, efficient and 

economic operation of air traffic services. 

 

 تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
نـى  , و  ةكـي زةمي تؤِرَيكى جيهانى ناوخؤيية وا ديزايينكراوة  كة ِرَيطة بدات بة تـؤِري الو 

ة كـ ةييـةكان  هةوا بـة زةمـني ,و تـؤِرى زانيـاريى سيسـتمةكان بـة ئـاَلوطؤِرى زانياريـة ذمار        
ى و َيهـاتوي ةسـتهَينانى ل ثةيوةندييان بة سةالمةتى كةشتيوانيى ئامسانييةوة هةيـة بـؤ بةد  

 ِرَيكو ثَيكى و سودى ئابورى خزمةت طوزارييةكانى مجوجؤَلى هةوايى.
 

الطريان تتصاالإشبكة 
ألرضية ا - شبكة داخلية عاملية مصممة حبيث تسمح للشبكات الفرعية األرضية واجلوية

ة اجلوي ةعروشبكات بيانات األجهزم بتبادل البيانات الرقمية اليت تتعلق بسعمة امل
 لتحقيق الكفاءم واإلنتظام واجلدوى اإلقتصادية

 خلدمات احلركة اجلوية.  
( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part III ) 
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96. Aeronautical Telecommunication Service  

A telecommunication service provided for any aeronautical 

purpose. 

 خزمةتطوزارى ثةيوةندييةكانى فِرين
ى خزمــةتَيكى ثةيوةنــدي كردنــة  ثَيشــكةش ئــةكرَيت بــؤ هــةر مةبةســتَيك كــة ثةيوةنــد  

 هةبَيت بة فِرينةوة .
 

 الطريان تتصاالإخدمة 
 .تعلق بالطريانالت تقدم ألي غرض يخدمة إتصا

 
Referen(ces: Annex 10 Volume II ) 
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97. Aeronautical Telecommunication Station 

A station in the aeronautical telecommunication service.  

 

 وَيستطةى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
 وَيستطةيةك بؤ خزمةت طوزاريي ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان.

 
 صاالت الطريان حمطة إت

 حمطة خلدمة إتصاالت الطريان.
 

( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Annex 11, Doc 

4444 )   

 

  
 

98. Aeroplane 

A power driven heavier – than air aircraft, deriving its lift in 

flight chiefly from aerodynamic reactions on surface which 

remain fixed under given conditions of flight. 
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 فِرؤكة

 ى وزةيـةك تةنَيك قورسرتة لـة طاليسـكةيةكى هـةوايى )فرانـةك( بتوانَيـت بـة بـةكارهَينان       
ةر كة لةس  ى  لةسةر بنةماى كاردانةوةى ديناميكى هةواييىبفِرَيت بة شَيوةيةكى سةرةك

 ِرووى تةنةكة   بةجَيطريى   ئةمَينَيتةوة لة سنورى  دؤخى فِريندا .
 

 الطائرم
سي شكل أسابعتمدا ميكنه الطريان م جسم أثقل من املركبة اهلوائية يقاد بإستخدام الطاقة 

نة روط معيمن شطح واليت تبقى ثابتة ضعلى ردود األفعال الديناميكية اهلوائية على الس
 للطريان.  

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

) Doc 9760Annex 7, Annex 8, Annex 16 Volume I, Annex 19,  
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99. Aeroplane Performance Data 

Data used to certify the aeroplane performance. The data are 

generally for a normalized representation of the aeroplane fleet 

with a margin to ensure that the values represent the least 

performing case. 

Note.— An example is the data used to generate Aeroplane 

Flight Manual  (AFM) or Flight Planning and Cruise Control 

Manual (FPCCM)  values. 

 

 زانيارييةكانى كاركردنى فِرؤكة
ى طشتى شَيوةيةكئةو زانيارييانةية كة بؤ ِراستاندنى كردةى فِرؤكةكة بةكارئةهَينرَين, بة

ة َيتـةوة كـ  لة ِرةوشى  فِرؤكةكان وةرئةطريَيت بؤ ئةوةى اليـةنى كـةمى ئـةو سـنورة بدؤزر    
 ثَيويستة بؤ ِراييكارى فِرؤكةكة .

ــةو زانيارييا   ــآبينى : منونــة : ئ ــى فرِ     ت ــادةكردنى ِرابــةرى فِرين ــة بــؤ ئام ؤكةكــة نــةي ك
 ودَيرى بةكارئةهَينرَين يان  بؤنةخشة دانان بؤ طةشتةكة و طرنطى ِرابةرةكة بؤ ضا

 
 طائرمالبيانات أداِء 

واصـفات  البيانات اليت تستخدم للتصديق على  أداء الطـائرم وهـي بشـكل عـام تؤخـت مـن م      
 ء.وي لألدام املستخلصة متثل احلد األدنى املطلأسطول الطائرم مع هام  لضمان أن القي

طـي   تخالرِم َأو دليِل طرياِن الطائاليت تستخدم إلعداد  البياناتعلى ذلك مثال  -عرظة. م
للررلة وقيم دليل اللمراقبة.

( References: Doc 9625 Volume I ) 
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100. Aeroplane Reference Field Length 

    

The minimum field length required for take-off at maximum 

certificated take-off mass, sea level, standard atmospheric 

conditions, still air and zero runway slope, as shown in the 

appropriate aeroplane flight manual prescribed by the 

certificating authority or equivalent data from the aeroplane 

manufacturer. Field length means balanced field length for 

aeroplanes, if applicable, or take-off distance in other cases. 

Note.— Attachment A, Section 2, provides information on the 

concept of balanced field length and the Airworthiness Manual 

(Doc 9760) contains detailed guidance on matters related to 

take-off  distance. 

 

 درَيذى ماوةى ثَيويست بؤ بةرزبونةوةى فِرؤكةكة
ِرطـة بـة   فلة سةر زةوى ( بؤ بةرزبونـةوةى فِرؤكةكـة لةسـةر     ) كةمرتين ماوةى  ثَيويست

 و لةسـةر  ناسـى ثَيوانـةيى و هـةواى ئـارام    قورسرتين كَيشةوة )بـارةوة( لـة بـارودؤخي كةش   
ة يـارى كـراو  د فِرطةيةكى  ) تةخت( ِرَيك بآ هيض سلؤثَيك وةكو لة ِرَيبـةرى فِرؤكةكـةدا    

 ةى دروستلةاليةن ئةو دةستةآلتةى فِرؤكةكةى ثةسةندكردوة يان ئةو  اليةنةى فِرؤكةك
 كردوة.

ى كــة ى ئــةو ماوةيــةذدرَيــ بةشــى دووى دا زانيــارى دةربــارةى A : لــة ثاشــكؤى  تَيبينــى
ت بــة   ثَيويســتة لــة ســةر فِرطــة بــؤ بــةرز بونــةوةى فِرؤكةكــة ِروونكراوةتــةوة  ثاَلثشــ         

ــؤمَينتى  ــا     9760دؤكيـ ــةوةى تيـ ــاوةى بةرزبونـ ــارةى مـ ــارى دةربـ ــةووردى زانيـ ــة   بـ  كـ
 دياريكراوة .
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 طول املسافة الععمة إلقع  الطائرم
ف جويــة ع  الطــائرم بأقصــى هولتهــا يف ظــرواحلــد األدنــى مــن طــول املســافة الــععم إلقــ 

 الطـائرم  قياسية وهواء سـاكن وعـدم وجـود إحنـدار يف املـدرج كمـا هـومبني يف دليـل طـريان         
 ائرم. املوصوف من قبل السلطة اليت إعتمدت الطائرم أو من قبل اجلهة املصنعة للط

 املســافةمــن الفصــل الثــاني يتضــمن معلومــات عــن مفهــوم طــول  A املرفــق  –. عرظــةم
ألمـور  يتضـمن معلومـات تفصـيلية عـن ا     (Doc 9760) الععمة إلقع  الطـائرم واملسـتند  

 اليت تتعلق مبسافة اإلقع .
 

( References: Annex 14 Volume I ) 

 
 

101. Aeroplane System 

An aeroplane system includes all elements of equipment 

necessary for the control and performance of a particular major 

function. It includes both the equipment specifically provided 

for the function in question and other basic related aeroplane 

equipment such as that required to supply power for the 

equipment operation. The engine is not considered to be an 

aeroplane system. 
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 سيستمى فِرؤكة
رى و ضـاوديَ  هةموو سيستم و ئامَير و ئامرازة ثَيويستةكان ئةطرَيتةوة بـؤ جَيبـةجَيكردن  

كـة  ى فِرؤكةكردنى بنةِرةتى ئيشثَيكردنى  فِرؤكةكة و ئةو سيستمة هةموو ثَيويستييةكان
ةكارى ئةطرَيتـةوة  لةطـةَل  ئــةو سيسـتم و ئامَيرانــةى كـة وزة دروسـت ئةكــةن بـؤ خســتن      

ِرؤكةكــة فةكــانى فِرؤكةكــة ,  لةطــةَل ئــةوةدا بزوَينــةكان بــة بةشــَيك لــة سيســتمى    ئامَير
 دانانرَين.

 طائرمال منظومة
ــة إلجنــاع وم      ــدات الضــرورية الععم ــزم واملع ــة األجه ــة الطــائرم كاف ــة تتضــمن منظوم راقب

ء عمـة ألدا الوظيفة األساسية للطائرم ريـث أن منظومـة الطـائرم تشـتمل علـى األجهـزم الع      
يـد  صصـة لتزو ئرم بالشكل املطلـوي واألجهـزم األساسـية األخـرى للطـائرم كـاألجهزم املخ      الطا

زءا جـ  تعتـد  الطائرم بالطاقة الععمة لتشغيل معدات الطائرم علمـا أن حمركـات الطـائرم ال   
 من منظومة الطائرم. 

( References: Doc 9760 ) 

 

102. Afterburning 

A mode of engine operation wherein a combustion system fed 

(in whole or part) by vitiated air is used. 

 ثاش سووتن/ ثاشسوتان
ة وتاندن بـ سـ جؤرَيك لة جؤرةكانى خستنةطةِرى بزوَينةرةكانة لةِرَيطةى سيستمى ثَيدانى 

 بةكارهَينانى )طِرةيةك(هةوايةكى سوتَينةر .
 

 اإلررتاق اخللفي
  رتق.عن طريق نظام إررتاق مغتي بإستخدام هواء حممن أمناط  تشغيل احملرك  من  

 

( References: Annex 16 Volume II ) 
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103. After-Image 

An image that remains in the visual field after an exposure to a 

bright light. 

 

 وَينةى ثاش ئةندَيشة
 رريسكةدابةكى ئةو وَينةيةية كة شَيوةكةى لة مةوداى بينيندا دواى لَيدانى ِرووناكيي

 دواى شةوارةيةك(  هةر ئةبينرَيت .)

 
الصورم املاثلة للبصر

 الصورم اليت تظل ماثلة يف جمال البصر بعد التعرض لضوء شديد. 
 

( References: Doc 9815 ) 

 

104.  AFTN Communication Centre 

An AFTN station whose primary function is the relay or 

retransmission of AFTN traffic from (or to) a number of other 

AFTN stations connected to it. 
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 مةَلبةندى تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية جَيطريةكان
 

ــؤ  ــدَيكى ت ــةى   طــ    مةَلبةن ــارة بنةِرةتييةك ــة فِرؤكةوانييةكانــة  ك ن ؤِرين يــاِرى ثةيوةندي
ةك ؤ ذمارةيـ بـ دووبارة ناردنةوةى مجوجؤَلى تؤِرةكانى ثةيوةنديية جَيطريةكانة يان  لـة/  

 وَيستطةى ترى جَيطريى تر كة ثَيوةى بةسرتاون .
 

 شبكة إتصاالت الطريان الثابتةمركز 
ركـة  رم إرسـال  تة اليت وظيفتها األساسية حتويل أو إعادحمطة شبكة إتصاالت الطريان الثاب

ثابتـة  طريان الشبكات إتصاالت الطريان الثابتة من أو ات عدد من حمطات شبكات إتصاالت ال
 املرتبطة بها. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 
105. AFTN Destination Station 

An AFTN station to which messages and/or digital data are 

addressed for processing for delivery to the addressee. 
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 وَيستطةى  تؤِرى ثةيوةندية فِرؤكةوانيية جَيطرية مةبةستةكان 
س( ن )ئــةدرةةوانيى جــَيطرية كــة   نامــةكان تيَيداناونيشــامةَلبةنــدَيكى ثةيوةنــديى فِرؤكــ

ركردن و ئـةكرَين يـان زانيارييــة ذمارةييـةكان ناونيشـان )ئــةدرةس( ئـةكرَين بـؤ ضارةســة      
 ناردنيان بؤ شوَينى مةبةست .

 

 شبكة إتصاالت الطريان الثابتة املقصودم حمطة 
رض لرقمية لغـ ائل أو البيانات شبكة إتصاالت طريان ثابتة اليت يتم هلا عنونة الرساحمطة 
 ا وإرساهلا ات اجلهة املقصودم. معاجلته

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

106. AFTN Origin Station 

An AFTN station where messages and/or digital data are 

accepted for transmission over the AFTN. 

 

 ؤكةوانيية جَيطريةكانوَيستطةى سةرةكيى ثةيوةنديية فِر
ة لـ اردنيـان  نئةو وَيستطةيةية كة نامة و زانياريية ذمارةييةكان وةرئةطرَيت بةمةبةستى 

 )ِرَيطةى(ميانى تؤِرى ثةيوةنديية جَيطريةكانةوة.
 

 الرئيسية لشبكة إتصاالت الطريان الثابتةطة احمل
هـدف  بلرقميـة  البيانـات ا حمطة شبكة إتصاالت الطريان الثابتة اليت تقبل إستعم الرسـائل و 

 إرساهلا من خعل شبكة إتصاالت الطريان الثابتة. 
 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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107. AFTN Station 

A station forming part of the aeronautical fixed 

telecommunication network (AFTN) and operating as such 

under the authority or control of a State. 

 

 وَيستطةى ثةيوةندى فِرؤكةوانى جَيطري
َيـت  ك دةهَينوَيستطةيةكة كة بةشَيك لـة تـؤِرى ثةيوةندييـة فِرؤكةوانييـة جَيطريةكـان ثيَـ      

سـتةآلتى  اليـةن دة َير ضـاودَيري دةسـتةآلتى وآلتدايـة يـان لة    ذدةستةاَلتَيكى باوةِرثَيكراو لة
 بةكارئةهَينرَيت.وآلت خؤيةوة 

 

 بكة إتصاالت الطريان الثابتةشحمطة 

ســلطة  تشــغيلها مبراقبــة أوحمطــة تشــكل جــزءا مــن شــبكة إتصــاالت الطــريان الثابتــة يــتم 
 الدولة.

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

108. AIP Amendment 

Permanent changes to the information contained in the AIP. 

 ِرينهةموارى ِرَيبةرى زانياريةكانى ف
 نيارييةى زائةو طؤِرانكاري و هةمواركردنة  هةميشةيانةى  زانياريةكانى ناو رَيبةر

 فِرؤكةوانييةكان ثَيكدةهَينَيت .
 

 دليل معلومات الطريانتعديل 

 .اليت يتضمنها دليل معلومات الطرياناملعلوماِت  علىالدائمة  عديعتالت

 

( References: Annex 15 ) 
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109. AIP Supplement 

Temporary changes to the information contained in the AIP 

which are published by means of special pages. 

 
 ثاشكؤى ِرَيبةرى زانياريية فِرؤكةوانييةكان

اريـة  ةرى زانيطؤِرانكارى يان هةمواركردنة كاتييـةكان كـة بةسـةر زانيارييـةكانى نـاو ِرَيبـ      
 بةالثةِرةى تايبةت  بآلو ئةكرَينةوة. فِرؤكةوانيةكاندا دَيت و

 
 دليل معلومات الطريان ملحق

ت ليـل معلومـا  دالـيت يتضـمنها   املعلومـاِت   الـيت جتـري علـى   املؤقتـة   أو التعـديعت  التغيريات
 الطريان واليت يتم نشرها بصفحات خاصة. 

 

( References: Annex 15 ) 

 

110. AIRAC 

    An acronym (aeronautical information regulation and 

control) signifying a system aimed at advance notification 

based on common effective dates, of circumstances that 

necessitate significant changes in operating practices. 

 
 بآلوكراوةى كةشتيوانى بؤ ِرَيكخسنت و ضاودَيرى

 

ارو بــى ثـَيش وةختةيــة لةسـةر كاتـة هاوبةشـة ِراســتةكان  بـؤ ئـةو       سيسـتمَيكى دةرخسـتن  
ــةجَيكردنى         ــاتى جَيبـ ــة كـ ــة لـ ــرنط هةيـ ــارى طـ ــة طؤِرانكـ ــتيان بـ ــة ثَيويسـ ــةى كـ دؤخانـ

 بةطةِرخستندا . 
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واملراقبة للتنظيم املعرية النشرم
 تت تغيرياإ حتتاج اليت للظروف مشرتكة فعلية تواري  على قائم املسبق لإلشعار نظام هي

 .التشغيل ممارسات يف هامة

  

( References: Annex 15, Doc 9906 Volume 2 ) 

 

111. Air Application Service Element (Air-ASE) 

An abstract part of the aircraft system that performs the 

communication related 

functions of the application. 

 تى ئامسانىهَيمانةى كارثَيكردنى خزمة
كــة   بةشــَيكى ديــاركراوة لــة سيســتمى فِرؤكةكــة ,  ئــةو فةرمانانــة جَيبــةجيَي ئــةكات        

 ثةيوةسنت بة ثةيوةنديةكانى تايبةت بة  كارثَيكردن .
 

 عنصر خدمِة التطبيق اجلوي
 لتطبيقاصة باالتي ينجز الوظائف املتعلقة باإلتصاالت اخلمعني من نظام الطائرم جزء 

( References: Doc 9880 Part I ) 

 

112. Airborne Collision Avoidance System (ACAS) 

An aircraft system based on secondary surveillance radar (SSR) 

transponder signals which operates independently of ground-

based equipment to provide advice to the pilot on potential 

conflicting aircraft that are equipped with SSR transponders. 

Note.— SSR transponders referred to above are those operating 

in  Mode C or Mode S. 
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 سيستمى الدان لة ثَيكدادانى سةر فِرؤكةكان
ــدةرةوى ِرادارى الوة     ــطناَلةكانى ثَي ــةر س ــةكان ، لةس ــةر فِرؤك ــة س ــتمَيكة ل ــى سيس  SSRك
ــذ و ئامؤ       ــدانى ِراوَي ــؤ ثَي ــات ب ــى ناك ــامَيرى زةمين ــة ئ ــت ب ــةكات  , ثَيويس ــة كارئ ــارى ب   ذط

ةَلطرى هـ ؤكانةى كـة  فِرؤكةوانةكة سةبارةت بة نزيكبونةوةى مةترسى فِرؤكةيةك لةو فِر
 هةمان سيستمى ثَيدةرى ِرادارى الوةكني.

ؤكى دارى طـةر يان دةزطايةكة لة ناو  فِرؤكةكاندا  ثشت بة سطناَلى سيستمى وةآلمـدةرى را 
ــة  دةرةوةى ئــامَيرة زةمينييــ    ــةربةخؤيى كارئــةكات ل ــة بةســتَيت  ، بةس ةكان و الوةكــى ئ

ر كـة  كـةكانى تـ  كبونةوةى ثَيكدادان بة فِرؤئاطادارى دةرئةكات بؤ كابتنى فِرؤكةكان بةنزي
 هةمان سيستمى ِرادارى طةِرانى الوةكييان هةَلطرتوة .

 
 ( ACASجوا )  احملمول التصادم تفادي نظام

 ( الـتي  SSR البارـث الثـانوي )   للـرادار  اجمليبة  األجهزم اشارات على نظام طائرات يقوم

 لطـائرات ا تعـارض  ارتمـال  بشـأن  للطيار لتقديم املشورم األرضية املعدات عن مبعزل يعمل

.الثانوي البارث للرادار اجمليبة املزودم باألجهزم

ويعمـل   لثـانوي ، اأوجهاع يف الطائرات يستند ات إشارات اجلهاع اجمليـب علـى الـرادار البارـث     
طـائرات   بصفة مستقلة عن املعدات األرضية ويصدر إخطارا للطيار بإرتمال التعـارض مـع  

   هاع جميب على الرادار البارث الثانوي.   أخرى مزودم

( References: Annex 2, Annex 10 Volume IV , Annex 11, Doc 

4444,  Doc 8168 Volume I, Doc 9643 ) 
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113. Air Climate Unit (ACU) 

A self-driven or trailer-mounted compressor unit to provide 

aircraft with pre-conditioned air during ground time. 

 بةشى هةواسازى 
هـةواي   َيـدانى يةكةيةكى فشارسازى خود جوَلةية يان لةسةر طاليسـكةيةك بةسـرتاوة بـؤ ث   

  ةوى.سازكراوى ثَيش وةختة   كة ثَيويستة بؤ فِرؤكةكان كاتى وةستانيان لةسةر ز

 
 وردم تكييف اهلواء 

ملكيــف ورــدم ضــاغطة ذاتيــة احلركــة أو مركبــة علــى مقطــورم لتزويــد الطــائرات بــاهلواء ا 
 مسبقا أثناء الوقم التي تقضيه على األرض. 

 

( References: Doc 9889 ) 

114. Aircraft 

Any machine that can be derive support in the atmosphere from 

the reactions of the air other than the reactions of the air against 

the earth’s surface. 
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 بافِرة فِرؤكة/

ك لـة   ةنـ َيتـةوة  ئامَيرَيكة دةتوانَيت لة ئةجنامى كاردانةوةى هةوايى لـة هـةوادا خـؤى بهَيلَ   
 ئةجنامى كاردانةوةى هةواي سةر زةوى.

                

 املركبة اهلوائية
لـى  عاهلـواء   أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها يف اجلـو مـن ردود فعـل اهلـواء غـري ردود فعـل      

سطح األرض.
  (References: Annex 1, Annex 2. Annex 3, Annex 6 Part I, Part 

II and Part III, Annex 7, Annex 8, Annex 11, Annex 13, Annex 

19, Doc 4444, Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9760, Doc 

9869, Doc 9924, Doc 9946, Doc 9962 ) 

 

 
 

115. Aircraft Accident 

The definition of an accident as provided in Annex 13 to the 

Convention on International Civil Aviation — Aircraft 

Accident and Incident Investigation, is as follows: 

An occurrence associated with the operation of an aircraft 

which, in the case of a manned aircraft, takes place between the 
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time any person boards the aircraft with the intention of flight 

until such time as all such persons have disembarked, or in the 

case of an unmanned aircraft, takes place between the time the 

aircraft is ready to move with the purpose of flight until such 

time as it comes to rest at the end of the flight and the primary 

propulsion system is shut down, in which: 

a) a person is fatally or seriously injured as a result of: 

- being in the aircraft, or 

- direct contact with any part of the aircraft, including parts 

which have   become detached from the aircraft, or 

- direct exposure to jet blast, except when the injuries are from 

natural causes, self-inflicted or inflicted by other persons, or 

when the injuries are to stowaways hiding outside the areas 

normally available to the passengers and crew; or 

b) the aircraft sustains damage or structural failure which: 

 - adversely affects the structural strength, performance or flight 

characteristics  Of the aircraft, and 

- would normally require major repair or replacement of the 

affected component,  except for engine failure or damage, when 

the damage is limited to a single  engine (including its cowlings 

or accessories), to propellers, wing tips, antennas, probes, 

vanes,  tires, brakes, wheels, fairings, panels, landing gear  

doors, windscreens, the aircraft skin (such as small dents or 

puncture holes), or for minor damages to main rotor blades, tail 

rotor blades, landing gear, and those resulting from hail or bird 

strike (including holes in the radome); or 

c) the aircraft is missing or is completely inaccessible. 
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 ِرووداوى فِرؤكة 
لَيكؤَلينـةوة  _ى ِرَيكخراوى فِرينى شارسـتانى   13ثَيناسةى ِرووداو وةك لة ثاشكؤى ذمارة 

 هاتوة . -لة ِرووداوى فِرؤكةكان
ؤكـةوان  ةرخسـتنى فِرؤكةيـةك لـةو كاتـةى فرِ    كةوتنةوةى ِرووداوَيكة  ثةيوةست بـة بةط  -

كـة  ؤ فِرؤكةفِرؤكةكة لـَي ئـةخوِرَيت )ئـةفِرَينَيت(  لـةو كاتـةى كةسـَيك سـةر ئةكـةوَيت بـ         
 ؤكـةى بـيَ  بةمةبةستى فِرين تا دابةزينى سةرجةم ئةو كةسانةى لة فِرؤكةكـةدان ، بـؤ فرِ  

تى ضركةسـا  تى فـِرين تـا  فِرؤكةوان لةهةركاتَيكدا فِرؤكةكة ئامادةبوو بـؤ جوَلـة بةمةبةسـ   
ــةرةت        ــانى س ــتمى ثاَلن ــةى سيس ــةو كات ــتةكةيدا ئ ــايى طةش ــة كؤت ــة ل ــة جوَل ــتانى ل ايى وةس

 فِرؤكةكة دادةخرَيت.
 لةو كةوتنةوةيةدا ِرووئةدات:

 تووشبوونى هةركةسَيك بة توش بونَيكى كوشندة يان ترسناك لة ئةجنامى: -أ

 بوونى لةسةر فِرؤكةكة. -

ة لــة كــك لــة بةشــةكانى فِرؤكةكــة راســتةوخؤ بــةو بةشــانةى يــان ثياكَيشــانى بــة بةشــَي -
 فِرؤكةكة جيائةبنةوة.

 يان راستةخؤ فيشكةى فِرؤكةكة فِرَي ى ئةدا. -

ى تـر  جطة لةو توشبونانةى كة بةهؤكارى سروشتى كة لةاليةن كةسةكة خؤى يان كةسـان 
اوة نـةطوجن  كـة  يان لةاليةن ِرَيوايةك كـة دزةى كردؤتـة شـوَينَيكى ثـةناوة لـةو شـوَينانةى      

 )ِرَيطةىثَيدراو نية( بؤ ِرَيوان و دةستةى فِرؤكةوان.
 يان كة فِرؤكةكة زيانى ثآ ئةطات يان لةكارئةكةوَيت كة: -ب

ةوشـى  ركاريطةرى زيان بةخشينى هـةبَيت لةسـةر هَيـزى فِرؤكةكـة يـان كـاركردنى يـان         -
 فِرينى فِرؤكةكة.

يـان طـؤِرينى بةشـَيك لـة فِرؤكةكـة      فِرؤكةكة ثَيويسـت بـة ضاكسـازى سةرتاسـةرى بكـات       -
ــونةكةش بــؤ           ــة ناوض ــونى، ل ــان لةناوض ــتانى بزوَينــةر ي ــةتى وةس ــة حاَل ــة ل ــة جط ئةمان
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بزوَينـةربَيت )لةطــةَل قـةثاغ و ســةرقاثةكانى( يـان لةســةر ثةروانـةكان، يــان التةنيشــتتى     
ــدةرةكان ،        ــان ثاي ــةكان ي ــان تاي ــةرةكان ، ي ــان بادةرك ــةكان ي ــان هةواكَيش ــةكانى ي ــان باَل ي

ثلَيتـةكان يـان دةرطـاى تايـةكانى نيشـتنةوة يـان شوشـةى ثَيشـةوة يـان روكةشــى دةرةوةى          
فِرؤكةكة )ِروشـانى بضـوك و كـون بـون( يـان زيـانى طـؤَيزانى ثانكـةكان و ديشـلةكانى يـان           

 زيانةكان كة لة ئةجنامى سةرماوة يان بةركةوتنى باَلندةوة.

 ة دياريكراوةكةى.يان ون بونى فِرؤكةكة يان نةطةيشنت بة شوَين -ت
 

 ئرمالطا رادث

 التحقيق — وليالد املدني  الطريان التفاقية عشر الثالث امللحق يف ورد كما احلادث تعريف

  :هو الطائرات ، ووقائع روادث يف

 منـت  قـم و أي يف طيـار  يقودهـا  الـيت  الطـائرم  رالـة  يف تقع ئرماط بتشغيل تقرتن واقعة "

 الطائرم شخص أي صعود

 دونبـ  الطـائرم  رالـة  ويف الطـائرم  مـن  األشـخاص  هـؤالء  مجيع نزول رتى انالطري بقصد 

 لـيت ا اللحظـة  رتـى  ريانالطـ  بغـرض  للتحـرك  ئرم مستعدماالط فيه تكون وقم أي يف طيار

 ئرم،للطا األولي الدفع نظام إغعق ويتم الررلة نهاية يف احلركة عن فيها تتوقف

 :خعهلا وحيدث

 : يلي ملا نتيجة جسيمة أو مميتة إصابة شخص أي إصابة أ( 

 الطائرم، منت على جودهو — 

 عنها، لينفص جزء أي ذلك يف مبا الطائرم، جزاء أ من جزء بأي مباشرم ارتكاكه أو — 

 .النفاث للفح املباشر التعرض أو — 

 اليت أو نفسهل الشخص حيدثها اليت أو طبيعية، أسباي عن النامجة اإلصابات باستثناء وذلك

 غـري  نمكـا  يف خمتبـئ  متسلل براكل اإلصابة حتدث عندما أو آخرون، أشخاص افيه يتسبب

 .الطائرم طاقمراد وأف للركاي عادم املتارة األماكن
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 :أن شأنه من هيكلي بعطل أو بتلف الطائرم إصابة أو ي( 

 طريانها، خصائص أو أدائها أو الطائرم بنية قوم يف ريا ضارا تأث يؤثر  —

 منها، التالف اجلزء استبدال أو رئيسية تصليحات ءإجرا عادم ويتطلب — 

 مبـا  ) ردوا حمرك على التلف يقتصر وعندما تلفه، أو احملرك فشل راالت باستثناء وذلك

 أو املسابر، أو ئيات،اهلوا أو األجنحة، أطراف  أو املراوح ، على ملحقاته( أو أو أغطيته ذلك يف
 بوابـات  أو أللـواح، ا أو التسـليب،  جهـاع  أو العجـعت،  وأ املكـابح،  أو اإلطـارات،  أو الريح، دورات

 أو الصغريم اخلدوش )مثل للطائرم، اخلارجي السطح أو األمامي، الزجاج أو اهلبوط، عجعت

 بأريـاش  أو الرئيسـية  الـدوار  بأريـاش  تلحـق  الـيت  البسـيطة ضـرار  باأل يتعلق ما أو ،)الثقوي

 اصـطدام  عن وأ اخلفيف الَبرد عن تنجم اليت واألضرار  اهلبوط، بعجعت أو اخللفية الدوار

 الرادوم( يف املوجودم الثقوي ذلك يف بالطائرم)مبا الطيور
 .متاما إليها الوصول تعتر أو الطائرم فقدان أو ج(

( References: Doc 9973 ) 

 
 

116. Aircraft Accident Investigator Authority 

The aircraft accident investigation authority is a government 

agency, body or commission that has the primary responsibility 

for the investigation of aircraft accidents, as per Annex 13. 

Some States refer to this authority as a safety investigation 

authority. 
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 دةستةآلتى لَيكؤَلينةوة لة ِرووداوى فِرؤكةكان
ريييـــة مدةســـتةآلتى لَيكؤَلينـــةوة لـــة ِرووداوى فِرؤكـــةكان دةســـتةيةكة يـــان دةزطايـــةكى  

 ؤى ذمــارةبةرثرســيارَيتى لَيكؤَلينــةوةى ِرووداوةكــان لــة ئةســتؤ ئــةطرَيت وةكــو لــة ثاشــك   
ســتةآلتى ا بــة نــاوى دة(ى ايكــاو داهــاتووة , ئــةو دةســتةآلتة لــة هةنــدآ وآلتــد13ســَيزدة)

 لَيكؤَلينةوة لةسةالمةتى  ناو ئةنرَيت.

 

 

 ئراتالطا روادث يف التحقيق سلطة
 ملسـؤولية ا تتـوت  ركوميـة  جلنـة  أو هيئة أو وكالة هي تئراالطا روادث يف التحقيق سلطة

 هته ُوتسمي شرع الثالث امللحق يف جاء ملا وفقا  ريانالط روادث   يف التحقيق عن الرئيسية

 .السعمة يف التحقيق سلطة الدول بعض يف لسلطةا
 

( References: Doc 9973 ) 

 

117. Aircraft Address 

A unique combination of twenty-four bits available for 

assignment to an aircraft for the purpose of air-ground 

communications, navigation and surveillance.  

Note 1.— SSR Mode S transponders transmit extended 

squitters to support the broadcast of aircraft-derived position 

for surveillance purposes. The broadcast of this type of 

information is a form of automatic dependent surveillance 

(ADS) known as ADS-broadcast (ADS-B). 

Note 2.— The aircraft address is also referred to as the Mode  S  

address or the aircraft Mode  S  address. 
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 ناونيشانى فِرؤكة
تى ثةيوةنديى بت , تايبةتة بة فِرؤكةيةك بؤمةبةس 24لة  )ئاوَيتةيةكة( ثَيكهاتةيةكة

 هةوا بة زةوييةوة , كةشتيوانى و بينينطَيرى) سوسةكارى(.
ت بؤ ى ِرادارى الوةكى سطناَل ئةنَيرَي (S) : سيستمى ِرادارى مؤد1تَيبينى 

ةخشى ثى ، ى فِرؤكةكة بةمةبةستى بينينطَيِرثشتيوانيكردنى كردوكانى ناردنى شوَين
ى ؤ و ثَيؤبةخئةم جؤرة زانيارييانة شَيوةيةكة لة شَيوةكانى)سوسةكارى( بينينطَيرى خ

 (.ADS – Bئةوترَيت ثةخشى بينينطَيرى خؤبةخؤ )
  ة Sةى ةسى شَيو:  ناونيشانى فِرؤكةكة دووبارة  ئاماذةيةكة بةوةى  كة ئةدر 2تَيبينى 

   ( ى تايبةت بة فِرؤكةكة.S) يان شَيوةى

 
 عنوان الطائرم

أرض واملعرــة  –بــم ختصــص للطــائرم ألغــراض اإلتصــال جــو    24توليفــة وريــدم مــن  
 واإلستطع 

ات إرسـال  للرادار البارث الثانوي إشارات لدعم عمليـ  Sترسل منظومة النم  . 1 ةعرظم
 موقع الطائرم ألغراض

ائي بع التلقـ ومات هـو شـكل مـن أشـكال اإلسـتطع  التـا      اإلستطع .إن بث هتا النو  من املعل
 (.  ADS - Bويطلق عليه  تسمية بث اإلستطع  التابع التلقائي ) 

 Sنوان النم  أو ع  Sيشار اليه على أنه عنوان النم  عنوان الطائرَم أيضا،  -. 2ة عرظم

 اخلاص بالطائرم.  
 

( References: Annex 10 Volume III and Volume IV, Doc 4444, 

Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9688, Doc 9924 ) 
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118. Aircraft Avionics 

A term designating any electronic device including its electrical 

part – for use in an aircraft, including radio, automatic flight 

control and instrument systems. 

 

 ئةلكرتؤنيةكانى فِرؤكةكة
ةشــة تَييــدا بدةســتةواذةيةكة  ئاماذةيــة بــؤ ئــامِرازة ئةلةكرتؤنييــةكانى نــاو فِرؤكةكــة  كة

ــة فِرؤكةوانيــــةكان       ــامِرازى ثةيوةندييــ ــة لةطــــةَل ئــ ــاو فِرؤكةكــ ــةكانى نــ و   ئةلةكرتييــ
 سيستمةكانى  خؤ ِركَيف كردن و سيستمة ميكانيكيةكان ئةطرَيتةوة.

 
رمألكرتونيات الطائ

ائي مــن مصــطلح يعــد عــن الوســائل األلكرتونيــة يف الطــائرم والــتي يتضــمن اجلــزء الكهربــ  
م م السـيطر الوسيلة التي يستخدم يف الطـائرم ويتضـمن وسـائل اإلتصـاالت الراديويـة وأجهـز      

 الطوعية والنظم اآللية.  
 

( References: (   Annex 1 , Doc 4444 ) 
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119. Aircraft-Based Augmentation System (ABAS) 

An augmentation system that augments and/or integrates the 

information obtained from the other GNSS elements with 

information available on board the aircraft. 

Note.— The most common form of ABAS is receiver 

autonomous  integrity monitoring (RAIM). 

 

 سيستمى فِرؤكةكة بؤ ِرَيك كردنةوةى سطناَلةكان 
نى تــرى سيســتمَيكة هةَلدةســتَيت بــةرَيك كردنــةوةى ئــةو زانياريانــةى كــة لــة ِرةطــةزةكا   

 سـتَيت بـة  جيهانى  بؤ كةشتيةوانى مانطـة دةسـت كردةكانـةوة وةرطـرياوة يـان/ وة  هةَلدة     
 ر فِرؤكةكة.يةك خستنى زانيارييةكان لةطةَل ئةو زانياريانةى كةهةن لةسة

 
ةالمةتى سـ باوترين جؤرى ئـةم سيسـتمة ئـةو دةزطـاي تَيبينيـة ئامَيرييةيـة بـؤ         : تَيبينى

 )  RAIMثَيشوازى كردن )
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اإلشارات لتقويم الطائرم نظام
باألقمـار    لمعرـة ل العـاملي   للنظام األخرى العناصر من الواردم املعلومات بتقويم يقوم نظام

 .الطائرم منت على املتارة املعلومات مع هابدجم يقوم أو /و الصناعية
 

ال االسـتقب  لسـعمة  اآللـي  الرصـد  جهـاع  هـو  شـيوعا  النظـام  هـتا  أشـكال  أكثـر  —معرظـة 
(RAIM  .) 

 

( References: Doc 9613, Doc 9905 ) 

 

120. Aircraft — Category 

Classification of aircraft according to specified basic 

characteristics, e.g. aeroplane, helicopter, glider, free balloon..  

 

 

 ثؤالندن /فِرؤكة –ثؤلي 
كـةى  ةك  فِرؤويؤلني كردنى فِرؤكةكةية لةسةر بنةما بنةِرةتيية دياريكراوةكانى ، منونة 

 هةىل كؤثتةر و فِرؤكةى ضارؤكةدار  و )كاليدر( و باَلؤن .
 

طائرمال –صنف 
 هلليكــوبرتاددم ومثــال علــى ذلــك طــائرم األساســيِة احملــ هاصائِصــتصــنيف الطــائرِم طبقــا، خل

والطائرات املنزلقة  ) كعيدر ( واملنطاد احلر.

( References: Annex 1 ) 
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121. Aircraft Certificated  for Single - Pilot  Operation 

A type of aircraft which the State of Registry has determined, 

during the certification process, can be operated safely with a 

minimum crew of one pilot. 

  

 فِرؤكةيةكى ثةسةندكراو بؤ خستنةكارى بةيةك فِرؤكةوان
اوة كـة  داركـةر بـة كـردةي ثةسـةندكردن بِريـارى      ئةو جؤرة فِرؤكةيةية كة دةوَلـةتى تؤم 

ــابنت )فِرؤكــ     ــةك ك ــةوان و ي ــتةى فِرؤك ــةمرتين دةس ــةالمةتى و بةك ــت بةس ةوان( دةتوانرَي
 فِرؤكةكة بةكاربهَينرَيت 

 
املعتمدم للتشغيل بطيار واردطائرم ال

ان اإلمكـ بمن الطـائرات الـيت قـررت دولـة التسـجيل خـعل عمليـات إعتمادهـا أن          نو ذلك ال
 تشغيلها بسعم بأقل عدد من الطاقم وطيار وارد. 

 
( References: Annex 1 ) 
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122. Aircraft Classification Number (ACN) 

A number expressing the relative effect of an aircraft on a 

pavement for a specified standard subgrade category. 

Note.— The aircraft classification number is calculated with 

respect to the centre of gravity (CG) position which yields the 

critical  loading on the critical gear. Normally the aftmost CG 

position  appropriate to the maximum gross apron (ramp) mass 

is used to calculate the ACN. In exceptional cases the 

forwardmost CG position may result in the nose gear loading 

being more critical. 
 

 ذمارةى ثؤىل فِرؤكةكة
ؤ طةيةك بفِر ذمارةيةكة , ئاماذةية بؤ كاريطةرى ِرَيذةيي فِرؤكةيةك لةسةر داِرشتةى

 جؤرة  بناغةيةكى ثَيوانةيى.
ت ئةكرَي ةكةىذماردنى ذمارةى ثؤلَينى فِرؤكةيةك بةثَيى شوَينى ضةقى كَيش : تَيبينى

 رسييةكةى قوي لةطةَل كاريطةرئةو ضةقةى كة بة قورسرتين كَيشى دائةنرَيت ,بةائاساي
شى ى كَيلةسةر ثاركى وةستانى فِرؤكة )ئةثرون( ئةذمَيردرَيت ،  جاريش هةية ضةق

 فِرؤكةكة لة بةشى ثَيشةوةى فِرؤكةكة لةنطةر ئةطرَيت .
 

 طائرم ال فالرقم اخلاص بصن

بقـة  الطلصـنف  لرقم ميثل التأثري النسيب للطائرم على املنطقـة املرصـوفة ) املـدرج ( وفقـا     
 القياسي الثانوي.  

ل احلـد  يتم إرتساي رقم تصنيف الطائرم وفقا ملوقع مركـز ثقلـها الـتي يشـك     –عرظة. م
مركـز   األقصى من الثقل على الرتس وعـادم مـا حيسـب  رقـم تصـنيف الطـائرم وفقـا ملوقـع        

 ركزد يكون مثقلها وتأثري ذلك على سارة وقوف الطائرات ويف بعض احلاالت اإلستثنائية ق
 ثقل الطائرم متمركزا يف الرتس األمامي هلا. 

( References: Annex 14 Volume I ) 
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123. Aircraft Co-ordinator (ACO)  

A person or team who co-ordinates the involvement of multiple 

aircraft in SAR operations in support of the SAR mission co-

ordinator and on-scene co-ordinator. 

 

 هاوكار)ى( فِرؤكةكان
نـى  بةشي كردئةو كةسة يان ئةو تيمةية كة  هاوكار دةبَيت بؤ ِرَيك خستنى كاروبارى هاو

 ةو كةسـةى كة لة كردةكانى طةِران و سؤراغ و فرياكـةوتن بـؤ ثشـتيوانيى ئـ    ذمارةيةك فِرؤ
 كة.ى فِرؤكةكة كارى طةِران و سؤراغ و فرياكةوتن لة ئةستؤ ئةطرَيت لة شوَينى ِرووداو

 

منسق طائرات
اذ دعمـا  الشخص أو الفريق التي ينسق مشـاركة طـائرات متعـددم يف عمليـات البحـث واإلنقـ      

 نقاذ واملنسق امليداني.ملنسق مهمة البحث واإل
 

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and  Volume III ) 

 



 

143 

 

124. Aircraft Data Link Processor (ADLP) 

An aircraft-resident processor that is specific to a particular air-

ground data link (e.g. Mode S) and which provides channel 

management, and segments and/or reassembles messages for 

transfer. It is connected to one side of aircraft elements 

common to all data link systems and on the other side to the 

air-ground link itself . 

 

 ى فِرؤكةسيستمى تايبةت بة ضارةسةرى ثَيبةندى) لينكى( زانيارييةكان
زةوى  –ةوا هسيستمَيكى ضارةسةركةرة لة فِرؤكةكةدا تايبةت بة ليستى زانيارييةكانى 

 ةكةوة دابني( كة ثرؤسة تايبةتةكانى بةِرَيوةبةردنى كةناَل S)وةكو لة سةر شَيوازى 
طةزة ك لةِرةةكَيدةكات و / يان نامةكان كؤئةكاتةوة بؤ طواستنةوةيان ، ئةم سيستمة بة ي

وة  لةوَي  وَيت نى فِرؤكةكة و سةرجةم سيستمةكانى ليستى زانيارييةكان دةبةسرتناسراوكا
 زةوى( خؤى. ---بؤ ليستى زانيارييةكانى  خودى )هةوا 

 
 املنظومة املتخصصة مبعاجلة وصلة بيانات الطائرم 

ــات جــو     ــك  –منظومــة معاجلــة يف الطــائرم خمصصــة لوصــلة البيان ــى ذل ــال عل  أرض ) مث
ئل لغـرض  ث تـؤمن العمليـات اخلاصـة بـإدارم القنـام و / أو جتميـع الرسـا       ( ريـ  Sالطريقـة  

م وصـلة  حتويلها . يتم توصيل هته املنظومة بأرد عناصـر الطـائرم املعروفـة ومجيـع نظـ     
 أرض ذاتها.   –البيانات وات وصلة البيانات جو 

 
( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 
125. Aircraft Earth Station (AES) 

A mobile earth station in the aeronautical mobile-satellite 

service located on board an aircraft (see also “GES”). 
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 وَيستطةى زةمينيى لة فِرؤكةكةدا
 ى مانطةةكانوَيستطةيةكى زةمينى طواسرتاوةية )جوَلؤكة(   يةكَيكة لة خزمةت طوزاري

 .َيتِرؤكةوانى و لةسةر فِرؤكةكان دةبةسرتدةست كردة جواَلوةكان تايبةت بة ف
 

طائرمال ية يف رضاألطة احمل
يــتم  ية متنقلــة ضــمن خدمــة األقمــار الصــناعية املتنقلــة املخصصــة للطــريان  حمطــة أرِضــ

تنصبها على منت الطائرم
( References: Annex 10 Volume III ) 

 
 

126. Aircraft Equipment 

Articles, including first-aid and survival equipment and 

commissary supplies, but not spare parts or stores, for use on 

board an aircraft during flight. 

 

 ئامَيرةكانى سةر فِرؤكةكة
ــت   ــا و ثَيداويسـ ــامَير و دةزطـ ــةو ئـ ــةهَينريَ  يئـ ــة بةكارئـ ــةر فِرؤكةكـ ــة لةسـ ــؤ يانةية كـ ن بـ

كـان كـة   فرياكةوتنة سـةرةتاييةكان ،  بَيجطـة لـة كةرةسـتةى يـةدةك يـان طةجنينـة كراوة       
 بةكارئةهَينرَين  لة سةر فِرؤكةكان لة كاتى طةشتدا .
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 املعدات على منت الطائرم
ناء قطـع  يـة بإسـتث  تلزمات مبا يف ذلك معدات اإلسعافات األوليـة واإلنقـاذ والسـلع التموين   املس

 الغيار أو املخزونات اليت تستعمل على منت الطائرم أثناء الررلة اجلوية.
 

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 

 
 

127. Aircraft Flight Identification 

A group of letters, figures or a combination thereof which is 

either identical to, or the 

coded equivalent of, the aircraft call sign to be used in air-

ground communication and which is used to identify the 

aircraft in ground-ground air traffic services communication. 

 

 ثَيناسةى فِرؤكةكة لة كاتى فِريندا
ذمارةيةك ثيتـة يـان كؤمـةَلَيك ذمارةيـة يـان تَيكةَلةيـةك ذمـارة و ثيتـة ، يـان دةق  وةك          
نيشانةى بانطةوازى فِرؤكةكةية كة بؤ ثةيوةنديـةكانى هـةوا بـة زةوى بةكارئـةهَينرَيت ,     

يـة ، ئـةو ثَيناسـةية    يان وةكو دةستةواذةيةكى  لَيكضوى نيشانةى بانطةوازكردنى فِرؤكةكة
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بةكارئــةهَينرَيت وةك بةلََطــة بــؤ فِرؤكةكــة لــةكاتى ثةيوةندييــةكانى  زةوى بــة زةوى كــة  
 خزمةت طوزارييةكانى مجوجؤَلى هةوايى ئةجنامى ئةدات.

 
 متييز هوية الطائرم أثناء الطريان 

ة مطابقما أجمموعة من احلروف ، أو جمموعة من األرقام ، أو جمموعة من رروف وأرقام ، 
لمصــطلح أرض ، وأمــا مطابقــة ل –لععمــة نــداء الطــائرم الــيت تســتعمل يف اإلتصــاالت جــو  

 –ض صـاالت أر الرمزي املعـادل لععمـة النـداء ، وهـي تسـتعمل للداللـة علـى الطـائرم يف اإلت        
 أرض اليت جتريها خدمات احلركة اجلوية.

 
( References: Doc 9880 Part I ) 
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128. Aircraft Glide 

Maximum ground distance an aircraft could cover during 

descent. 

 خواربونةوةى)داخزانى( فِرؤكة
 نةوة .ت بيرِبَيت لة قؤناغى نيشتدرَيذترين ماوةى زةمينيية كة فِرؤكةكة بتوانَي

  

 إحندار الطائرم
 املسافة األرضية القصوى اليت ميكن لطائرم أن تقطعها خعل اهلبوط.

 
 ( References: Doc 9731 Volume II ) 
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129. Aircraft Identification 

A group of letters, figures or a combination thereof which is 

either identical to, or the coded equivalent of, the aircraft call 

sign to be used in air-ground communications, and which is 

used to identify the aircraft in ground-ground air traffic services 

communications. 

 ثَيناسةى فِرؤكة
ة يان هاوجوت  ، ضةند ثيتَيكة يان كؤمةَلَيك ذمارةية يان تَيكةَلةيةكى ثيت و ذمارةية

يان  ةوى ولةطةَل نيشانةى فِرؤكةكة كة بةكارئةهَينرَيت بؤ ثةيوةنديى هةوا بة زة
 ناسةيةم ثَيهاوجوتة لةطةَل دةستةواذةى لَيكضوى نيشانةى بانطةوازى فِرؤكةكة ،  ئة

وى كة ة زةئةهَينرَيت وةك بةَلطة لةسةر فِرؤكةكة لة ثةيوةندييةكانى زةوى ببةكار
 خزمةت طوزارى مجوجؤَلى هةوايى ئةجنامى ئةدات.

 

 متييز هوية الطائرم
ة ما مطابقأجمموعة من احلروف ، أو جمموعة من األرقام ، أو جمموعة من رروف وأرقام ، 

لمصــطلح أرض ، وأمــا مطابقــة ل –الت جــو لععمــة نــداء الطــائرم الــيت تســتعمل يف اإلتصــا 
 –ض صـاالت أر الرمزي املعـادل لععمـة النـداء ، وهـي تسـتعمل للداللـة علـى الطـائرم يف اإلت        

 أرض اليت جتريها خدمات احلركة اجلوية. 
  ( References: Doc 4444, Doc 9694, Doc 9924 ) 
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130. Aircraft Observation 

The evaluation  of  one  or  more  meteorological  elements 

made from an aircraft in flight.  

 تَيبينينى )مشت لَيطرتنى( فِرؤكة
ان ةوايى يكى ههةَلسةنطاندنَيكة فِرؤكةكة لةكاتى فِريندا ئةجنامى ئةدات بؤ دياردةية

 زياتر .
 رصدم الطائرم

 تقييم جتريه الطائرم يف أثناء طريانها لظاهرم جوية أو أكثر.

( References: Annex 3, Doc 4444 ) 

 

131. Aircraft Operating Agency 

The person, organization or enterprise engaged in, or offering 

to engage in, an aircraft operation. 

 خستنى فِرؤكةِرَيكخراوى بةطةِر
ان ئـةدات يـ   كةسـَيك يـان ِرَيكخراوَيـك يـان ثِرؤذةيةكـة بـةَلَينى بةطةِرخسـتنى فِرؤكةيـةك        

 ئؤفةرَيك ثَيشكةش ئةكات بؤ
 بةطةِر خستنى فِرؤكةكة . 

 
 تشغيل طائرموكالة 

 يتعهد بتشغيل الطائرم أو يقدم عرضا لتشغيلها. شخص أو منظمة َأو مشرو  
 

( References: Annex 10 Volume II ) 
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132. Aircraft Operating Manual 

A manual, acceptable to the State of the Operator, containing 

normal, abnormal and emergency procedures, checklists, 

limitations, performance information, details of the aircraft 

systems and other material relevant to the operation of the 

aircraft. 

Note.— The aircraft operating manual is part of the operations 

manual. 

 ِرَيبةرى ئيش ثَيكردنى فِرؤكةكة
ِرَيكارة  تةواوى يداِرَيبةرَيكة ِرةزامةندى وآلتى بةطةِرخةرى فِرؤكةكةى لةسةردراوة كة تَي

ئةو  وردبينى وانى ئاسا ييةكان , نائاسايى يةكان  , ِرَيكارةكانى دؤخي كتوثِرى , ليستةك
نى مةكاردةكارى سيستزانيارييانةى  كة ثةيوةسنت بةكاركردنى فِرؤكةكة لةطةَل و

 بَيت .ة هةفِرؤكةكة  و  هةر بابةتَيكى تر كة ثةيوةندى بة كارثَيكردنى فِرؤكةكةو
  تَيبينى : ِرَيبةرى خستنةطةِرى فِرؤكة بةشَيكة لة ِرَيبةرى كردةكان .

 
 دليل تشغيل الطائرم،

 تياديـة عدليل رصلم موافقـة دولـة املشـغل عليـه ، يتضـمن السـياقات اإلعتياديـة وغـري اإل        
لطـائرم  بـأداء ا  وسياقات راالت الطواريء وقوائم التـدقيق واحملـدوديات واملعلومـات املتعلقـة    

 وتفاصيل أنظمة الطائرم ومواد أخرى هلا ععقة بتشغيل الطائرم. 
 دليل تشغيل الطائرم جزءا من دليل العمليات . –رظة. مع
 

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 9760, Doc 9868) 
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133. Aircraft Operator 

A person, organization or enterprise engaged in or offering to 

engage in an aircraft operation. 

 بةطةِرخةرى فِرؤكةكة )ئيش ثَيكةرى فِرؤكةكة(
َيـت   ئامادةب هةر كةسَيك يان ِرَيكخراوَيك يان دةزطايةك كة فِرؤكةيـةك ئـيش ثَيبكـات يـان    

 بؤ  ئيش ثَيكردنى.
 الطائرم مشغل

 .مؤسسة أو منظمة أو شخصا كان سواء تشغيلها يعرض أو طريان عملية أي يشغل من

  

( References: Annex 9, Doc 9944, Doc 9957, Doc 9973 ) 
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134. Aircraft Operators’ Documents 

Air waybills/consignment notes, passenger tickets and boarding 

passes, bank and agent settlement plan documents, excess 

baggage tickets, miscellaneous charges orders (M.C.O.), 

damage and irregularity reports, baggage and cargo labels, 

timetables, and weight and balance documents, for use by 

aircraft operators. 

 

 دؤكؤمَينتةكانى بةطةِرخةرى فِرؤكةكان
سـراوة  انى / نوئةمانةى خوارةوة ئةطرَيتةوة :  )ثسوَلةكان( دؤكؤمَينتةكانى كارطؤى ئامس 

ــؤ فرِ     ــةركةوتن ب ــؤردين( س ــارتى )ب ــةكان , ك ــى فِرؤك ــارطؤ و تكت ــانى ك ــة , نَيردراوةك ؤكةك
رمانو كـان , فـة  كـاآل زيادة دؤكؤمَينتى ثاكتاوكردنى دارايى بانكةكان و بريكارةكان , كـارتى  

ييةكان , ( , ِراثؤرتةكانى لـة نـاوبردن , سةرثَيضـ   M.C.Oرةمسة  هةمة جؤرةكانى تر   )
َيش و كـ كارتى ناسينةوةى كاآلكان و كةرةسـتةكان , خشـتةى كـاتى طةشـتةكان و ثسـوَلةى      

 بارةكان  بؤ بةكارهَينان لةاليةن وةبةرهَينةرانى فِرؤكةكةوة .
 

راتوثائق مشغلي الطائ
رم ود الطـائ مستندات الشحن اجلوي / إشعارات إرساليات الشحن وتتاكر الركاي وبطاقات صع
ــوكعء  وبطاقــات األمتعــة الزائــدم وأو    وم امــر الرســ ومســتندات التســوية املاليــة للبنــوك وال

تعـة والبضـائع   ( وتقارير التلفيات واملخالفات وبطاقات تعريف األم M.C.Oاملتفرقة     ) 
رات.عيد الررعت ومستندات الوعن واحلمولة ليستعملها مستثمرو الطائوجداول موا

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 
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135. Aircraft Proximity 

A situation in which, in the opinion of a pilot or air traffic 

services personnel, the distance between aircraft as well as their 

relative positions and speed have been such that the safety of 

the aircraft involved may have been compromised. An aircraft 

proximity is classified as follows: 

Risk Of Collision: The risk classification of an aircraft 

proximity in which  serious risk of collision has existed. 

 Safety Not Assured: The risk classification of an aircraft 

proximity in which the safety of the aircraft may have  

compromised. 

 No risk Of Collision: The risk classification of an aircraft 

proximity in which no risk of collision has existed. 

 Risk Not Determined. The risk classification of an aircraft 

proximity in which insufficient information was available to  

determine the risk involved, or inconclusive or conflicting 

evidence precluded such determination. 

 

 ةكانلَيك نزيكبونةوةى فِرؤك
وةى ت كـة مـا  دؤخَيكة لةاليةن فِرؤكةوان يان كارمةندانى مجوجؤَلى ئامسانييةوة ئةبينرَي

مةتيان سةر سـةال نَيوان فِرؤكةكان لةطةَل شوَين و خَيراييةكانيان بةشَيوةيةكة هةِرةشة لة
 ئةكات ، نزيكى فِرؤكةكانيش بةم شَيوةيةى خوارةوة ثؤَلني ئةكرَيت:

نــةوةى لينَيكــة بــؤ مةترســى دروسـتبوون لــة ئــةجنامى نزيــك بو مةترسـى ثَيكــدادان : ثؤ  -
 فِرؤكةكان لة مةترسييةكى ترسناك بؤ ِروودانى ثَيكدادان .

ى نزيــك ســةالمةتيةك بــآ دَلنيــايى ) بــة طومــان(  : ثؤلينَيكــة بــؤ مةترســى لــة ئــةجنام   -
 ة .بنةوبونةوةى فِرؤكةكان كة بة هؤيةوة سةالمةتى فِرؤكةكان ِرووبةِروى مةترسى ب
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  ِرؤكـةكان فمةترسى ثَيكدادان نيية : ثؤلينَيكة بـؤ مةترسـى لـة ئـةجنامى نزيكبونـةوةى       -
 مةترسى ثَيكدادانى لَيوة ِروونادات .

آ بـ ؤكـةكان  مةترسييةكى ناديار  : ثؤلينَيكة بؤ مةترسى لة ئةجنامى نزيكبوونةوةى فِر -
ــاوة      ــييةكى ض ــدنى مةترس ــؤ خةمالن ــةبَيت ب ــةك ه ــيض زانياريي ــةوةى ه ــا ئ ــراو ي ن ِروان ك
 بةَلطةيةكى دروست يان نادروست  كةبهَيَلَيت مةترسييةكة ديارى بكرَيت.

  

 التقاري بني الطائرات
ــة أن املســافات بــني طــائ      ــار أو موظفــو خــدمات احلركــة اجلوي ــا الطي ــة يــرى فيه رات ، رال

يـة .  نات املعباإلضافة ات موقعها وسرعتها كانم على النحو الـتي رمبـا هـدد سـعمة الطـائر     
 ويصنف التقاري بني الطائرات كما يلي: 

 خطر التصادم : تصنيف للخطـر النـاتج عـن تقـاري بـني طـائرات نشـأ عنـه خطـر جسـيم          
 حلدوث تصادم بسببه.  

رتمـال  السعمة غري مضمونة: تصنيف للخطر الناتج عن تقـاري بـني طـائرات نشـأ عنـه إ      
 بتعريض سعمة الطائرات للخطر.

ه خطـر  تصنيف للخطر الناتج عن تقاري بني طائرات مل ينشأ عن ال يوجد خطر تصادم :
 للتصادم بينها.

مــات اخلطـر مل يتحـدد: تصـنيف للخطـر النـاتج عــن تقـاري بـني طـائرات دون تـوافر معلو         
 ون تقـدير كافية لتقدير اخلطر املتوقـع ، أو وجـود أدلـة غـري قاطعـة أو متضـاربة رالـم د       

 مدى اخلطر. 
 

( References: Doc 4444 ) 
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136. Aircraft  Required  To Be Operated With  a  Co – Pilot 

A type of aircraft that is  required  to  be  operated  with a  co - 

pilot, as specified in the flight manual or by the air operator 

certificate.  

 

 ئةو فِرؤكانةى كة ثيويستييان بة ياريدةرى فِرؤكةوان هةية
ان كةرةكةيثَي ئةو فِرؤكانةية كة  لة ِرَيبةرى ئيش ثَيكردنكةيان يان بِروانامةى ئيش

 ةية .هوان دةقَيك هاتوة كة ئيشثَيكردنى فِرؤكةكة ثَيويستى بة ياريدةدةرى فِرؤكة
 

الطائرات اليت يتطلب تشغيلها وجود مساعد طيار
جـود  وا يتطلـب  الطائرات اليت ورد نص يف دليل تشغيلها أو يف شهادم املشغل على أن تشـغيله 

 مساعد طيار. 
 

( References: Annex 1 ) 
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137. Aircraft Security Check 

An inspection of the interior of an aircraft to which passengers 

may have had access and an inspection of the hold for the 

purposes of discovering suspicious objects, weapons, 

explosives or other dangerous devices, articles and substances. 

 
 ئاسايشيى فِرؤكةيةك  ىثشكنين 

ةَل طـةنآ لةطـ  ثشكنيين شوَينةكانى ناوةوةى فِرؤكةيةك كة رَيوا و طةشـتياران دةتـوانن  بي  
ايى لة ستى دَلنيئةو شتانةى كة هةلََطرياون لةاليةن ِرَيوا و طةشتيارةكان بةمةبةثشكنينى 

 .ةغةكراو نةبوونى شتى طوماناوى يان تةقةمةنى يان ئامِراز يان كةرةستة يان شتى قةد

 
للطائرم فحص األمينال

مولـة  شـياء احمل تفتي  األماكن داخل الطائرم اليت ميكن أن يصل اليها املسافرون وتفتي  األ
ية رات أو أمن قبل املسافرين لغرض التأكد من عدم وجود أجسام مريبة أو أسلحة أو متفج

أدوات أو مواد أو أشياء أخرى خطرم.
 

( References: Annex 17 ) 

 

138. Aircraft Security Search 

A thorough inspection of the interior and exterior of the aircraft 

for the purpose of discovering suspicious objects, weapons, 

explosives or other dangerous devices, articles or substances. 

 

 طةِرانى ئاسايشيى فِرؤكة
زينـةوةى  ثشكنينَيكة شـوَينةكانى نـاوةوة و دةرةوةى فِرؤكةيـةك ئةطرَيتـةوة مةبةسـت دؤ     

 َيت .ان هةر شتَيك كة قةدةغةكراوبهةر شتَيكى طوماناوى يان ضةك يان تةقةمةنى ي
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 طائرملل ميناألبحث ال
سـلحة أو  أتفتي  يشمل األماكن داخل وخارج الطائرم لغرض إكتشاف أية أجسام مريبـة أو  

 متفجرات أو أية أدوات أو مواد أو أشياء أخرى خطرم. 
 

( References: Annex 17 ) 

 

139. Aircraft Stand 

A designated area on an apron intended to be used for parking 

an aircraft.  

 شوَينى وةستانى فِرؤكة/ وةستَينطةى فِرؤكة
ؤ بنرَيت رئةهَيثاركى( وةستانى فِرؤكةكاندا بةكاطؤِرةثانى )شوَينَيكى دياريكراوة لة 

 وةستاندنى فِرؤكة .
مكان وقوف الطائرات

الطائرات منطقة معينة يف سارة وقوف الطائرات تستخدم لوقوف

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9881 ) 
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140. Aircraft Station (RR S1.83) 

A mobile station in the aeronautical mobile service, other than 

a survival craft station, located on board an aircraft. 
 

 (1.83RRSوَيستطةى فِرؤكة   )
كان جطـة  وَيستطةيةكى جوآلوة لة خزمةت طوزاري فِرينى جوآلوى باركراو لةسـةر فِرؤكـة  

 لةو وَيستطةيةى كة لة بنةرةتدا لةسةر فِرؤكةكةداية .
 

 ( 1.83RR Sنو  ) طائرم الحمطة 
طــة حمطــة متنقلــة ضــمن خدمــة الطــريان املتنقلــة حممولــة علــى مــنت الطــائرم غــري احمل    

 املوجودم أصع بالطائرم.
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

141. Aircraft Type Groupings or Aircraft Type Group 

Aircraft are considered to belong to the same group if they are 

designed and assembled by one manufacturer and are of 

nominally identical design and build with respect to all details 

which could influence the accuracy of height-keeping 

performance. 

 

 كؤمةَلةى شَيوةى فِرؤكةكان
ة لـ َيتنـةوة  ) كؤمثانيا(  يان يةك دروستكةر ديـزاين و كـؤي كردب   ئةو فِرؤكانةى  كة يةك

ــةكرَين        ــة ئةذمارئ ــةمان كؤمةَل ــة ه ــةروةها ل ــةكرَين  ,ه ــة ئةذمارئ ــةمان كؤمةَل ــةر  ئه ةط
ةيوةسـت  تةنانةت بةناويش هاو جوت بن لة شَيوازى ديزاين و دروسـتكردنى فِرؤكـةكان ث  

اركردنى ردن لة كاربكاتة سةر ثارَيزطارى كبةو ووردةكارييانةى كة دةتوانَيت لة بَلنديدا ك
 فِرؤكةكة .
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الطائرات طرع جمموعات
 تطابقـة م كانـم  وارـد، و اذا  صـانع  ومجعها صممها إذا اجملموعة نفس من الطائرات تعتد

 أداء دقة يف تؤثر أن ميكن اليت بكل التفاصيل يتعلق فيما والصنع ريث التصميم من امسيا،

 .العلو على احملافظة
 

( References: Doc 9574, Doc 9937  ) 

 

142. Aircraft — Type Of 

All aircraft of the same   basic   design   including all 

modifications thereto except those modifications which   result 

in  a  change in handling or flight characteristics.  

 لةجؤرى –فِرؤكة 
يـةكى  ؤِرانكارو فِرؤكةية ئةطرَيتةوة كة  هةمان ديزاينى بنةِرةتى هـةبَيت و  هـةموو ط  ئة 

ــة رِ     ــارى ل ــؤى طؤرانك ــة ه ــة  دةبَيت ــةى ك ــةو طؤِرانكارييان ــة ل ــت جط ــدا كرابَي ــةكانىتَي  ةوش
 . فِرؤكةكة

 
 نو من ال –طائرم 

ثناء تتتضـمن مجيـع التعـديعت الـيت أجريـم بإسـ      نفـس التصـميِم األساسـِي    مـن  طائرم ل ك
 التعديعت اليت تؤدي ات إرداث تغريات يف خصائص الطائرم.  

 
( References: Annex 1 ) 

 

143. Aircraft/Vehicle 

May be used to describe either a machine or device capable of 

atmospheric flight, or a vehicle on the airport surface 

movement area (i.e. runways and taxiways). 
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 فِرؤكة / طاليسكة
ك كة امِرازَين ئَيك ياةردةستة واذةيةكة دةتوانرَيت بةكاربهَينرَيت بؤ ناساندنى بزوَين

 )لةسةر خانةبتوانَيت بفِرَيت يان طاليسكةيةك جبوَلَيت لة ناوضةى مجوجؤَلى فِرؤكة
 فِرطة يان لةسةر ) تةكسى وةى ( ِرارةوى  هَيوربونةوة ( .

 
  عربة طائرم /

حـرك يف  مصطلح ميكن أن يستعمل لوصف ماكنة أو وسيلة قادرم علـى الطـريان أو عربـة تت   
 ) على املدرج أو على ممرات الزوفان (.    منطقة احلركة باملطار

 
( References: Doc 9688 ) 

 

144. Air Defence Identification Zone 

Special designated airspace of defined dimensions within 

which aircraft are required to comply with special identification 

and/or reporting procedures additional to those related to the 

provision of air traffic services (ATS). 

 

 ناوضةي تةرخانكراو بؤ بةرطرى ئامسانى
َيت   ان ئةكرؤكةكاريكراو كة تيا داوا لة فِر)كايةيةكى ئامسانيية ( بة ِرووبةرَيكى دي 

ان بؤ َيكارةكة ِرب ثابةند بن  ثابةندبن بة نيشانةى ناساندنى  فِرؤكةكانيان لةطةَل / يان
 ةشكردنىَيشكثَيِراطةياندنى شوَينةكانيان زياد لةو ِرَيكارانةى  كة تايبةتن بة  ث

 خزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايى .
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 لدفا  اجلوي املخصصة لنطقة امل

  

خاصة و  ذو أبعاد حمددم  ضمنه يتطلب من الطائرات أن تلتزم بععمة تعريفجمال جوي 
ركــة أو ســياقات لإلبــعغ عــن مواقعهــا إضــافة للســياقات املخصصــة لتقــديم خــدمات احل     /

 اجلوية. 

 

( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 
 

145. Air-Ground Communication 

Two-way communication between aircraft and stations or 

locations on the surface of 

the earth. 

 ثةيوةندى هةوا بة زةمني
كان و وَيسـتطة  شوَينةكانى سـةرزةوى و وو ئاِراستة لة نَيوان فِرؤكةكان ثةيوةندييةكة بة د

 و /يان  لة نَيوان فِرؤكةكان  و شوَينةكانى سةرزةوى .
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 أرض –إتصال جو 
 إتصال بإجتاهني بني الطائرات وحمطات أو مواقع على سطح األرض.

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

Doc9432 )  

 

146. Air-Ground Control Radio Station 

An aeronautical telecommunication station having primary 

responsibility for handling communications pertaining to the 

operation and control of aircraft in a given area.  

 

 زةوىوَيستطةى ثةيوةنديية ِراديؤييةكانى هةوا بة 
تـة  ى دةكةوَيوَيستطةيةكة بؤ ثةيوةنديية فِرؤكةوانييـةكان ,  دابينكردنـى ثةيوةندييـةكان   

 .  ريكراودائةستؤ  ثةيوةست بة كردةى فِرؤكةكان و ضاودَيرى كردنيان لة ناوضةيةكى ديا
 

أرض –مراقبة اإلتصاالت الراديوية جو حمطة 
ت الطـائرا  تصـاالت املتعلقـة بعمليـات   حمطة إتصاالت طـريان تقـع عليهـا مسـؤولية تـأمني اإل     

 ومراقبتها يف منطقة معينة.
( References: Annex 2, Annex 10 Volume II ) 
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147. Air-Initiated Comm-B (AICB) Protocol 

A procedure initiated by a Mode S aircraft installation for 

delivering a Comm-B message to the ground. 

 

  B ( AICB ) –Commِرَيكةوتننامةى ثةيوةندييةكان لة جؤرى 
ــةند رَيكارَيكــ  ــؤرى      ةض ــتمى ج ــةى سيس ــة ِرَيط ــازييةكة ل ــان كارس ــاركراو لة Sي ــةر ى ب س

 بؤ زةوى .  Comm – B   ردنى نامةىفِرؤكةكان دةكرَيت بؤ نا
 

  B ( AICB ) –Commعقد اإلتصاالت من النو  
إلرسـال   احملمولـة علـى مـنت الطـائرم    S إجراءات أو سياقات تتم من خعل منظومة الـنم   

 ات األرض .  Comm – Bرسالة 
 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 

148. Airline 

As provided in Article 96 of the Convention, any air transport 

enterprise offering or operating a scheduled international air 

service. 

 كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى 
ــة     ــة هةواييــ ــةت طوزارييــ ــانى  ,   خزمــ ــتنةوةى ئامســ ــؤ طواســ ــةك بــ ــةر دامةزراوةيــ هــ

ثَيشـكةش   َيكـةوتن نامـةى شـيكاغؤ   لـة َِرِ  96نَيودةوَلةتييةكان بـةثآى بةنـدةكانى مـادةى    
 ئةكات .

شركة الطريان
مـن   96 أي مؤسسة للنقل اجلوي تقدم أو تشغل خدمات جويـة دوليـة طبقـا ألركـام املـادم     

اإلتفاقية ) إتفاقية شيكاغو(.
( References: Annex 9,  Doc 9957 ) 
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149. Airmanship 

 The consistent use of good  judgement  and   well - developed 

knowledge, skills and attitudes to accomplish flight objectives. 

 ِرةوشى كةسى فِرينزان 
ارى َيـت بِريـ  كةسَيكة كة خـاوةنى زانيـارى بَيـت و لَيهـاتويى و شـارةزايى هـةبَيت كـة بتوان       

  دروست بدات بؤ بةِرَيكردنى  طةشتَيك و ئةجنام دانى ئاماجنةكانى.

 

جل اجلومواصفات ر
اع إلجن شخص يتمتع مبعرفة ومهارات ومواقف متكنه من إختاذ قرارات صحيحة وثابتة

أهداف الررلة
( References: Annex 1 ) 

 
150. AIRMET Information 

Information issued by a meteorological watch office 

concerning the occurrence or expected occurrence of specified 

en-route weather phenomena which may affect the safety of 

low - level aircraft operations and which was not already 

included in the forecast issued for low level flights in the Flight 

Information Region ( FIR) concerned or sub – area thereof.  
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 بةطةِرحسنتى دياردة هةواييةكانى يزانيار
َيش ضةند زانيارييةكة نوسـينطةى ضـاودَيرى كـةش و هـةوا دةرى ئـةكات سـةبارةت بـة ثـ        

هؤي ئــةو وودانــى ديــاردة كــةش ناســيةكان لــة قؤناغَيكــدا و لةســةر رَيرةوَيــك  بــة بينــى ِر
 زمةكانىتةنزانيارييانةوة   كاريطةرى لةسـةر سـةالمةتى فِرؤكـةكان هـةبَيت  لةسـةر ئاسـ      

نى بينيـةكا  فِرين   بة مـةرجَى ئـةو زانيارييانـة لـةوةوثَيش  نـةهاتبَيت لـة  ِريـزى ثـَيش        
ينــى ثَيشــووترى دةرضــوو بــؤ طةشــتةكان بــؤ ئــةو ئاســتة نزمانــة لــة ناوضــةى زانيــاري فرِ 

 تايبةمتةند يان لةهةر ناوضةيةكى الوةكى  تر سةربةو ناوضةية

 

 

 معلومات األرصاد اجلوية التشغيلية
وية هر جمعلومات يصدرها مكتب مراقبة األروال اجلوية عن ردوث أو توقع ردوث ظوا

تويات ى مسمعينة يف مررلة أثناء الطريق من شأنها أن تؤثر على سعمة الطائرات عل
لى جلوية عاعت الطريان املنخفضة ، ومل تكن قد أدرجم من قبل يف التبؤات الصادرم للرر

 ه. لتابعة  رعيةفليم معلومات الطريان املختص أو يف أي منطقة املستويات املنخفضة يف إق
 

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

 

151. Air Navigation Services 

This term includes air traffic management (ATM), 

communications, navigation and surveillance systems (CNS), 

meteorological services for air navigation (MET), search and 

rescue (SAR) and aeronautical information 

services/aeronautical information management (AIS/AIM). 

These services are provided to air traffic during all phases of 

operations (approach, aerodrome and en route). 
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 خزمةت طوزارى كةشتيةوانى
 دةستة واذةكة ئةم بابةتانة ئةطرَيتةوة:

 ATM ئامسانىخزمةت طوزارييةكانى بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى  -

 CNSسيستمةكانى ثةيوةندى و كةشتيوانى و)سوسةكردن( بينينطَيِرى  -

 MET خزمةت طوزارى تَيبينى كةش و هةوا -

 SMR خزمةتى طةِران و فرياكةوتن -

 AIS ية فِرؤكةوانييةكانخزمةتى زانياري -

ةك وئةو خزمةت طوزارييانـة لـة هـةموو قؤناغـةكانى بةطـةر خسـنت ثَيشـكةش ئـةكرَين          
 )نزيك بونةوة , فِرؤكةخانة و لةسةر ِرَيِرةوةكان(

 
 خدمات املعرة اجلوية

املعرة  ( ونظم اإلتصاالت وATMيشمل هتا املصطلح خدمات إدارم احلركة اجلوية ) 
ذ ) ( وخدمة البحث واإلنقاMET( وخدمات األرصال اجلوبة ) CNSواإلستطع  ) 

SAR ( وخدمة معلومات الطريان  )AISرل (. وتقدم هته اخلدمات  يف مجيع مرا
  العمليات ) اإلقرتاي واملطار وأثناء الطريق ( .

 

( References: Doc 9161, Doc 9734 Part A and Part B )  

 

152. Air Navigation Services Provider (ANSP) 

Any entity providing ATM and/or other air navigation services 

mentioned above. 

 

 ثَيشكةش كارى خزمةت طوزارييةكانى كةشتيوانى ئامسانى
ةو ئانى يان هةرثَيكهاتةيةك يان هةر اليةنَيك بتوانَيت خزمةت طوزاريى كةشتيوانى ئامس

 ت .لة ثَيشةوة ئاماذةيان ثَيدراوة دابني بكا خزمةتطوزارية كةشتيوانيانةى كة
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 مقدم خدمات املعرة اجلوية
 ععه. رم أأي كيان يوفر خدمات املعرة اجلوية و/أو خدمات املعرة اجلوية املتكو

( References: Doc 9161 ) 

 

153. Air  Operator 

The air operator is a person, organization or enterprise engaged 

in or offering to engage in an aircraft operation. 

 كارطةرى هةوايى
ى طةِرخسـتن هةركةسَيك يان دةزطايةك يان ِرَيكخراوَيك يان كؤمثانيايـةك هةسـتَيت بـة بة   

 نةكة .فِري كردةى ثِرؤسةى )كردةى( فِرين  يان ئامادةيى هةبَيت بؤ جَيبةجَيكردنى
 اجلوي املشغل
 ضتعـر  أو طـريان  عمليـة  بتشـغيل  تقـوم  شـركة  أو منظمـة  أو خصشـ  أي هو اجلوي املشغل
 .بتشغيلها القيام

( References: Doc 9973 ) 

 

154. Air Operator Certificate (AOC) 

A certificate authorizing an operator to carry out specified 

commercial air transport operations. 

 )AOC(نىبِروانامةى ئيشثَيكةرى ئامسا
سةكانى ثرؤ بروانامةيةكة ِرَيطة بة ئيشثَيكةرى ئامسانييةكة ئةدات بؤ ئةجنام دانى

 )كردةكانى( طواستنةوةى ئامسانيى بازرطانيى سنوردار .

 
 (AOCاجلوي )  املشغل شهادم
 .جتاري حمددم جوي نقل بعمليات القيام املشغيل ختول شهادم هي

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 8335, Doc 9734 

Part A and Part B, Doc 9760, Doc 9868, Doc 1002 ) 
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155. Airport Authority 

The entity responsible for the operational management of the 

airport. 

 دةستةآلتى فِرؤكةخانة
ةطةِرى ئــةو اليةنــة بةرثرســةية يــان ئــةو ثَيكهاتــة بةرثرســةية لــة بــةِرَيوةبردنى خســتن   

 فِرؤكةخانة.
 

 املطار سلطة
  .للمطار التشغيلية االدارم عن املسؤول الكيان

 
( Reference : Doc 9830 ) 

 

156. Airport Phase of Operations 

Any or all phases of aircraft operations involving approach, 

landing, take-off and/or 

departure. 
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 قؤناغى ضاالكييةكانى فِرؤكةخانة
بة  يوةسنتفِرين يان تةواوى قؤناغى كردةكان  كة ثةقؤناغةكانى  هةر قؤناغَيك لة 

 ن( .َلسانزيك بونةوة و نيشتنةوة و هةَلطةِران يان بةجآ هَيشنت  )دةرضوون و هة
 

 ة عمليات املطارمررل
قـع     بـوط  واإل أي مررلة من العمليات أو مجيع مرارل العمليات اليت تتعلق بـاإلقرتاي واهل 

 و/أو املغادرم. 
( References: Doc 9161 ) 

 

157. AIRPROX 

The code word used in an air traffic incident report to designate 

aircraft proximity. 

 ربروكس(ئامبازبوون )اي
انى ؤَلى ئامسـ دةستة واذةيةكة بةكاردةهَينرَيت بؤ ئاطاداركردنةوة لـة ِرووداوةكـانى مجوجـ   

 بة ماناى نزيكبونةوةى دوو فِرؤكةكة لةيةكرت.
 

أيربروكس
 رتني .املصطلح املستخدم يف التبليغ عن وقائع احلركة اجلوية وهو يعين تقاري طائ

 
( References: Doc 4444 ) 
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158. Air – Report 

A report from an aircraft in flight  prepared  in  conformity  

with requirements   for   position,   and   operational    and/or   

meteorological reporting.  

Note.— Details of the AIREP form are given in the PANS-

ATM (Doc 4444). 

 ِراثؤرتى هةوايى
جةكانى مةر ِراثؤرتَيكة لة فِرؤكةيةكةوة ئامادة دةكرَيت  لةكاتى فِرينيدا بةثَيى

 .ةوا ئاطاداركردنةوة لة شوَينةكةى يان لة كردةكان يان لة بارودؤخى كةش و ه
 دا هاتوة. 4444ووردةكارى ِراثؤرتى هةوايى لة دؤكؤمينتى  تآبينى :

                         

 قرير اجلويالت
و عـن  ألعمليـات  تقرير من طائرم أثناء طريانها يعد طبقا لشروط اإلبعغ عن املوقع أو عن ا

 األروال اجلوية. 
 Doc 4444:  تفاصيل التقرير اجلوي متكورم يف املستند الدولي معرظة 

( References: Annex 3, Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 
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159. Air Safety Charge 

A levy applied to passengers that is designed specifically to 

contribute towards the recovery of RSOO costs for providing 

safety oversight services. 

 باجى سةالمةتى هةوايى
لـة   رى كردنـة باجَيطة لةسةر طةشتيار يان ِرَيوا دائةنرَيت و مةبةست لة وةرطرتنى بةشدا

 ةيكات بـؤ ةوةى ئةو خةرجيانةى كة ِرَيكخراوى ناوضـةيى بـؤ سـةالمةتى ئامسـانى ئـ     طَيِران
 دابينكردنى خزمةت طوزارييةكانى ضاودَيرى سةالمةتى.

 
 اجلوية السعمة رسم

 التكـاليف  داسـرتدا  يف املسـاهمة  إت التحديد وجه على وتهدف املسافرين على ُتفرض جباية

 راقبـة م خـدمات  تـوفري  سـبيل  يف اجلويـة  السـعمة  إقليميـة ملراقبـة   منظمـة  تتكبـدها  اليت

 .السعمة

( References: Doc 9734 Part A and Part B ) 

 

160. Airshed 

Mass of air that behaves in a coherent way with respect to the 

dispersion of emissions. For the purpose of dispersion studies 

performed with numerical models, it can therefore be 

considered as a single analysis and management unit. 

 

 اهةوبارستة 
ونى بارسـتةيةك  هةوايـة بـة ضــِرييةك ئةجوَلَيتـةوة كـة ثةيوةنـدى هةيــة بـة ثـةرش بــو        

ــة      ــة  ب ــبونانةى ك ــةو ثةرش ــةوةى ئ ــتى لَيكؤَلين ــؤ مةبةس ــةِريوةكان( ، وة ب ــةى من)دةرث ون
 .ابنرَيت دووئةدات دةتوانرَيت  وةك يةكةيةكى شى كردنةوة و كارطَيرى تاك ذمارةيى ِر
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 مستجمع اهلواء
 ض دراسـات كتلة من اهلواء تتصرف بطريقة متماسكة فيما يتعلق بتشتم اإلنبعاثات. ولغـر 
   ة مفردم.التشتم اليت جترى بنماذج رقمية ميكن لتلك إعتبارها وردم  حتليلية وإداري

 
( References: Doc 9889 

 

161. Airship 

A power-driven lighter-than-air aircraft.  

 باَلؤنى بزوَيندار
 .هةوايى سكةىئامِرازَيكة ئةفِرَينرَيت بة بةكارهَينانى وزةيةك سوك تربَيت لة طالي

 
  ذو حمرك منطاد

 وسيلة تقاد بإستخدام الطاقة أخف من املركبة اهلوائية.
 

( References: Annex 1, Annex 7 ) 
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162. Airside 

The movement area of an airport, adjacent terrain and buildings 

or portions thereof, access to which is controlled. 

 

 وضةى ئامسانى ناوضةى هةوايى / نا
ى راوةكانامةزناوضةى مجوجؤَلى فِرؤكةكانة لة ناو فِرؤكةخانةكةدا ، لةطةَل زةوى و د

ى يةوة دَيردةوروبةرى فِرؤكةخانة  يان بةشَيك لةو دامةزراوانة كة  لةِرَيطةى ضاو
 دةتوانرَيت بيان طةيتآ. 

 
 اجلانب اجلوي

م حتـ ل اليهـا  و جـزء منهـا يكـون الوصـو    منطقة حتركات املطار واألراضي واألبنية اجملـاورم أ 
 املراقبة.

 

( References: Annex 17 ) 
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163.Airspace 

          

Class A 

Restricted airspace where all operations must be conducted 

under IFR or SVFR. All aircraft are subject to ATC clearance. 

All flights are separated from each other by ATC. 

 

Class B 

Airspace where operations may be conducted under IFR or 

SVFR or VFR. All aircraft are subject to ATC clearance. All 

flights are separated from each other by ATC. 

 

Class C  

Airspace where operations may be conducted under IFR or 

SVFR or VFR. Entering Class C airspace only requires radio 

contact with the controlling air traffic authority, though an ATC 

clearance will ultimately be required. 

 

 كايةيى ئامسانى
ــؤرى   ــةى جـ ــا      : Aكايـ ــانى تيـ ــةرجةم كردةكـ ــةكات سـ ــت ئـ ــنوردارة ثَيويسـ ــةيكى  سـ كايـ

ضــاو يــان بةرجةســتةبكرَيت بــةثَيى بنــةماكانى فِرينــى ئــامَيرى يــان بنــةماكانى فــِرين بة 
ودَيرى كَيفـي ضـا  بنةماكانى فِرين بة بينينى تايبةت ، تَييدا هةموو فِرؤكـةكان  لـة ذَيـر رِ   

 ةكاتةوة.انيدان ، ضاودَيرى ئامسانى  هةموو طةشتةكان لة يةكرتى جيادمجوجؤَلى ئامس
َيى كايةيةكـة دةكرَيـت سـةرجةم كردةكـانى تيـا بةرجةسـتةبكرَيت بـةث       : Bكايةى جـؤرى  

كـةكان  جةم فِرؤبنةماكانى فِرينى ئامَيرى ، فِرين بةضاو ، فِرين بة بينينى تايبةت و سةر
رتى ان لةيـةك و ضـاودَيريى ئامسـانى  هـةموو طةشـتةك     لةذَير ِركَيفي ضاودَيريى ئامسانيدان

 جيادةكاتةوة .
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َيى كايةيةكـة دةكرَيـت سـةرجةم كردةكـانى تيـا بةرجةسـتةبكرَيت بـةث        :Cكايةى جؤرى 
او نـ ضـون بـؤ    بنةماكانى فِرينى ئامَيرى ، فِرين بةضاو ، فـِرين بـة بينينـى تايبـةت بـةآلم     

ى ة ضـاودَير ةىل لةطةَل ئةو دةستةآلتةى كناكرَيت بآ طرتنى ثةيوةندييةكى بَيت Cكايةى 
ى ى مجوجؤَلمجوجؤَلى هةوايى دةكات هةرضةندة لة كؤتاييدا ثَيويستة مؤَلةت لة ضاودَير

 ئامسانييةوة وةربطريَيت.

 

 اجلوي اجملال

 وفقـا  العمليـات  مجيـع  فيـه  ُتجـرى  أن جيـب  مقيـد  جوي : جمال Aالفئة  من اجلوي اجملال

 أو اآللي الطريان لقواعد
 لطائراتا مجيع  فيه وختضع .اخلاصة البصري الطريان قواعد  أو البصري الطريان قواعد

 رعتالـر  مجيـع   فصـل  اجلويـة  مراقبـة احلركـة   وتتـوت  .اجلوية احلركة مراقبة لتصريح

 .بعض من بعضها
 لقواعـد  وفقـا  العمليـات  مجيـع  فيـه  ُتجـرى  أن جيوع جوي :جمال Bالفئة  من اجلوي اجملال

 فيـه  ختضـع و .اخلاصـة  البصـري  قواعد الطريان أو البصري قواعد الطريان أو لياآل الطريان

 فصـل  ةاحلركـة اجلويـ   مراقبـة  وتتـوت  .اجلويـة  احلركـة  مراقبة لتصريح الطائرات  مجيع

 .بعض من بعضها الررعت مجيع
 لقواعـد  اوفقـ  العمليـات  مجيـع  فيه ُتجرى أن جيوع جوي : جمال Cالفئة  من اجلوي اجملال

وال يقتضـي   قواعـد الطـريان البصـري اخلاصـة.     أو البصـري  الطـريان  قواعد أو اآللي انالطري
  مراقبـة سوى إتصال بالعسـلكي مـع السـلطة الـيت تتـوت      Cدخول اجملال  اجلوي من الفئة 

اقبـة  مر مـن  تـرخيص  علـى  األمـر  نهايـة  يف احلصول ضرورم من الرغم على احلركة اجلوية
  اجلوية.  احلركة

 
( References: Doc 1031 ) 
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164. Airspace Concept 

An airspace concept describes the intended operations within 

an airspace. Airspace concepts are developed to satisfy explicit 

strategic objectives such as improved safety, increased air 

traffic capacity and mitigation of environmental impact. 

Airspace concepts can include details of the practical 

organization of the airspace and its users based on particular 

CNS/ATM assumptions, e.g. ATS route structure, separation 

minima, route spacing and obstacle clearance. 

 

 بريؤكةى كايةى ئامسانى
,   امسانيـدا ئاماذةية بؤ ئةو كردانـةى كـة بـة نيازبَيـت بةطـةِرخبرَين لـة هـةر كايةيـةكى ئ        

ــةي ئامسان  ــةمكةكانى كاي ــرتا   ض ــة س ــى ئاماجن ــؤ دابينكردن ــةنرَيت ب ــا دائ ــةى تي تيجية ييةك
ردنـةوةى  ديارةكان، وةك باشكردنى سةالمةتى ، فراوانكردنـى مجوجـؤَلى ئامسـانى و كةمك   

يـى  تنى كردةكاريطةرى فِرين لةسةر ذينطة ، بريؤكةى  كايةى ئامسانى وردةكارى ِرَيك خس
 وييـةكان   طرتن  لـة بـوارى ثةيوةنـدى   كايةى ئامسانى  لةخؤ دةطرَيت لةطةَل سـوود لَيـوةر  

مياتــةى   كةشــتيوانى و بينينطَيــِرى و بــةِرَيوةبردنى مجوجــؤَلى ئامســانى بــؤ منومــة طر,       
نةخشةســــازى جؤرةكــــانى ِرَيــــرةوة ئامسانيــــةكان و ديــــارى كردنــــى كــــةمرتين مــــاوةى  

 جياكردنةوةى فِرؤكةكان و ِرزطاربوون لةبةر بةستةكان.
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 اجلوي اجملال مفهوم
 توضـع و بعينـه  جـوي  جمـال  أي يف تشـغيلها  املزمـع  العمليـات  اجلـوي  اجملـال  هـوم مف يصـف   

 وعيـادم  ة،السـعم  حتسـني  مثـل  علنيـة،  اسـرتاتيجية  أهـداف  اجلوية لتلبية اجملاالت مفاهيم

 مفـاهيم  ضـمن وتت البيئة. على الطريان تأثري من والتخفيف اجلوية، للحركة املتارة السعة

 افرتاضـات  إت ااسـتناد  بـه  اجلوي واالنتفا  للمجال العملي ظيمالتن تفاصيل اجلوية اجملاالت

 فرتاضـات ا مثـل  اجلويـة،  احلركـة  و ادارم واملعرـة واالسـتطع    خبصوص االتصـاالت  حمددم

 بـني  اعـدم واملب بـني الطـائرات،   للفصل الدنيا واحلدود اجلوية، احلركة خدمات طرق هيكل

 .العوائق من واخللوص اجلوية، الطرق
 

( References: Doc 9613, Doc 9905, Doc 9992 ) 

 

165. Airspace Management 

The process by which airspace options are selected and applied 

to meet the needs of the ATM community. 

 

 بةِرَيوةبردنى كايةى ئامسانى 
لـة   كرَيت وبمسانى ديارى كردةيةكة بةهؤيةوة دةتوانرَيت بذاردة تايبةتةكان بة كايةى ئا

سـن  ةى بةرثرهةمان كاتدا جَيبةجَيبكرَين بؤ مسؤطةر كردنى ثَيويستييةكانى ئةو اليةنان
 .ATMلة بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى ئامسانى 

 
 وياجل الفضاءإدارم 
 يـة راجـات  يتم من خعهلا حتديد اخليارات اخلاصـة بالفضـاء اجلـوي وتطبيقهـا لتلب     عملية

 عن عمليات إدارم احلركة اجلوية.  اجلهات املسؤولة

 

( References: Doc 9882 ) 
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166. Air-Taxiing 

Movement  of  a  helicopter/VTOL  above   the   surface   of an 

aerodrome, normally in ground effect   and   at  a  ground  

speed normally less than 37 km/h (20 kt). 

Note.— The actual height may vary, and some helicopters may 

require air-taxiing  above 8 m (25 ft) AGL to   reduce   ground   

effect turbulence   or provide  clearance for cargo slingloads. 

 

 باَلةفِرآ لة بةرزييةكى نزمدا
وة  و َيتةبةستونى بةرزئةب جوَلةى فِرؤكةيةكى هةىل كؤثتةر يان ئةو فِرؤكةيةى كة

يةوة , ( لةسةر ِرووى فِرؤكةخانةكة بةهؤي كاريطةريى زةوي VTOLئةنيشَيتةوة  )
دا  كةمرتبَيت كم لة  كات  ذمَيرَيك 37خَيراييى ِرؤيشتنى  فرؤكةكة لة سةر زةوى  لة 

 طرآ(. 20)
 

ت ست دةكاَيويدةكرَيت بةرزايى فرؤكةكان جياوازييان هةبَيت ، هةندآ جار ث تَيبينى :
اَلة فِرَىبكةن م لةسةر ِرووى فِرؤكةخانة ب8هةندآ لةو هةليكؤثتةرانة لةبةرزييةكى تا 

دنةوةى ِركربؤ كةمكردنةوةى طَيذةَلوكة لةسةر زةوى و يان مانةوةيان ماوةيةك بؤ شؤ
 طوريس بؤ هةَلطرتنى كةرةستةى ثَيويست لة دةرةوةى فرؤكةكة .

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 التحليق على أرتفا  منخفض
عـادم بفعـل    حترك طائرم هيليكوبرت أو طائرم عمودية اإلقع  واهلبوط فوق سطح املطـار ، 

 20سـاعة )  كيلـومرتا يف ال  37تأثري األرض وبسرعة السري على األرض تكون عادم أقـل مـن   
 عقدم (. 
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لـق  حتوبرت أن مر يف بعض طائرات اهلليكمعرظة: قد يتفاوت العلو الفعلي ، وقد يتطلب األ
 على إرتفا  يزيد على

ض أو قــدم ( فــوق ســطح األرض ، خلفــض اإلضــطراي النــاتج عــن تــأثري األر 25أمتــار )  8
 لرتك مسافة كافية   حلمل البضائع باحلبال خارج الطائرم.

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 
167. Air Temperature 

The temperature indicated by a thermometer exposed to the air 

in a place sheltered from direct solar radiation (degree Celsius, 

°C). 

 ثلةى طةرمى هةوا
اوة واكةى كـر لة طةرميةية كة طةرمى ثَيوى طةرما نيشانى ئةدات لة شوَينَيكدا كةهةئةو ث

 و  ئارام بَيت و لة ذَير كاريطةرى تيشكى خؤرى ِراستةوخؤدا نةبَيت.
  

 درجة ررارم اهلواء
نأى عـن  مكان مب درجة احلرارم اليت يشري اليها ميزان احلرارم عندما يكون معرضا للهواء يف

 سي املباشر ) درجة مئوية ( اإلشعا  الشم

( References: Doc 9837 ) 
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168. Air-to-Ground Communication 

One-way communication from aircraft to stations or locations 

on the surface of the 

earth. 

 ى هةوا بةزةوىيثةيوةند
بـؤ   ةكانـةوة ان لـة فِرؤك ثةيوةندييةكى يةك ئاِراستةية لة فِرؤكةكانةوة بـؤ وَيسـتطةكان يـ   

 شوَينةكانى سةر زةوى .
 

 اإلتصال من اجلو ات األرض
 إتصال يف إجتاه وارد من الطائرات ات حمطات أو مواقع على سطح األرض. 

 
( References: Annex 10 Volume II,  Doc 4444 ) 

 

169. Air Traffic 

All aircraft in flight or operating on the manoeuvring area of an 

aerodrome. 

 مجوجؤَلى هةوايى
 ن .ي داسةرجةم ئةو فِرؤكانةي كة لة ئامساندان يان لة ناوضةى مجوجؤَلى ئامسان

  

 احلركة اجلوية
 مجيع الطائرات املوجودم يف اجلو أو يف منطقة املناورم باملطار.

 
( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 4444, Doc 9432, Doc 

) art A and Part BP 9734 
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170. Air  Traffic  Advisory   Service 

A   service   provided   within  advisory airspace to ensure 

separation, in so far as practical, between aircraft which are 

operating on IFR flight plans. 

  

 خزمةتطوزارى ِراوَيذكارى مجوجؤَلى هةوايى
 رخسـتنةوة خزمةتَيكة لة ناو كايةى ئامسانيدا ثَيشكةش ئةكرَيت بؤ دةسـتةبةركردن و دو 

 . ئامَيرى ) ئةوةندةى طوجناو بَيت(  لة نَيوان ئةو فِرؤكانةى  كة ئةفِرن بة فِرينى
 

اخلدمة اإلستشارية للحركة اجلوية
ا طري طبقتاليت  خدمة تؤدى يف داخل جمال جوي إستشاري لضمان املباعدم ، بني الطائرات

 خلطة طريان آلي. 
 

( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 4444 ) 

 

171. Air Traffic Control ( ATC ) Clearance 

Authorization for an aircraft to proceed under conditions 

specified by an air traffic control unit. 

Note 1.— For convenience, the term “air traffic control 

clearance” is Frequently abbreviated to “clearance” when used 

in appropriate contexts. 

Note 2.— The abbreviated term “clearance” may be prefixed 

by the words “taxi”, “take-off”, “departure”, “en route”, 

“approach” or “landing” to indicate  the particular portion of 

flight to which the air traffic control clearance relates. 
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 بةرطةى )ِرَيطةثَيدانى(ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى 
رى ضاودَي ةكةىِرَيطةثَيدانَيكة بؤ فِرؤكةيةك دةرئةضَيت كة كاربكات  بةو مةرجانةى ي

 ئامسانى مجوجؤَلى هةوايى ديارى ئةكات .
 كورتى مسانى بةبؤ ئاسانكارى زؤرجار رَيطةثَيدانى ضاودَيرى مجوجؤَلى ئا : 1تَيبينى  
 هَينان بة )رَيطةثَيدان( ناوزةد دةكرَيت.بؤ بةكار
شنت ، رؤي ةم وشانةلدةكرَيت دةستةواذةى )رَيطةثَيدان( بلكَينرَيت بةيةكَيك  : 2تَيبينى  

نةوة ، زيك بوو، ن )تاكسى( ، هةَلطةِران ، بةجآهَيشنت ، ِرَيكو ثَيك لة رَيرةوى ئامسانى
َيدانى َيطةثبَيت بؤ بةشَيك  لةرنيشتنةوة , ئةو لكاندنة بؤ ئةوةية وةك بةَلطةيةك 

 طةشتةكة لة ِرَيطةثَيدانى ضاودَيريى ئامسانيدا هاتووة.
 

تصريح مراقبة احلركة اجلوية
 وية. إذن يصدر للطائرم للعمل وفقا للشروط اليت حتددها وردم مراقبة احلركة اجل

"  وية " ات: للتيسري ، غالبا ما خيتصر املصطلح " تصريح مراقبة احلركة اجل 1معرظة 
 التصريح " عند    إستخدامه يف السياقات الواضحة.

: جيوع أن تضاف ات املصطلح املختصر " تصريح " إردى الكلمات التالية "  2معرظة 
السري " ، " اإلقع  " ،    " املغادرم " ، " اإلنتظام يف الطريق اجلوي " ،" اإلقرتاي " ، " 

اي  املعني من الررلة املرخص به يف تصريح مراقبة اهلبوط " ، وذلك للداللة على الب
 احلركة اجلوية

 
 (References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432,  Doc 

9432) 
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172. Air Traffic Control ( ATC ) Instruction 

Directives issued by air traffic control for the purpose of 

requiring a pilot to take a specific action. 

 

 ِرَينمايي ضاودَيريى ئامسانى
ان بة فِرؤكةو َينمايى يةكة ضاودَيرى ئامسانى دةرى ئةكات بؤ ثابةندكردنىئامؤذطارى و ِر

 ِرَيكارَيكى سنوردارةوة .
 

 تعليمات مراقبة احلركة اجلوية
 د. توجيهات تصدرها مراقبة احلركة اجلوية إللزام الطيار بإختاذ إجراء حمد

 
( References: Doc 4444, Doc 9880 Part I)  

 

173. Air Traffic Control ( ATC ) Service  

A  service provided for the purpose   of : 

a. Prevent collision  ; 

1. between aircraft, and 

2. on the manoeuvring area between aircraft and 

obstructions , 

b.  expediting and maintaining an orderly flow of air traffic. 

 

 خزمةت طوزاريى ضاودَيريى ئامسانى 
 خزمةتطوزارييةكة مةبةست لة جَيبةجَيكردني بؤ  : 

 بةرطرتنة لة ثَيكدادان: -ا 
 لة نَيوان فِرؤكةكان خؤياندا يان. .1

 لةنَيوان فِرؤكةكان و بةربةستةكانى ناوضةى مجوجؤَلى هةوايى. .2

 .ثَيكى رى كردنة بؤ مجوجؤَلى ئامسانى و ِرَيك خستنيان بة ِرَيك وئاسانكا –ب 
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 خدمة مراقبة احلركة اجلوية
 خدمة الغرض من تقدميها : 

 منع التصادم :  -أ

 .  بني الطائرات بعضها ببعض 1

 .  بني الطائرات والعوائق يف منطقة املناورات باملطار 2
 تسهيل احلركة اجلوية  وتنظيم سريها بسعسة. -ي

 

 (References: Annex 2, Annex 11,  Doc 9161, Doc 4444, Doc 

9869) 

 

174. Air Traffic Control ( ATC ) Unit 

A generic term meaning variously, area control centre, 

approach control unit or aerodrome control tower.  

 

 يةكةى ضاودَيريى مجوجوَلى هةوايى
ــتةوذاةيةكة ب ــةم يةكانــة : مةَلب      دةس ــةر يــةكَيك ل ــةهَينرَيت بــؤ ه ةنــدى ةطشــتى بةكارئ

دَيرى ضـاودَيرى ناوضـة)دةفةر( ، يــان يةكـةى ضــاودَيرى نزيـك بوونـةوة يــان قولـةى ضــاو      
 فِرؤكةخانة .

 
 وردم مراقبة احلركة اجلوية

بـة  رـدم مراق تعبري عام يطلق على أي من الوردات التاليـة : مركـز مراقبـة املنطقـة ، أو و    
 قرتاي ، أو برج مراقبة املطار.اإل
 

( References: Annex 2, Annex 11,  Doc 4444 ) 
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175. Air Traffic Flow Management (ATFM) 

A service established with the objective of contributing to a 

safe, orderly and expeditious flow of air traffic by ensuring that 

ATC capacity is utilized to the maximum extent possible and 

that the traffic volume is compatible with the capacities 

declared by the appropriate ATS authority. 

 

 بةِرَيوةبردنى يةك لة دواى يةكى مجوجؤَلى هةوايى
ــةكى         ــة دواى ي ــةك ل ــى ي ــة دابينكردن ــداربوون ل ــتى بةش ــة بةمةبةس ــةت طوزارييةك خزم

نانى بـةكارهيَ  مجوجؤَلى هـةوايي ، بةشـَيوةيةكى ئـارام و ِرَيـك و ثَيـك و خَيـرا لـة ِرَيطـةى        
ــا , ســاز        ــانى تــا ئةوثــةِرى توان ــاى ضــاودَيريى مجوجــؤَلى ئامس ةبارةى قــانى  نَيــوان توان

يـةكانى  مجوجؤَلى هةوايى و نَيـوان ئـةو توانسـتانةى كـة لةاليـةن بةرثرسـى خزمةتطوزار      
 مجوجوَلى ئامسانييةوة ِرطةيةندراوة . 

إدارم إنسياي احلركة اجلوية
عا عـن  خدمة أنشئم بهـدف اإلسـهام يف جعـل إنسـياي احلركـة اجلويـة آمنـا ومنتظمـا وسـري         

لتوافـق  ام مراقبة احلركة اجلوية ات أقصى رد ممكـن ، وضـمان   طريق ضمان إستخدام قدر
 جلوية.ابني رجم احلركة وبني السعات اليت أعلنتها السلطة املختصة خبدمات احلركة 

                        ( References: Annex 11,  Doc 4444 ) 
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176. Air Traffic Management (ATM) 

The dynamic, integrated management of air traffic and airspace 

(including air traffic services, airspace management and air 

traffic flow management) — safely, economically and 

efficiently — through the provision of facilities and seamless 

services in collaboration with all parties and involving airborne 

and groundbased functions.  

 بةرَيوةبردنى مجوجؤَلى هةوايى 
زمــةت دينـاميكى مجوجــؤَلى هـةوايى و كايــةى ئامسـانى بــة خ    سةرتاســةرىبـةِرَيوةبردنى  

ى يـةك  َيوةبردنطوزارييةكانى مجوجؤَلى هةوايى و بةِرَيوةبردنى كايةى ئامسانى ،  بة بةِر
ة كـارا  كـ  بردنَيك لة دواى يةكى مجوجؤَلى هةوايى بة شَيوازَيكى ئارام و ئابورى, , بةِرَيوة

ــةه     ــةكان ب ــيت و خزمةتطوزاري ــةواوى ثَيداويس ــى ت ــة دابينكردن ــت ل ــاتو بَي  اوكارى وو  لَيه
 وةر زةوى يارمةتى تةواوى اليةنةكان كة سةرجةم ئةو كاروضاالكيانة لةخؤبطرَيت كةلةس

 ئامساندا جَيبةجَيئةكرَيت .
 إدارم احلركة اجلوية

ركــة دمات احلخــة اجلويــة واجملــال اجلــوي مبــا يف ذلــك اإلدارم املتكاملــة الديناميكيــة للحركــ
ية ة وإقتصــادبصــورم آمنـ  –اجلويـة ، وإدارم اجملـال اجلــوي ، وإدارم إنسـياي احلركــة اجلويـة     

بـني مجيـع    من خعل التـوفري املتواصـل للتجهيـزات واخلـدمات بالتعـاون      –وتتسم بالكفاءم 
  على األرض.األطراف ومبا ينطوي على املهام اليت تتم يف اجلو و

 

( References: Doc 4444, Doc 7192 Part E-2, Doc 9882  ) 

 

177. Air Traffic Management (ATM) 

The aggregation of the airborne functions and ground-based 

functions (air traffic services, airspace management and air 

traffic flow management) required to ensure the safe and 

efficient movement of aircraft during all phases of operations. 
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 بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى هةوايى 
خزمـةت  )كؤكردنةوةى تةواوى فـةرمان و  كاروبـارة هـةوايى و زةمينيـة تايبةتـةكان  لـة       

وذمـــى ةبردنى ورطـــوزارى مجوجـــؤَلى هـــةوايى ، بـــةِرَيوةبردنى كايـــةى ئامســـان ، بـــةِرَيو 
وجـؤَلى  مجوجؤَلى هةوايى ( كة ثَيويسنت بؤ دابـني كردنـى سـةالمةتى و بـةطوِركردنى مج    

 فِرؤكةكان لةسةرجةم قؤناغةكانى  فِريندا.
 

 إدارم احلركة اجلوية
دارم جلـوي ، وإ اجتميع الوظائف اجلوية واألرضية ) خدمات احلركة اجلويـة ، وإدارم اجملـال    

يـع مرارـل   مج( الععمة لتأمني سعمة وفاعلية رركة الطائرات يف  تدفق احلركة اجلوية  
 العمليات .

( References: Doc 9161, Doc 9869 ) 

 

178. Air Traffic Management System 

 A system that provides ATM through the collaborative 

integration of humans, information, technology, facilities and 

services, supported by air and ground- and/or space-based 

communications, navigation and surveillance. 

 

 سيستمى بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى ئامسانى 
ــةهؤ      ــةكات ب ــةم ئ ــةوايى فةراه ــوَلى ه ــةتطوزارى مجوج ــى خزم ــتمَيكة   دابينكردن ى سيس

ــة   ــوان كةسـ ــة نَيـ ــةكان لـ ــةوةى هةرةوةزييـ ــةلؤجي كؤكردنـ ــةكان و تةكنـ ا و كان و زانيارييـ
ى و كةرةستةكان و خزمةتةكان   ثشت بةسنت بـة سيسـتمةكانى ثةيوةنـدى و كةشـتيةوان    

 بينينطَيرى هةوايى و زةمينى / يان ئامسانى.
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نظام إدارم احلركة اجلوية
اد ني األفـر نظام يسمح بتوفري خدمة إدارم احلركة اجلوية من خعل اجلمع بشكل تعاوني بـ 
ــا والتجهيــزات واخلــدمات باإلســتناد ات نظــم اإلتصــاال    رــة ت واملعواملعلومــات والتكنولوجي

 واإلستطع  اجلوية واألرضية و / أو الفضائية.

 

( References: Doc 4444, Doc 9882 ) 

 

179. Air Traffic Service ( ATS ) 

A generic term meaning variously, flight information service, 

alerting service, air traffic advisory service, air traffic control 

service (area control service, approach control service or 

aerodrome control service). 

 

 خزمةتطوزارى مجوجؤَلى ئامسانى
ــان      ــِرين ، يــ ــةكانى فــ ــةتطوزارى زانيارييــ ــةواتاى خزمــ ــة بــ ــتى يــ ــتةواذةيةكى طشــ دةســ

ن مسـانى يـا  اوَيـذكارى بـؤ مجوجـؤَلى ئا   زمةتطوزارى ئاطاداركردنةوة يان خزمةتطوزارى ِرخ
ــا      ــة ي ــاودَيريى ناوض ــةتطوزارى ض ــةوايى ) خزم ــؤَلى ه ــاودَيرى مجوج ــةتطوزارى ض ن خزم

 خزمةتطوزارى ناوضةى نزيك بونةوة يان خزمةتطوزارى ضاودَيرى فِرؤكةخانة(.
 

 خدمة احلركة اجلوية

 ستشـارية ة معلومـات الطـريان ، أو خدمـة التنبيـه ، أو اخلدمـة  اإل     مصطلح عام يعين خدمـ 
خدمــة  للحركــة اجلويــة ، أو خدمــة مراقبــة احلركــة اجلويــة ) خدمــة مراقبــة املنطقــة أو  

   مراقبة اإلقرتاي أو خدمة مراقبة املطار (.

 ( References: Annex 2, Annex 4, Annex 10 Volume III, Annex 

11, Doc 4444, Doc 9432,  Doc 9161, Doc 9734 Part A and 

PartB(  
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180. Air Traffic Services Airspaces 

Airspaces of defined dimensions, alphabetically designated, 

within which specific types of flights may operate and for 

which air traffic services and rules of operation are specified.  

Note.- ATS airspaces are classified as Class A to G as shown in 

Annex 11, Appendix 4.  

 كاية ئامسانييةكانى خزمةتطوزاري مجوجؤَلى ئامسانى )هةوايى(
ن دى ثؤلَيةجبةضةند ِرَيطايةكى هةوايى ية رووبةرو شَيوةى زانراو , بةضةند ثيتَيكى ئ

 ؤَلىكراون و ضةندين طةشت بة ناوياندا ئةجنام ئةدرَيت و خزمةت طوزارى مجوج
 كارَيكى خستنةطةِر.هةواييان ثَيشكةش ئةكرَيت لةسةر بنةماى ضةند رٍََِي

يةى لة َيوةتآبينى : كاية ئامسانيةكان ثؤَلني كراون لة جؤرى )أ( بؤ جؤرى )ز( بةش
 اتوة(ي ِرَيكةوتن نامةى شيكاغؤدا ه11( ى ثاشكؤى ذمارة )4هاوثَيضى ذمارة )

 
 اجملال اجلوي خلدمات احلركة اجلوية

م مـن  خلـها أنـوا  حمـدد   طرق جوية معرفـة األبعـاد ومصـنفة حبـروف أ ديـة وتعمـل يف دا      
 الررعت اليت تقدم اليها خدمات احلركة اجلوية وهلا قواعد للتشغيل.

بني يف لنحـو املـ  معرظة: صنفم اجملاالت اجلوية من الفئة ) ألـف ( ات الفئـة ) عاي ( علـى ا   
 . ( بامللحق   احلادي عشر إلتفاقية شيكاغو  4املرفق ) 

 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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181.AiTrafficServices Interfacility DataCommunication 

(AIDC)    
A data link application that provides the capability to exchange 

data between air traffic service units during the notification, 

coordination and transfer of aircraft between flight information 

regions. 

 

 وايىَلى هةوجؤمجي ثةيوةنديية ئاَلوطؤِر كراوةكانى نَيوان خزمةت طوزارييةكانى يزانيار
ؤِرى َلوطئةجنامدانى ثةيوةنديى زانيارييةكانة ,  دابينكردنى توانا ئةكات بؤ ئا

بة  وةستزانياريبةكان  نَيوان يةكةكانى خزمةت طوزارييةكانى جوَلةى هةوايى ثةي
ى ترى  هةرَيمَيك÷ؤ  نطى و فِرينى فِرؤكةكان  لة هةرَيمَيكةوة بئاطاداركردنةوة و و هةماهة

 هةرَيمةكانى زانياريية فِرؤكةوانييةكان .
 

 بيانات اإلتصاالت املتبادلة بني خدمات احلركة اجلوية 
ة كـة اجلويـ  تطبيقات وصلة بيانات توفر إمكانية لتبادل البيانات بني وردات خـدمات احلر 

طريانالتنسيق وإنتقال الطائرات بني أقاليم معلومات الاليت تتعلق باإلبعغ أو 

( References: Doc 9694 ) 

 

182. Air Traffic Services Reporting Office 

A unit established for the purpose of receiving reports 

concerning air traffic services and flight plans submitted before 

departure.  

Note.— An air traffic services reporting office  may  be  

established  as  a separate unit or combined with an   existing   

unit,   such  as   another   air   traffic services unit, or a unit of 

the aeronautical information service. 
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 زمةت طوزارى مجوجؤَلى هةوايىنوسينطةى راثؤرتةكانى خ
ة ية بادةسثَيردرَيت بة وةرطرتنى ئةو ِراثؤرتانةى ثةيوةنديان هةيةكةيةكة ِر

 ى  ثَيشتانةخزمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى هةوايى و   نةخشةى طةشتةكان  , ئةو ِراثؤر
 بةجآهَيشتنى طةشتةكان وةرئةطريَين .

 ةكةيةكىيايى مةتطوزاريى مجوجؤَلى هةوتَيبينى : دةكرَيت  نوسينطةى ِراثؤرتةكانى خز
ان ييى  سةربةخؤ بَيت يان يةكةيةك بَيت سةر بة يةكةكانى خزمةتى مجوجؤَلى هةوا

 خزمةتطوزارى زانيارييةكانى  فِرين بَيت.
 

 مكتب تقارير خدمات احلركة اجلوية
يـة  اجلو وردم مكلفة بإسـتعم التقـارير املتعلقـة خبـدمات احلركـة اجلويـة وخطـ  احلركـة        

 وخط  الررعت اليت تود  قبل املغادرم. 
رـدم  معرظة: جيوع أن يكون مكتـب تقـارير خـدمات احلركـة اجلويـة ورـدم مسـتقلة أو و       

 تابعة لوردم قائمة من وردات 
 خدمة احلركة اجلوية أو خدمة معلومات الطريان. 

 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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183. Air Traffic Services Unit 

A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight 

information centre or air traffic services reporting office. 

 

  زمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى هةوايىيةكةى خ

 دةســتةواذةيةكى طشــتيية بــة مانــاى يةكــةى ضــاودَيرى مجوجــؤَلى هــةوايى دَيــت يــان         
 رييــةكانىمةَلبةنــدى زانياريــةكانى  فــِرين دَيــت يــان نوســينطةى ِراثؤرتســازى خزمةتطوزا 

 مجوجؤَلى هةوايى  دَيت  . 

   

 وردم خدمات احلركة اجلوية
 

ر كتـب تقـاري  مراقبة احلركة اجلوية أو مركز معلومات الطـريان أو م تعبري عام يعين وردم 
  خدمات احلركة اجلوية.

 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 

9432 ) 

 Doc 4444 ) 

 

184. Air Transit Route 

A defined route for the air transiting of helicopters.  

 اطوزارى هةوايىِر
 بة تَيثةِر بوونى فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكان. ةَيطةيةكى هةوايي تايبةتِر
 

طريق العبور اجلوي
 طريق خمصص لعبور طائرات اهلليكوبرت

( References: Annex 4 ) 
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185. Air User (Air-User) 

The abstract part of the aircraft system that performs the non-

communication-related functions of the application. 

 

 بةكارهَينى هةوايى
ــت ه    ــةوة دةتوانرَي ــة هؤي ــة كــة ب ــة فِرؤك ــةية ل ــةجَيبكرَيت ئــةو بةش ــار جَيب ــآ  ةنــدآ ك ب

 بةكارهَينانى ثةيوةندييةكان.
َيك لـة  )ئةو بةشةية لـة سيسـتمةكانى فِرؤكـة كـة بـةبآ ثةيوةندييـةكان دةتوانرَيـت بةشـ        

 كاروبارة فِرؤكةوانييةكانى جَيبةجَيبكات(
 

 جو ( – املستعمل اجلوي )مستعمل

خدام ف حمـددم دون إسـت  ذلـك اجلـزء مـن نظـام الطـائرم الـتي يـتم مـن خعلـه إجنـاع وظـائ           
 اإلتصاالت.  

 

( References: Doc 9880 Part I ) 
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186. Airway 

A control area or portion thereof established in the form of a 

corridor equipped with radio navigation aids. 

 ِرَيطاى هةوايى
ن( ان )كؤآلةو يرشَيوةى ِرارناوضةيةكة يان بةشَيك لة ناوضةيةكى ضاودَيرى كراوة  لةسة

  ضةند ئامَيرَيكى ياريدةدةرى فِرؤكةوانى بؤ دامةزراوة .

 

 الطريق اجلوي
 منطقة مراقبة أو جزء منها ، على شكل ممر جمهز مبساعدات معرية السلكية.

 
( References: Annex 2 , Annex 4 , Annex 11, Doc 4444, Doc 

9432 ) 

  
 

187. Airworthiness Approval 

The process of assuring the State authority that aircraft meet an 

RVSM MASPS. Typically, this would involve an operator 

meeting the requirements of the aircraft manufacturer service 

bulletin for that aircraft and having the State authority verify 

the successful completion of that work. 
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 ثشت بةندى دروستى فِرين
ابَيت  انى تَيـد كردةيةكى دَلنيايى دةستةآلتة لة وآلتدا كة فِرؤكةكة اليـةنى كـةمى ِرةوشـةك   

ى بؤ  وةى ستونو ثشتى ثَي ببةسرتَيت بة كاركردنى ئامَيرةكانى تا بتوانرَيت بؤ جياكردنة
ن ةكارهَيبـ  سـتة  كةمرتين سنور )احلد االدنـى(  بـةكار بهَينرَيـت ، بـؤ ئـةو مةبةسـتة ثَيوي      

ــاتوة و        ــدا ه ــراوةى خزمةتطوزاري ــة بآلوك ــة ل ــات ك ــة بك ــةو ِرَينمايان ــةيِرةوى ئ ــةن لث ةالي
ــةوة  ــتكةرى فِرؤكةكـ ــتة لَيكؤلَ    دروسـ ــتةاَلتيش ثَيويسـ ــةكانى دةسـ ــراوة ، اليةنـ ــةوة دانـ ينـ

 لةجَيبةجَيكردنى  كارةكة بكةن بة باشرتين شَيوة .
 

الطريان صعرية إعتماد
 أجهزم أداء اصفاتمو  من األدنى احلد تستويف الطائرم أن الدولة يف لطةللس التأكيد عملية

 استيفاء ذلك لبيتط ما وعادم . الرأسي للفصل املخفض األدنى تستخدم احلد اليت الطائرات

 للطائرم بالنسبة صانع الطائرم يوفرها اليت اخلدمات نشرم  يف الواردم للمتطلبات املشغل

 .وجه كملأ على العمل هتا إجناع من الدولة يف السلطات بجان  من والتحقق املعنية،

 

( References: Doc 9574 ) 

 

188. Airworthiness Directive (AD) 

A regulatory document which identifies aeronautical products 

in which an unsafe condition exists, and where the condition is 

likely to exist or develop in other aeronautical products of the 

same type design. It prescribes mandatory corrective actions to 

be taken or the conditions or limitations under which the 

aeronautical products may continue to be operated. The AD is 

the common form of mandatory continuing airworthiness 

information mentioned in Annex 8. 

 



 

196 

 

 ئامسانى/ِرَيبةرى تؤكمةيى هةوايى
َيت كـــة بةَلطةيـــةكى ِرَيكخراوةييـــة تـــةواوى ثَيكهاتـــةكانى فِرؤكةكـــةى تيـــا نيشـــان ئـــةدر 

ؤكةكة مةتى فِربةهؤيانةوة  بارودؤخَيك ِرووي داوة يان ِرووئةدات و كار ئةكاتة سةر سةال
ويستة خات كة ثَيدةرئةيان ثَيكهاتةكانى ترى ناوى ,  هةروةها ئةو ِرَيكارة ِراست كراوانة  

انـــةوة  وةربطريَيــن ,  هـــةروةها ئــةو بارودؤخانـــة  يــان  ئـــةو وردةكاريانــةى كـــة  بةهؤي    
 دةتوانرَيت  ئةو  ثَيكهاتانة 

نياريـة  يى كـة زا بةطةِر خبرَين يان بةكاربهَينرَين، ناوةرؤكى طشتى ِرَيبةرى تؤكمةيى هـةوا 
 ةتةوة.( ِروون كراو8ؤى ذمارة )ثَيويستةكان بؤ تؤكمةيى هةوايى دةرئةخات لة ثاشك

 

موجه أو مرشد اجلدارم اجلوية
روف قد ل  ظوثيقة تنظيمية تبني موجودات الطريان اليت بها قد حتصل أو ميكن أن حتص

حية التصحي اءاتتؤثر على السعمة أو على موجودات الطريان األخرى كما أنها تبني اإلجر
ستخدام يل أو إتشغ حملدوديات اليت مبوجبها ميكناإللزامية اليت جيب إختاذها أو الظروف وا

ت ملعلوماابني يتلك املوجودات. إن املضمون العام ملوجه أو مرشد اجلدارم اجلوية التي 
 .  8اإللزامية اخلاصة باجلدارم اجلوية متكور يف امللحق 

 
( References: Doc 9760 ) 
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189. Airworthiness Standards 

Detailed and comprehensive design and safety criteria 

applicable to the category of the aeronautical product (aircraft, 

engine and propeller) that satisfy, at a minimum, the applicable 

standards of Annex 8. 

 ثَيوةرةكانى دروستى فِرين
بكرَين َيبةجَيجَيت ديزاينَيكى ورد و طشتطرية لةطةَل ضةند ثَيوةرَيكى دَلنيايي كة بتوانر

ة ك روانة( ن ثةلةو ئامَيرانةى كة بؤ فِرنن  دروست كراون  وةك )فِرؤكة ، بزوَينةر يا
 وة.تو( دا ها8اليةنى كةمى ئةو ثَيوةرانة دابني بكةن كة لة ثاشكؤى ذمارة )

 
 معايري صعرية طريان

، طائرم )لطريان ِج انَتمصنِف  يفللتطبيِق  ةوالشامل ومعايري األماِن القابل فصلالتصميم امل
من.الثا حقق يف رده األدنى املعايري الواردم يف امللحقومرورة( التي َيأحمّرك 

( References: Doc 9760 ) 

 

190. Airworthy 

The status of an aircraft, engine, propeller or part when it 

conforms to its approved design and is in a condition for safe 

operation. 

 

 دروستى / دروستة بؤ فِرين 
ةيةك  ة فِرؤكل راو بار و دؤخى فِرؤكةيةك يان بزوَينيََك يان ثةروانةيةك يان بةشَيكى زان

بة  ةداتزاينة ثةسةندكراوةكةى و  دَلنيايى ئكة دةقا و دةق  هاوجوتة لةطةَل دي
 كارثَيكردنى بةسةالمةتى.
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صاحل/ صاحلة للطريان
ملعتمد مه ارالة طائرم أو حمرك أو مرورة أو جزء معني عندما يكون متوافقا مع تصمي

 ويف وضع يتيح تشغيله بسعمة. 
 

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

9760, Doc 1002 ) 

 

191. AIS Product 

Aeronautical information provided in the form of the elements 

of the Integrated Aeronautical Information Package (except 

NOTAM and PIB), including aeronautical charts, or in the form 

of suitable electronic media. 

 

 وكراوةكانى خزمةتطوزارى زانياريية فِرؤكةوانييةكانبآل
ة فـِرين كـ   ضةند زانيارييةكي فِرؤكةوانيية دابني دةكرَيـت بـة شـَيوةى طوذةمـةى زانيـارى     

ــةكا       ــةكانى فِرؤكةوانـ ــة ئاطادارييـ ــة لـ ــة  ) جطـ ــتةكانى تَيدايـ ــةى طةشـ ــدا نةخشـ ن و تَييـ
ــامرِ      ــَيوةى ئـ ــة شـ ــان بـ ــت(  يـ ــَيش طةشـ ــى ثـ ــانى فِرينـ ــةك ازةبآلوكراوةكـ ان ئةلةكرتؤنييـ

 .دائةمةزرَين
 

 إصدارات خدمة معلومات الطريان

ت إععنا ثناءيتم توفريها على شكل رعمة معلومات طريان متكاملة )بإست معلومات طريان
سيلة كل وشالطيارين و نشرات معلومات ما قبل الررلة ( تتضمن خرائ  طريان أو على 

 ألكرتونية مناسبة. 
 

( References: Annex 15 )  
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192. ALERFA 

The code word used to designate an alert phase. 

 ِراضَلةكاندن / ئةلَيرفا
ى ان ديارة  يَينرَيت بؤ ناسينةوكؤدَيك يان زاراوةيةكة لةسةر شَيوازى ثيت بةكاردةه

 كردنى قؤناغي ورياكردنةوة يان ِراضَلةكاندن.
  

 الريفا
 املصطلح املستعمل ليدل على مررلة التنبيه.

 
( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

 

193. Alert 

An indication of an existing or pending situation during 

aerodrome operations, or an indication of an abnormal A-

SMGCS operation, that requires attention 

and/or action. Note.— The term alert covers warnings, cautions 

advisories and alarms reflecting different levels of urgency or 

equipment performance. 
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 ورياكردنةوة 
ة كـاتى   لـ كـة خةريكـة ِرووئـةدات      ىدؤخَيك يان ئـةو بـارو دؤخـة   ئاماذةية بؤ بوونى بارو

ــةكى نائاســ       ــؤ كردةي ــة ب ــان ئاماذةي ــة ،  ي ــانى فِرؤكةخان ــى كردةك ــة جيََكردن ــة جَيب ايى ل
ةســةر لسيسـتمى رَينمــايكردنى  ثَيشــكةوتوو , و  سيســتمى ضــاودَيرى مجوجــؤَلى هــةوايى  

 بكرَيت.ِرَيكارَيك جَيبةجَي  زةمينى فِرؤكةخانة كة خبوازرَيت طرنطى ثآبدرَيت يان

ــةو     ــةوازةكان و ئاطاداركردن ــةرجةم بانط ــةوة( س ــتةواذةي )ورياكردن ــآبينى : دةس ةكان و ت
كردنى كـارثيَ   ِراضَلةكاندنةكان دةطرَيتةوة بؤ  سةرجةم ئاستة جياوازةكانى كاركردن  يان

 ئامَيرةكان .
 

تنبيه
 غري عملية جودو ات اشارم أو طار،امل عمليات أثناء وشيك أو قائم وضع وجود ات اشارم

 االهتمام تطلبت املطار حبيث أرض على احلركة الرشاد ومراقبة املتطور النظام يف عادية

 .معني اجراء اختاذ أو/و
 متس اليت واالخطارات والتحتيرات االنتارات يغطي "التنبيه" اصطعح — معرظة

 املعدات. أداء أو االحلاح من  خمتلفة مستويات
 

( References: Doc 9830 ) 

 

194. Alert Height 

A height above the runway threshold based on the 

characteristics of the aeroplane and its fail operational landing 

system, above which a Category III operation would be 

discontinued and a missed approach initiated if a failure 

occurred in one of the redundant parts of the landing system, or 

in the relevant ground equipment. 
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 بةرزيى بةئاطابوون / ِراضَلةكني
جـؤرى   بةرزى فِرؤكةكةيـة لةسـةر ِرؤخـى فِرطـة ى فرؤكةخانـة ,  ئـةو بةرزييـة  بـةثَيى        

دةى فِرؤكةكــة و سيســتمى شكســتة نيشــتنةوةكةى ديــارى ئــةكرَيت ، كــة فِرؤكةكــة بــة كــر
ــؤرى )   ــةوةى ج ــك بون ــة       3نزي ــك بونةوةي ــؤرة نزي ــةو ج ــة ئ ــةو بةرزيي ــر ئ ــة ذَي ( دةطات

ــة ئــةبَيت ( و  دةســت دةكرَيــ   ئةوةســتَي ت بــة ت )  واتــة ثرؤســةي نزيــك بوونةوةكــة هةَل
ــةكانى سي      ــة بةش ــةكَيك ل ــة ي ــك ك ــتخواردو   كاتَي ــةوةى شكس ــانى نزيكبون ــتمى ِرَيكارةك س

ى ثةيوةنـد  نيشتنةوةكة ضةند جارَيك  شكستى هَينا يان يةكَيك لـة ئـامَيرة زةمينيـةكانى   
 دار ثةكى كةوت .

 

 علو التنبيه
 الفاشل ، طللهبو ونظامهاالتلقائي الطائرم خصائص رسب حيدد املدرج عتبة وقف علو هو

 وتبدأ القرتايا هتا ينقطع  الثالثة الفئة من بعملية  اقرتاي حتته الطائرم تصل أن ما

أجزاء  أرد أو اهلبوط نظام يف املتكررم األجزاء أرد فشل إذا الفاشل االقرتاي إجراءات
 .صلةال ذات  األرضية  املعدات

( References: Doc 9365 )

 
195. Alerting Post 

Any facility intended to serve as an intermediary between a 

person reporting an emergency and a rescue coordination centre 

or rescue subcentre. 
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 شوَينى ورياكردنةوة/ ِراضَلةكاندن
ــةى  هــةواَلى كة     ــوان ئــةو كةس ــك لــة نَي ــة ببَيتــة ئامِرازَي ــةوةى هــةر ئاســانكارييةك ك وتن

ان يــ بارودؤخــة كتوثِرييةكــة ئةطةيــةنَيت لةطــةَل مةَلبةنــدى هةماهــةنطى فرياكــةوتن       
 سةنتةرى الوةكى بؤ فرياكةوتن .

  

 نبيهموقع ت
اريء ة طوأي تسهيعت تهدف ات أن تعمل مبثابة وسي  بني الشخص التي يبلغ عن رال

 وبني مركز تنسيق لإلنقاذ أو مركز فرعي لإلنقاذ. 
( References: Annex 12, Doc 9731 Volume I and Volume II ) 

 

196. Alerting Service 

A service provided to notify appropriate organizations 

regarding aircraft in need of search and rescue aid, and assist 

such organizations as required. 

 

 خزمةتطوزارى ورياكردنةوة
 ،ؤكةيةك مةبةست لةم خزمةتطوزاريية   ورياكردنةوةى دةستة تايبةتةكانة بة بوونى فِر

 اكـةوتن و ة بـوارى طـةِران و فري  فِرؤكةكة لـة دؤخَيكدايـة ثَيويسـتى بـة يارمـةتى هةيـة لـ       
 هةروةها ثَيويست بة يارمةتيدانى ئةو دةستانةية لة كاتى ثَيويستدا.

 
 خدمة التنبيه

ل  يف جما عونةخدمة القصد منها تنبيه اهليئات املختصة ات وجود طائرم يف راجة ات م
 البحث واإلنقاذ ، ومساعدم هته اهليئات رسب اإلقتضاء . 

 
 ( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161 ) 
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197. Alert Phase 

A situation wherein apprehension exists as to the safety of an 

aircraft and its occupants. 

 

 اضَلةكنيقؤناغى ورياكردنةوة/ ِر
 .ة ارادايهةَلوَيستَيكة كة مةترسى لةسةر سةالمةتى فِرؤكةكة و بةكارهَينةرانى لة ئ

  

 مررلة التنبيه
 .  موقف خيشى فيه على سعمة طائرم وشاغليها

 

 

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

 

198. Alert Phase 

A situation wherein apprehension exists as to the safety of an 

aircraft or marine vessel and of the persons on board. 

 

 ياكردنةوةقؤناغى ور
ى ئـةو بارودؤخةيةكـة كـة مةترسـى هةيـة لةسـةر سـةالمةتى فِرؤكةيـةك يـان كةشـتييةك          

 دةريايى يان ترس لةسةر سةالمةتى ئةو كةسانةى كة لةسةريانن .
 

 مررلة التنبيه
 لـى متنهـا  عاحلالة اليت خيشى فيها على سعمة طائرم أو سفينة حبرية أو علـى سـعمة مـن    

 من أشخاص.  
 

( References: Doc 9731 Volume I  and  Volume II )
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199. Allard’s Law 

An equation relating illuminance (E) produced by a point 

source of light of intensity (I) on a plane normal to the line of 

sight, at distance (x) from the source, in an atmosphere having 

a transmissivity (T). 

  Note. — Applicable to the visual range of lights — see 

Appendix A. 

 ياساى ئةالرد
ة دروست كة لةسةرضاوةيةكةو Eهاوكَيشةيةكة ثةيوةنديى هةية  بةهَيزى ِرووناكي 

ى بَيـت بـؤ   بَيت بةجَيطريى لةسـةر ِروويـةك كـة ئاسـاي     Iببَيت و ِرووناكيةكةى هَيزى 
ازبَيـت يـان   و لةسةر ضـاوةكةوة و لـة سـنورَيكا بتوانرَيـت لَيـوةى دةرب     Xبينني لةماوةى 

 Tِرَيتتَيثة
 

 قانون أالرد
يكـون   ( ثابـم علـى سـطح    I( من مصـدر شـدم إضـاءته )     Eمعادلة تتعلق بشدم اإلضاءم ) 

 (.  T )( من املصدر ويف حمي  قابل للنفاذية  Xعاديا بالنسبة للنظر على مسافة ) 
( References: Doc 9328,  Doc 9837 ) 
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200. All – Call  

An intermode or Mode S interrogation that elicits  replies from 

more than one transponder.  

 بؤ طشت يان بؤ هةمووان –بانطةوازَيك 
ةيـة  وةآلمـةكان   ة  ,  بـةو ِرَيط   Sجؤرَيكى ئاَلوطؤركردن يان لَيثرسينةوةي جؤرى ِرَيطةى 

 لة زياتر لة سيستمَيكى وةآلمدةرةوة ئةبيسرتَيت يان وةرئةطريَيت .
 

 عام أو للجميع –نداء 

ظومـة  الـتي ينتـز  إجابـات مـن أكثـر مـن من        Sمن  متبادل أو إستجواي من  الطريقـة   
جميب.

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924) 

 

201. All – Call ( Mode A/C – only )  

An intermode interrogation that elicits replies from Mode  A/C  

transponders only. Mode  S  transponders do not accept this 

interrogation. 

 (A/Cبؤ طشت يان بؤ هةمووان )تةنها جؤرى  -بانطةوازَيك  
مة ركراوى وةاَلمةكان وةرئةطرَيت لة سيستجؤرَيك لة ثَيثرسينةوةى ئاَلوطؤ

 بةكار ئةهَينن . A/Cوةآلمدةرةوةكان كة تةنها جؤرى 
 

 فق  ( A/Cعام أو للجميع ) النم   –نداء 
 منــ   إســتجواي متبــادل  ينتــز  إجابــات مــن منظومــات اجمليــب الــيت تســتخدم الــنم    

A/C. فق 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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202. All – Call ( Mode A/C/S )  

An intermode interrogation that elicits  Mode  A/C  replies 

from Mode  A/C  transponders and all – call replies from Mode  

S  transponders that are currently not in the lockout state.  

 

 (S/A/C  )جؤرى مووان بؤ طشت يان بؤ هة -بانطةوازَيك
ت , ئةو وةرئةطرَي A/Cجؤرَيك لة لَيثرسينةوةى ئاَلوطؤركراو ، وةآلمةكانى جؤرى 

ةآلمانةى لة وبةكارئةهَينن , ئةو  A/Cوةاَلمانةى لة سيستمى وةآلمدةرةكان  كة جؤرى 
 .ة بةردةوامندؤخى وةستانا نني واتبةكارئةهَينن كة لة  Sسيستمةكانى وةآلمدةر جؤرى 

  

 فق  ( S/A/Cعام أو للجميع ) النم    –نداء 
سـتخدم  تمن منظومات اجمليب الـيت    A/Cمن   إستجواي متبادل  ينتز  إجابات النم   

 رالة يفاليت ليسم    Sوإجابات من منظومات اجمليب اليت تستخدم النم    A/C النم  
 توقف.   

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

203. All – Call ( Mode  S – only )  

A Mode  S  interrogation that elicits all – call replies from 

Mode  S  transponders that are currently not in lockout state.  

 

 ( Sجؤرى  -بؤ طشت يان هةمووان )تةنها  -بانطةوازَيك 

ييةكان لة , كة وةآلمة طشت Sرى لَيثرسينةوةيةكة لةاليةن سيستمى لَيثرسينةوةى جؤ
ةستانا نيية بةكارئةهَينن و لة دؤخى و Sسيستمة وةآلمدةرةوةكان وةرئةطرَيت كةجؤرى 

 واتة بةردةوام.
  



 

207 

 

 فق  ( – Sعام أو للجميع ) النم    –نداء 
جمليـب  ينتز  إجابات عامة من منظومـات ا  Sإستجواي من قبل منظومة إستجواي النم   

 وليسم يف رالة توقف. S  اليت تستخدم النم
 

) Doc 9924References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, (  

 

204. All – Call Period  

The time interval during which a Mode  S  interrogator issue all 

– calls  ( SSR only, Mode  S only and intermode ) to detect 

Mode  A/C  transponders and, for acquisition, Mode  S  

transponders that have not been previously locked out.  

 

 بؤ طشت يان بؤ هةمووان  –ماوةى بانطةوازَيك 
بـؤ   Sرى بانطـةوازَيكى طشـتى )جـؤ     Sئةو ماوةيةية كة تيَيدا سيستمى لَيثرسـراو جـؤرى   

ــؤرى ئاَلوطؤركراو(د    ــى و جـ ــةِرانى الوةكـ ــةنها رادارى طـ ــت س تـ ــات تابتوانَيـ ــتمة ةرءةكـ يسـ
لـة   كـة  Sبدؤزَيتةوة و سيسـتمة وةآلمـدةرةوةكانى جـؤرى     A/Cوةآلمدةرةوةكانى جؤرى 

 دؤخى وةستانا نني بناسَيت .
 

 العام أو للجميع  –فرتم النداء 
 Sام ) الـنم   بإصدار نداء ع Sالفرتم الزمنية اليت خعهلا تقوم منظومة املستجوي للنم  

للــنم   الثــانوي فقــ   والــنم  املتبــادل ( كــي تكتشــف منظومــات اجمليــب للــرادار البارــث 
A/C   والتعرف على منظومات اجمليب للنمS .اليت ليسم يف رالة توقف 

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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205. All – Call (Stochastic )   

A Mode  S – only all – call that elicits all – call replies from 

only a random subset of the Mode  S  transponders that are 

currently not in the lockout state.  

 

 (Stochasticبؤ طشت يان بؤ هةمووان)جؤرى  –بانطةوازَيك 

ةرةوةكان ةآلمدوةآلمةكان لة سيستمة و , Sبانطةوازَيكى طشتية )بؤ هةمووان( جؤرى 
ة لةو سيستمانةى ك لة كؤمةَلَيكى تَيكةَل و ثَيكةَل Sؤ جؤرى وةرئةطرَيت ب)دائةماَلَيت( 

 بة ردةوامن لة كاركردن.
 

 ( Stochasticعام أو للجميع )نو    –نداء 
وعـة  جملمS ينتـز  إجابـات مـن منظومـات اجمليـب للـنم         Sنـداء عـام أو للجميـع للـنم      

 عشوائية من املنظومات اليت ليسم يف رالة توقف .
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 

206. Allocation, Allocate 

Distribution of frequencies, SSR codes, etc. to a State, unit or 

service. Distribution of 24-bit aircraft addresses to a State or 

common mark registering authority. 

 
 كراو تةرخان كردن / تةرخان 

ن هـةر  وةكى يـا البةخشني يان ثَيدانى لةرةلةرى دياريكراو يان نيشانة بؤ  ِرادارى طةِرانى 
وة و وزاريَِكـة طشتَيك  لةو بابةتانة  لـة اليـةن واَلتـةوة  يـان  لةاليةنَيكـةوة يـان خزمـةت        

آلتـدا  بـت بةسـةر و   24دابةشكردنى ناونيشانة ئةلكرتؤنييـةكانى فِرؤكـةكان بـة سيسـتمى     
 ةر دةستةآلتى تؤماركةرى نيشانةكاندا .يان بةس
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 التخصيص
ثـانوي  لبارـث ال إعطاء الدولة أو الوردم أو اخلدمة ترددات معينة أو رمـوع معينـة للـرادار ا   

ولـة أو علـى   بـم علـى الد   24وما ات ذلك.  وتوعيع العنـاوين األلكرتونيـة للطـائرات بنظـام     
 سلطة تسجيل الععمة املميزم.

( References: Doc 4444 ) 

 

207. All-Weather Operations 

Any surface movement, take-off, departure, approach or 

landing operations in conditions where visual reference is 

limited by weather conditions. 

 

 كردةكان لة هةموو بارودؤخة كةش ناسييةكان
ةوة لـةو  هةَلطةِران يان بةجآهَيشـنت يـان نيشـتن   هةر ثرؤسةيةكى مجوجؤَلى زةمينى يان 

 كاتانةى مةوداى بينني سنوردارة بةهؤى دؤخي كةش و هةواوة .
  

 اجلوية األروال مجيع يف املشغلة العمليات
سـبب  ب حمـدودم  رؤيـة  ظـروف  يف هبـوط  أو مغـادرم  أو إقـع   أو أرضـية  حتركـات  عمليـة  أي

 .اجلوية األروال

 

( References: Doc 9365 ) 

 

 

208. Along-Track Tolerance (ATT) 

A fix tolerance along the nominal track resulting from the 

airborne and ground 

equipment tolerances. 
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 الدان لةسةر درَيذايى ئاِراستةكة)ِرَيرةوةكة(

ت وئــةدا الدانَيكــى جــَيطري لةســةر درَيــذايى ئــةو ئاِراســتةيةى كــة ديــارى كــراوة كــة ِرو         
  .ؤكةكانن لةئةجنامى الدانى ئامَيرة زةمينيةكان  يان ئةو ئامَيرانةى  كة لةسةر فِر

 
 اإلحنراف على طول املسار

ولـة  لـك احملم إحنراف ثابم على طول املسار احملـدد نـاتج عـن إحنرافـات األجهـزم األرضـية وت      
 على منت الطائرم.

( References: Doc 8168 Volume II )  

 

209. Alphanumeric Characters (Alphanumerics) 

A collective term for letters and figures (digits). 

 
 ثيتة ئةلفابَيتة ذمارةييةكان

 تةواذةيةكى طشتيية بةواتاي ثيتة ئةجبةديةكان و ذمارةكان.دةس
  

 احلروف األ دية الرقمية
 تعبري عام يعين رروفا أ دية وأرقام.

 
( References: Doc 4444 ) 
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210. Alternate Aerodrome 

An aerodrome to which an aircraft may proceed when it 

becomes either impossible or inadvisable to proceed to or to 

land at the aerodrome of intended landing where the necessary 

services and facilities are available, where aircraft performance 

requirements can be met and which is operational at the 

expected time of use. Alternate aerodromes include the 

following:  

a. Take-off alternate: An alternate aerodrome at which an 

aircraft would be able to land should this become 

necessary shortly after take-off and it is not possible to 

use the aerodrome of departure. 

b. En-route alternate: An alternate aerodrome at which an 

aircraft would be able to land in the event that a diversion 

becomes necessary while en route. 

c. Destination alternate: An alternate aerodrome at which an 

aircraft would be able to land should it become either 

impossible or inadvisable to land at the aerodrome of 

intended landing. 

Note.— The aerodrome from which a flight departs may also 

be an en-route  or a  destination alternate aerodrome for that 

flight. 
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 فِرؤكةخانةكةى تر )يةدةك(
ن باش ت يافِرؤكةخانةيةكة كة فِرؤكةيةك بتوانَيت البدات بؤى ئةوكاتةى نةتوانرَي

 بةستِرؤكةخانةى مةنةبَيت بضَيت بؤ فِرؤكةخانةى مةبةست يان نةتوانَيت لة ف
 بنيشَيتةوة ، فِرؤكةخانةى تر ئةمانةى خوارةوة ئةطرَيتةوة.

تيا  وانَيتك دةتفِرؤكةخانةى تر بؤ هةَلطةِران : ئةو فِرؤكةخانةيةية كة فِرؤكةية .1
 ئةستةم وانى بنيشَيتةوة )ئةطةر ثَيويست بكات( دواى ماوةيةكى كةم لة هةَلطةِر

 هَيلراو بةكاربهَينَيت.بَيت فِرؤكةكة فِرؤكةخانةى بةجآ 

 ت تياتوانَيفِرؤكةخانةكةى تر لةسةر ِرَيطا : فِرؤكةخايةكى ترة فِرؤكةيةك دة .2
ؤناغى قلة  بنيشَيتةوة دواى ِرووبةرووبونةوةى دؤخَيكى نةخوازراو يان كتوثِر

 فِريندا.

تيا  : فِرؤكةخايةكى ترة فِرؤكةكة دةتوانَيت فِرؤكةخانةى مةبةستى تر  .3
ى طةر ئةستةم بوو يان باش نةبوو لة فِرؤكةخانةكةى خؤبنيشَيتةوة ئة

 بنيشَيتةوة.

 ةى )تر(ةخانتَيبينى : دةتوانرَيت ئةو فِرؤكةخانةيةى كة بةجآ هَيَلراوة وةك فِرؤك
 لةسةر ِرَيطةى دانرَيت يان فِرؤكةخانةى مةبةست بَيت بؤ ئةو طةشتة  .

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

Annex 11, Doc 4444, Doc 9365 ) 

 البديل  املطار
ن تتوجـه ات  أ  هلا يستصوي ال أو عليها يستحيل عندما الطائرم إليه تتوجه أن ميكن مطار

 :يلي ما املطارات البديلة املطار املقصود أو أن تهب  فيه. وتشمل

 ضروريا ذلك أصبح إذا فيه بوطاهل الطائرم تستطيع بديل البديل: مطار اإلقع  أ. مطار  

 .املغادرم مطار عليها استخدام واستحال إقععها من قصري وقم بعد
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بعد تعرضـها   هفي اهلبوط الطائرم تستطيع بديل مطار الطريق:  أثناء يف البديل ي. املطار 
 لظرف شاذ أو طاريء يف مررلة طريانها أثناء الطريق.

مل  أو عليها  إذا إستحال فيه اهلبوط الطائرم ستطيعت بديل البديل : مطار املقصد ج. مطار
 .املقصود املطار يف اهلبوط هلا يستصوي  

 أثناء يف يعبد مطارا أيضا منه اجلوية الررلة تغادر التي املطار اعتبار جيوع — معرظة

 .اجلوية الررلة بديع لتلك مطار مقصد أو الطريق
 

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

Annex 11, Doc 4444, Doc 9365 ) 

 

211. Alternate Heliport 

A heliport to which a helicopter may proceed when it becomes 

either impossible or inadvisable to proceed to or to land at the 

heliport of intended landing where the necessary services and 

facilities are available, where aircraft performance 

requirements can be met and which is operational at the 

expected time of use. Alternate heliports include the following: 

Take-Off Alternate. An alternate heliport at which a 

helicopter 

would be able to land should this become necessary shortly 

after take-off and it is not possible to use the heliport of 

departure. 

En-Route Alternate. An alternate heliport at which a 

helicopter 

would  be able to land in the event that a diversion becomes 

necessary while en route. 

Destination Alternate. An alternate heliport at which a 

helicopter would be able to land should it become either  
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impossible or inadvisable to land at the heliport of intended 

landing. 

Note.— The heliport from which a flight departs may be an en-

route or a destination alternate heliport for that flight. 

 

 فِرؤكةخانةى يةدةك)كؤلك( بؤ فِرؤكةى هةىل كؤثتةر
 بضن لة بؤى فِرؤكةخانةيةكى تايبةت كراو بؤ فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكان كة دةتوانرَيت

نةى ِرؤكةخاة فانن لكاتَيكدا نةتوانن بطةنة  فِرؤكةخانةى مةبةست بدؤزَيتةوة يان نةتو
 مةبةست بنيشنةوة ، ئةم جؤرة فِرؤكةخانة يةدةكانة ئةمانة دةطرَيتةوة:

ةدةكة يتةرى فِرؤكةخانةى تر بؤ هةَلطةِران ) يةدةك (: فِرؤكةخايةكى هةىل كؤث .1
ت لة كور دةتوانرَيت تيا بنيشَيتةوة  )ئةطةر ثَيويستى كرد( دواى ماوةيةكى

ى )بةجآهَيَلراو( و نةى توانى خؤ بةجآهَيشتنى فِرؤكةخانةكةى
 فِرؤكةخانةكةى خؤى بةكاربهَينَيت.

 يةدةك ثتةرىفِرؤكةخانةى تر )يةدةك( لةسةر ِرَيطا  : فِرؤكةخانةيةكى هةىل كؤ .2
ونةوةى رووبكة فِرؤكةيةكى هةىل كؤثتةر دةتوانَيت تيا بنيشَيتةوة دواى رووبة

 .لة سةر رَيطابارودؤخَيكى نةخوازراو يان كتوثِر لة قؤناغي فِرين 

ة كة فِرؤكةخانةى مةبةستى يةدةك  : فِرؤكةخايةكى هةىل كؤثتةرى يةدةك  .3
طاتة وو ببفِرؤكةيةكى هةىل كؤثتةر دةتوانَيت تيا بنيشَيتةوة ئةطةر ئةستةم 

 فِرؤكةخانةكةى خؤى )مةبةست( يان ئةستةم بوو تيا بنيشَيتةوة . 

 
ت بة ا بكرَيكةيدَلراو( لة ميانى طةشتة: دةكرَيت فِرؤكةخانةكةى خؤى )بةجَيهَي تَيبينى

 فِرؤكةخانةيةكى يةدةك لةسةر رَيطة يان كاتى طةشتةكةى.
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 املطار البديل لطائرات اهلليكوبرت

 عنـدما   طـائرم اهلليكـوبرت   إليـه  تتوجـه  أن ميكن مطار مطار خمصص لطائرات اهلليكوبرت 

 فيـه. وتشـمل   قصـود أو أن تهـب   أن تتوجه ات املطـار امل   هلا يستصوي ال أو عليها يستحيل

 :يلي ما مطارات اهلليكوبرت البديلة

 إذا فيـه  طاهلبـو  طـائرم اهلليكـوبرت    تسـتطيع  هليكـوبرت بـديل   البديل: مطـار  اإلقع  مطار

 .غادرمامل مطار عليها استخدام واستحال من إقععها وقم قصري بعد ضروريا ذلك أصبح
 وبرت اهلبـوط اهلليكـ  طـائرم  تسـتطيع  هليكوبرت بـديل  مطار الطريق:  أثناء يف البديل املطار

 بعد تعرضها لظرف شاذ أو طاريء يف مررلة طريانها أثناء الطريق. فيه
 فيـه  اهلبوط  طائرم اهلليكوبرت  تستطيع هليكوبرت بديل البديل : مطار املقصد ج. مطار  

   .املقصود املطار يف اهلبوط هلا مل يستصوي  أو إذا إستحال عليها

 
 أثناء يف يعبد مطارا أيضا منه اجلوية الررلة تغادر التي املطار اعتبار جيوع — عرظةم

 .اجلوية الررلة بديع لتلك مقصد مطار أو الطريق
 

( References:  Annex 6  Part III ) 

 

212. Alternate Means of Compliance 

A pre-approved manner of achieving regulatory compliance 

that has been determined to be an acceptable substitute to the 

regulatory requirements. 

Note 1.— An example of alternate means of compliance would 

be the CAA’sacceptance of reduced training time for personnel 

undergoing a specific air operator’s approved aircraft type-

rating training programme rather than the training time 

requirements traditionally prescribed for approved programmes 
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of a more generic nature leading to the same aircraft type-

rating. 

Note 2.— This definition is introduced to ensure that the reader 

understands the difference between an “alternate means of 

compliance” (a term used by some States) and an “alternative 

means of compliance” (a term used by ICAO). The concept of 

“alternate means of compliance” is not relevant to the guidance 

provisions of this manual. 

 

 ئامِرازى شويَنطرةوةى ثةيِرةوكراوةكان
 اوةرؤكىبةن ِرَيطةيةكى ثَيش وةختةى باوةرثَيكراوة بؤ بةدةست هَينانى ثةيِرةوكردن

َيت بؤ ند بليستة ِرَيك خراوةكان كة بِرياري لةسةر دراوة  وةك جَيطريةوةيةك ثةسة
 ثَيداويستييةكاني ئةو ليستة ِرَيكخراوانة .

ة رت كراونَيكى كويةكَيك لة منونةكان ثةسةندكردنى كاتي ِراهَينا: رةنط بَيت  1تَيبينى 
بة  ابةندبنتة ثبَيت لةاليةن دةستةآلتى فِرؤكةوانييةوة بؤ ئةو كارمةندانةى كة ثَيويس

ان بؤ هَينبةرنامةيةكى دياريكراو و باوةرثَيكراو لة بةطةِرخةرى هةوايةوة بؤ ِرا
 نانةكة اهَيرةو ثَيويستييانةى كة بؤ كاتى ئامادةطييان لةسةر فِرؤكةكة لة جياتى  ئ

 ِرؤكة .فؤرى بِريارى ىَل دراوة بؤ بةرنامةئاساييةكان كة زياتر طشتطرية بؤ هةمان ج
 ة نَيوانل: ئةم ثَيناسةية  دائةنرَيت بؤ تَيطةيشتنى ئةو جياوازييةى  2تَيبينى 

وةى جَيطرة كانامِرازة)دةستةواذةيةك كة هةندَى وآلت بةكارىئةهَينن ( لة ذَير ناوى )ئ
 يكاو( واؤثى ثةيِرةوكراوةكان( لةطةَل ئامرازةكان وةك ثابةندبوون )دةستةواذةيةكى ك

ية يةكى نيةنديتَيطةيشنت يان بريؤكةى )ئامِرازةكان لة برى ثابةندبوون(  كة هيض ثةيو
 بةو ِرَينماييانةى لةم ِرابةرةدا هاتووة. 
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 وسائل بدل اإلمتثال 
ــدم  ــديل مق     طريقــة معتم ــا ب ــة تقــرر أنه ــوائح التنظيمي ــال لل ــق اإلمتث ــول مســبقا لتحقي ب

 ملتطلبات اللوائح التنظيمية.
 

دني لطريان املهو قبول هيئة ا بدل اإلمتثال  قد يكون أرد أمثلة وسائل:    1معرظة  
 جلويوقم تدريب خمفض للعاملني  اخلاضعني  لدنامج حمدد ومعتمد من املشغل ا

ديا رم تقليملقرالألهلية لنو  الطائرم بدال عن  متطلبات وقم التدريب  للتدريب بالنسبة
 فسها. رم نللدامج املعتمدم املتسمة بطابع أعم املؤدية ات األهلية لنو   الطائ

 
 بدل ائلوس "بني الفرق يفهم القارئ أن لضمان التعريف هتا إدخال يتم:  2معرظة 

ة لإلمتثال " الدول و " وسائل بديل بعض ول ( " ) إصطعح تستخدمه بعض الد  االمتثال
 األركامله ب ومفهوم  " الوسائل بدل اإلمتثال " ال صلة) إصطعح تستخدمه اإليكاو ( 
 اإلرشادية الواردم يف هتا الدليل. 

 
 ( References:  Doc 9841 )  

 

213. Alternative Means of Communication 

A means of communication provided with equal status, and in 

addition to the primary means. 

 ئامِرازةكانى ثةيوةنديى يةدةك
 انة ةرةتييةكئامِرازةكانى ثةيوةندى تر كة  تواناكانيان هاوتاى تواناكانى ئامِرازة بن

البديلة إلتصاالتوسائل ا
 إتصاالت ذات قدرات مشابهة لقدرات الوسائل األساسية .وسائل 

 
( References:  Annex 10 Volume V) 
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214. Alternative Means of Compliance 

An approved alternative to prescribed approaches, which has 

been demonstrated to consistently achieve or exceed the desired 

outcomes as intended through regulation. 

 

 يرةوكردنِرَيطة ضارةى تر بؤ ثة
َلنيــاييش كان  ، دِرَيطةيـةكى بــاوةرثَيكراوة بــؤ ئاماجنــة دياريكراوةكــان يــان بِريــار لَيــدراوة 

شــةيان هةيـة كــة بــة بــةردةوام بــة دةســت دَيـن يــان زيــاتر لــةو ئاماجنانــة دةدةن كــة نةخ  
 بؤكَيشراوة .

 

لعمتثال بديلة وسائل
 املنشودم لنتائجا يتجاوع أو دوامال على حيقق أنه إثبات مت املقررم، للنهوج معتمد بديل

 من املعتزم النحو على

 التنظيم. خعل
( References:  Doc 9841 ) 

 

215. Altimetry System Error (ASE) 

The difference between the altitude indicated by the altimeter 

display, assuming a correct altimeter barometric setting, and the 

pressure altitude corresponding to the undisturbed ambient 

pressure. 

 

 هةَلةى ذمَيردةرى بةرزى
ةر ة بةرانبـ جياوازى نَيوان بةرزيى بينراو لة ذمَيردةرى بةرزى لةطةَل بـةرزى فشـاريى كـ   

 َيت .بة فشارى جَيطريى دةورووبةرة بةو مةرجةى كة ذمَيردةرةكة ٍراست و دروست ب
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 االرتفا  ادعد خطأ
 احملي  للضغ  لاملقاب الضغطي واالرتفا  االرتفا  عداد على املبني االرتفا  بني الفرق

 .صحيح ضب  العداد أن بافرتاض املستقر
 

( References: Annex 6 Part I and Part II, Doc 9574, Doc 9937 ) 

 

 
 

216. Altimetry System Error Stability 

Altimetry system error for an individual aircraft is considered 

to be stable if the statistical distribution of altimetry system 

error is within agreed limits over an agreed period of time. 

 
 جَيطري بونى هةَلةى ذمَيردةرى بةرزى

 ائـةنرَيت دهةَلةى ذمَيردةرى بةرزى بؤ فِرؤكةيةك )يـةك فِرؤكـة( بـة هةَلةيـةكى جـَيطري      
 دابوو بـؤ ئةطةر دابةش بوونى ئامارى بؤ هةَلـةى ذمَيردةرةكـة لـة سـنورَيكى ثةسـةندكراو     

 ماوةيةكى دياريكراو .
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 االرتفا  عداد خطأ ثبات
 اإلرصائي توعيعال كان إذا ثابتا، خطأ، واردم لطائرم بالنسبة فا االرت عداد خطأ يعتد

 .عليها عمنية متفق فرتم مدى على عليها متفق يف ردود االرتفا  عداد خلطأ
 

( References: Doc 9574, Doc 9937  ) 

 

217. Altitude 

The vertical distance of a level, a point or an object considered 

as a point, measured from Mean Sea Level (MSL). 

 

 بةرزى )بَلندى(
تَيك شان هةر يَيك ماوةى ستونى لة نَيوان ئاستى ٍرووى دةريا و هةر ئاستَيك يان هةر خاَل

 كة  وةك خاَلَيك دائةنرَيت. 
 

 اإلرتفا 
د يعت املسافة الرأسية بني متوس  مستوى سطح البحر وأي مستوى أو نقطة أو شيء

 . نقطة
 

( References: Annex 2, Annex 3 , Annex 4, Annex 10 Volume I 

and Volume II, Annex 11, Doc 4444,  Doc 8071 Volume III, 

Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9432, Doc 9684, Doc 

9924, Doc 9937 ) 
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218. Altitude-Keeping Device 

Any equipment which is designed to automatically control the 

aircraft to a referenced pressure altitude  

 

 ئامَيرى  بةرزى )بَلندى( ثارَيز 
 ى بـةرزيى هةر ئامَيرَيك ديزاين كرابَيت بؤ ضاودَيرى خؤبةخؤى فِرؤكةكـة لةسـةر بنـةما   

 فشارى رةضةَلةكى .
  

 االرتفا  على احملافظة جهاع

 .الضغطي املرجعي لعرتفا  وفقا، الطائرم تلقائيا، لرياقب مصمم جهاع أي
 

( References: Doc 9574 ) 
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219. Amortization 

The gradual extinguishment of the cost of an asset by periodic 

(annual) charges to expenses, usually applicable to intangible 

assets (e.g. development costs). 

 كوذانةوةى قةرز 
ة كةَلةك بة  كةم بوونةوة )كوذاندنةوةى ( لةسةرخؤى تَيضونى يةكَيك لة رةضةَلةكةكان
 سةر ئةوة لةبوونى  ٍرةمسى) دةورى(  خوالوةى ساآلنة لةسةر خةرجييةكان ، ئةم بابةت

 .ِرةضةَلةكانة جَيطري ئةبَيت كة نةطرياوبن )وةك خةرجييةكانى طةشةكردن(
 

 إهعك الدين
لى عة ( هعك التدرجيي لتكلفة أرد األصول من خعل حتميل رسوم دورية ) سنوياإل

  ة (.النفقات ،  وينطبق عادم على األصول غري امللموسة ) مثل تكاليف التنمي

 

( References: Doc 9161 , Doc 9562) 
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220. Ampere (A) 

The Ampere is that constant electric current which, if 

maintained in two straight parallel conductors of infinite length, 

of negligible circular cross-section, and placed 1 Metre apart in 

a vacuum, would produce between these conductors a force 

equal to 2 × 10–7 Newton per Metre of length. 

 

 ئةمثَير
َيينــةرى ى جــَيطرية بــة مانــةوةى لــةناو دوو تــةنى  بِرطــة بازنــةيى طة  تةزويــةكى كارةبــاي

ةو ئـ نَيـوان   تةريبى درَيذى بآ كؤتاييدا  بَى   بةدرَيذى يةك مـةتر خرانـة بؤشـاييةوة لـة    
هـةر   نيـوتن بـؤ   x 10 – 7 2دوو مادةيةدا هَيزَيك دروست دةكـةن يةكسـان دةبَيـت بـة      

 مةترَيك درَيذى.
 

األمبري 
ثابم إذا ما بقي يف مادتني موصلتني متواعيتني ذوات أطوال النهائية تيار كهربائي 

 ×ومقاطع دائرية ومت وضع مرت وارد يف فراغ سيتم توليد قوم بني هاتني املادتني تساوي 

 نيوتن لكل مرت من الطول. 2  7–10
 

( References: Annex 5 ) 

 

221. Amver 

A world-wide ship reporting system for search and rescue. 

 

 ِرزطاركردنى كةشتيةكان بة ئاَلوطؤرى يارمةتى ئامَيرى )أمفر( 
 ةكانسيستمَيكى جيهانطرية بؤ ثآ ِراطةياندن بؤ طةِران و رزطاركردنى كةشتيي

 )بةلةمةكان(.
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 إنقاذ السفن باملساعدم املتبادلة اآللية ) آمفر (
 واإلنقاذ.نظام عاملي النطاق لإلبعغ عن السفن من أجل البحث 

 

( References:  Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 

 

222. Analogue 

 In radar terms, a signal which has not been converted into 

digital values. Analogue signals are to be found at antenna and 

receiver level in radar systems.  

 

 وةك يةك هاوشَيوة /
ئـةو   مـارةيى ، ذلة دةستةواذةكانى راداردا مةبةست لةو سطناَلةية كة ناطؤِردرَين بؤ نرخى 
ت بـة  مى تايبـة نيشانة هاوشَيوانة ) لةيةك ضوانة ( يان لة ئةنتَيناكاندا هةية و لة سيسـت 

  وةرطرتن لة سيستمى ِرادارةكاندا هةية . 

 

أو املماثل النظري 
 إن اإلشـارات  صد بـه اإلشـارم الـيت مل يـتم حتويلـها ات قـيم رقميـة.       مصطلحات الرادار يقيف 

لراداراملماثلة أو النظريم توجد يف اهلوائي ويف منظومة اإلستعم اخلاصة بنظم ا

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

223. Analogue – to – Digital Converter  

A device for the conversion of analogue signals into digital 

values. Usually operates by sampling the analogue signal at 

regular time intervals and converting the measured value of the 

analogue sample to a binary encoded number.  
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 بطؤرى هاوشَيوة يان وةك يةك بؤ نرخى ذمارةيى
ئـةم بطـؤِرة   ,ى سـطناَلى هاوشـَيوة يـان وةك يـةك بـؤ نرخـى، ذمـارةيى        ئامِرازَيكة بؤ طـؤِرين 

ــدا و دوا     ــة  ِرَيكخراوةكان ــة كات ــَيوةكان ل ــانة هاوش ــة نيش ــةطرَيت ل ــة وةرئ ــى منون ــى  نرخ   ي
ى ؤدى دوانـ كـ  سطناَلة هاوشَيوةكان ئةطؤرَيت يان وةك يةكـة ثَيوةانـةكراوةكان بـؤ ذمـارةى     

 داخراو )جفرة(.
 

 ثل ات قيم رقمية حمول النظري أو املما

ينـات مـن   وسيلة لتحويل النظري أو املماثل ات قـيم رقميـة ويعمـل عـادم مـن خـعل أخـت ع       
ملقاسة ات ملماثل ااإلشارات املماثلة بأوقات وفرتات منتظمة ثم يقوم بتحويل قيم النظري أو ا

 أرقام ثنائية مشفرم .
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
224. Antenna Diversity 

For an installation with a top-end mounted antenna, the 

selection of the Mode S transponder reply transmission path is 

based on a comparison of the interrogation signals received on 

two channels. 
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 هةمةجؤرى يان جياوازيى ئةنتَينا
 ثشـت  Sرى بؤ دانانَيكى ئةنتَيناى بـةرز  , هةَلبـذاردنى وةآلمـى سيسـتمى وةآلمـدةرى جـؤ      

 ريَين .دةبةستَيت بة بةراوردكردنى ئةو نيشانة   كة لة  لةسةر دوو كةناَل وةرئةط
 

 تنو  أو إختعف اهلوائي

ى معتمـدم علـ   Sاجمليـب للـنم     لغرض نصب هوائي عـالي يكـون إختيـار إجابـة منظومـة      
 مقارنة إشارات اإلجابة املستلمة على قناتني. 

( References: Doc 9684 ) 

 

225. Antenna  ( Electronically Scanned  E – Scan ) 

An SSR antenna consisting of a number of planar arrays or a 

circular array of radiating elements. The antenna beams are 

electronically steered to the desired azimuth angle by applying 

phase – shifting techniques, without rotating the antenna 

mechanically. 

 

 ئةنتَينا )بة ئةلكرتؤنى ِرووماَلبكرَيت يان بثشكنرَيت(
زنـةيى   يزَيكـى با يى يـان  ضـةند رِ  ئةنتَيناى ِرادارى طةِرانى الوةكى  ضةند ِريزَيكـى ئاسـؤ    

سـتة  او ئاِراتيشكيى تَيداية ، تيشكى ئةنتَيناكة بـة ئـةلكرتؤنى بـؤ طؤشـةى بينـراوى  طوجنـ      
  اكة .دةكرَيت بة بةكارهَينانى تةكنيكى جوآلندن بآ خوالنةوةى ميكانيكى ئةنتَين

 

هوائي ) يفحص ألكرتونيا (
ئـري مـن   مـن الصـفوف املسـتوية أو صـف دا    إن هوائي الرادار البارث الثانوي يتضـمن عـدد   

ــة الســ      ــا ات الزاوي ــا ألكرتوني ــتم توجيهه ناســبة متية املالعناصــر املشــعة. إن أشــعة اهلــوائي ي
 بإستخدام تقنيات متحركة دون تدوير ميكانيكي للهوائي.  

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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226. Antenna (Electronically Scanned, E-Scan) 

An SSR antenna consisting of a number of planar arrays or a 

circular array of radiating elements. A beam former unit allows 

it to electronically steer the beam to the desired azimuth angle 

by applying phase shifting. The antenna elements may either be 

active or passive, depending on the order in which the beam 

former and transmitter(s) are set up. 

 

 ئةنتَينا )بة ئةلكرتؤنى بثشكنرَيت(
يي لة ى بازنةزَيكئةنتَيناى ِرادارى طةِرانى الوةكى ضةند ِريزَيكى ئاسؤيى يان ضةند ِري

يشكى ات تا تئةد ِرةطةزة تشكييةكانى تَيداية ، يةكةى دروست كةرى تيشكةكة ِرَيطة  بةوة
،  ندنكنيكى جوآلئةلكرتؤنى ئاِراستةى طؤشةى بينراو بكرَيت بةبةكارهَينانى تة

نانى ثَيكهَي ى كةِرةطةزةكانى ئةنتَينا يان كارا ئةبن يان سست ئةبن بةثَيى ئةو شَيؤازة
 تيشكةكة لةسةرى دامةزراوة .
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 هوائي ) يفحص ألكرتونيا (

ئـري مـن   إن هوائي الرادار البارث الثانوي يتضـمن عـدد مـن الصـفوف املسـتوية أو صـف دا      
لسمتية لزاوية ااكيل الشعا  بأن يوجه الشعا  ألكرتونيا ات العناصر املشعة. تسمح وردم تش

لـى  عتمـادا ع املناسبة بإستخدام تقنيات متحركـة . تكـون عناصـر اهلـوائي فعالـة أو خاملـة إ      
 األسلوي التي مت به تنصيب تشكيل الشعا .  

 
( References: Doc 9684, Doc 9924 ) 

 
227. Antenna  Elevation ( Tilt ) 

An angle between the direction of maximum gain of the 

antenna and the tangent to the surface of the earth. A distinction 

is sometimes made between electronic ( radio signal ) and 

mechanical tilt, especially for SSR  LVA antennas. In this case 

the mechanical tilt may be zero while the antenna is radiating at 

a different electronic tilt ( typically  + 3º ). 

 
 بةرزى ئةنتَينا ) خواربونةوة (

ةوى زِرووى  سةر طؤشةى نَيوان بةرزترين  خواربونةوةى ئةنتيَِنا كةية  لةطةَل لَيكةوتةى
ريى الةكان و ؤنيي,  زؤرجار  جياوازييةكة دةبينرَيت لةنَيوان سطناَلة ِراديؤيية ئةلكرت

وةكى ِرانى الى طةِرادارميكانيكى و بة تايبةتى ئةوةى ثةيوةنديةيى هةية بة ئةنتَيناكانى 
ةكيى ريي, ِرةنط بَيت بارى )خوارى( ميكانيكى )سفر( بَيت بةآلم ئةنتَيناكة بةال

 (.° 3ئةلكرتؤنى جياواز ئةخولَيتةوة )زؤرجار + 
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 اهلوائي ) ميل (إرتفا  

انـا   تمييـز أري للهوائي ومماسه علـى سـطح األرض ويكـون ال   عاوية بني إجتاِه املكسِب األقصى 
ئيـات  تعلـق بهوا اإلشارات الراديوية األلكرتونية وامليـل امليكـانيكي وبشـكل خـاص فيمـا ي     بني 

دور يـ ا بينمـا  الرادار البارث الثانوي ريث يف هته احلالـة قـد يكـون امليـل امليكـانيكي صـفر      
 درجة (.  3 +اهلوائي مبيل ألكرتوني خمتلف  ) عادم 

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

 
228. Antenna  ( Hog - Trough ) 

As  SSR antenna comprising a horizontal linear array of 

radiating elements installed in an extended corner reflector 

assembly ( resembling in shape a hog – trough ). The linear 

array is usually of sufficient length to give an azimuth beam 

width of between 2º and 3º and the hog – trough reflector 

achieves typically between  ± 40º and 45º vertical beam width. 

For special purposes shorter arrays can be used. These have 

increased azimuth beam width. 
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 ئةنتَيناى )زؤر نزم/ لَيذ( 

,  شــكى هةيــةئــةنتَيناى ِرادارى الوةكــى تيشــكَيكى ئاســؤيى تَيدايــة   ضــةند ِرةطــةزَيكى تي  
ةم ئـ  )نـزم((   يةكى  بةرانبةرى ثَيدةرةوة   )لةشـَيوةى زؤر لَيـذ  تيشكةكة ئةطريَيتة  طؤشة

 – 2 ة نَيـوان تيشكة هَيَلة بةدرَيذييةكة كة تيشكَيكى بينراو )مست( ئةدات بة ثانييـةك لـ  
 40 ةمرت لة كثلةدا و ثانييةك بؤ تيشكى ستونى بةدةست ئةهَينَيت لة نَيوان زياد يان  3

ة ت ، ئةمانـ ستى تايبةت تيشـكى كـورترت بـةكاربهَينريَ   ثلة ، دةتوانرَيت بؤ مةبة 45ثلة و 
 دةبنة  ثانرت كردنى تيشكةكة بة ئاسؤيى .

 
 بشكل راد ( –هوائي ) منخفض 

صـب يف  يشتمل هوائي الرادار البارث الثانوي على شـعا  خطـي أفقـي ذو عناصـر مشـعة ين     
طـول  طـي ب بشكل راد ( وعادم مـا يكـون الشـعا  اخل    –عاوية العاكس ) على شكل منخفض 

ا  درجـة وحيقـق عـرض للشـع     3درجة و  2كايف كي يعطي شعا  مسيت بعرض يرتاوح بني 
شـعة  درجة وميكن ألغراض خاصـة إسـتخدام أ   45درجة و  40العمودي   بني عائد ناقص 

 أقصر مما يؤدي ات عيادم عرض الشعا  املمتدم أفقيا.  
( References: Doc 8071 Volume III, : Doc 9684, Doc 9924) 

 

 



 

231 

 

229. Antenna  ( Large Vertical Aperture, LVA ) 

As  SSR antenna comprising two dimensional array radiating 

elements. A typical LVA consists of a number of columns 

(each consisting of a vertical linear array designed to produce 

beam shaping in the vertical plane) arranged in a horizontal 

linear array to produce between 2º an 3º azimuth beam width. 

Typically, LVA antennas are a prerequisite for monopulse SSR 

systems.  

 كراوةي ستونى طةورة( ئةنتَينا )بة دةالقةيةكى
ــةزة تيشــكةكانى تَيدايــ    ــة ِرةط ــى دوو ِريــز ل ــةِرانى الوةك ــة ة ، ئةنتئــةنتَيناى ِرادارى ط َيناك

ى هَيلَـ  ك دةالقةيةكى طةورةى ستونى هةية لةطةَل ذمارةيةك  ستون )هةر سـتونَيك ِريزيَـ  
تونانة سـ ستونى تَيداية ديزاين كراوة بؤ دروستكردنى تيشك لةسةر ئاسـتى سـتونى( ئـةو    

ؤشـةيةكى  لةسةر ِريزَيكى ئاسؤيى ِرَيـك خـراون بـؤ بةرهـةم هَينـانى ثـانى تيشـكةكة بـة ط        
ةورةيـةوة  طثلـة و بةطشـتى ئـةم ئةنَينانـة بةوكراوةييـة       3تـا   2بينراو )مست( لة نَيـوان  

 يستييةكانى سيستمى ِرادارى طةِرانى الوةكى تاك ترثة .بةشَيكن لة ثَيو
 

 ( فتحة عمودية كبريمذو )هوائي

يشـتمل   يتضمن هوائي الرادار البارث الثـانوي صـفني مـن العناصـر املشـعة ريـث عـادم مـا        
علـى صـف    اهلوائي ذي الفتحة العمودية الكبريم على عدد من األعمـدم ) كـل عمـود يشـتمل    

اج شعا  باملسـتوى العمـودي ( مرتبـة بصـف خطـي أفقـي إلنتـ        خطي عمودي مصمم إلنتاج
يـات  درجـة وبشـكل عـام تكـون اهلوائ     3درجـة و   2عرض شعا  بزاية مستيـة تـرتاوح بـني    

لنبضـة  نوي ذي اذوات الفتحة العمودية الكبريم جزءا من متطلبات نظام الرادار البارث الثا
 األرادية. 

 
( References: Doc 8071 Volume III, : Doc 9684, Doc 9924) 
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230. Antenna  ( Linear Array ) 

An antenna consisting of a  " battery " or array of radiating 

elements in a straight line. The desired radiation characteristic 

of the antenna is obtained by the varied distribution of radio 

frequency energy in amplitude or phase so as to produce the 

shaped " beam " or wave front.  

 ئةنتَيناى )ِريز بةستو لةسةر هَيَل(
َلَيكى سةر هَية لةئةنتَينايةكة لة ثاترييةك يان ِريزَيك لة ) ئامِراز( رةطةز ثَيك هاتو

َيطةى ة ِرلِراست تيشك ئةدةنةوة و ثةخشى ئةنتَيناكة و ِرةوشةكانى  بة دةست دَيت 
ن َيردراوة نكؤالنةى دابةشكردنَيكى جياواز لة وزةى شةثؤلة ِراديؤييةكان يان ئةو شةث

ى ةوتنكبةمةبةستى دةست كةوتنى تيشكَيك لةسةر شَيوةيةكى دياريكراو  يان دةست 
 بةرى )ِرووى ثَيشةوةى ( شةثؤلةكة.

 
 هوائي ) صف خطي (

اص هوائي يشتمل على بطارية أو صف لعناصر تشع خب  مستقيم ويتم احلصول على خـو 
ة لغـرض  و املررلـ تلف لطاقة املوجات الراديويـة أ بث اهلوائي املطلوبة من خعل التوعيع املخ

 احلصول على شعا  ذو شكل معني أو للحصول على جبهة املوجة.  
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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231. Antenna  ( Omni – Directional  ) 

An antenna with an approximately circular radiation pattern in 

the horizontal plane. In earlier SSR systems it was used to form 

the control pattern for  ISLS  transmitting the P2   pulse and 

also for transmission of the P1 pulse for the I2 SLS. Modern 

antennas for ground SSR form a control pattern that is omni – 

directional except for a null or "notch" in the direction of the 

antenna mainbeam (coinciding with the peak of the main beam 

sum pattern).  

 ئةنتَينا )فرة ئاِراستة( 
َينا لة ئـةنت  ئةنتَينايةكة شَيوةيةكى نزيك بازنةيى هةية لةسةر ئاستى ئاسؤيى، ئةم جؤرة

ى لـــة سيســـتمى ِرادارةكـــانى طـــةِرانى الوةكيـــدا بـــةكارهاتووة بـــؤ دروســـتكردنى بـــوار        
رثةى تهةروةها بؤ ثةخشى   ISLSتايبةت بةِرادارى  2pكؤنرتؤَلكردنى ثةخشى ترثةى 

1P سيستمى  ىSLS 2I     ى الوةكـى  . ئةنتَينا نوَييـةكانى سيسـتمى زةمينـى ِرادارى طـةِران
ى كــة ِراســتانةبــوارَيكى كــؤنرتؤَل بــةدى ئــةهَينَيت بــة ئاِراســتة جياوازةكــان بَيجطــة لــةو ئا

تيشـكى   كاريطةرييان نابَيت لةسـةر تيشـكة سـةرةكييةكة )هاوكـات دةبَيـت لةطـةَل ثؤثـةى       
 ,سةرةكى(

 
 اإلجتاهات ( –هوائي ) متعدد 

ــا يف املســتوى األفقــي أســتخدم يف املنظومــات األول     ــراد هــوائي ذوجمــال دائــري تقريب ار يــة لل
لك وكـت  ISLSاخلاصـة مبنظومـة    P2البارث الثانوي لتشكيل جمال السيطرم لبث نبظـة  

ار البارـث  . اهلوائيات احلديثة للمنظومة األرضية للـراد  I2 SLSملنظومة  P1لبث نبضة 
شـعا   م علـى ال كل جمال سيطرم بإجتاهات متعددم بإستثناء اإلجتاهات غري املـؤثر الثانوي تش

 الرئيسي ) يتزامن مع قمة الشعا  الرئيسي(.

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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232. Antenna (Omnidirectional) 

An antenna with the same gain in all directions. In earlier side-

lobe suppression systems, this antenna type was often used for 

transmitting the P2 pulse and sometimes also for transmission 

of the P1 pulse (I2 SLS). Modern omnidirectional antennas for 

ground SSR use include a “notch” coinciding with the peak of 

the main beam.  

 

 ئةنتَينا ى)فرة ئاِراستة(
ا ؤنةكاندكة ييئةنتَينايةكة بةهةمان توانا بؤ سةرجةم ئاراستةكان ، لة سيستمة سةرةتا

،  SLS 2Iى سيستمى  1Pو زؤرجاريش بؤ ترثةى   2Pبةكارهاتووة بؤ ثةخشى ترثةى 
ى  ”notch“ وةكىئةنتَيناى فرة ئاِراستة تازةكان لة سيستمى زةمينى ِرادارى طةِرانى ال

 تَيداية هاوكات دةبَيت لةطةَل ثؤثةى تيشكى سةرةكى. 
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 هوائي ) متعدد اإلجتاهات (

 القدميـة  هوائي يتصف بنفس القدرات يف مجيع اإلجتاهات . أسـتخدم يف منظومـات اإلدـاد   
تعـددم  .اهلوائيـات احلديثـة امل   I2 SLSملنظومـة   P1وأريانـا لبـث نبضـة     P2لبث نبضة 

مـع قمـة    يتـزامن  ”notch“ية للرادار البارث الثانوي تتضمن اإلجتاهات للمنظومة األرض
 الشعا  الرئيسي.

 
( References: Doc 9684 ) 

 

233. Antenna  ( Reflector ) 

 An antenna producing the beam by a method analogous to 

optics. In most cases the "reflector" surface of the antenna is 

illuminated by a radio frequency source ( e.g. a radio – 

frequency "horn" assembly). The dimensions of the reflector 

antenna both in the horizontal and vertical plane, together with 

the characteristics of the illuminating source, determine the 

shape and magnitude of the radar beam produced.     

 
 ئةنتَيناىثةرضا )ثَيدةرةوة(

 وزؤرجار ئة ,ئةنتَينايةكة تيشك دروست دةكات بةو   شَيوةيةى كة تةنةكان دةبينرَين 
ة و بِرى  ، شَيو يؤيىتيشكة ِرووى ئةنتَيناكة ِرؤشن ئةكاتةوة بة بةكارهَينانى  شةثؤىل ِراد

َينا ةنتئ ى ( ئةو تيشكةى ِرادارةكة دروستى ئةكات  لةسةر ِرووبةرى ) دريزى و ثان
وةى ةرضاسثَيدةرةكة ئةوةستَيت بة هةردوو ئاِراستةى ئاسؤيى و ستونى لةسةر جؤرى 

 ِرووناكييةكة. 
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 هوائي ) عاكس (
هلــوائي اهـوائي ينـتج شــعا  بطريقـة مماثلــة ات البصـريات ويف أكثــر األريـان يضــاء سـطح       

ئي عـاد اهلـوا  يعتمـد علـى أب  بإستخدام موجة راديوية. إن شكل ومقـدار شـعا  الـرادار املنـتج     
 العاكس باإلجتاهني األفقي والعمودي وعلى خصائص مصدر اإلضاءم .

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 

 
 

234. Antenna  ( Sum and Difference) 

A hog – trough or LVA antenna which is electrically split into 

two halves. The two half – antenna outputs are added in phase 

at one output port ( sum, Σ ) and added in antiphase at a second 

output port ( difference, Δ ) to produce output signals which are 

sensitive to the azimuth angle of arrival of received signals, 

enabling an off – boresite angle for the signal source to be 

obtained.  
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 )كؤكةرةوة و ثةرت كةرةوة (ىئةنتَينا 
، بة كارةبايى دابةش دةبَيت بة دوو نيوةوة  LVAئةنتَينايةكى زؤر لَيذ يان ئةنتَيناى 

و  ئةجنامى  هةر دوو نيوةكة  لة قؤناغدا  جووت دةكرَين  و يةك  ئةجناميان ىَل 
 ) د  دةكرَيت  بؤ  ئةجنامى دووةم و لة نةبوونى  قؤناغدا زيا ( sum, Σ )دةرئةضَيت 

difference, Δ )  )بؤ دروست بونى تيشكى ثَيويست بؤ طؤشةى بينراوى )مست
 تايبةت بة سطناَلة طةشتوةكان بؤ ئةوةى بةدةست بَين.

 
 هوائي ) جيمع و خيتلف (

ث يـتم تقسـيمهما كهربائيـا ات نصـفني ريـ       LVAهوائي منخفض بشـكل رـاد أو هـوائي    
لنـاتج  ويضـاف يف العطـور ل   ( sum, Σ )ور النصفني ليكـون نـاتج وارـد  )   يضاف ناتج ط

شـارات  إلنتـاج إشـارات ضـرورية لزوايـة السـمم اخلاصـة باإل       ( difference, Δ )الثـاني  
 الواصلة لتمكني احلصول عليها.

  
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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235. Anticipated Operating Conditions 

Those conditions which are known from experience or which 

can be reasonably envisaged to occur during the operational life 

of the aircraft taking into account the operations for which the 

aircraft is made eligible, the conditions so considered being 

relative to the meteorological state of the atmosphere, to the 

configuration of terrain, to the functioning of the aircraft, to the 

efficiency of personnel and to all the factors affecting safety in 

flight. Anticipated operating conditions do not include: 

a) those extremes which can be effectively avoided by means of 

operating procedures; and 

b) those extremes which occur so infrequently that to require 

the Standards  to be met in such extremes would give a higher 

level of airworthiness than experience has shown to be 

necessary and practical. 

 دؤخةكانى بةطةِرخستنى ثَيشبينيكراو
 نةية كةدؤخائةو بارودؤخانةية كة بةهؤي  ئةزمونةوة   ثَيى ئةزانرَيت يان ئةو بارو

رو  َيكاهةستيان ثآ ئةكرَيت لة ماوةى كاركردنى فِرؤكةكة بةِرةضاوكردنى ئةو ِر
و ,  وانكرااوةِرانةى كة فِرؤكةكةى بؤ ئامادةكراوة لةطةَل بارودؤخى كةش و هةواى ضثرؤس

م ئةو ةرجةسسروشتى بةرز و نزمى زةوى , تواناى فِرؤكةكة , لَيهاتويى كارمةندان و 
سنت طةرخهؤكارانةى كة كاريطةرييان هةية لةسةر سةالمةتى طةشتةكة ، بارودؤخى بة

 ئةمانةى خوارةوة ناطرَيتةوة:
،   خستنداةطةِرئةو بارودؤخانةى كة دةتوانرَيت خؤيانى ىَل البدرَيت  لة كاتى  ب .1

 يان 

ة كانةوهةندآ بارودؤخى دةطمةن كة ِرووئةدات كة ثَيويست بكات بة ثَيوةرة .2
 وازَيتيى خبثابةند بن لةطةَل ئاستى تؤكمةيى فِرؤكةوانى بةرزتر لةوةى شارةزا

 كة ثَيويست و كردةيية .
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 ظروف التشغيل املتوقعة
ا خعل صوهلميكن تصور ر هي الظروف اليت مت التعرف عليها من خعل التجربة أو اليت

لطائرم ا افرتم تشغيل الطائرم مع األخت بنظر اإلعتبار عمليات التشغيل املؤهلة هل
لني م العامكفاءوالظروف اجلوية املتوقعة ومواصفات التضاريس األرضية وقدرات الطائرم و

 ال توقعةامل وجلميع العوامل اليت ميكن أن تؤثر على سعمة الررلة. إن ظروف التشغيل
 تتضمن : 

 أ.  احلاالت اليت ميكن تفاديها من خعل سياقات التشغيل ، و 
لـى مـن   ريان  أعي. احلاالت نادرم احلدوث واليت تتطلب اإللتزام باملعايري ومستوى جدارم طـ 

 تلك اليت بينم اخلدم بأنها عملية وضرورية.
  

( References: Annex 8 )  

 

236. Anti-Icing 

Anti-icing is a precautionary procedure by which clean 

aeroplane surfaces are protected against the formation of ice 

and frost and the accumulation of snow and slush for a limited 

period of time. 

 دذةبةسنت يان دذة شةختةبوون
ةسـةر  ى بـةفر ل ختة يان كةَلةكة بـوون ِرَيكارَيكى تايبةتة بؤ ِرَيطرتن لة دروست بوونى شة

 دا .ياريكراودرووثؤشة ثاكةكانى فِرؤكة و نةهَيشتنى  مانةوةى مَلتة و بةفر لة كاتَيكى 
 

 منع تراكم اجلليد أو الصقيع

 اجلليد راكمتإجراء وقائي ميكن من خعله هاية األجزاء النظيفة من سطح الطائرم من 
 بة لفرتم عمنية حمدودم. أو الصقيع أو الثلج أوالثلوج التائ

( References: Doc 9640 ) 
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237. Application 

Manipulation and processing of data in support of user 

requirements (ISO 19104*). 

 كارثَيكردن 

ريي ةكان بؤ ثشتطريى و بةهَيزكردنى داواكايئامادةكردن و ضارةسةرى زانياري
ISO 19104   بةكارهَينةكان 

 
 التطبيق

 (.  ISO 19104إعداد ومعاجلة البيانات لدعم متطلبات املستخدمني )  
 

( References: Annex 4 , Annex 15 ) 

 

238. Application Entity (AE) 

Part of an application process that is concerned with 

communications within the OSI environment. The aspects of an 

application process that need to be taken into account for the 

purposes of OSI are represented by one or more AEs. 
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 كارثَيكردن /ةكانى سةثاندنشَيو
ودؤخى بار بةشَيكة لة كردةى جَيبةجَيكردن كة  ثةيوةستة بة ثةيوةندييةكانةوة  لة

OSI  بةمةرجآ دةركةوتةكانى كرةدى كارثَيكردن كة بؤ مةبةستىOSI  ِرةضاو
 نوَينةرايةتى  )وَينا( بكرَيت. AEsدةكرَيت بة يةكَيك يان زياتر لة 

 

مسات التطبيق
مظاهر  على أن تكون OSIعملية التطبيق يتعلق باإلتصاالت ضمن ظروف الـ جزء من 

وارد أو أكثر ممثلة ب OSIعملية التطبيق اليت جيب أن تؤخت بنظر اإلعتبار ألغراض الـ 
 . AEsمن الـ 

 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

239. Application Entity Qualifier 

That part of the AE-title that unambiguously identifies the 

particular application entity. 

 

 شَيوةكانى كارثَيكردن ئامادةطى 
وون وةيةكى ِرئةو بةشةية لة شَيوةكانى كارثَيكردن  كـة شـَيوازى كارثَيكردنةكـة  بـة  شـيَ     

 ديار و ئاشكرا ئةكات .
 

( References: Doc 9880 Part III ) 

 

 التطبيق  مؤهل مسات
 ذلك اجلزء من مسات التطبيق التي مييز مسات التطبيق املعني بشكل واضح.
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240. Application Entity Service Interface 

The interface between the application-users and the application 

service provider. 

 

 يةكةى خزمةتطوزارى شَيوةى كارثَيكردن
 كردون.كارثَي زارىبةكارهَينةرانى كارثَيكردن و ثَيشكةش كاريى خزمةتطو لكَيكة لة نَيوان

 
 تطبيقمسات الوصلة خدمِة 

وصلة بني مستخدمي التطبيق ومقدمي خدمة التطبيق

( References: Doc 9880 Part I and Part III,( 

 

241. Application Entity Title 

An unambiguous name for an application entity. 

 

 ناونيشانى ِرواَلةتى كارثَيكردن
 ناوَيكى ئاشكرا بؤ ِرووة بينراوةكانى كارثَيكردن.

 

مسات التطبيقعنوان 
 لسمات التطبيق. اسم واضح 

( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

242. Application Layer 

The seventh layer of the OSI reference model that controls 

application-user access to the communication system and 

provides services to perform a logical association to other 

applications. 
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 ضينى كارثَبكردن
ةكـات  ى كة ضاودَيرى طةيشتنى كردةكـانى كـارثَيكردن د  OSI ضينى حةوتةم بؤ منونةى 

ةش رى ثَيش كثةيوةندييةكانةوة لة طةَليشيا خزمةتطوزابؤ بةكارهَين لة ِرَيطاى سيستمى 
 ئةكات بؤ   جَيبةجَيكردنَيكى طوجناو .

 
 تطبيقطبقة ال

خدم من خعل اليت تراقب عمليات وصول التطبيق ات املست OSIالطبقة السابعة لنموذج 
 نظام اإلتصاالت وتقدم خدمات إلجناع التطبيقات املنطقية. 

 
( References: Doc 9880  Part III ) 

 

243. Application Layer Structure (ALS) 

The application layer structure refers to the internal architecture 

of the OSI application layer as described in ISO/IEC 9545. 

 
 داِرشتةى ضينى كارثَيكردن

  ISO/IEC  9545وةكو لة OSIئاماذةية بؤ ئةندازيارى تةالرسازى ناوةوةى منونةى 
 . داهاتوة

 

 تركيب طبقة التطبيق
مـبني يف   كمـا  OSIيشري تركيب طبقة التطبيق ات اهلندسـة املعماريـة الداخليـة لنمـوذج      

ISO/IEC 9545

 

( References: Doc 9880  Part III ) 
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244. Application Process (AP) 

A set of resources, including processing resources, within a real 

open system which may be used to perform a particular 

information processing activity. 

 كردةى كارثَيكردن
ــتةقين         ــتمَيكى راس ــو سيس ــة نَي ــةرةكان ل ــاوة ضارةس ــاوةيةكة ,  سةرض ــةند سةرض ةى ض

ة ارةســــةرى زانيارييــــكــــراوةدا  ن,  بةكارئــــةهَينرَيت بــــؤ ئــــةجنام دانــــى كردةىــــةى ض
 دياريكراوةكان .

 

 

تطبيقالعملية 
جمموعة من املصادر بضمنها مصادر املعاجلة ضمن نظام رقيقي مفتوح التي قد يستخدم 

 إلجناع فعاليات معاجلة ملعلومات معينة.

 

( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

245. Application Protocol Data Unit (APDU) 

An application protocol data unit is an (N) PDU, where N 

refers to the application layer. An APDU is the basic unit of 

information exchanged between the airborne application and 

the ground application. 

 ةكانى سيستمى كارثَيكردنييةكةى زانياري
ينى ئاماذةيـة بـؤ ضـ    Nكـة    PDU (N)نى سيستمى كارثَيآكردن لة يةكةى زانيارييةكا

ــارثَيكردن ,   ــة     APDUكـ ــوان  ئـ ــاري نَيـ ــاَلؤطؤرى زانيـ ــؤ ئـ ــة بـ ــةكى بنةرةتييـ و يةكةيـ
 ن.كارثَيكردنانةى لةسةر فِرؤكةكان دةكرَين ونَيوان  كارثَيكردنة زةمينيةكا
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 تطبيق الوردم بيانات نظام 
بيق. إن تشري ات طبقة التط N( ريث N) PDUلـ   وردم بيانات نظام التطبيق يف ا

APDU ئرم لطاوردم أساسية لتبادل املعلومات بني التطبيقات احملمولة على منت ا
 والتطبيقات األرضية.

( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

246. Application Schema 

Conceptual schema for data required by one or more 

applications. 

 بةرنامةى كارثَيكردنةكة
ــؤ زانياري   ــراوة بـ ــا كـ ــةكى وَينـ ــبةرنامةيـ ــاتر    يـ ــان زيـ ــةكَيك يـ ــة يـ ــتةكان لـ ــة ثَيويسـ ة لـ

 كارثَيكردنةكان.
 برنامج التطبيق

 برنامج تصوري للبيانات املطلوبة من وارد أو أكثر من التطبيقات. 
 

( References: Doc 9881 ) 

 

247. Application Service 

 The abstract interface between the (N) service and the (N) 

service user, where N refers to the application layer; thus it is 

the boundary between the AE and the application user. 

 

 خزمةتطوزاريى كارثَيكردن
، (N)ةرانى و بةكارهَينـ  (N)زارى لكَيكى ) تة نيا (يـة  دامـاَلراوة لـة نَيـوان خزمـةت طـو      

(N) ئاماذةيــة بــؤ ضــينى جآبــةجآكردن بؤيــة(N)  ان ســنورَيكى جياكةرةوةيــة لــة نَيــو
  و بةكارهَينةرى جآبةجآكردن. AEبينراوةكانى )سَيرةكانى( جآبةجآكردن 
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 تطبيقالخدمة 
 طبقة ( تشري ات N( ريث )  N( ومستخدمي خدمة )  Nالوصلة اجملردم بني خدمة ) 

 ( ومستخدم التطبيق. AEالتطبيق ولتلك فهي رد فاصل بني مسات التطبيق ) 
 

( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

248. Application Service Element (ASE) 

The element in the communication system that executes the 

application specific protocol. In other words, it processes the 

application specific service primitive sequencing actions, 

message creation, timer management, and error and exception 

handling. The application’s ASE interfaces only with the 

application’s control function. 

 ردنئامراَِزى خزمةتطوزاري كارثَي ك
 ارةسةرىضتر  ةطةزَيكة لة سيستمى ثةيوةندييةكان  بةجَيبةَجَي دةكات , بةواتايةكىِر

ةك وةك اى يخزمةت طوزارييةكانى جَيبةجَيكردن ئةكات بةضةند ِرَيكارَيكى يةك لة دو
زةكانى مِرادروستكردنى نامة و بةِرَيوةبردنى كات و هةَلة و ضارةسةرةكان ، لكى ئا

 بَيت.انطريدةيةك طةَل فةرمانةكانى تايبةت بةضاودَيرى جَيبةجَيكردنكارثَيكردن تةنها لة
 

 تطبيق العنصر خدمة 

جل يعا عنصر يف نظام اإلتصاالت التي يقوم بتنفيت نظام تطبيق معني ومبعنى آخر
خطاء األ خدمات تطبيق معينة بإجراءات متسلسلة مثل خلق الرسالة و إدارم الوقم و

راقبة ة مبر خدمة التطبيق تتدخل فق   مع الوظائف اخلاصواملعاجلات. إن وصعت عنص
 التطبيق.

 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 
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249. Application Service Element (ASE) Service Interface       

The abstract interface through which the ASE service is 

accessed. 

Note.— In version 1 of the ADS application, the ADS-ASE 

service interface coincides with the ADS-AE abstract service 

interface. 

 

 لكى خزمةت طوزارييةكان ASEهَيمانةى خزمةتطوزارى 
 ت.ةكرَيلكَيكى تةنياية لَيوةى خزمةتى هَيمانةى خزمةتطوزارى جَيبةجَيكردن ئ  

( ADSَيبةجَيكردنى بينينطَيرى خؤبةخؤى ) : لة كؤثى يةكةمى جتآبينى 
بَيت ( هاوكات دة ADS – ASEهَيمانةى جَيبةجَيكردنى )  –خزمةتطوزارى خؤبةخؤ 

 ,( ADS – ASEلةطةَل ئاوَيتة بوونى بآ هَيماي بينراوةكانى بينينطَيرى خؤبةخؤى ) 
 

 دمةاخل( وصلة ASEتطبيق )العنصر خدمة 

 خدمة عنصر خدمة التطبيق.الوصلة اجملردم اليت خعهلا تتم 
تزامن ( تADSيف النسخة األوت من تطبيقات اإلستطع   التابع التلقائي ) – معرظة.

 ( مع ADS – ASEعنصر خدمة التطبيق )  –خدمة اإلستطع  التابع التلقائي 
 .( ADS – AEاإلستطع     التابع التلقائي )  -التداخعت اجملردم لسمات 

 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 

250. Application Service Object (ASO) 

An active element within (or equivalent to the whole of) the 

application entity embodying a set of capabilities defined for 

the application layer that corresponds to a specific ASO-type 

(without any extra capabilities being used). An ASO is a 
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combination of application service elements (ASEs) and ASOs 

that perform a specific function. An ASO that provides the 

functions of the establishment and data transfer phases is 

considered a complete protocol. 

 

 ئاماجنى يان ) ثةيكةرى ( خزمةتطوزارى جَيبةجَيكارى   
يةك تواناى , ذمارة ةطةزَيكى كاراية لة نَيو )يان يةكسانة بةطشت( ِرواَلةتكانى كارثَيكردنِر

ان يــديــاريكراو بةرجةســتة ئــةكات بــؤ ضــينى كــارثَيكردن كــة لةطــةَل جؤرَيــك  ثةيكــةر    
ةر و ر( ، ثةيكدةطوجنَيت )بآ بةكارهَينانى وزةى زياتئاماجنى خزمةتطوزارى كارثَيكردندا 

دنى ارثَي كركئاماجنى خزمةتطوزارى كارثَيكردن تَيكةَلةيةكة لة هَيماكانى خزمةتطوزارى 
(ASEs) ( وASOs كة هةَلدةستنت بة جَيبةجَيكردنى ضةند فةرمانَيكى ديارى )راو.ك 

ــة ئ     ــة ك ــةتطوزارى كارثَيكردن ــاجنى خزم ــةر و ئام ــةو ثةيك ــدارةكان ئ ــة ثةيوةندي ــة  ةرك ب
ةواو بـــة بةَلطةيـــةكى تـــ قؤناغـــةكانى دامةزرانـــدن و طواســـتنةوةى زانيارييـــةكان ئـــةكات

 دائةنرَيت.
 

 تطبيق الخدمة أو هدف جسم 

ت قدراعنصر نشي  ضمن ) أو مساوي ات مجيع ( مسات التطبيق جيسد جمموعة من ال
ق ) تطبيسم أو هدف خدمة الاحملددم لطبقة التطبيق اليت تنسجم مع نو  معني من ج

 ناصرعدون إستخدام قدرات إضافية (. إن جسم أو هدف خدمة التطبيق هو مزيج من 
 ( اليت تنجز وظائف معينة. إن جسم أو هدف ASOs( و)  (ASEsخدمة التطبيق

ة د وثيقيعت خدمة التطبيق التي يؤدي الوظائف املتعلقة مبرارل تأسيس ونقل البيانات
متكاملة .

( References: Doc 9880 Part III ) 
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251. Application-User 

That abstract part of the aircraft or ground system that performs 

the non-communication-related functions of the application. 

 

 كارثَيكردن –بةكارهَينى 
ــى ئــ       ــتمى زةمين ــان سيس ــة ي ــتمى فِرؤكةك ــة سيس ــةية ل ــةو بةش ــةكاتئ  ةركَيك جَيبةجَيئ

 ثةيوةنديى نيية بة ثةيوةندييةكانى كارثَيكردنةوة  .
 

 تطبيقال - خدممست

صاالت لقة بإتملتعذلك اجلزء من نظام الطائرم أو النظام األرضي التي ينجز الوظائف غري ا
 التطبيق.  

 
( References: Doc 9880 Part I and Part III ) 

 
252. Approach and Landing Operations Using  Instrument    

Approach Procedures 

Instrument approach and landing operations are classified as 

follows: 

Non-Precision Approach and Landing Operation: 

An instrument approach and landing which utilizes lateral 

guidance but does not utilize vertical guidance. 

Approach and Landing Operations with Vertical  

Guidance: An instrument approach and landing which utilizes 

lateral and vertical guidance but does not meet the requirements 

established for precision approach and landing operations. 

Precision Approach and Landing Operations: Aninstrument 

approach and landing using precision lateral and vertical 
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guidance with minima as determined by the category of 

operation. 

Note.— Lateral and vertical guidance refers to the guidance 

provided either by: 

a) a ground-based navigation aid; or 

b) computer generated navigation data. 

Categories of Precision Approach and Landing Operations: 

Category I (CAT I) operation: A precision instrument approach 

and landing with: 

a) a decision height not lower than 60 m (200 ft); and 

b) with either a visibility not less than 800 m or a runway visual 

range not less than 550 m. 

Category II (CAT II) operation: A precision instrument 

approach and landing with: 

a) a decision height lower than 60 m (200 ft), but not lower 

than 30 m (100 ft); and 

b) a runway visual range not less than 300 m.  

Category IIIA (CAT IIIA) operation: A precision instrument 

approach and landing with: 

a) a decision height lower than 30 m (100 ft) or no decision 

height; and 

b) a runway visual range not less than 175 m. 

Category IIIB (CAT IIIB) operation: A precision instrument 

approach and landing with: 

a) a decision height lower than 15 m (50 ft), or no decision 

height; and 

b) a runway visual range less than 175 m but not less than 50 

m. 
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Category IIIC (CAT IIIC) operation: A precision instrument  

approach and landing with no decision height and no runway 

visual range limitations. 

Note.— Where decision height (DH) and runway visual range 

(RVR) fall into different categories of operation, the instrument 

approach and landing operation would be conducted in 

accordance with the requirements of the most demanding 

category (e.g. an operation with a DH in the range of CAT IIIA 

but with an RVR in the range of CAT IIIB would be 

Considered a CAT IIIB operation or an operation with a DH in 

the range of CAT II but with an RVR in the range of CAT I 

would be considered a CAT II operation).  

 

 ىكردةكانى  نيشتنةوة ونزيكبوونةوة بة ِرَيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَير
 ئةم كرداانة  بةم جؤرانةى الى خوارةوة ئةثؤلَينرَين:

  وكردةكانى نزيكبونةوةى درشت و نيشتنةوة : كردةةكانى نزيكبوونةوة 
واتة   ستونى نمايينيشتنةوةى ئامَيرى بة ِرَينمايى البةال يان )التةنيشت( بَى ِرَي

 هةِرةمةكى  .

 ة بوونةونزيك كردةكانى نزيكبوونةوة و نيشتنةوة بة ِرَينمايى ستونى: كردةةكانى
رجة م مةو نيشتنةوةى ئامَيرى بةِرَينمايى) ئاسؤيي( التةنيشت و ستونى بةآل

ن ت يابِرياردراوةكانى كردةةى نزيك بونةوة و نيشتنةوةى  ورد دروستنابَي
 ثةيِرةو ناكرَيت .

 مَيرى ةى ئاى نزيكبوونةوة  و نيشتنةوةى  ورد : كردةكانى نزيكبوونةوكردةةكان
طة بِر  و نيشتنةوة بة ِرَينمايى ستونى و ئاسؤيى )التةنيشت( اليةنى كةمى

 بِرياردراوةكانى  كردةةكة ثةيِرةو ئةكات .
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كة بة  وةةطرَيتةئيانة : ِرَينمايى)ئاسؤيي( التةنيشت و ِرَينمايى ستونى ئةو ِرَينماتَيبينى 
 يةكَيك لةمانةى خوارةوة  ثَيشكةش ئةكرَين:

 ياريدةدةرى كةشتيةوانيى زةمينى. -أ

 زانيارية كةشتيةوانييةكان بة كؤمثيوتةر. -ب

 

 جؤرى كردةكانى نيشتنةوة  و نزيك بوونةوةى ورد 
 ةرجانة:منزيكبونةوةى ئامَيرى ورد و نيشتنةوة بةم  كردةى   : كردةى جؤري يةكةم

 
 ( .ثآ 200مةتر ) 60ىلَيدرابَيت كة كةمرت نةبَيت لة بةرزييةك  بِريار -أ

ةوداى مةتر و م 800لةطةَل مةوداى بينني لة فِرؤكةخانة كةمرت نةبَيت لة  -ب
 م. 550بينني لةسةر فِرطة كةمرت نةبَيت لة 

 

 ة:نزيك بوونةوةى ورد و نيشتنةوة بةم مةرجان كردةى   : كردةى جؤري دووةم
 100م )30ثآ( كةمرتبَيت و لة  200(م )60كة )بةرزييةك بِريارىلَيدرابَيت  -أ

 ثآ( كةمرت نةبَيت.

 م كةمرت نةبَيت.300لةطةَل مةوداى بينني لةسةر فِرطة لة  -ب

 

ةم نزيك بونةوةى ئامَيرى ورد و نيشتنةوة ب  كردةى  :Aكردةى جؤري سَييةم 
 مةرجانة:

 زىثآ( يان بةبآ بةر 100م ) 30بةرزييةك بِريارىلَيدربَيت كةمرت لة  -أ
 بِرياردراو.

 م.175لةطةَل مةوداى بينني لةسةر فِرطة كةمرت نةبَيت لة  -ب
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ةم نزيك بونةوةى ئامَيرى ورد و نيشتنةوة ب كردةى   :Bكردةى جؤري سَييةم 
 مةرجانة:

 بِرياردراو. ثآ( يان  بآ بةرزى 50م )15بةرزييةك بِريارىلَيدرابَيت كةمرت لة  -أ

( 50ة )لم و كةمرت نةبَيت 175 لة لةطةَل مةوداى بينني لةسةر فِرطة كةمرت -ب
 مةتر.

وونى ب : كردةى  نزيكبونةوةى ئامَيرى ورد و نيشتنةوة بآ Cكردةى جؤري سَييةم 
 جؤرى بةرزى بِريارلَيدراو وبآ سنور بؤ مةوداى بينني لةسةر فِرطة.

 
وو ؤ دو بوو بوجنا: كاتَيك بةرزيى بِريارلَيدراو و مةوداى بينني لةسةر فِرطة ط تَيبينى

آى بةث جؤري جياوازى  كردةكان، كردةى نزيك بونةوةى ئامَيرى نيشتنةوة دةكرَيت
ارى نوردسمةرجى جؤرة  قورسةكة )بؤ منونة ئةو كردةيةيةى كة بةرزيى بِرياردراوى 

ةةكة بةو ( لةسةر فِرطة ئةو كاتكردB( و مةوداى بينني بة جؤرى )Aجؤرى  سَييةم )
 ( دائةنرَيت.Bجؤرى  )

ةم و رى  دووة جؤكردةيةيةى كة جَيبةجَيئةكرَيت بة بةرزيةكى بِريارلَيدراو ب بةآلم ئةو
 ى دووةمجؤر مةوداى بينني لةسةر فِرطة كة ديارى بكرَيت بة جؤرى  يةكةم كردةةكة بة

 دائةنرَيت.
 

 اآللي اياالقرتراءات بإج واهلبوط رتاياالق ياتعمل
 :يلي كما واهلبوط  اآللي االقرتاي عمليات تصنف

وبع اجلانيب   ادباإلرش وهبوط آلي اقرتاي عمليات : واهلبوط قيالدق ريغ االقرتاي تياعمل
 إرشاد رأسي . 

 اجلانيب اإلرشادب وهبوط آلي اقرتاي عمليات الرأسي:  باإلرشاد واهلبوط االقرتاي تياعمل

 .وطواهلب يقالدق االقرتاي لعمليات املقررم بالشروط تفي ال ولكنها واإلرشاد الرأسي
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 واإلرشـاد  أسـي الر باإلرشـاد  وهبـوط  آلي اقرتاي عمليات واهلبوط :  قيالدق االقرتاي تياعمل

 .العملية لفئة املقررم الدنيا تفي باحلدود اجلانيب
 

 ممـا  أي واسـطة ب قـدم ي التي اإلرشاديعنيان    الرأسي واإلرشاد اجلانيب اإلرشاد : معرظة 

 :ليي
 .أرضي معري مساعد . أ 
 .بالكمبيوتر معرية تبيانا ي 
 

 :واهلبوط قيالدق االقرتاي تياعمل فئات

 :التالية بالشروط وهبوط دقيق آلي اقرتاي عملية — األوت الفئة ةيعمل
 قدم (.   200) مرتا   60 عن يقل ال التقرير علو .أ 

 عـن  قـل ي ال املـدرج  علـى  الرؤيـة  ومـدى  مـرت  800 عن يقل ال املطار يف الرؤية ي. ومدى 

 .رتام 550
 :التالية بالشروط وهبوط دقيق آلي اقرتاي عملية :  يةالثان الفئة ةيعمل

 دم (.  ق 100)   مرتا 30 عن يقل وال قدم ( 200)  مرتا 60 عن يقل التقرير أ . علو
 .مرت 300 عن يقل ال املدرج على الرؤية ومدى . ي

 الية : الت روطبالش وهبوط دقيق آلي اقرتاي عملية:  ( Aعملية الفئة الثالثة ) 
 .التقرير علو بدون أو قدم ( ، 100 )  مرتا 30 من أقل التقرير علو . أ 

 .مرتا 175 عن يقل ال املدرج على الرؤية ومدى . ي 
 ة :التالي بالشروط وهبوط دقيق آلي اقرتاي عملية:  ( Bعملية الفئة الثالثة ) 

 .التقرير علو بدون أو ، قدم ( 50)  مرتا 15عن  يقل التقرير أ. علو 

 .مرتا 50 عن يقل وال مرتا 175 عن يقل املدرج على الرؤية مدى . ي 
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ريـر وبـع   بـدون علـو التق   وهبـوط  دقيـق  آلـي  اقـرتاي  عمليـة :  ( Cعملية الفئة الثالثة ) 
 ردود ملدى الرؤية على املدرج.  

 نيلفئـت  نيصـاحل  املـدرج  علـى  ةيـ الرؤ ومـدى  ريـ التقر علـو  كـون ي عنـدما  — معرظـة 
تشددا  األكثر ةالفئ لشروط وفقا واهلبوط االقرتاباآللي ةيعمل ات، تشغليالعمل من نيتلفتخم

ومبـدى الرؤيـة    ( Aالثالثـة )   للفئـة  احملدد ريالتقر بعلو تنفت اليت ةيالعمل أن ذلك ) مثال
( . أمـا العمليـة    B( تعتد عملية مـن الفئـة الثالثـة )     Bعلى املدرج  احملدد للفئة الثالثة) 

فئـة األوت  حملـدد لل اليت تنفت بعلو التقرير احملدد للفئة الثانية ومبدى الرؤية علـى املـدرج ا  
 فتعتد عملية من الفئة الثانية( . 

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

 
253.Approach and Landing Phase — Helicopters      

That part of the flight from 300 m (1 000 ft) above the 

elevation of the FATO, if the flight is planned to exceed this 

height, or from the commencement of the descent in the other 

cases, to landing or to the balked landing point. 

 فِرؤكةى هةىل كؤثتةر –قؤناغى نزيك بونةوة و نيشتنةوة 
زيك نثآ( لةسةر ِرووى ناوضةى  1000م  )300ئةو بةشةية لة طةشتَيك كة لة بةرزى 

ــةِران    ــايى و هةَلط ــةوةى كؤت ــوو       FATOبون ــة دانراب ــةر نةخش ــةكات ئةط ــآ ئ ــت ث دةس
ة م بونـةو كردنى نـز بؤئةوةى لةو بةرزيبة دةربضَيت يان لـة كاتـةكانى تـر لةطـةَل دةسـتثيَ     

 بةمةبةستى نيشتنةوة لة خاَلَيكى دياريكراو.
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 طائرات اهلليكوبرت –مررلة التقري واهلبوط 

ي قـدم ( فــوق منســو  1000مــرت )  300ذلـك اجلــزء مـن الررلــة الـتي يبــدأ مــن إرتفـا      
 منطقة التقري النهائي واإلقع  

 (FATO  إذا ما مت التخطي  لتجاوع هتا اإلرتفا  أو يف )نـزول  ع بدء الاحلاالت األخرى م
 لغرض اهلبوط يف النقطة احملددم. 

( References: Annex 6  Part III ) 

 

254. Approach Ban Point 

The point from which an instrument approach shall not be 

continued below 300 m (1000 ft) above the aerodrome 

elevation or into the final approach segment unless the reported 

visibility or controlling RVR is above the aerodrome operating 

minima. 

 خاَلى قةدةغة بوونى نزيك بوونةوة 
ك بةرزييـة  ئةو خاَلةية كة لـة دوايـةوة ناكرَيـت نزمبونـةوةى ئـامَيرى بـةردةوام بَيـت لـة        

ردةوام فِرؤكةخانـةوة ، هـةروةها ناكرَيـت بـة     ثآ( لة ئاسـتى 1000م)300كةمرت بَيت لة 
داى ةطةر مـةو ئبَيت  بؤ ناو بةشى كؤتايى لة ئاِراستةى نزيكبونةوةى كؤتايى،  لةو كاتةى 
نورى َيت لة سببينينى ِراطَينراو يان مةوداى بينني لةسةر فِرطةى ضاودَيرى كراو بةرزتر 

 اليةنى  كةمى بةطةرخستنى فِرؤكةخانةكة.
 قرتاينقطة رظر اإل

 عـن  يقل ملطارا منسوي من رتفا  إ على اآللي االقرتاي مواصلة بعدها جيوع ال اليت النقطة

 مل مـا  ئي،النهـا  االقـرتاي  مسـار  مـن  األخـري  اجلـزء  داخل إت أو قدم ( ، 1000مرت )  300
الـدنيا   دوداحلـ  مـن  أعلـى  املـدرج املراقـب   علـى  الرؤيـة  مـدى  أو عنه املبلغ الرؤية مدى يكن

 .املطار لتشغيل
 

( References:  Doc 9365 ) 
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255. Approach Control Service 

Air traffic control service for arriving or departing 

controlled flights. 

 

 زاريى ضاودَيركردنى نزكبونةوةخزمةت طو
تى ن كاخزمةت طوزاريى ِركَيفكردنى مجوجؤَلى ئامسانى فِرؤكة ضاودَيرى كراوةكا

 طةيشنت  يان  كاتى بةجآ هَيشتنيان.
 

 خدمة مراقبة اإلقرتاي
 خدمة مراقبة احلركة اجلوية للطائرات املراقبة عند وصوهلا أو مغادرتها. 

  
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432, Doc 

9161 ) 

 

256. Approach Control Unit 

A unit established to provide air traffic control service to 

controlled flights arriving at, or departing from, one or more 

aerodromes.  
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 يةكةى ِركَيفى نزيكبونةوة
شتة و طةش كردنى ضاودَيرى مجوجؤَلى هةوايى بؤ ئةيةكةيةكى دامةزراوة بؤ ثَيشكة

 ئامسانيية ضاودَيريكراوانة كاتى طةيشتنيان بؤ /يان بةجى هَيشتنيان لة
 فِرؤكةخانةيةكةوة يان زياتر.

 
وردم مراقبة اإلقرتاي

ا نـد وصـوهل  وردم منشأم لتقديم خدمة مراقبة احلركة اجلوية للررعت اجلوية املراقبـة ع 
 ا من مطار أو أكثر .ات أو مغادرته

 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

257. Approach Phase 

The operating phase defined by the time during which the 

engine is operated in the approach operating mode. 

 قؤناغى نزيك بونةوة
 ( ديارىكردننى فِرؤكةكة دةست دةكات بةئيش ثَيقؤناغى خستنةكارة ) لةو كاتةى بزوَي

 ئةكرَيت بةثَيآى جؤرى خستنةكارى تايبةت بةنزيك بونةوةكة .

 
 اإلقرتايمررلة 

نم  لـ اليت حتدد مـن خـعل الوقـم الـتي فيـه يـتم تشـغيل احملـرك وفقـا           مررلة التشغيل
   التشغيل اخلاص باإلقرتاي.

 

( References: Annex 16 Volume II ) 
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258. Approach Procedure with Vertical Guidance (APV)   

An instrument procedure which utilizes lateral and vertical 

guidance but does not meet the requirements established for 

precision approach and landing operations. 

 
 تونىَيكارةكانى نزيكبونةوة بة ِرَينمايى سِر

َينمـايى  يشـتى و رِ ضةند ِرَيكارَيكى ئامَيريية  ثشت دةبةسرتَيت بة ِرَينمـايى )ئاسؤيي(التةن 
 يشتنةوة.نستونى بآ دةستكةوتنى مةرجة بِريارلَيدراوةكانى كردةى نزيكبونةوةى ورد و 

 
 إجراءات اإلقرتاي باإلرشاد الرأسي

  املقررم الشروط اءاستيف دون لرأسيا واإلرشاد اجلانيب باإلرشاد فيها يستعان آلية إجراءات

 .واهلبوط الدقيق االقرتاي لعمليات
 

( References: Doc 9613, Doc 9905, Doc 9931 ) 

 

259. Approach Sequence 

The order in which two or more aircraft are cleared to approach 

to land at the aerodrome. 

 ِريزبةنديى نزيكبونةوة
تى ةبةسزكردنةية كة ِرَيطةى ثَي ئةدرَيت بؤ دوو فِرؤكة يان زياتر بةمئةو ِري

 نزيكبونةوة بؤ نيشتنةوة لة فِرؤكةخانةكة.

 
 ترتيب اإلقرتاي

  ر.الرتتيب التي يصرح به لطائرتني أو أكثر باإلقرتاي لغرض اهلبوط باملطا

 

( References: Doc 4444 ) 
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260. Appropriate Airworthiness Requirements 

The comprehensive and detailed airworthiness codes 

established, adopted or accepted by a Contracting State for the 

class of aircraft, engine or propeller under consideration (see 

3.2.2 of Part II of this Annex). 

 ةكانى تؤكمةيى ئامسانى يثَيويستي
ــةك     ــان ثةســةند ئ ــان جَيبةجَيئــةكرَيت ي ــتطيرية دائــةنرَيت ي رَيت ضــةند نيشــانةيةكى طش

ــةوة )  ــةن دةوَلةت ــزو     Stateلةالي ــان ب ــةكان ي ــة فِرؤك ــارَيكراو ل ــؤرَيكى دي ــؤ ج ــان ( ب َين ي
 ثةروانةيةك كة ثةيوةندى هةبَيت بة فِرؤكةوة .

 متطلبات اجلدارم اجلوية 
معـني   شاملة ومفصلة تؤسس أو تطبق أو يتم قبوهلا من قبل دولـة متعاقـدم لصـنف   رموع 

 من الطائرات أو حمرك أو مرورة ذات الععقة

( References: Annex 8, Doc 9760 ) 
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261. Appropriate ATS Authority 

The relevant authority designated by the State responsible for 

providing air traffic services in the airspace concerned.  

 

 دةستةآلتى ثسثؤِريى خزمةتطوزاريى مجوجؤَلى هةوايى
ةشـكردنى  ئةو دةستةآلتةية كة وآلتى بةرثرس ديارى ئةكات و بةرثرس دةبَيت لـة  ثَيشك 

 خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤَلى ئامسانى لة كايةى ئامسانى دياريكراو .

 
 ت احلركة اجلويةالسلطة املختصة خبدما

جملـال  ويـة يف ا السلطة املناسبة اليت تعينها الدولة املسـؤولة عـن تقـديم خـدمات احلركـة اجل     
 اجلوي املعين.

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

 

262. Appropriate Authority     

a) Regarding flight over the high seas: The  relevant  authority 

of the State of Registry. 

b) Regarding  flight  other  than  over  the  high  seas: The 

relevant  authority   of  the  State having  sovereignty  over  the  

territory   being overflown.  

 دةستةآلتى تايبةت
 كة لة آلتةيةئةو دةستة –تييةكان سةبارةت بة  طةشتةكان لةسةر دةريا نَيودةوَلة -أ

 وآلتى تؤمارى فِرؤكةكةداية.

وةرى ئةو دةستةاَلتةية كة وآلتى خاوةن سةر -سةبارةت بةطةشتةكانى تر   -ب
 َيت.هةيةتى  لةسةر  هةرَيمةكةى لة ئامسانيدا كة فِرؤكةكةى تيا ئةفِر
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 السلطة املختصة 
 رم. جيل الطائعنية يف دولة تسهي السلطة امل –بالنسبة للررعت فوق املياه الدولية  .أ

م علـى  هـي السـلطة املعنيـة يف الدولـة صـاربة السـياد       –بالنسبة للـررعت األخـرى    .ي
 الطائرم. اإلقليم التي تطري فوقه

 
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

263. Approval 

An authorization granted by an appropriate national authority 

for: 

a) the transport of dangerous goods forbidden on 

passenger and/or cargo aircraft where the 

Technical Instructions state that such goods may 

be carried with an approval; or 

b) other purposes as provided for in the Technical 

Instructions. 

Note.— In the absence of a specific reference in the Technical 

Instructions allowing the granting of an approval, an exemption 

may be sought. 

 

 ثةسةندى )ِرَيطةثَيدان(
ارةت َيت سةبةخشرِراسثاردةيةكى باوةِرثَيكراوة لةاليةن دةستةآلتى نيشتمانى تايبةت ئةب

 بة :
ان ياران قةدةغةكردنى طواستنةوةى كةرةستةى ترسناك لةاليةن ِرَيوا و طةشتي -أ

ةو ةوةى ئواستنطلةطةَل بارى فِرؤكةكة لة كاتَيكدا ِرَينمايى وآلتةكة ئةخوازَيت 
 ان يةية، هكاآليانة ثَيويست بة ِرَيطةثَيدانى ) ِرَينمايى هونةرى( تايبةت 

 . بؤ مةبةستةكانى تر كة ِرَينماية هونةرييةكان ئاماذةيان ثَيدةدات -ب
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تنى ةرطرولة كاتى نةبوونى هيض دةقَيك لة ِرَينمايية هونةرييةكان بؤ  َتَيبينى:
 ت(.ربَيت يان )بةدةربكرَيِرَيطةثَيدان دةتوانرَيت ئةو ِرَيطةثَيدانة الب

 
 املوافقة

 معتمد من قبل السلطة الوطنية املختصة رول :   تفويض
ــة الطــائرم عنــدما تــ      نص أ. منــع نقــل الســلع اخلطــرم مــن قبــل املســافرين أو ضــمن هول

 أو  التعليمات الصادرم من الدولة على أن تلك السلع ميكن نقلها مبوافقة خاصة،
 يها التعليمات الفنية. ي. ألغراض أخرى كما تنص عل

صـول علـى   رالة عدم وجود ما يدل على أن التعليمات الفنية تنص علـى احل يف  -عرظة. م
 موافقة ميكن إستثناء  ذلك.

( References: Annex 18 ) 

 

264. Approved 

Accepted by a Contracting State as suitable for a particular 

purpose. 

 زامةندى لةسةردراوِراستَينراو يان ِرة
جناوة ةوةى طوئبؤ  ِرةزامةندى لةسةر بةَلطةكة دراوة لةاليةن وآلتى ئةندامةوة و ئاماذةية

 بؤ مةبةستَيكى ديارى كراو.

 
 أو متم املوافقة عليه مصدق

 رصلم املوافقة عليه من قبل دولة متعاقدم بأنه معئم لغرض معني.
 

( References: Annex 8 ) 
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265. Approved Data 

Aeroplane data collected by application of good engineering 

practice and accepted for use by the NAA. The preferred data 

sources are the aeroplane manufacturers and/or original 

equipment manufacturers; however, data supplied by other 

qualified sources may be considered. 

Note.— For additional guidance, see the guidance material in 

the Attachments to Part II of this document and related reading 

material listed in Chapter 9 of this Part. 

 

 زانياريية ثةسةندكراوةكان يان ِراستَينراوةكان
ةوة و سثؤرثضةند زانيارييةكة لةسةر فِرؤكةكة كؤكراونةتةوة لةاليةن ئةندازيارانى 

نى ة الية( وة  ثةسةندكراوة ، باشرتين سةرضاوةش بؤ ئةو زانيارييانNAAلةاليةن )
ةو ت ئ, دةشكرَيدروست كةرى فِرؤكةكةية يان بةرهةم هَينى ئامَيرة ِرةسةنةكانة 

 وة.زانيارييانة ِرةضاو بكرَين كة اليةنة باوةرثَيكراوةكان ثةسةنديان كرد
ى ئةو ووةمبؤ وةرطرتنى ِروونكردنةوةى زياتر سةرجنى ثاشكؤكانى بةشى د  : تَيبينى

 بةشةدا لةم بةَلطةية و بِرطةكانى ترى ثةيوةست بة بابةتةكةوة كة لة فةسَلى حةوتةم
 هاتووة.
 مصّدقةتمدم أو معبيانات 
ن ة عليهـا مـ  عن الطائرم مت مجعها من قبل مهندسني على خدم عالية ومتم املوافقبيانات 
نتجــي ( .إن أفضــل مصــدر هلــته البيانــات هــي اجلهــة املصــنعة للطــائرم أو م NAAقبــل ) 

 ؤهلة.  ماألجهزم األصليني ومع هتا ميكن قبول البيانات الصادرم من قبل جهات أخرى 
هــتا  ملزيــد مــن التوضـيح أنظــر مــواد التوضـيح يف معرــق اجلــزء الثـاني مــن    –عرظـة.  م

 املستند واملواد األخرى  ذات الععقة يف الفصل التاسع من هتا اجلزء.
 

( References: Doc 9625 Volume I ) 
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266. Approved Maintenance Organization 

An organization approved by a Contracting State, in 

accordance with the requirements of Annex 6, Part I, Chapter 8 

— Aeroplane Maintenance, to perform maintenance of aircraft 

or parts thereof and operating under supervision approved by 

that State. 

Note.— Nothing in this definition is intended to preclude that 

the organization and its supervision be approved by more than 

one State. 

 دةزطاى ضاكسازى باوةِرثَيكراو
بةشى  - 6مار ذدةزطايةكة لةاليةن وآلتةوة باوةِرى ثَيكراوة بةثَيى دةقةكانى ثاشكؤى 

رَيتى ئةو دةزطاية بةرثرسييا –ضاكسازيى فِرؤكةكان  –فةسَلى هةشتةم  –يةكةم 
ا آلتدوضاكسازى فِرؤكةكان يان بةشةكانى لة ئةستؤئةطرَيت و لةذَير سةرثةرشتى 

 رةكانى جَيبةجَيئةكات.    كا
ت لةاليةن ناطرَي طايةلةم ثَيناسةيةدا هيض شتَيك ِرَيطة لة باوةرثَيكردنى ئةو دةز :تَيبينى

 زياد لة وآلتَيك.
 

 مؤسسة صيانة معتمدم

لفصـل  ا -اجلـزء األول   - 6مؤسسة معتمـدم مـن قبـل دولـة متعاقـدم وفقـا لنصـوص امللحـق         
ارس عملـها  مسـؤولية صـيانة الطـائرات أو أجزاءهـا ومتـ      تتـوت  –صيانة الطائرات  –الثامن 

 بإشراف تلك الدولة.
ن دولـة  مينـع  إعتمـاد تلـك املؤسسـة مـن قبـل أكثـر مـ         ال شـيء يف هـتا التعريـف    -عرظة م

 واردم.
 

( References: Annex 1 ) 
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267. Approved Maintenance Training Organization  

(AMTO)     
An approved training organization performing training for 

aircraft maintenance technicians/engineers/mechanics . 

 

 AMTO - ى باوةِرثَيكراويدةزطاى ِراهَينانى ضاكساز 
يـةكانى  ة هونةريدةزطايةكى ِراهَينانى باوةرثَيكراوة بةرثرسيى ِراهَينانى ضاكسـازيى اليةنـ  

 .ةَل ِراهَينانى ئةندازيار و تةكنيك كاران فِرؤكةكان لةئةستؤ ئةطرَيت لةط
 

 مؤسسة تدريب على الصيانة معتمدم

 ئراتالطـا  على صيانة اجلوانب التقنيـة يف تدريب ؤسسة تدريب معتمدم تتوت مسؤولية الم
 وتدريب املهندسني والفنني.

  

( References: Doc 9868 ) 

 

268. Approved Training 

Training conducted under special curricula and supervision 

approved by a Contracting State. 

Note 1.— Annex 1 requires that approved training of flight 

crew members and air traffic controllers for the purpose of 

obtaining a licence or rating is conducted within an approved 

training organization. Annex 1 also requires that competency-

based approved training for aircraft maintenance personnel is 

conducted within an approved training organization. 

Note 2.— Although not falling under the criteria of training 

specifically for the issue of a licence or a rating, fligh crew 

members undergoing approved training for the  
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maintenance of competency or for gaining an operational 

qualification that does not fall under the training criteria 

outlined in Annex 6 ─ Operation of Aircraft, Part I ─ 

International Commercial Air Transport ─ Aeroplanes, Chapter 

9, 9.3, or Part III ─International Operations ─ Helicopters, 

Section II, Chapter 7, 7.3, should receive such training from an 

approved training organization. 

 

 ِراهَينانى باوةِرثَيكراو
(  Stateة كة ثرؤطرام و سةرثةرشتى كردنةكةى لةاليةن وآلتةوة )ئةو ِراهَينانةي

 ثةسةند دةكرَيت.
نانى َيكراو  ِراهَي( داوا ئةكات  دةزطاى ِراهَينانى باوةرث1ثاشكؤى ذمارة ) : 1تَيبينى  

تى دةستةى فِرؤكةوانى فِرؤكةكة و ضاودَيرانى ئامسانى ِرَيك خبات بةمةبةس
ةرثَيكراو انى باوهَينَيطةثَيدان، هةروةها ثَيويستة دةزطاى ِرابةدةستهَينانى مؤَلةت يان ِر

ةدا ِرَيك ى فِرؤككسازهةستَيت ِراهَينانى باوةرثَيكراو بؤ لَيهاتويى كارمةندان لة بوارى ضا
 خبات.

ان بؤ يهةرضةند ِراهَينانى باوةرثَيكراو لة بوارى ضاكسازيدا /   : 2تَيبينى 
نة انة ناضهَينتكةوتنى ئامادةسازى بةطةرخسنت ئةو ِرابةدةستهَينانى شارةزايى يان دةس

 –فِرؤكة خستنةكارى – 6خانةى ثَيوةرةكانى ِراهَينان كة هاتووة لة ثاشكؤى ذمارة 
لة  3 – 9فِرؤكةكان ، بةشى  –طواستنةوةى بازرطانى نَيودةوَلةتى  –بةشى يةكةم 

ت و مؤَلة ةركردنىتايبةت بة دلةذَير ثَيوةرةكانى ِراهَينانى  -يان بةشى سَييةم 9فةسَلى 
ِراهَينانى  دةزطاى يةنلَيهاتويى ، ثَيويستة دةستةى فِرؤكةوانى فِرؤكةكة ئةو ِراهَينانة لةال

 باوةرثَيكراوة وةربطرن. 
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 التدريب املعتمد
 التدريب التي إعتمدت الدولة املتعاقدم مناهجه اخلاصة واإلشراف عليه . 

يب املعتمد أن تتوت مؤسسة تدريب معتمدم إجراء التدر ( 1: يتطلب امللحق )  1معرظة 
ليـة .  أو األه ألعضاء طاقم قيادم  الطائرم واملراقبني اجلويني بغرض احلصول علـى اإلجـاعم  
ءم لـى الكفـا  كما يتطلب أن تتوت مؤسسة  تدريب معتمدم إجـراء التـدريب املعتمـد القـائم ع    

 للعاملني يف جمال صيانة الطائرات.
 اخلـدم أو  : على الـرغم مـن أن التـدريب املعتمـد يف جمـال الصـيانة أو إلكتسـاي        2معرظة 

  - 6امللحـق   احلصول على مؤهل  تشغيلي ، التي ال يندرج حتـم معـايري التـدريب الـواردم يف    
مــن  9.3م الطــائرات ، القســ –النقــل التجــاري الــدولي   –تشــغيل الطــائرات  اجلــزء  األول  

ثـاني ،   ، اجلـزء ال طـائرات اهلليكـوبرت   –العمليات الدولية   –لثالث الفصل التاسع ، أو اجلزء ا
صــدار مــن الفصــل الســابع ، ال ينــدرج    حتــم معــايري التــدريب املخصــص إل   7.3القســم 

سـطة  دريب بوااإلجاعم أو األهلية . ينبغي أن يتلقى أعضـاء طـاقم قيـادم  الطـائرم ذلـك التـ      
مؤسسة تدريب معتمدم

( References: Annex 1, Doc 7192 Part E-2, Doc 9379, Doc 

9841 ) 

 

269. Approved Training — Cabin Crew 

Training conducted under special curricula and supervision 

approved by a Contracting State that, where applicable, is 

conducted within an approved training organization. 

 

 اهَينانى باوةرثَيكراو بؤ دةستةى كابينةى ِرَيوان )طةشتياران(ِر
ثرؤطرامى  ةرنامة وئةو ِراهَينانةى لة ضوارضَيوةى دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراو بةثَيى ب
ةكرَيـت و  د(  Stateتايبةت كاتى ثَيويست دةكرَيت كة لةاليـةن يـةكَيك لـةو دةوَلةتـةوة )    

 سةرثةرشتى دةكرَيت.
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 طاقم مقصورم الركاي –ملعتمد التدريب ا

ج خاصـة  التدريب التي جيري عند اإلقتضاء يف إطار مؤسسـة تـدريب معتمـدم ووفقـا ملنـاه     
 تعتمدها إردى الدول املتعاقدم وتشرف عليها.

( References:  Doc 1002 ) 

 

270. Approved Training Organization ( ATO ) 

An organization approved by and operating under the 

supervision of a Contracting State in accordance with the 

requirements of Annex 1 to perform approved training. 

 

 دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراو
كارئةكات  ( ثةسةندى دةكات و لة ذَير سةرثةرشتى ئةوداStateئةو دةزطايةى كة وآلتى )

 ( بؤ رَيكخستنى ِراهَينانى باوةرثَيكراو.1ثاشكؤى )آ ثَيويستةكانى َيبةث
 

 مؤسسة تدريب معتمدم
( 1ق )ات امللحـ املؤسسة اليت إعتمدتها الدولة املتعاقـدم وتعمـل حتـم إشـرافها وفقـا  ملقتضـي      

 للقيام بالتدريب املعتمد. 
( References: Annex 1, Doc 7192 Part E-2, Doc 9379, Doc 

9841( 

271. Approved Training Organization (ATO) 

A flight crew training organization formally recognized by a 

National Aviation Authority to deliver training. 

 

 دةزطاى ِراهَينراوى باوةرثَيكراو
آلتى ن دةستةاليةدةزطايةكى ِراهَينانى دةستةى فِرؤكةكانة  باةوةرثَيكراوة بة فةرمى لة

 ةوانى نيشتيمانى بؤ ِرَيكخستنى ثرؤسةكانى ِراهَينان .فِرؤك
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 مؤسسة تدريب معتمدم
يـام  مؤسسة تدريب أطقم الطـائرات معـرتف بهـا رمسيـا مـن قبـل سـلطة طـريان وطنيـة للق         

 بعمليات التدريب.
( References: Doc 9625 Volume I ) 

 

272. Approved Training Organization — Cabin Crew 

An organization approved by a Contracting State in accordance 

with the national regulations to perform cabin crew training and 

which operates under the supervision of that State. 

 

 دةستةى كابينةى ِرَيوان –دةزطاى ِراهَينانى باوةرثَيكراو 
ــةكان دةزطايةكــة يــةكَيك لــة وآلتــة ئةندا  ــةندى ئــةكات بةمــةرجَي لةطــةَل بــ   م ةها ثةس

ــانى دةســـتةى فرِ  ــؤ ِراهَينـ ــاو كابينـــةى  نيشـــتمانيةكانيدا بطوجنَيـــت بـ ــةوانى نـ ــوان ِرؤكـ َيـ
 )طةشتياران( و ئةو دةزطاية لةذَير سةرثةرشتى ئةو وآلتةدا كارئةكات.

  

 طاقم مقصورم الركاي –مؤسسة تدريب معتمدم 
تــدريب  اقــدم مبــا يتفـق مــع لوائحهــا الوطنيــة إلجــراء مؤسسـة تعتمــدها إرــدى الــدول املتع 

 لطاقم مقصورم الركاي وتعمل حتم إشراف تلك الدولة.

 
( References: Doc 1002 ) 

  

273. Approved Use 

The ability to complete the training, testing or checking tasks as 

prescribed in this document. 
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 ثَيكراوبةكارهَينانى باوةِر
كو كردن وةكار توانستى تةواوكردنى ِراهَينان و تاقى كردنةوة و ثشكنينى تواناكان  بؤ

 لةم بةَلطةيةدا هاتووة.
 تخدام املعتمداإلس
تا نـص عليـه هـ    إكمال التدريب واإلختبار أو فحص القدرات الوظيفية وفقا ملا على  قدرمامل

 املستند.
( References: Doc 9625 Volume I ) 

 

274. Apron 

A defined area, on a land aerodrome, intended to accommodate 

aircraft for purposes of loading or unloading passengers, mail 

or cargo, fuelling, parking or maintenance. 

 

 طؤِرةثانى وةستانى فِرؤكةكان )ئةثرون(
ازى ؤ ثَيشوبَيت كى سةر وشكانيية تةرخان دةكرووبةرَيكى دياريكراوى ناو فِرؤكةخانةيةِر

ؤ بان يان زينيكردن لة  فِرؤكةكان بةمةبةستى سةركةوتنى ِرَيوا )طةشتياران( يان دابة
انى ان وةستنى يباركردنى ثؤستة و كاآل يان داطرتنيان لة فِرؤكةكة يان ثَيدانى سوتةمة

 فِرؤكةكة يان ضاكسازى كردن لة فِرؤكةكةدا .
 

 الطائرات سارة وقوف
أو  اي اليهامسارة معرفة يف املطار الدي ، وخمصصة إلستقبال الطائرات بغرض صعود الرك

 أو وقوفها ، الوقود ،نزوهلم منها ، أو شحن الديد أو البضائع أو تفريغها منها ، أو تزويدها ب
 أو صيانتها. 

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

I, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9830 ) 
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275. Apron Management Service 

A service provided to regulate the activities and the movement 

of aircraft and vehicles on an apron. 

 

 بةِرَيوةبردنى ثاركى وةستانى فِرؤكة 
ن امَيرةكـا ئةكة دةكرَيت بؤ ِرَيكخستنى ضاالكى و مجوجؤَلى فِرؤكـةكان و  يخزمةت طوزاري

 لةسةر ثاركى وةستانى فِرؤكةكان.
 

  الطائرات وقوف سارة ادارم خدمة
 .الطائرات وقوف سارة يف واملركبات الطائرات ورركة أنشطة لتنظيم مقدمة خدمة

 
( References: Annex 11, Annex 14 Volume I, Doc 9830 ) 

 

 



 

273 

 

276. Area Control Centre ACC ) 

A unit established to provide air traffic control service to 

controlled flights in control areas under its jurisdiction.  

 
 مةَلبةندى ضاودَيرى ناوضة

ة ةرخانتخزمةتطوزاريى ضاودَيريى مجوجؤَلى ئامسانى يةكةيةكة بؤ ثَيشكةش كردنى 
ةسنورى لدان كراوة بؤ ئةو طةشتة ضاودَيرى كراوانة لة ناو ناوضةكانى ضاودَيرى كراو

 ئةركةكانيان .
 

 مركز مراقبة املنطقة
ق اخل منـاط دوردم مكلفة بتقديم خدمات مراقبة احلركة اجلوية ات الررعت املراقبة يف 

 ة يف دائرم إختصاصها. املراقبة الواقع
 

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 

9432, Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 
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277. Area Control Service 

 Air traffic control service for controlled flights in control areas 

(en route). 

 دَيريكردنى ناوضة )ِركَيفى(ضاو خزمةت طوزارى 
 انى)خزمةت طوزارى ضاودَيريكردنى مجوجؤَلى ئامسانيية  بؤ طةشتة ئامساتييةك

( َيطةدانة ِرلوضةى ضاودَيردا )ئةو طةشتانةى كة ِركَيفكراو( ضاودَيريكراو لة ناو نا
 ثَيشكةش ئةكرَيت.

 
 خدمة مراقبة املنطقة

ق خـل  منـاط  خدمة مراقبة احلركـة اجلويـة الـيت تقـدم ات الـررعت اجلويـة املراقبـة يف دا       
 املراقبة )أثناء الطريق (. 

  
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9161 ) 

 

 

278. Area Minimum Altitude (AMA) 

The minimum altitude to be used under instrument 

meteorological conditions (IMC), that provides a minimum 

obstacle clearance within a specified area, normally formed by 

parallels and meridians. 

 نزمرتين بةرزى بؤ ناوضة
ن كةمرتي رى كةة كة بتوانرَيت بةكاربهَينرَيت لة دؤخى كةشناسى ئامَييبةرزي نزمرتين 

ةضةند لووة بةرزى لة بةربةستةكانةوة دابني بكات لةو ناوضةيةدا , بةطشتى ثَيك هات
 هَيَلَيكى تةريب و لةضةند هَيَلَيكى  درَيذى .
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 األرتفا  األدنى للمنطقة
ق ن العوائـ يـؤمن احلـد األدنـى املطلـوي عـ      أقل إرتفا  ميكن إستخدامه يف ظروف جوية آليـة 

 األرضية يف تلك املنطقة وعادم ما يكون مشكل من متواعيات وخطوط الطول.
   

( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I ) 

 
 

279. Area Navigation (RNAV) 

 A method of navigation which permits aircraft operation on 

any desired flight path within the coverage of ground- or space-

based navigation aids or within the limits of the capability of 

self-contained aids, or a combination of these. 

Note.— Area navigation includes performance-based 

navigation as well as other  operations that   do   not   meet   the   

definition    of performance-based navigation. 

 
 كةشتيوانى ناوضة )دةظةر(

ِرَيطايةكى كةشتيوانيية بةهؤيةوة دةتوانرَيت فِرؤكةكة ئيشَ ثيبكرَيت لةهةر )سَيرةيةك( 
يان هةر ئاِراستةيةكى مشت ىَل طرياو لة سنورى داثؤشراو بة ياريدةدةرة 
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كةشتيةوانييةكانى زةمينى وئامسانييةكان ، يان لة سنورى تواناى ياريدةدةرة 
 تر  يان هةر ئاوَيتةيةك لةو دوانة . سةربةخؤكانى

ن ئةكرَيبةجَيكةشتيوانى )دةظةر( ئةو كردة كةشتيوانيانة ئةطرَيتةوة كة جَي :تَيبينى 
ةك دا يلةطةَل ئةو كردة كةشتيوانييانةى كة لةطةَل ثَيناسةى كةشتييوانى دةظةر

 ناطرنةوة .
 املنطقة معرة
 تغطية اقنط داخل يف مستصوي طريان رمسا يف أي  الطائرم تشغيل تتيح معرية طريقة

 يف أو املستقلة، داتقدرم املساع نطاق داخل يف أو أو الفضائية، األرضية املعرية املساعدات
 .النطاقني هتين بني توليفة أي

 وغريهـا  اءاألد علـى  القائمـة  باملعرـة  املشـغلة  العمليات املنطقة معرة تشمل — معرظة

 .األداء على القائمة املعرة تعريف ينطبق عليها ال ليتا املنطقة معرة  عمليات من
 

( References: Annex 2, Annex 3 , Annex 4, Annex 6 Part I, Part 

II and Part III, Annex 11, Annex 15, Doc 4444, Doc 8168 

Volume I and Volume II, Doc 9613, Doc 9905, Doc 9931, Doc 

9992, Doc 9993 ) 
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280. Area Navigation Route 

An ATS route established for the use of aircraft capable of 

employing area navigation. 

 

 انى دةظةركةشتيةو  تةرخانكراو بؤِرَيطاى هةوايى 
رَيت بـؤ  َيطةيةكى ئامسانى سةر بة خزمةت طوزارىييةكانى مجوجـؤَلى هـةوايى دائةمـةز   ِر

 ئةوةى فِرؤكةكان لةسةرى بفِرن بةهؤى ئامَيرةكانى كةشتيةوانى دةظةرةوة.

 
 املنطقة ملعرة املخصص اجلوي الطريق
معرة  عداتمب اجملهزم الطائرات ينشأ لتسلكه اجلوية، احلركة خلدمات تابع جوي طريق

 املنطقة.
 

( References: Annex 11, Doc 4444, Doc 9613, Doc 9905 ) 
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281. Arrival Routes 

Routes identified in an instrument approach procedure by 

which aircraft may proceed from the en-route phase of flight to 

an initial approach fix. 

 ِرَيطاكانى طةيشنت   
ؤكـةكان  رى , فِرضةند ِرَيطايةكى دياريكراوة لة ِرَيكارةكانى تايبةت بة نزيكبونـةوةى ئـاميَ  

 ونةوة .رةتايى نزيكبدةتوانن لة قؤناغى فِريندا لةو ِرَيِرةوة وة بضن بؤ خاَلى سة
 

 وصولال قطر

 التوجه عهلاخمبينة يف السياقات اخلاصة بالتقري اآللي واليت ميكن للطائرات من طرق 
 من مررلة الطريان يف املمر اجلوي ات نقطة بداية التقري.

 
( References: Annex 4 ) 

 

282. ASHTAM 

A special series NOTAM notifying by means of a specific 

format change in activity of a volcano, a volcanic eruption 

and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft 

operations. 

 

 Ashtamتؤزنامة)طِركاننامة( 

َيت كة ت ئةنوسرِريزَيك  بآلوكراوةى فِرؤكةوانةكانة بة ) كَلَيشةيةكى( ديثاجةيةكى تايبة
نى ة يـان بـوو  طؤِرانكارييةك لة ضاالكى طِركانى يـان تةقينـةوةى طِركـانى لـة ئارادايـ     ضةند 

 خؤَلةمَيش طركانى هةية كة كاريطةرى هةية لةسةر بةطةرخستنى فِرؤكةكان .
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Ashtam 

ت يف من إععنات الطيارين تـبني مـن خـعل صـيغة خاصـة بـأن هنـاك تغـريا        سلسلة خاّصة 
ر علــى ر بركــاني أو وجــود رمــاد بركــاني ميكــن أن يــؤث النشــاط الدكــاني أو رصــول إنفجــا 

 عمليات الطائرات.  
( References: Annex 15 ) 

 
283. A-SMGCS Capacity 

The maximum number of simultaneous movements of aircraft 

and vehicles that the system can safely support with an 

acceptable delay commensurate with the runway and taxiway 

capacity at a particular aerodrome. 
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 سيستمى ) ِركَيفى( جوَلة لةسةر زةوى فِرؤكةخانة
فـى(  ) ٍركَي كـة سيسـتمَيك بتوانَيـت    بةرزترين ذمارة بؤ مجوجؤَلى فِرؤكة و ئؤتؤمبيلةكان

َل َيـت لةطـة  ثشتيوانى بكات لة كاتَيكى ثةسةندكراودا بةشَيوةيةكى ئارام بةخش كـة بطوجن 
 تواناى فِرطة و ِرَيرةوى ِرؤيشنت لة فِرؤكةخانةيةكى دياريكراو .

  

 املطار أرض على احلركة ومراقبة الرشاد املتطور النظام
 علـى  يسـاندها  أن للنظـام  ميكـن  اليت للطائرات واملركبات عمةاملتع للتحركات األقصى العدد

 .مطار معني يف سري وممر املدرج سعة مع تتمشى مقبولة مهلة غضون يف مأمون حنو
 

( References: Doc 9830 ) 

 
 

284. Assemble 

A process of merging data from multiple sources into a 

database and establishing a baseline for subsequent 

processing. 

Note.— The assemble phase includes checking the data and 

ensuring that detected errors and omissions are rectified. 
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 دنةوة / جةمبوون كؤكر
 وياريدا زان كردةى كؤكردنةوةى زانيارييةكان لة سةرضاوة جياوازةكانةوة لة ليستَيكى

 دامةزراندنى هَيَلَيكى بنةِرةتى بؤ ضارةسةركردن لةوةو بة دوا .
ابوون َلنيد: قؤناغى كؤكردنةوة وردبينى زانيارييةكانيش لة خؤئةطرَيت بؤ  تَيبينى

 لة بريضونَيك كةهةبووة  ِراست كراوةتةوة .لةوةى كة هةَلةيةك يان 
 

 التجميع
معاجلـة  عملية جتميع بيانات من مصادر متعددم يف قاعدم بيانات وتأسـيس خـ  أساسـي لل   

 الرقا. 
قـد مت   تتضمن مررلة التجميع تـدقيق البيانـات للتأكـد مـن أن السـهو واخلطـأ       –عرظة م

 تصحيحه.
( References: Annex 15, Doc 9881 ) 

285. Assertiveness 

Verbalizing a series of “rights” that belong to every employee. 

Some of these rights include the right to say “no”, the right to 

express feelings and ideas, and the right to ask for information. 

 

 خؤ سةثاندن  
ة ،  ان هةيانـ ة )مافةية( كـة هـةر يـةكَيك لـة كارمةنـدةك     دةربِرين يان ) وتنى(  ئةو كؤمةَل

ــى       ــايف داواكردنـ ــون و مـ ــت و بريبؤضـ ــِرين لةهةسـ ــايف دةربـ ــا( و مـ ــى )نـ ــافى  وتنـ ــة مـ  بـ
 زانيارييةكانةوة .

 التات فرض

 حلقـوق ا هـته  بعـض  وتشـمل  .العاملني من كل ميلكها اليت "احلقوق" من مبجموعة التلفظ

 .علوماتامل طلب يف واحلق واألفكار املشاعر ري عنالتعب يف واحلق "ال" قول يف احلق
( References: Doc 9824 ) 
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286. Assessment 

An appraisal of procedures or operations based largely on 

experience and professional judgement. 

 هةَلسةنطاندن
ثؤرى و ثس تى ثشت بةمةزةندةكردنى ِرَيكارةكان يان ئةو كردانةى كة بةشَيوةيةكى طش

 شارةزايى و ثيشةيى دةبةستَيت .
  

 التقييم
ملهين .اتقدير اإلجراءات أو العمليات التي يستند بصورم كبريم ات اخلدم واحلكم 

( References: Doc 9735 ) 

 

287. Assessment (Evidence) Guide 

A guide that provides detailed information (e.g. tolerances) in 

the form of evidence that an instructor or an evaluator can use 

to determine whether a candidate meets the requirements of the 

competency standard. 

 ِرَيبةِرى هةَلسةنطاندن 
ذ يـان  ة وانةبيَـ كئةو ِرَيبةرةية كة   زانيارى ورد و دروست دابني  دةكات بةشَيوةي بةَلطة 

اتويى لـةو  انى لَيهـ هةَلسةنطَين بتوانَيت بةكارى بهَينَيت بؤ دَلنيا بوون لةوةى كـة ثَيوةرةكـ  
 كانديدةدا هةية.

 
 دليلالتقييم 

ه إسـتخدام  املرشد  التي يوفر معلومات تفصيلية بشكل دليـل  يسـتطيع املـدرس أو املقيـيم    
   للتأكد فيما إذا كانم معايري الكفاءم تتوفر باملرشح.

( References: Doc 9868 ) 
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288. Asset 

A resource from which future economic benefits are expected 

to flow to the entity that owns or controls it. 

 ةضةَلةكةكانِر
ستةكةى ؤ دةب سةرضاوةيةكة كة  داهاتَيكى لَي ضاوةِروان دةكرَيت و ببَيتة داهاتَيك 

 . ةكةندخاوةني يان ئةو سةرضاوةية  لة داهاتوودا سودة ئابورييةكانى كؤنرتؤَل 
 

 األصول
 صــادية يفمــورد يتوقــع أن تــأتي منــه ات اهليئــة الــيت متتلكــه أو تســيطر عليــه منــافع إقت   

 ستقبل. امل
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

289. Assigned Altitude Deviation (AAD) 

The difference between the transponder Mode C altitude and 

the assigned altitude/flight level. 
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 الدان لةبةرزييةكة
 وةكـى كـة  ى طـةِرانى ال جياوازى لةبـةرزى بـةثآى خوَيندنـةوةى ئـامَيرى وةآلمـدةرى ِرادار     

 ( لةطةَل بةرزى ئاستى فِرين كة ِرَيطةثَيدراوة.Cكاردةكات بةِرَيطةى )
 

 املعني االرتفا  عن اإلحنراف
 بالطريقة  املشغل الثانوي البارث للرادار اجمليب اجلهاع قراءم رسب االرتفا  بني االختعف

 "C " به املصرح الطريان مستوى /واالرتفا. 
 

( References: Doc 9574, Doc 9937 ) 

 

 
290. Assignment, Assign 

Distribution of frequencies to stations. Distribution of SSR 

codes or 24-bit aircraft addresses to aircraft. 
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 دامةزراندن
ادارى كانى ِرشانةدابةشكردنى لةرةلةرةكانة بةسةر وَيستطةكاندا ،  لةطةَل دابةشكردنى ني

 ؤكةكاندا .بت بةسةر فِر 24طةِرانى الوةكى و ناونيشانة ئةلكرتؤنييةكان بة سيستمى 

 التعيني
رتونيـة  كين األلتوعيع ترددات على احملطات ، وتوعيع رموع الـرادار البارـث الثـانوي والعنـاو    

بم على الطائرات. 24للطائرات بنظام   
( References: Doc 4444 ) 

      

Those aircraft systems drawing electrical/pneumatic power 

from an auxiliary power unit during ground operations. 

 
 سيستمةكانى ياوةرى فِرؤكة

تانى َيزى ثةسـ شانى فِرؤكةكة يانسيستمةكة بـةه اكَيسيستمَيكة كة بةكارةبا كارئةكات بؤ ِر
ــة        ــدةدةرةوة ل ــايى ياري ــاوةيةكى كارةب ــت  لةسةرض ــة وةربطريَي ــات ك ــةوايي كاربك اتى كــه

 كاركردنى فِرؤكةيةك لةسةر زةوى .
 

 األنظمة املصاربة بالطائرم 

هربائيـة  أنظمة سحب الطائرم الـيت تعمـل كهربائيـا أو بإسـتخدام قـوم هوائيـة مـن ورـدم ك        
 عدم أثناء العمليات األرضية للطائرم .مسا

( References: Annex 16 Volume I ) 

 
292. Association Control Service Element (ACSE) 

The association control service element is the common 

mechanism in the application layer structure (ALS) for 

establishing and releasing application service object (ASO) 

associations. 
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 هَيمانةى ياوةر بؤ ) ِركَيف كردن( كؤنرتؤَل كردن
 َيكدانىلة بؤ مانةى ياوةر بؤ خزمةتطوزارى كؤنرتؤَل كردن ميكانيزمَيكى هاوبةش21هَيب

جنى ( بؤ دامةزراندن و دةركردنى ثةيكةر يان ئاما ALSضيينى جَيبةجَيكردن )
 .ASOجَيبةجَيكردنى خزمةتطوزارى 

  

املرافق خلدمة السيطرمعنصر ال
(  ALSالعنصر املرافـق خلدمـة السـيطرم هـو آليـة مشـرتكة يف تركيـب طبقـة التطبيـق )          

 ( . ASO) تطبيِق الخدمِة أو هدف جسم لتأسيس وإصدار 

 

                                   ( References: Doc 9880 Part III ) 

 

293. Asynchronous Communication 

Communication in which there exists a time delay between 

responses. Asynchronous communication is typified by a 

unique set of characteristics, such as the lack of non-verbal 

communication cues (body language, verbal inflection, etc.). 

Examples of asynchronous communication include an e-mail 

message sent from the day supervisor to the night supervisor or 

memoranda left between shifts or passed between the shop and 

the hangar. 

 

 ثةيوةندى )ناجؤر(بآ وادة
، ) كات(دواكةوتنَيكى تيا هةية  ئةو ثةيوةندييةى لة نَيوان وةآلمةكان ماوة ماوة بة

ثةيوةندى بآ وادةش بة كؤمةَلَيك ِرةوشى دانسقةوة ئةناسرَيتةوة وةكو نةبونى ئاماذة بؤ 
يوةنديية ثةيوةندى بآ قسة )زمانى جةستة ،  دةِربِرينى دةنط .....هتد(، منونةكانى ثة

ناجؤرةكان  وةكو  ئةو نامة ئةلكرتؤنييةى كة لةسةرثةرشتيارى ِرؤذانةوة نَيردراوة بؤ 
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سةرثةرشيت شةو يان ياداشتَيكى توِردراو  يان بةجَيماو  لة نَيوان ئَيشطرةكان يان  
 ياداششَتكى تَيثةِركراوى  نَيوان وةرشة و هةنطةرى  فِرؤكةكان .

 
 العتزامين االتصال
 مبجموعة ينتزام الع االتصال ويتميز .اإلجابات بني عمين تأخر فيه يوجد التي االتصال

 اخلصائص، من فريدم

 تشـمل و .اخل( اللفظـي،  الصـوت  اجلسـم،  )لغـة  لفظيـة  غـري  اتصال تلميحات وجود عدم مثل

 املشـرف  تإ النهـاري  املشـرف  مـن  مرسـلة  بريـد الكرتونـي   رسـالة  تـزامين  الع االتصال أمثلة

 .الطائرات ورظريم الورشة بني ممررم أو النوبات بني مرتوكة متكرم وأ الليلي
 

( References: Doc 9824 )

 

 

294. Asynchronous Surveillance Processor (ASP 

 A type of video – plot processor.   

 

 ضارةسةرسازى لَيكؤَلينةوةى ناجؤرى
  ياريية وَينةييةكان.ضارةسةرسازى بؤ زان –جؤرَيكة لة جؤرةكانى ظيدَيو 

 

 

 تزاميالع بحثمعاجل ال
 .للرسوم البيانية معاجل  -الفيديو من أنوا   نو 
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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295. ATIS Application 

An ATN application that supports the ATIS. 
 

 .TISAيي كارثَيكردنةكانى خزمةت طوزارى خوبةخؤ بؤ زانيارييةكانى وَيستطةى كؤتا
زمةتطوزارى بؤ بةهَيزكردنى خ ATNكارثَيكردنةكانى ثةيوةنديية ية فِرؤكةوانييةكان 

 وَيستطةى كؤتايى. خؤبةخؤ بؤ زانيارييةكانى
 ATNبة جَىبةجَى كردنى  ATNSثشتطريى 

 
 ( ATISتطبيقات اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية ) 

 النهائية.   ( لدعم اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة ATNتطبيقات إتصاالت الطريان ) 
 .تطبيق أي تي إن التي َيْدعُم أي تي آي إس

( References: Doc 9880 Part I  ) 

 

ATM Community. 296 

The aggregate of organizations, agencies or entities that may 

participate, collaborate and cooperate in the planning, 

development, use, regulation, operation and maintenance of the 

ATM system. 
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 ى ئامسانىمجوجوَلكؤمةَلةى بةِرَيوةبردنى 
ة لن  سةرجةم ِرَيكخراو و ئاذانس و قةوارة بةشدارةكان كة  يارمةتيدةرى يةكرت

مى سيست   ن لةنةخشةسازى و برةودان و بةكارهَينان و دانانى ثَيوةر و ثارَيزطارى كرد
 . مجوجوَلى ئامسانى بةِرَيوةبردنى 

 جمتمع إدارم احلركة اجلوية 

تطـوير  وات الـتين قـد يشـاركون ويتعـاونون بتخطـي       جممو  املنظمـات والوكـاالت والكيانـ   
 وإستخدام ووضع املعايري واحملافظة على نظام إدارم احلركة اجلوية.

 
( References: Doc 9882 ) 

 
297. ATM Function 

An individual operational component of air traffic services. 

Examples of ATM functions include the application of 

separation between aircraft, the re-routing of aircraft, and the 

provision of flight information. 

 

 مجوجوَلى ئامسانىئةركى بةرَيوةبردنى 
   يـة  , انيمجوجـوَلى ئامس هَيمانةيةكى بةطةِرخستنى تةنياية  سةر بةخزمةتطوزارييةكانى 

دنـةوة لـة   , جَيبـةجَيكردنى جياكر مجوجـوَلى ئامسـانى    منونةش ئةركةكانى بةِرَيوةبردنى
 كان .كةوانييةنَيوان فِرؤكةكان ,  طؤِرينى ِرَيرةوى فِرؤكةكة و ثَيدانى زانيارية فِرؤ

 اجلوية احلركة إدارم وظيفة
 ركـة احل إدارم وظـائف  أمثلـة  ومـن  .اجلويـة  احلركـة  خلـدمات  تـابع  فـردي  تشـغيلي  عنصـر  

 .طريانال معلومات وتقديم الطائرم طريق وتغيري لطائراتا بني تطبيق الفصل اجلوية،
 

( References: Doc 9869 ) 
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298. ATM Operational Concept 

The ATM operational concept is a high-level description of the 

ATM services necessary to accommodate traffic at a given time 

horizon; a description of the anticipated level of performance 

required from, and the interaction between, the ATM services, 

as well as the objects they affect; and a description of the 

information to be provided to agents in the ATM system and 

how that information is to be used  

for operational purposes. The operational concept is neither a 

description of the air navigation infrastructure nor a technical 

system description nor a detailed description of how a 

particular functionality or technology could be used. 
 

 مجوجوَلى ئامسانىضةمكى( تَيطةيشتنى كردةكانى بةِرَيوةبردنى )
 مةبةست  لةم بريؤكةية ثَيناساندنَيكة  كة بة ئاستَيكى بةرز بكرَيت بؤ

ةَل ردن لةطَلةكخزمةتطوزارييةكانى جوَلةى هةوايى ,  ئةو ثَيناساندة ثَيويستة بؤ مامة
راوى  كةِروان ضاو َيناسةى ئاستَيكىلة كاتَيكى ديارى كراودا هةروةها ث مجوجوَلى ئامسانى

ة يوةست بن ثةجَيبةجَيكردن و ئاوَيتة بوون ئةكات بؤ ثَيدانى زانيارى  بة ئاذانسةكا
ؤ ييانة بانيارو ضؤنيةتى بةكارهَينانى ئةو ز مجوجوَلى ئامسانىسيستمى بةِرَيوةبردنى 

نى تيوامةبةستى بةطةرخسنت ، تَيطةيشتنةكانى بةطةِرخسنت باسى ذَيرخانى كةش
كراو  يارىدئامسانى ناكات و نة باسى سيستمى تةكنيكى و  نة باسى فةرمانَيكى وردى 

 يان تةكنيكى ئةكات كة بتوانرَيت بةكاربهَينرَيت.
 

مفهوم عمليات إدارم احلركة اجلوية
يقصد به وصف عالي املستوى خلدمات إدارم احلركة اجلويـة ضـروري للتعامـل مـع احلركـة      

حمـدد كمـا أنـه يصـف املسـتوى املتوقـع لـألداء والتفاعـل املطلـوبني لتزويـد           اجلوية يف وقـم  
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ــك         ــف جيــب أن تســتخدم تل ــة وكي ــة اجلوي ــام إدارم احلرك ــة بنظ ــات املتعلق ــوكعء باملعلوم ال
املعلومات ألغراض التشغيل. إن مفاهيم التشغيل ال تصف  البنية التحتيـة للمعرـة اجلويـة    

شـكل تفصـيلي وظيفـة معينـة أو تقنيـة معينـة ميكـن        وال تصف النظام التقين وال تصـف ب 
 إستخدامها. 

( References: Doc 9882 ) 

 

299. Atmospheric Pressure 

Pressure (force per unit area) exerted by the atmosphere on any 

surface by virtue of its weight; it is equivalent to the weight of 

a vertical column of air extending above a surface of unit area 

to the outer limit of the atmosphere (hectopascal, hPa). 

 

 فشارى هةوا
 رطى هـةوا فشار )هَيزى ثةستانى هةوا لةسةر هةر يةكةيةك لة يةكةي ِرووبةرةكة( كة بة

انة بـة  ,  يةكسـ دروستى ئةكات لةسـةر هـةر روبـةرَيك لـةذَير كاريطـةريى كَيشـى هـةودا          
  ى دةرةوةكَيشى ئةو ستونى هةوايةى كة درَيذئةبَيتـةوة تـا كؤتـايى سـنورى بـةرطى هـةواي      

 )هكتوباسكال(.
 

الضغ  اجلوي
وي على الضغ  ) قوم الضغ  على كل وردم من وردات املسارة ( التي حيدثه الغعف اجل

ات  الوردم د فوق مسارةأي مسارة بسبب وعنه أي ما يعادل وعن عمود اهلواء الرأسي املمت
 احلد اخلارجي للغعف اجلوي )هكتوباسكال(.   

 

( References: Doc 9837 )   
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300. ATM Services Personnel 

Persons assigned to perform duties directly in connection with 

the provision of Air Traffic Management Services. 

 

 هاتوضؤى ئامسانىكارطوزارةكانى   
ــة ثةيوةنــ        ــةى ك ــةو  ئةركان ــكردنى ئ ــؤ  ثَيشكةش ــةزرَين  ب ــة دائةم ــانةن  ك ــةو كةس دى  ئ

ــى     ــةِرآ كردنـ ــةتطوزارى بـ ــكردنى  خزمـ ــة ثَيشكةشـ ــة بـ ــتةوخؤيان  هةيـ ــؤى ِراسـ هاتوضـ
 يةوة .مسانيئا
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 األشخاص املتخصصني بتقديم خدمات إدارم احلركة اجلوية
احلركـة   أشخاص يتم تعينهم للقيام بواجبات ترتب  بشكل مباشر مع تقديم خدمات إدارم

 اجلوية.
( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

301. ATM System Requirement 

A statement of functionality and/or operating characteristics 

necessary to fulfil the capabilities or benefits envisioned in the 

application of the global ATM operational concept. 

 

 مجوجوَلى ئامسانىثَيويستييةكانى سيستمى بةِرَيوةبردنى 
ان يان ناكادياريكردنى ئةرك و ِرةوشةكانى خستنةكارى ثَيويست بؤ بةدةستهَينانى تو

 سودة بة ئاماجنكراوةكان لة
ةوايى هَلى جَيبةجَي كردنى تَيطةيشتنى بةطةرخسنت بؤ سيستمى بةِرَيوةبردنى مجوجؤ 

 لةسةر ئاستى جيهانى .
 

 إدارم احلركة اجلوية  نظام اتمتطلب

بيان الوظائف واملواصفات التشغيلية الضرورية إلجناع القدرات أو الفوائد املرجوم من 
ملفهوم التشغيلي لنظام إدارم احلركة اجلوية على املستوى العامليتطبيق ا  

 

( References: Doc 9882 ) 

 

302. ATN Application 

Refers to an application that is designed to operate over ATN 

communication services. 
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 جَيبةجَيكردنةكانى تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
تــؤرٍَِى  ة بــؤ جَيبــةجَيكردنى  ثــالن و نةخشــة ديزاينكراوةكــان بــؤ بةطةِرخســتنى ئاماذةيــ

 ييةكان .ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان بةمةبةستى ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى ثةيوةند
 

 شبكة إتصاالت الطريان اتتطبيق

دمات يشــري ات التطبيقــات املصــممة لتشــغيل شــبكة إتصــاالت الطــريان ألغــراض تقــديم خــ  
 صاالت.اإلت

 
( References: Doc 9880 Part I  and Part III ) 

 

303. ATN Communication Services 

Composed of the Internet communications service and the 

upper layer communications service. 

 

 خزمةتطوزارى ثةيوةندييةكانى تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
خزمـةت   وةنديـةكان ئةطرَيتـةوة بـة بـةكارهَينانى ئـةنرتنَيت لةطـةلَ      خزمةت طـوزاري ثةي 

 طوزارى ثةيوةندي ضينة بةرزةكان .
 

ت شبكة إتصاالت الطريانخدمات إتصاال
 يا تشتمل على خدمة اإلتصاالت بإستخدام اإلنرتنيم وخدمة إتصاالت الطبقة العل

( References: Doc 9880  Part III  ) 

 

304. ATN Environment 

The environment that relates to functional and operational 

aspects of the ATN as a complete end-toend communication 

system. 
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 ذينطةى تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
ةندييـة  ئةو ذينطةيةى ثةيوةنديى هةية بةئةدطارى ئةرك و بةطةِرخسـنت بـؤ تـؤِرى ثةيو   

 ن .ةكان بةو ئاماذةيةى سيستمَيكى الوةكى تةواوة بؤ ثةيوةندييةكافِرؤكةوانيي
 

 شبكة إتصاالت الطريانبيئة 

نظـام   إعتبارهـا تتعلق بالسمات الوظيفية والتشغيلية لشبكة إتصـاالت الطـريان ب   البيئة اليت
 طريف متكامل لإلتصاالت. 

 

( References: Doc 9880  Part III ) 

 
 

305. ATN Profile Requirements List (APRL) 

APRLs identify, in a tabular form, requirements together with 

the options and parameters for protocols used in the ATN. The 

supplier of an ATN protocol implementation claiming to 
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conform to the ATN technical requirements must indicate 

conformance to those requirements by preparing a protocol 

implementation conformance statement (PICS) based on the set 

of APRLs. 

 

 ليستى ثَيويستيية البةالكان بؤ تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان
تةى َيوةى خشـ ليستى ثَيويستيية البةالكان بؤ تؤِرى ثةيوةندى فِرؤكةوانييةكان  لةسةر ش

نديـة  ى ثةيوةثَيويستييةكان بؤ بـذاردة و ثرؤتؤكـؤَل و ِرَيكةوتنـة بـةكارهاتوةكان لـة تـؤرِ      
ؤ ت ، اليـــــةنى دابينكـــــارى جَيبةجَيكردنـــــةكان بـــــفِرؤكةوانييــــةكان ثَيناســـــة ئـــــةكريَ 

تية ة ثَيويســثرؤتؤكؤَلـةكانى تـؤِرى ثةيوةندييـة فِرؤكةوانييـةكان ثَيويسـتة ثابةنـدبَيت بـ       
ردنى َيبـةجَيك تةكنيكى يةكان لةطةَل ثابةندبوون بةو داواكارييانة لةِرَيطـةى سـازان بـؤ ج   

ــتمى  ــةَلَيك  ليســتى داواكاري    PICSسيس ــتطرييكراو بــة كؤم ــؤ تــ   ثش ــة البــةالكان ب ؤِرى ي
 ثةيوةندييةكانى  فِرؤكةوانى.

 
 قائمة املتطلبات اجلانبية لشبكة إتصاالت الطريان 

طلبــات تصــف قائمــة املتطلبــات اجلانبيــة لشــبكة إتصــاالت الطــريان علــى هيئــة جــدول املت   
هـزم  إن اجلهة اجمل للخيارات والدوتوكوالت واإلتفاقيات املستخدمة يف شبكة إتصاالت الطريان.

قنيــة مــع لتطبيقــات بروتوكــوالت شــبكة إتصــاالت الطــريان تطلــب اإللتــزام باملتطلبــات الت  
( مسـتند   PICSاإللتزام  بتلك املتطلبات من خعل تهيئة بيـان توافـق لتطبيـق النظـام )     

ات جمموعة من قائمة املتطلبات اجلانبية لشبكة إتصاالت الطريان.

( References: Doc 9880  Part III  ) 
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306. ATN Security Services 

A set of information security provisions allowing the receiving 

end system or intermediate system to unambiguously identify 

(i.e. authenticate) the source of the received information and to 

verify the integrity of that information. 

 

 

 خزمةت طوزاريية  ئاسايشييةكان بؤ تؤِرى ثةيوةنديية فِرؤكةوانييةكان

 سيستمى ن بةكؤمةَلَيك بِرطةى ئاسايشى زانيارييةكانة ِرَيطة بة سيستمى ناوةند  يا
َلينةوة ا لَيكؤوات اليةنةكةى تر ئةدات بةشَيوةيةكى ئاشكراو ِروون تا الى زانراوبَيت )بة

 .رييانةو زانياى ئةوون لة سةالمةتكانى وةرطرياو و دَلنيا بدةكات( لة  سةرضاوةى زانيارية
 

 اخلدمات األمنية لشبكة إتصاالت الطريان

ي مييـز  كـ جمموعة من بنود أمن املعلومات تسمح لنظـام الطـرف اآلخـر أو النظـام الوسـطي      
 عمة تلـك بشكل واضح ) مبعنى آخر يتحقق من ( مصدر املعلومات املستلمة والتأكد مـن سـ  

 لومات.املع

 
( References: Doc 9880  Part III ) 

 

307. ATSC Class 

The ATSC class parameter enables the ATSC-user to specify 

the quality of service expected for the offered data. The ATSC 

class value is specified in terms of ATN end-to-end transit 

delay at 95 per cent probability. 
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 ثلةبةنديى ثةيوةندييةكانى خزمةت طوزاريى هاتوضؤى ئامسانى
جــؤرى  ثلةبةنــديى  ثةيوةندييــةكانى خزمــةتطوزارى هــةوايى بةكارهَينــةران دةتــوانن     

خــى ثلــةى خزمــةتطوزارى ضــاوةِروانكراو  دياريبكــات بــؤ زانيارييــة نيشــان دراوةكــان ، نر 
 واكةوتنةىدجوَلةى هةوايى دةرئةبِردرَيت  لة ميانى ئةو ثةيوةندييةكانى خزمةتطوزارى 

 ى ثةيوةندييةكاندا. %95كة  ِرووئةدات لة  

 
  إتصاالت خدمات احلركة اجلويةصنف 

ميكــن صــنف إتصــاالت خــدمات احلركــة اجلويــة مســتخدميه مــن حتديــد نوعيــة اخلدمــة     
ن مـ د عنـه  اجلوية يعـ  املتوقعة للبيانات املعروضة. إن قيمة صنف إتصاالت خدمات احلركة

 باملئة من اإلرتماالت. 95خعل التأخري التي حيصل ضمن 
 

( References: Doc 9880 Part I ) 

 

308. ATS Communication (ATSC) 

Communication related to air traffic services including air 

traffic control, aeronautical and meteorological information, 

position reporting and services related to safety and regularity 

of flight. This communication involves one or more air traffic 

service administrations.  

 ئامسانى مجوجوَلىثةيوةندييةكانى خزمةتطوزارى 
يــةوة، جــؤَلى ئامسانيئــةو ثةيوةندييانــةن كــة ثةيوةســنت بــة ثَيــدانى خزمــةتطوزارى مجو 

ن , ةكانى شـويَ ئامسانى , زانيارى فِرؤكةوانى , كةش و هـةوا , ِراثؤرتـ   مجوجوَلىضاودَيرى 
ش خزمــةت طوزارييــةكان كــة بــة ســةالمةتييةوة ثةيوةســنت و ِرَيــك خســتنى طةشــتةكاني  

 وايى يــانئةطرَيتــةوة، ئــةم ثةيوةندييانــةش يــةكَيك لــة بةِرَيوةبردنــةكانى مجوجــؤَلى هــة
 لةخؤ ئةطرَيت .  زياتر
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ت خدمات احلركة اجلويةإتصاال
 معلومـات  إتصاالت تتعلق بتقديم خدمات احلركة اجلوية تتضمن مراقبة احلركة اجلويـة و 

الـررعت   وإنتظـام  الطريان واألنواء اجلوية وتقارير املوقع واخلدمات اليت هلا ععقة بسعمة
 جلوية.ن إدارات خدمات احلركة ااجلوية. إن هته اإلتصاالت تتضمن واردم أو أكثر م

( References: Doc 9880 Part I) 

 

ATS Direct Speech Circuit. 309 

An aeronautical fixed service (AFS) telephone circuit, for 

direct exchange of information between air traffic services 

(ATS) units. 

 

 تايبةت بة خزمةتطوزارييةكانى جوَلةى هةوايىبازنةى ثةيوةنديى ِراستةوخؤى 
 َلوطؤِرىخزمةتطوزارييـةكى جــَيطرية بـة بــةكارهَينانى بازنـةى  تةلــةفونى بةمةبةسـتى ئــا    

يى ةى هـةوا زانيارييةكان بةشَيوةيةكى ِراستةوخؤ لة نَيوان يةكةكانى خزمةتطوزارى جولَـ 
 دا .  

 
ويةاإلتصاالت املباشرم اخلاصة خبدمات احلركة اجلدائرم 

شـر بـني   خدمة طريان ثابتة بإسـتخدام دائـرم تلفونيـة لغـرض تبـادل املعلومـات بشـكل مبا       
 وردات خدمات احلركة اجلوية.

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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310. ATS Message 

A unit of user-data, coded in binary form, which is conveyed 

from an originator of the data to one or more recipients of the 

data. It is possible to associate a unique message identifier and 

a priority with each ATS message. 

 

 ئامسانى مجوجوَلىخزمةت طوزارييةكانى  نامةطةىل
ان يـ يةكَيك  يةكةيةكى زانياريية بةسيستمى كؤد )شفرة( بةكارئةهَينرَيت بة دووالنى )لة

ــةكان,     ــرى زانياريي ــة وةرط ــرياوة ل ــةوة ( وةرط ــاوةكانى زانياريي ــة سةرض ــت د زيــاتر ل ةكرَي
 يةكةكة هةَلطرى نيشانةيةك بَيت بؤ ناسينةوة.

( References: Doc 9880 Part I ) 

 

خدمات احلركة اجلوية ئلرسا
ثـر  رـد أو أك وردم بيانات املستخدم مشفرم بشكل ثنائي وحمولة من منشيء البيانـات ات وا 
   سبقيتها.من مستلمي البيانات. من املمكن أن تتضمن ععمة معينة لتعريفها مع بيان أ

 

311. ATS Route 

A specified route designed for channelling the flow of traffic as 

necessary for the provision of air traffic services. 
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Note 1.— The term “ATS route” is used   to   mean   variously, 

airway, advisory  route, controlled or uncontrolled route, arrival 

or departure route, etc. 

Note 2.— An ATS route is defined by route specifications 

which include an ATS  route designator, the track  to  or  from  

significant points (waypoints), distance between  significant  

points, reporting   requirements  and, as determined by the 

appropriate 

ATS authority, the lowest safe altitude. 

 

 ئامسانى مجوجوَلىخزمةت طوزاريةكانى  طةى) ِرَيِرةوى(ِرَي
مسانى ئا جوَلىمجو ِرَيِرةوَيكى ئامسانيية ديارى ئةكرَيت بؤ مةبةستى ِرَيكخستنى لَيشاوى

 .انىئامس مجوجوَلىبةثَيى ثَيويستييةكانى جَيبةجَيكردنى خزمةت طوزارييةكانى 
ر ة بةكاك ئامسانى(  مجوجوَلى ذةى )ِرَيطةى خزمةتطوزارييةكانىدةستةوا :1تَيبينى 

َيطةيةكى ان  بؤِريى يئةهَينرَيت ئاماذةية بؤ ِرَيرةوى ئامسانى يان  بؤ ِرَيطةيةكى ِرَينما
َيشنت جآ هضاودَيريكراو يان بؤ ضاودَيرى نةكراو يان ِرَيطةيةك بؤ طةيشنت يان بة

 ........ هى تر.
َيت بؤ اسة ئةكرئامسانى بة ِرةوشةكان ثَين مجوجوَلىى خزمةتطوزارى ِرَيطة : 2تَيبينى 

نى امسائِرَيطةى هةوايى , ئةم ثَيناسةية ِرَيطةى خزمةت طوزارييةكانى هاتوضؤى 
ماوةى  و َيطة( ِرانى ئةطرَيتةوة لةطةَل ئاِراستةكةى بؤ/ يان لة خاَلة طرنطةكانةوة )خاَلةك

بةو  ارام  ,دى ئةكانى ثَيِراطةياندن , نزمرتين بَلننَيوان خاَلة طرنطةكان ، ثَيويستي
 ةكات.رى ئشَيوةيةي دةستةآلتى تايبةت بة خزمةتطوزارييةكانى هاتوضؤى ئامسانى ديا

 
 طريق خدمات احلركة اجلوية

طريـق جــوي حمـدد الغــرض منـه تنظــيم إنســياي احلركـة اجلويــة رسـب متطلبــات تأديــة      
 خدمات احلركة اجلوية . 
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وي أو تخدم مصطلح " طريق خدمات احلركة اجلوية " لإلشارم ات ممر ج: يس1معرظة 
ري ، ات غـ  طريق إستشاري ، أو    طريق مراقب أو غري مراقب ، أو طريق وصول أو مغـادرم 

 ذلك.
هته  : يعرف طريق خدمات احلركة اجلوية مبواصفات للطريق اجلوي ، وتشمل2معرظة 

(  ط الطريـق ملسـار ات أو مـن النقـاط املهمـة ) نقـا     مسمى طريق خدمات احلركة اجلوية ، وا
ا حتـدده  ى ، رسـبم واملسافة بني النقاط املهمـة ، ومتطلبـات اإلبـعغ ، واإلرتفـا  اآلمـن األدنـ      

السلطة املختصة خبدمات احلركة اجلوية.
  

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 4444 )  

 

312. ATS Surveillance Service 

A term used to indicate a service provided directly by means of 

an ATS surveillance system. 

 

 وة نييةخزمةت طوزاريي بينينطَيريي لةاليةن خزمةت طوزاريىةكانى هاتوضؤى ئامسا
َيِرى ينيطبدةستة واذةيةكة ئاماذةية بؤ خزمةت طوزارييةك كة ِراستةوخؤ لة سيستمى 

 وزارييةكانى  هاتوضؤى ئامسانى ثَيشكةش ئةكرَيت. سةربةخزمةت ط
 

 اجلوية احلركة اليت تقدمها خدمات االستطع  خدمة
 .يةاجلو احلركة خلدمات تابع استطع  نظام من مباشرم تقدم خدمة على يدل مصطلح

 
( References: Annex 1, Annex 15, Doc 4444, Doc 9613, Doc 

9931, Doc 9905, Doc 9993) 
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313. ATS Surveillance System 

A generic term meaning variously, ADS-B, PSR, SSR or any 

comparable ground-based system that enables the identification 

of aircraft. 

Note.— A comparable ground-based system is one that has 

been demonstrated, by  

comparative assessment or  other  methodology to have  a  level  

of safety and  performance equal to or better than monopulse 

SSR. 

 سيستمى بينينطَيرى سةر بةخزمةت طوزارييةكانى هاتوضؤى ئامسانى
دارى ِرا دةستةواذةييةكى طشتيية و فرة واتاية كة ثةخشى بينينطَيرى )خؤبةخؤ يان

وة كة ةطرَيتةئنى( طةِرانى الوةكى يان ِرادارى طةِرانى سةرةتايى يان هةر سيستمَيكى زةمي
 بكات .يارمةتى ناسينةوة و ثَيناسةى فِرؤكةكان 

ى اندنسيستمى زةمينى هاوشَيوة ئةو سيستمةية كة كردةكانى هةَلسةنط تَيبينى :
و  مةتىبةراوردكارى سةملاندوة يان هةر بةرنامةيةك كة ئاستةكةى لة بوارى سةال

وةكى ِرانى الى طةجَيبةجَيكردندا باشرت بَيت يان كةمرتنةبَيت لة ئاستى كاركردنى ِرادار
 تاك ترثة  . 

اجلوية احلركة خلدمات التابع ستطع اال نظام
 رادار البارثال أو التلقائي التابع االستطع  إذاعة معناه حبيث يشمل  عام يتعدد مصطلح

 هويـة  زمشـابه يسـاعد علـى متييـ     أرضـي  نظـام  أي أو الثـانوي  الـرادار البارـث   أو األولـي 

 .الطائرات
 أي أو ارناملق التقييم اتعملي أثبتم نظام أي املشابه هو األرضي النظام — معرظة

 البارث لرادارا أداء مستوى عن يقل ال السعمة واألداء ريث من مستواه أن أخرى منهجية

أو  أفضل منه.  النبضة وريد الثانوي
( References: Annex 1, Annex 4, Annex 15, Doc 4444, Doc 

9613, Doc 9905, Doc 9931, Doc 9993 ) 
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314. ATS Unit (ATSU) 

A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight 

information centre or air traffic services reporting office. 

 

 ئامسانى مجوجوَلىيةكةى خزمةت طوزاريى 
ان  يـ دةسـتةواذةيةكى طشـتى يـة بـةواتاى يةكـةى خزمـةتطوزارى هاتوضـؤى ئامسـانى دَيـت          

تى وةبةرايـــةواتـــاى  مةَلبةنـــدى زانيارييـــةكانى فِرؤكـــةوانى ) فـــِرين( يـــان  واتـــاى  بةِرَي
 دةطرَيتةوة.خزمةتطوزارييةكانى هاتوضؤى ئامسانى 

 
 اجلويةخدمات احلركة وردم 

دائرم  ن أومصطلح عام قد يعين وردم مراقبة احلركة اجلوية أو مركز معلومات الطريا
 تقارير خدمات احلركة اجلوية.

 
( References: Doc 9880 Part I  ) 
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315. Attendant Panel 

Control panel(s) intended for use by cabin crew to operate 

and/or monitor aircraft systems relevant to cabin crew duties 

during normal operations and in the event of emergency 

situations. 

 سةكؤى خزمةتضى
ى ةى دةســتةَلـة يــان ضـةند بــؤردَيكى كؤنرتؤَلكردنـة ئامـادةكراوة بــؤ ئـةو     بـؤردَيكى كؤنرتؤ 

ؤكةكـة  كابينـةى فِرؤكةكـة بـةكارى بهَيـنن بـؤ بةطةِرخسـنت يـان بينينـى سيسـتمةكانى فرِ         
يـان لـة    ثةيوةست بة ئةركةكانى دةستةى كابينةى طةشتياران لـة كـاتى كـردة ئاسـاييةكان    

 كاتى ِروودانى كارةساتى ناهةموار .
املضيف/املضيفةمنصة 

و رصد / أ لورة حتكم أو لورات حتكم معدم ليستخدمها طاقم مقصورم الركاي لتشغيل و
 ية وعندلعادانظم الطائرم املتعلقة بواجبات طاقم مقصورم الركاي يف أثناء العمليات 

 ردوث راالت طواريء. 
( References: Doc 1002 ) 
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316. Attenuation 

The decrease in the laser beam power or energy as it passes 

through an absorbing or scattering medium. 

 

 كزكردن
ت ئةثـةِريَ  كةمكردنةوةى ضِرى يان وزةى تيشكى لَيزةر لةو كاتةى كـة  بـة ناوةنـدَيكا تـآ    

 كة تواناى هةَلمذين يان ثةرشكردنى تيشكى  هةبَيت.

 ختفيف
 شتم. مأو  مروره من خعل وسي  ذا تأثري ماص تقليل شدم شعا  الليزر أو طاقته لدى

 
( References: Doc 9815 ) 

317. Attitude 

Attitude is understood as behaviours that are acceptable or not 

in a given context. Attitudes are a component part of the 

trainees’ required performance that is described in the 

intermediate objectives. Attitudes are taught to reflect the 

values and beliefs that students should hold to behave in an 

acceptable way. 

 

 هةَلوَيست
   راودا ،اريكضةند هةَلس و كةوتَيكى ثةسةند يان نا ثةسةندة لة ضةند وَيستطةيةكى دي

 كات باست ئةَيكن لة ثَيكهاتةى ِراهَينراوةكان , وا ثَيويسهةَلس و كةوتةكانيش بةش
َيست و ةَلوهبكرَين لة ميانى ئةو ئاماجنانةى كة دانراون  ، ِراهَينراوةكان فَيرى 
ن دكارةكاوَينِرةفتارةكان ئةكرَين تا لة بةها و بريوباوةِرةكاندا ِرةنط بدنةوة و خ

 بةشَيوةيةكى طوجناو ِرةفتاربكةن .
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 املوقف
 ملتدربنيانات وكيات مقبولة أو غري مقبولة يف مواقف معينة . السلوكيات جزء من مكوسل

ي تعكس ات كيتطلب وصفها ضمن األهداف املتوسطة األجل. يتم تعليم املواقف والسلوكي
 القيم واإلعتقادات بأن على الطعي أن يتصرفوا على حنو مقبول. 

 
( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

318. Audit 

A systematic and objective review of a State’s aviation 

framework to verify compliance with the provisions of the 

Chicago Convention or national regulation, conformance with 

or adherence to Standards and Recommended Practices 

(SARPs), procedures and good aviation safety practices 

 وردبينى
ــدا      ــةوانى لةوآلت ــايي فِرؤك ــؤ  ثانت ــة ب ــةيى و بابةتيي ــونةوةيةكى بةرنام ــثَيداض ــتى ت ا ئاس

مانى نى نيشـتي ثةيِرةوكردن بؤ بةندةكانى ِرَيكـةوتنى شـيكاغؤ يـان ِرَينمايـةكانى ِرَيكخسـت     
كـار و  ن و ِرَيبزانرَيت هةروةها بزانرَيت ئاستى ثابةنـدبوون و ثـةيِرةوكردن بـة ثَيوةرةكـا    

 ستييةكانى سةالمةتى فِرؤكةوانى لة ض ئاستَيكداية .ثَيوي
  

 التدقيق
 ألركام لاالمتثا مدى من للتحقق الدولة يف الطريان إلطار وموضوعي منهجي استعراض

 واملمارسات املعايريب والتقيد االلتزام ومدى التنظيمية الوطنية، اللوائح أو شيكاغو اتفاقية

 .اجليدم ةاجلوي السعمة وممارسات واإلجراءات
 

( References: Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9735, Doc 

9946, Doc 9962 ) 
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319. Audit Area 

One of eight audit areas pertaining to USOAP, i.e. primary 

aviation legislation and civil aviation regulations (LEG), civil 

aviation organization (ORG); personnel licensing and training 

(PEL); aircraft operations (OPS); airworthiness of aircraft 

(AIR); aircraft accident and incident investigation (AIG); air 

navigation services (ANS); and aerodromes and ground aids 

(AGA). 

 ِرووبةرى وردبينى
ردبينى وبؤ  ى ووردبينيية كة لة ضوارضَيوةى بةرنامةى جيهانىيةكَيك لةو هةشت بوارة

( ،  LEGتى ) ةِرةسةالمةتى فِرؤكةوانيداية ، ياسا و ِرَيساكانى فِرؤكةوانى شارستانى بن
اهَينان ) ِر( ، مؤَلةتةكانى كارمةندان و  ORGِرَيك خستنى فِرؤكةوانى شارستانى ) 

PEL  ( بةطةرخستنى فِرؤكةكان ، )OPS ، ) فِرين )  دروستى تؤكمةيي فِرؤكةكان بؤ
AIR  ( لَيكؤَلينةوة لة ِرووداو و قةومانةكانى فِرؤكةكان ، )AIG  ، )

دةرة ( ،  فِرؤكةخانةكان و ياري ANSخزمةتطوزاريةكانى كةشتيوانى ئامسانى ) 
 ( . AGAزةمينييةكان ) 

 
 جمال التدقيق

وية ، عمة اجلة السالعاملي لتدقيق مراقبأرد جماالت التدقيق الثمانية ضمن إطار الدنامج 
 ORGملدني ) ( وتنظيم الطريان ا LEGأي تشريعات ولوائح الطريان املدني األساسية ) 

 ( وإجاعم العاملني والتدريب 
 (PEL  ( وتشغيل الطائرات )OPS  ( وصعرية الطائرات للطريان )AIR وا ) لتحقيق

طارات ( وامل ANSات املعرة اجلوية ) ( وخدم AIGيف روادث ووقائع الطائرات ) 
 (.  AGAواملساعدات األرضية ) 

( References: Doc 9735 ) 
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320. Authoritarian Leader 

Dictates action and the course of the team with little input from 

team members. 

 سةركردةى بةدةسةاَلت
كى وبةشييةة هاى تيمةكة لة ئةستؤ ئةطرَيت بئةو كةسةية كة تةواوى كارةكان و ئاِراستة

 كةمى ئةندامانى تيمةكةى .
  

 املتسل  القائد
 .الفريق أعضاء من صغريم مساهمة مع الفريق واجتاه عمل ميلي

 

( References: Doc 9824 ) 

321.  Authorized Agent 

A person who represents an aircraft operator and who is 

authorized by or on behalf of such operator to act on formalities 

connected with the entry and clearance of the operator’s 

aircraft, crew, passengers, cargo, mail, baggage or stores and 

includes, where national law permits, a third party authorized to 

handle cargo on the aircraft. 

 بريكارى باوةِرثَيكراو يان دةستةالََتدر
ة يـان  ةن ئةوةوئةو كةسةى نوَينةرى بةطةِرخةرى فِرؤكةكة ئةكات يان ِرَيطةثَيدراوة لةالي

ونى ضــلــة جَيطــةى ئــةوة بــؤ تــةواوكردنى ِرَيكــارة فةرمييــةكان كــة ثةيوةنــدى هةيــة بــة  
 نــدامانى ييــةكانى ئةفِرؤكــةكانى بةطةِرخــةر و ِرَيــك خســتنيان , تــةواو كردنــى ِرايَيكار     

و يــان كــاآل دةســتةى فِرؤكــةوان يــان طةشــتياران و ِرَيــوا يــان كــارطؤ و بارةكــان يــان ثؤســتة
 طةبـــدرَيتكةرةســتة و هــةَلطرياوةكان  ,هــةركاتَيكيش لةاليــةن ياســاي نيشــتمانييةوة ِريَ      

 كانينــةكراوةدةتوانرَيـت اليـةنى ســَيهةم  مؤَلـةتى ثيَبــدرَيت بـؤ طواســتنةوةى كـاآل و طةجن     
 لةسةر فِرؤكةكة .
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 املعتمد الوكيل
 جـراءات اال بامتـام  عنـه  بالنيابـة  أو قبلـه  مـن  واملخـول  الطـائرم  مشـغل  ميثـل  التي الشخص

 طـاقم  اءأعضـ  اجـراءات  وانهـاء  عليهـا  والتخلـيص  املشـغل  بدخول طـائرات  املتعلقة الرمسية

 يسـمح  ريثمـا  مل،ويشـ  أو املخزونـات،  األمتعـة  أو الديـد  أو الشـحنات  أو الركـاي  أو الطـائرم 

  .الطائرم منت على البضائع بنقل له مصررا ثالثا طرفا بتلك، الوطين القانون

( References: Annex 9, Doc 9944, Doc 9957 )  

 

322. Automatic Altitude-Control System 

A system that is designed to automatically control the aircraft 

to a referenced pressure altitude. 

 سيستمى خؤبةخؤ بؤ جَلةوكردنى بةرزى
ةرزى ةر بسيستمَيكى دروستكراوة بؤ  ِركَيفى )كؤنرتؤَل كردنَيكى( ِراستةوخؤ بةس

 فِرؤكةكة بةثَيى فشارى هةوايى ديارى كراو .
 
 اإلرتفا   على  سيطرمالتلقائي للنظام ال

 عني. مستنادا ات ضغ  جوي نظام مصمم للسيطرم بشكل تلقائي على إرتفا  الطائرم إ
( References: Doc 9937 ) 
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323. Automatic Altitude-keeping Device 

Any equipment which is designed to automatically control the 

aircraft to a referenced pressure-altitude. 

 

 ئامَيرى ثارَيزطارى بةرزيى خؤبةخؤ 
ارى ةرزيى فشـ كرابَيت بؤ ضاودَيرى فِرؤكةكة بةثَيى ب هةرسيستمَيك يان ئامَيريك ديزاين

 طةِراوة.
 

 االرتفا  على تلقائيا، احملافظة جهاع
 ضغطي مرجعي. الرتفا  وفقا، الطائرم ملراقبة ُمصمم جهاع أي
 

( References: Doc 9574 ) 
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324. Automatic Dependent Surveillance (ADS) 

A surveillance technique in which aircraft automatically 

provide, via a data link, data derived from on-board navigation 

and position-fixing systems, including aircraft identification, 

four-dimensional position and additional data as appropriate. 

 

 بينينطَيِرى خؤبةخؤ
ة انيارييت زتةكنيكَيكى بينيطَيِريةية ) سوسةكاريية( بةهؤيةوة فِرؤكةيةك  دةتوانَي

ك( بةَيسَي داتاثَيويستييةكانى دابينبكات بةشَيوةيةكى خؤبةخؤ لةسةر لكَيكى زانيارى )
ردنى اريكلة سيستمة كةشتييوانية هةَلطرياوةكانى سةر فِرؤكةكانى تر و سيستمى دي

ة(  وار الوةر ضهَينى فِرؤكةكة كة ثَيناسةى فِرؤكةكة و شوَينةكةى بة ضوار اليى) لة شو
 و ضةند زانيارييةكى ترى طوجناو لةخؤئةطرَيت . 

 
 اإلستطع  التابع التلقائي

فري يانات توتقنية إستطع  اليت من خعهلا تقوم الطائرم وبشكل تلقائي من خعل وصلة ب
ائرم عريف الطة احملمولة على متنها ونظم حتديد املوقع تتضمن تبيانات من النظم املعري

وموقع الطائرم بأربعة أبعاد وبيانات إضافية معئمة.

( References: Annex 3, Doc 9694, Doc 9880 Part I ) 

 

325. Automatic Dependent Surveillance (ADS) Agreement   

An ADS reporting plan which establishes the conditions of 

ADS data reporting (i.e. data required by the air traffic services 

unit and frequency of ADS reports which have to be agreed to 

prior to the provision of the ADS services). 
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Note.— The terms of the agreement will be exchanged between 

the ground system and the aircraft by means of a contract, or a 

series of contracts. 

 ِرَيكةوتنى بينينطَيرى خؤبةخؤيى

تى ِراثؤر كانىثالنى ِراثؤرتةكانى بينيطَيِرى خؤبةخؤية , ئةم ثالنة مةرجى زانياريية
نى يةكةكا يةنبينينطَيرى خؤبةخؤ ديارى ئةكات )بؤ منونة زانياريية داواكراوةكان لةال
 خؤبةخؤ رىطَيخزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايى و دووبارة كردنةوةى ِراثؤرتةكانى بينين

ى َيِركة ثَيويستة ثةسةند بكرَيت  بةر لة ثَيشكةشكردنى خزمةت طوزاريى بينيط
 خؤبةخؤ(.

َ ِرَيكةوتننامةكة  ئاَلوطؤردةكرَيت  لة نَيوان ستَيبينى  و  زةمينى يستمى: مةرجةكانى
 فِرؤكةكة بةهؤى طرَيبةستَيك يان ضةند طرَيبةستَيك .

 
 ي إتفاق اإلستطع  التابع التلقائ

لتـابع  سـتطع  ا خطة تقارير اإلستطع  التابع التلقائي اليت حتدد شروط بيانات تقارير اإل
ار ويـة وتكـر  التلقائي ) مثال ذلك : البيانات املطلوبة من قبـل ورـدات خـدمات احلركـة اجل    

تطع  مات اإلسـ تقارير اإلستطع  التابع التلقائي اليت جيب املوافقة عليها قبـل تقـديم خـد   
 التلقائي(.  التابع 

ل عقـد أو  سيتم تبادهلا بني النظام األرضي والطائرم مـن خـع  شروط اإلتفاقية  -عرظة م
 سلسلة من العقود.  

 
( References: Doc 9694 ) 

 

326. Automatic Dependent Surveillance (ADS) Application 

An ATN application that provides ADS data from the aircraft 

to the ATS unit(s) for surveillance purposes.  
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 جَيبةجَيكردنى بينينطَيرى خؤبةخؤيى
ؤيــةوة ( , بةهATNجَيبــةجَيكردن  بــةكارهَينانى تــؤِرى ثةيوةندييــةكانى فِرؤكــةوانى ) 

ــؤ مةبةســت        ــانى ب ــؤى ئامس ــؤ يةكــةكانى هاتوض ــةخؤ ب ــرى خؤب ــةكانى بينينطَي ى زانياريي
 بينينطَيرى دابني ئةكرَيت.

 
ق اإلستطع  التابع التلقائيتطبي

ــه تزويــد ورــدات    ATNتطبيــق بإســتخدام شــبكة إتصــاالت الطــريان )    ( يــتم مــن خعل
 . خدمات احلركة اجلوية ببيانات اإلستطع  التابع التلقائي ألغراض اإلستطع

 
( References: Doc 9880 Part I ) 

 

327. Automatic Dependent Surveillance –Broadcast  (ADS-

B) 

A means by which aircraft, aerodrome vehicles and other 

objects can automatically transmit and/or receive data such as 

identification, position and additional data, as appropriate, in a 

broadcast mode via a data link. 

 

 خؤبةخؤثةخشى زانيارييةكانى بينينطَيرى 
ن دةتوان ى ترئامِرازَيكة بةهؤيةوة فِرؤكةكان و ئؤتؤمبيلةكانى فِرؤكةخانة و ئةوانة
انى يارييةكزان ثةخشى لَيوةبكةن يان ِراستةوخؤ داتا و زانياريةكانى لَي وةربطرن وةكو
ةى  ة ِرَيطلردن ثَيناسة و شوَين و هةر زانيارييةكى تر بةثآى ثَيويست بة شَيوةى ثةخشك

 نيارييةكانةوة .لكى  زا
 
 



 

315 

 

إذاعة اإلستطع  التابع التلقائي
ائيـا  تقبل تلقهي وسيلة تستطيع بها الطائرات وعربات املطار وغريها أن تبث و / أو أن تسـ 

اعي عـن   شكل إذيفبيانات مثل بيانات اهلوية واملوقع والبيانات اإلضافية ، رسب اإلقتضاء ، 
 طريق وصلة بيانات.

( References: Annex 2, Annex 11, Annex 15, Doc 4444 ) 

 
328. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) 

ADS-B is a surveillance application transmitting parameters, 

such as position, track and ground speed, via a broadcast mode 

data link, at specified intervals, for utilization by any air and/or 

ground users requiring it. ADS-B is a data link application. 

 

 ثةخشى زانيارييةكانى بينينطَيرى خؤبةخؤ
وَين و ةك شوجآبةجآ كردنى بينينطَيريةكانة كة تَييدا ثةخشى زانيارييةكان دةكرَيت 

اوةكاندا يارى كرداتة كئاِراستة و خَيرايى زةمينى لة ِرَيطةى ليستَيكى )لكَيكى( زانيارى لة 
و  هةوايى رانىيةن بةكارهَينةبؤ ئةوانةى ثَيويستيانة بةمةبةستى بةكارهَينانيان لةال

ةوة انيارييكى ززةمينيةوة ، ثةخشى زانيياريةكانى بينينيطَيرى خؤبةخؤ لة ِرَيطةى لكَي
 دةبَيت.
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بث بيانات اإلستطع  التابع التلقائي
ن ألرضـية مـ  اتطبيقات إستطع  يتم من خعهلا بث بيانات مثل املوقع و اإلجتـاه والسـرعة   

 ات حمــددم لغــرض إســتخدامها مــن قبــل املســتخدمني اجلــويني   خــعل وصــلة بيانــات بأوقــ 
صـلة  ن طريق وواألرضيني التين حيتاجونها ويكون بث بيانات اإلستطع  التابع التلقائي ع

بيانات.
 

( Reference : Doc 9694 ) 

 

329. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast   (ADS-

B) IN 
A function that receives surveillance data from ADS-B OUT 

data sources. 

 ثةخشى زانياريي بينينطَيرى خؤبةخؤى )وةرطرياو(
 ينطَيرىبين كارَيكة لَيوةى دةتوانرَيت زانياريية بينينطَيريةكان لة سيستمى ثةخشى

 خؤبةخؤ وة وةربطريَيت لةسةرضاوةكانى زانيارييةوة .
 

ملستلمة (بث بيانات اإلستطع  التابع التلقائي ) ا
 

ع   التـاب وظيفة يتم من خعهلا إستعم بيانات إستطع  من منظومة بث بيانـات اإلسـتطع  
التلقائي من مصادر بيانات.

 

( References: Annex 10 Volume IV, Doc 9871 ) 

 

330. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) 

OUT 
A function on an aircraft or vehicle that periodically broadcasts 

its state vector (position and velocity) and other information 
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derived from on-board systems in a format suitable for ADS-B 

IN capable receivers. 

 

 ثةخشى زانياريةكانى بينينطَيرى)سوسةكارى( خؤبةخؤى )نَيردراو(
ةند خشى ضفِرؤكةكة يان لةسةر ئؤتؤمبيلَيك ئةكرَيت بة هؤيةوة ثةكارَيكة  لةسةر 

جراو ةَلهَينرى هت زانيارييةكيان بؤ دةكرَيت لةسةر شوَين و خَيرايى و ضةند زانيارييةكى 
كةن بيلة)وةرطرياو( لة سيستمةكانى ترةوة كة لةسةر فِرؤكةكةن  يان لة سةرئؤتؤم

 كانىةطةَل تواناى وةرطرتنى سيستمةبةشَيوةيةك ثةخش ئةكرَيت كة  بطوجنَيت ل
 وةرطرتنى بينينطَيرى خؤبةخؤ .

 
 بث بيانات اإلستطع  التابع التلقائي ) املرسلة ( 

 ث املوقـع وظيفة على الطائرم أو يف عربة يتم من خعهلا بث معلومات عن رالتهـا مـن ريـ   
ب مـع  تناسـ والسرعة مع بيانات أخرى مستخلصة من املنظومات اليت علـى متنهـا بصـيغة ت   

 قدرات اإلستعم اخلاصة مبنظومة إستعم اإلستطع  التابع التلقائي. 
 

( References: Annex 10 Volume IV, Doc 9871 ) 

 
331. Automatic Dependent Surveillance - Contract (ADS-C) 

A means by which the terms of an ADS-C agreement will be 

exchanged between the ground system and the aircraft, via a 

data link, specifying under what conditions ADS-C reports 

would be initiated, and what data would be contained in the 

reports. 

Note.— The abbreviated term “ADS contract” is commonly 

used to refer to ADS event contract, ADS demand contract, 

ADS   periodic contract or an emergency mode. 
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 ِرَيكةوتنى)سوسةكارى( بينينطَيرى خؤبةخؤ
 ةكات لةئةخؤ ئامِرازَيكة بةهؤيةوة ئاَلؤطؤرى مةرجةكانى ِرَيكةوتنى بينينطَيرى خؤب

ةية ةوتننامَيكنَيوان سيستمى زةمينى و فِرؤكةكة لة ِرَيطةى لكى زانيارييةكان، ئةم ِر
تنى كةوةكانى ِرَيمةرجةكانى دةستثَيكردن ديارى ئةكات لة ثَيشكةشكردنى ِراثؤرت

 بينينطَيرى خؤبةخؤ لةطةَل ئةو زانيارييانةى كة لةو راثؤرتانةدان .
ت َينرَي: دةستةواذةى )ِرَيكةوتن نامةى بينينطَيِرى خؤبةخؤ( بةكارئةهتَيبينى 

طَيرى ينينببةومةرجةى واتاى ِرَيكةوتننامةيةك بَيت بؤ يةكَيك لة ِرَيكةوتنةكانى 
ن يةك بَيت بؤ داواكردنى بينينطَيرى خؤبةخؤ ياخؤبةخؤ يان ِرَيكةوتننامة

 اجنَيكىرئامِرَيكةوتنامةيةكى دةورى بَيت)نؤرةكارى( بؤ بينينطَيرى خؤبةخؤ يان  هة
 كتوثِرى.

 

 عقد اإلستطع  التابع التلقائي
رضي لنظام األاوسيلة يتم مبوجبها تبادل شروط إتفاق عقد اإلستطع  التابع التلقائي بني 

 ارير عقـد طريق وصلة بيانات ، وهتا العقد حيدد شروط البدء يف تقـديم تقـ   والطائرم عن
 اإلستطع  التابع التلقائي والبيانات اليت سوف تتضمنها هته التقارير.

ين عقـدا  معرظة: املصطلح " عقد اإلستطع  التابع التلقـائي " يسـتخدم عـادم حبيـث يعـ     
 ألرد أرداث اإلستطع  التابع

لتــابع ســتطع  اا لطلــب اإلســتطع  التــابع التلقــائي ، أو عقــدا دوريــا لإل التلقــائي ، أو عقــد
التلقائي ، أو منواال للطواريء

( References: Annex 2, Annex 10 Volume III, Annex 11, 

Annex 15, Doc 4444 ) 
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332.Automatic Flight Control System (AFCS) with Coupled  

Approach Mode 

An airborne system which provides automatic control of the 

flight path of the aeroplane during approach 

 

 سيستمى ِركَيفى خؤبةخؤى فِرينى ثةيوةست بة شَيوةى نزيك بونةوة
ةكات ئــسيســتمَيكة لةســةر فِرؤكــةكان بةســرتاوة خؤبــةخؤ   ئاراســتةى فِرؤكةكــة  دابــني   

 ةوة.بةدرَيذايى كردةى نزيك بوون
  

 االقرتاي بطريقة مقرتنا  الطريان يف التلقائي التحكم نظام
  .القرتايعملية ا طوال الطائرم مسار على تلقائيا يسيطر الطائرم منت على حممول نظام

( References:  Doc 9365 ) 

 
333. Automatic Identification System 

A system used by ships and vessel traffic services (VTS), 

principally for identifying and locating vessels. 
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 سيستمى ناسينةوةى خؤيى
ن بؤ هَينان بةكارى ئةسيستمَيكة كةشتى و خزمةت طوزارييةكانى مجوجؤَلى كةشتييةك

 ناسينةوةى كةشتييةكان و دياريكردنى شوَينةكانيان.

 

 نظام التعرف التلقائي
 قعها.لتعرف على السفن وحتديد مونظام تستخدمه السفن وخدمات رركة السفن أساسا ل

( References:  Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III )  

 
334. Automatic Landing System 

The airborne system which provides automatic control of the 

aeroplane during the 

approach and landing. 

 يشتنةوة سيستمى خؤبةخؤيى بؤ ن
كات ةكة  ئةِرؤكفسيستمَيكة لةسةر فِرؤكةكان بةسرتاوة  كؤنرتؤَلى خؤبةخؤ بؤ ئاِراستةى 

 بةدرَيذايى  ئاِرستةى نزيك بونةوة و نيشتنةوةى فرؤكةكة.
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للهبوط التلقائي النظام
 قرتابهـا ا طـوال  الطـائرم  مسـار  تلقائيـا علـى   يسيطر الطائرم منت على حممول تلقائي نظام

 .وهبوطها
 

( References:  Doc 9365 ) 

 
335. Automatic Relay Installation 

A teletypewriter installation where automatic equipment is used 

to transfer messages 

from incoming to outgoing circuits. 

Note.— This term covers both fully automatic and 

semiautomatic installations. 

 دةزطاكانى طؤِرينى خؤبةخؤى زانيارييةكان
َيت ئةهَينرةكارضةند  دةزطايةكى ضاثى تيشكيية دابني كراوة ، تيَيدا ضةند ئامَيرَيك ب

 دةر .نى نَيرنةكابؤ طؤِرينى نامةكان بةشَيوةيةكى خودي لة بازنةكانى وةرطرتنةوة بؤ باز
 

 ان نيوةي واو وشى خؤبةخؤى تة: مةبةست لةو  دةستةواذةية ئةو شتانةية كة ِرة تَيبينى
 .تةواوى هةية 
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 أجهزم حتويل البيانات تلقائيا 

ئي مـن  جتهيزات لطابعات مدقة تسـتخدم فيهـا أجهـزم تقـوم بتحويـل الرسـائل بشـكل تلقـا        
 دوائر اإلستعم ات دوائر اإلرسال.  

 

 أو نصــفلــة قصــد بــه التجهيــزات ذات املواصــفات التلقائيــة الكامهــتا التعــبرِي ي -عرظــة م
 الكاملة. 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

336. Automatic Telecommunication Log 

A record of the activities of an aeronautical telecommunication 

station recorded by 

electrical or mechanical means. 

 

 ة ِراستةوخؤكانيتؤمارى ثةيوةندي
 ى ضاالكييةكانى ثةيوةست بة وَيستطةكانى ثةيوةندييةتؤمارَيكة كة تةواو

ميكا  يى  يانرةبافِرؤكةوانييةكانى تيا تؤماردةكرَين ئةو تؤماركردنة بةهؤى ئامِرازى كا
 نيكييةوة جَيبةجَي ئةكرَيت .

 
 الت التلقائيةسجل اإلتصا

ك ســجل تــدون بــه النشــاطات املتعلقــة مبحطــات إتصــاالت الطــريان ريــث يــتم تــدوين تلــ     
 النشاطات  بواسائل كهربائية أو ميكانيكية.

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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337. Automatic Terminal Information Service (ATIS) 

The automatic provision of current, routine information to 

arriving and departing aircraft throughout 24 hours or a 

specified portion thereof : 

Data link-automatic terminal information service (D-ATIS): 

The provision of ATIS via data link. 

Voice-automatic terminal information service (Voice-ATIS): 

The provision of ATIS by means of continuous and repetitive 

voice broadcasts. 

 

 ةكانى دوا وَيستطة  يةت طوزارى خؤبةخؤ بؤ زانياريخزم
ييةكان ةمةكخزمةت طوزارييةكة دةم و دةست زانياريية ئاساييةكان  و زانياريية هةِر

ت ذمَير يان ( كا24ثَيشكةش ئةكات   بؤ فِرؤكة هاتووةكان و  ِرؤيشتوةكان لة ماوةى )
 هةر ماوةيةكى دياريكراودا :

 كى انيارييةكانى وَيستطةى كؤتايى بةهؤى لخزمةتطوزارى خؤبةخؤيى بؤ ز
شكةش ى ثَيزانيارييةكانةوة : خزمةتطوزاريةكة زانيارييةكانى وَيستطةى كؤتاي

 ئةكات بةهؤى لكَيكى زانيارييةوة.

  : زمةت خخزمةتطوزارى خؤبةخؤ بؤ زانياريبةكانى وَيستطةى كؤتايى بةدةنط
ةنطى دةخشى ت لة ِرَيطةى ثطوزارييةكة زانيارى وَيستطةى كؤتايى ثَيشكةش ئةكا

 بةردةوام و دووباركردنةوةوة.

 
 اخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية

املغادرم ولوافدم ارات خدمة تقدم تلقائيا املعلومات اجلارية واملعلومات الروتينية ات الطائ
 ساعة أو أي مدم فرعية حمددم :  24على مدى 

ات  م معلومتقد ة النهائية عد وصلة البيانات : خدمةاخلدمة التلقائية ملعلومات احملط
 احملطة النهائية عد وصلة بيانات.
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لنهائية  حملطة اات ااخلدمة التلقائية ملعلومات احملطة النهائية بالصوت : خدمة تقدم معلوم
 عن طريق إذاعة صوتية متواصلة ومتكررم.  

 
( References: Annex 10 Volume III, Annex 11, Annex 15, Doc 

4444, Doc 9432 ) 

 

338. Automatic Testing 

FSTD testing wherein all stimuli are under computer control. 

 

 تاقي كردنةوةى خؤيي
رابن كنرتؤَل ى كؤازى ِراهَينانة لةسةِر فِرين كة سةرجةم اليةنةكانتاقي كردنةوةى ئامِر

 لة ِرَيطةى كؤمثيوتةرةوة . 
 

 تلقائياإلختبار ال

ن قبل ها مإختبار وسيلة التدريب على الطريان من خعل جعل كل احملفزات مسيطر علي
 الكومبيوتر. 

 
( References: Doc 9625 Volume I ) 

 

339. Automation 

The automatic operation or control of equipment, a process, or 

a system. 

 خستنى ئامَيرىبةطةِر
 َيوةيةكىودَيرى كردنى  ئامَيرةكان يـان كردةكـان يـان سيسـتمةكان بةشـ     خستنةكار يان ضا

 ئامَيرى.
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 اآللي التشغيل
 .آلي بشكل النظم أو العمليات أو املعدات، مراقبة أو تشغيل

 

 ( References: Doc 9906 Volume 3( 

 

340. Autonomous Entity 

An independent entity established for the purpose of operating 

and managing one or more airports and/or air navigation 

services, which is empowered to manage and use the revenues 

it generates to cover its costs. 

 دةستةى سةربةخؤ
ــةرَيوةبردنى      ــنت و بـــ ــؤ بةطةرخســـ ــةزرَينرَيت بـــ ــةربةخؤية دائةمـــ ــةكى ســـ ثَيكهاتةيـــ

 كهاتةيـة ى كةشـتييوانى ئامسـانى , ئـةو ثيَ   يان زياتر يـان خزمـةت طـوزار   فِرؤكةخانةيةك ي
 وةكانى.دةستةآلتى بةِرَيوةبردنى بةكارهَينانى داهاتةكانى هةية بؤ داثؤشينى تَيض

 

 اهليئة املستقلة
 جوية ، عرةكيان مستقل يتم تأسيسه لتشغيل وإدارم مطار وارد أو أكثر و/أو خدمات م

  ال اإليرادات اليت يدرها لتغطية تكاليفه. وله سلطة إدارم وإستعم
 

( References: Doc 9161 ,Doc 9562 ) 

 

341. Auxiliary Power-Unit (APU) 

        

A self-contained power-unit on an aircraft providing 

electrical/pneumatic power to aircraft systems during ground 

operations. 
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 ا الوةكيةكان )يةدةكةكان(يةكةى توان
يان هةواى  ات /يةكةيةكى بةتواناية لة ناو فِرؤكةكةدا بةتةنيا وزةى كارةبا دابني دةك

 دا.ثةستاو دابني دةكات بؤ ئامَيرةكانى فِرؤكةكة لة كاتى كردة زةمينيةكان
 

وردم القدرم الثانوية )اإلرتياطية(
زم وط ألجهملضغاة الكهربائية / اهلواء وردم قدرم قائمة بتاتها على طائرم وتوفر الطاق

 الطائرم خعل العمليات األرضية.
 

( References: Annex 16 Volume I, Doc 9889 ) 

 

 

342. Availability 

The probability that an operational communication transaction 

can be initiated when needed. 

 بوون / هةبوون
 بة  ثةيوةندييةكانى بةطةرخسنت ئةطةر ثَيويست بكات.تواناى دةست كردن 

 
 التوفر
 .ذلك احلاجة اقتضم إذا تشغيلي اتصال معاملة يف الشرو  من التمكن ارتمال

 

( References: Doc 9869 ) 

 

343. Average Power 

The total energy imparted during exposure divided by the 

exposure duration. 
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 مام ناوةند ضِريةكى
ابةش دردن سةرجةم ئةو وزة يةى  كة ثةيدادةبَيت لةكاتى ) ِروو بةركةوتن( كارتَيك

 بةسةر ماوةى كارتَيكردن.
  

 متوس  الشدم
 إمجالي الطاقة املنبعثة أثناء التعرض مقسومة على مدم التعرض. 

 

 ( References: Doc 9815 ) 

 

344. Aviation Safety Inspector 

For the purposes of Annex 9, an aviation safety inspector is an 

individual, designated by a Contracting State, who is charged 

with the inspection of the safety-related aspects of air transport 

operations as directed by the appropriate authority. 

Note.— Examples of safety inspectors include airworthiness or 

flight operations and any other safety related aspects of air 

transport operations. 

 ثشكنةرى سةالمةتى فِرين
آلتى ئةندام ( , ثشكنةرى سةالمةتى فِرين ئةوكةسةية  كة و9بؤ مةبةستةكانى ثاشكؤى )

ى يةنةكانة الداى ئةمةزرَينَيت بؤ  جَيبةَجيكردنى كردنى كردةكانى ثشكنني ثةيوةست ب
ى يستةآلتى دةسةالمةتى لة سةر كردةكانى   طواستنةوةى ئامسانى  بةثَيى ِرَينمايةكان

 تايبةت مةند.
 

ِرين ةكانى فكرد منونة / ثشكنةري دروستى تؤكمةيي فِرؤكةكان بؤ فِرين /  يان تَيبينى :
وة مةتييةسةالةبتنةوةى ئامسانى  كة ثةيوةنديى يان هةر اليةنَيكى تر لة كردةكانى طواس

 .هةبَيت 
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 مفت  سعمة الطريان
اء عمليـات  ينه دولة متعاقـدم إلجـر  ( مفت  سعمة الطريان هو فرد تع 9ألغراض امللحق ) 

ة ات السـلط تفتي  يف اجلوانب املتعلقة بالسـعمة علـى عمليـات النقـل اجلـوي وفقـا لتوجيهـ       
 املختصة. 
 و عملياتتشمل األمثلة عن مفتشي السعمة مفتشي صعرية الطائرات للطريان أ معرظة:

 مة.الطريان وأي جوانب أخرى من عمليات النقل اجلوي متعلقة بالسع
( References: Doc 9957 ) 

 

345. Awareness Stage 

A period during which the SAR system becomes aware of an 

actual or potential incident. 

 قؤناغي هؤشيار بونةوة ) ئاطايي(
ة لـة  يكبوونـةو يدا سيستمى طةِران و فرياكةوتن بة ِرووداوةكان يـان نز ئةو ماوةيةيةكة تَي

 او سيستمةكة تيا هؤشيار ئةبَيتةوة  يان بة ئاطا دَيت .ِروود
  

 مررلة اإلدراك
 الفرتم اليت يدرك خعهلا نظام البحث واإلنقاذ وقو  رادث فعلي أو حمتمل.

 
( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

346. Azimuth Count ( or Change ) Pulses (ACPs) 

Output pulses of the incremental azimuth measuring device 

fitted to the radar antenna turning platform ( turning gear ). The 

encoding device may give its output in serial or parallel form, 

but typically provides 4 096 pulses ( 12 bit encoding ), 16 384 

pulses ( 14 bit encoding ) or 65 536 pulses ( 16 bit encoding ) 

in serial form per 360˚ in azimuth. 
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 ئةذماركردنى ترثةى طؤشةى سَيرة )طؤِرين(
ضَيت ، ة دةرئةارةوئةو ترثانةيةكة لة ئامَيرى ثَيوانةى طؤشةى سَيرةوة لة ئةنتَيناى ِراد

وة ئةداتة ةريبئامَيرى  كؤدين )شفرة( ئةجنامةكان بةشَيوةيةكى يةك لة دواى يةك يان ت
ان يثارضة شفرةضي(  12ترثة  دابني دةكات ) 4096و بة شَيوةيةكى طشتى  يان 

ثارضة شفرةضي( بةشَيوةي  16ترثة ) 65536شفرةضى( يان  14ترثة ) 16384
 ( ثلة لة طؤشةى سَيرة .360يةك  دواى يةك بؤ هةر )

 تغيري(  السمم )َأو العاويِة نبضات  تسايإر

ام يـث أن أد راع قياس عاوية السمم اليت يزود بهـا هـوائي الـرادار    النبضات اخلارجة من جه
نبضة  4096التشفري قد تعطي نتائجها بشكل متسلسل أو متواعي ولكنها بشكل عام توفر 

 16نبضـة )   65536قطعـة تشـفري ( أو    14نبضـة )   16384قطعة تشفري ( أو  12) 
 مم. درجة يف عاوية الس 360قطعة تشفري ( بشكل متسلسل لكل 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

347. Azimuth Extension (Plot Length, Data Theta) 

      An azimuth increment, often expressed as a number of 

ACPs,  from detection of the leading edge of a radar plot to 

detection of the trailing edge of that plot, in a digital plot 

extractor system. 

 

 (  Data Thetaدرَيذ بوونى طؤشةى سَيرة )درَيذى وَينةى زانيارى  
ن زيادةيةك لة طؤشةى سَيرة زؤرجار وةك ذمارةى جآبةجآكردنى ثةيوةندى كرد

ACP ى خشةدةرئةبِردرَيت لة ضركة ساتى بينينى قؤناغةكانى زؤر لة ثَيشى نة
انى كارهَينة بةكةساتى بينينى قةراغى)لَيوارى( ثشتةوةى ئةو نةخشةية بِرادارةكة تا ضر

 سيستمى شى كردنةوةى ذمارةيى.
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 ( Data Thetaطول الرسم البياني ،  (سمم الإمتداد عاويِة 
مـن   ( ACPي ) عيادم يف عاوية السمم غالبا ما يعد عنها كعدد رـاالت أداء اإلتصـال الفعلـ   

 فيـة لتلـك  قـدما خلارطـة الـرادار ات حلظـة كشـف احلافـة اخلل      حلظة كشف املررلـة األكثـر ت  
 اخلارطة بإستخدام نظام حتليل رقمي. 

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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-  B  - 

 

1. Background Check     

A check of a person’s identity and previous experience, 

including where legally permissible, any criminal history, as 

part of the assessment of an individual’s suitability to 

implement a security control and/or for unescorted access to a 

security restricted area. 

 

 لَيكؤَلينةوة لة ذياننامة
َيطـةى  ة ياسـا رِ لَيكؤَلينةوة ى ثَيناسة و شارةزايى ثَيشوةختةى كةسَيك بؤ هةر بابةتَيك كـ 

 ةنطاندنىثَيدةدات يان هةر تاوانَيـك ) ئةطـةر هـةى بَيـت( وةك بةشـَيك لـة كـردةى هةَلسـ        
ن ركردن يـا كةسةكة و دَلنيايى لةوةى كة كةسةكة   لـة ِرووى ئاسايشـةوة طوجنـاوة  بـؤ كـا     

 طةيشتين ئةو كةسة بؤ ئةو  ناوضانةى كة لةاليةن ئاساييشةوة  ترسناكن .
 
 اهلويةمن تحقق ال

أي وح بهـا و التحقق من هوية الشخص وخدتـه السـابقة مبـا يف ذلـك األمـور القانونيـة املسـم       
األعمــال بتـأري  إجرامـي كجــزء مـن عمليــات تقيـيم األفـراء والتأكــد مـن معئمــتهم للقيـام        

 منية أو للوصول ات املناطق احملضور الوصول اليها أمنيا. األ
 

 

( References: Annex 17 ) 

 

2. Back Lobe 

A lobe of radiated energy to the rear of an antenna (180 in 

azimuth with respect to the main lobe).  
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 طوذمةى تيشكى ثشتةوة
ةى  ســَيرة بــة ئاِراســت( °180) }نتَينا كــةوة .ِرةنطدانــةوةى وزةيــة بــة الى دواوة لــة ئــة 

 )ِرووخسار( ثةيوةند بة ثَيدانةوةى سةرةكى[.
 

 احلزمة اخللفية
يت فيمـا يتعلـق   درجة باإلجتـاه السـم   180إنعكاسات الطاقة ات اجلهة اخللفية من اهلوائي ) 

 باإلنعكاس الرئيسي(.
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

3. Baggage 

Personal property of passengers or crew carried on an aircraft 

by agreement with the operator. 

 

 كاآلكان / كؤَلةكان ) كةل و ثةلةكان(
ةسةر لاركراون بكةلوثةىل تايبةتى كةسَيتى ِرَيوا و طةشتياران يان دةستةى فِرؤكةوانى كة 

 ةوةى ئامسانى.فِرؤكةكة كة بة ِرَيكةوتن كراوة لةطةَل طوَيزةر
 

 األمتعة
الناقـل   تفاق معائرم باإلاملمتلكات الشخصية للركاي أو طاقم الطائرم احملمولة على منت الط

 اجلوي.  
( References: Annex 9, Doc 9957, Doc 1002 ) 
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4. Balked Landing 

A landing manoeuvre that is unexpectedly discontinued at any 

point below the obstacle clearance altitude/height (OCA/H). 

 

 هةَلة ىدابةزين
َيت وام ئةبةردةب هةَلس و كةوتَيكة  )مانؤِرَيكة(لة دابةزينىى فِرؤكةيةك , دابةزينةكة 

  َي بكاتثةست وانى بكرَيت بؤ وةستان لة دابةزينةكة  ، دابةزينةكة دبَيئةوةى ضاوةِر
اسنت ؤثارخلةهةر خاَلَيكدا كة  نزم تر بَيت لة بةرزى /بَلندى ِرَيطةثَيدراو بؤ 

ACA/H)لةبةربةستةكان ) 

 

 النزول اخلاطيء

علـو  لفـا  / ا مناورم نزول ال يتوقع التوقـف عـن اإلسـتمرار بهـا يف أي نقطـة أوطـأ مـن اإلرت       
 ACA/H)املصرح به لتجنب العوائق  ) 

 
( References: Annex 14 Volume I, Doc 8168 Volume I ) 
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5. Balloon 

A non-power-driven lighter-than-air aircraft. 

Note.— For the purposes of this Annex, this definition applies 

to free balloons. 

 بالؤن 
 رَيت(.دةدازَيكة لة فِرؤكة سوكرت بةبآ بةكارهَينانى وزة ئةفِرَينرَيت)هةَلئامِر

 .ستة اسةية بالؤنى سةربةتَيبينى : بؤ مةبةستى ئةم ثاشكؤية مةبةست لةم ثَين

 
 املنطاد

 وسيلة أخف من الطائرم تقاد دون إستخدام الطاقة.

 يقصد بهتا التعريف املنطاد احلر . ألغراِض هتا امللحِق -عرظة. م
 

( References: Annex 1, Annex 7 ) 
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6. Bare Earth 

 Surface of the Earth including bodies of water and permanent 

ice and snow, and excluding vegetation and man-made objects.  

 
 زةوى ِروتةن

تة و ش ِرووى زةوييةك بة ئاو و بةستةَلةك و بةفرى هةمةيشةييةوة بة بآ ِرووةك
 ت كراوةكان .دروس

 
 األرض العارية

 لصناعية. األجسام اوبإستثناء النباتات  والثلِج الدائِمليد واجل ياهسطح األرِض بضمن ذلك امل
 

( References: Annex 4, Annex 15, Doc 9881 ) 
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7. Barostatic 

An atmospheric pressure, used in forecasting the weather and 

determining altitude, derived using a barometer. 

 

 فشار)ثةستان(ى هةواي وةستاو
 ى كةش وودؤخفشارَيكى هةواية بةكارئةهَينرَيت لة ضوارضَيوةى ثَيش بينيةكان بة بار

 بةدةست َيو(رزى كة  بة بةكارهَينانى بارؤمةتر)ثةستان ثهةوا لةطةَل دياريكردنى بة
 دَيت .

  

 الضغ  اجلوي الساكن
حلصـول  اضغ  جوي يستخدم يف إطـار التنبـؤات بـاألروال اجلويـة وحتديـد اإلرتفـا  ويـتم        

 عليه بإستخدام البارومرت.
 

( References: Doc 1002 ) 
8. Barrette 

Three or more aeronautical ground lights closely spaced in a 

transverse line so that from a distance they appear as a short bar 

of light. 

 تؤِر
ةر بارى سَيك لة َيَلهسآ دانة يان زياترة لة  طَلؤثى ِرووناكى فِرؤكةوانى دائةنرَيت لةسةر 

كورتى  كىَيَلَيةكةوة ببينرَيت لة شَيوةى  هيثانى  نزيك لةيةك بؤ ئةوةى لة دووري
 رووناك كردنةوة.

 املشبك
بـدو  ثعثة أو أكثر من أضوية الطريان قريبة من بعضـها موضـوعة خبـ  عرضـي ولـتلك ت     

 من مسافة معينة  وكأنها خ  قصري من األضوية. 
( References: Annex 14 Volume I ) 
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9. Baseline Information 

 Required information upon which to measure certain type of 

ADS events (altitude change event, air speed change event, 

ground speed change event, heading change event and track 

angle change event). 

 ةكانى هَيَلى بنةِرةتيزانياري
رى ينينطَيبانى ئةو زانياريية ثَيويستييانةية كة   بؤ مةزةندة كردنى  جؤرى ِرووداوةك

ن زى ياثشتى ثَى ئةبةسرتَيت )ِرووداوى ثةيوةست بة طؤِرينى بةر ADSخؤبةخؤ )
 (.استةطؤِرينى خَيرايى زةمينى يان طؤِرينى ئاِراستة يان طؤِرينى طؤشةى ئاِر

 
 خ  األساسمعلومات 

لتلقـائي  االتـابع   املعلومات املطلوبة اليت ميكن اإلعتماد عليها لقياس نو  أرـداث اإلسـتطع   
(ADS        اه أو ري اإلجتـ ( ) احلدث املتعلـق بتغـيري اإلرتفـا  أو تغـيري السـرعة األرضـية أو تغـي

تغيري عاوية املسار (.
( References: Doc 9694 ) 
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10. Baseline Performance 

The term baseline performance refers to the performance, as 

described by a collection of defined indicators, in a given set of 

years.This performance may be the planned baseline 

performance (incorporating planned improvements), the 

measured baseline performance (based on historical data) or a 

projected baseline performance (without planned  

improvements, sometimes referred to as a “do-nothing” 

scenario). The projected baseline performance is expected to be 

used when analysing the need for planned improvements. 

 

(Chapter 2, 2.4.3 refers). 

 

 ِرةوشةكانى هَيَلى بنةِرةت
كى د ساَلَيضةن ئاماذةية بؤ ئةو ِرةوشانةى  كة لة اليةن كؤمةَلَيك لة نيشاندةرةوة لة
ةِرةتى َلى بنؤ هَيديارى كراودا باس كراوة كة ِرةنط بَيت ئةو ِرةوشانة خؤيان نةخشة بن ب

 او )ثشتَيورزيى هةية( يان بؤ ِرةوشى هَيَلى بنةِرةتى ث)تَيييدا ضاكسازى نةخشة سا
بآ ثالن ةكةدا )ِرؤذبةسنت بة زانياريية مَيذوييةكان( يان بؤ ِرةوشى هَيَلى بنةِرةتى لة ث

 ,  وا  دوة(ِرَيذى ضاكسازى و زؤرجار ئاماذةى ثآئةدرَيت كة سيناريؤيةكى شكست خوار
سازى   لة ضاك نةوةةتى لة ثِرؤذةكةدا بؤ شيكردضاوةِروان ئةكرَيت ِرةوشةكانى هَيَلى بنةر

 بكة( 2.4.3نةخشة بؤ كَيشراو بةكاربهَينرَيت )سةيرى فةسَلى دوو بِرطةى 
 

 خصائص خ  األساس 
يشري مصطلح خصائص خ  األساس ات اخلصائص املوصوفة من قبل جمموعة من 

ئص املخططة املؤشرات يف سنني معينة ريث قد تكون هته اخلصائص هي ذاتها اخلصا
خصائص خ  األساس املقاسة )معتمدم على ساس ) تتضمن حتسينات خمططة ( أو خل  األ
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بيانات تأرخيية ( أو خصائص خ  األساس ضمن املشرو  ) بدون حتسينات خمططة 
وأريانا يشار هلا على أنها سيناريو فاشل(. إن خصائص خ  األساس ضمن املشرو  يتوقع 

جة إلجراء حتسينات خمططة. ) أنظر الفصل الثاني فقرم أن تستخدم عند حتليل احلا
2.4.3  .) 

( References: Doc 9883 ) 

 

11. Base Turn 

A turn executed by the aircraft during the initial approach 

between the end of the outbound track and the beginning of the 

intermediate or final approach track. The tracks are not 

reciprocal. 

Note.— Base turns may be designated as being made either in 

level flight or while descending, according to the circumstances 

of each individual procedure. 

 

 خوالنةوة / بادانةوة
 ِراستةىى ئاةتايدا لة نَيوان كؤتايخوالنةوةى فِرؤكةكة لة قؤناغى نزيكبونةوةى سةر

ةم دوو ئايى دةرضون و سةرةتاى ئاراستةى نزيك بونةوةى ناوةند يان نزيك بونةوةى كؤت
 ئاراستةية دوو ئاِراستةى ثَيضةوانة نني.

سة ن ثَينابةزيتَيبينى : بادانةوة يان خوالنةوة دةكرَيت بؤ فِرينى ئاسؤيي يان بؤ دا
 و دؤخةى بادانةوةكةى تيا ئةجنام ئةدرَيت  .بكرَيت  , بة ثَيى ئةو بار

 
 دوران القاعدم

اية مسار روج وبداخل دوران تقوم به الطائرم أثناء مررلة اإلقرتاي األولي ، بني نهاية مسار
 اإلقرتاي املتوس  أو اإلقرتاي النهائي وهما مساران غري عكسيني. 
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طبقا للظرف  توي أو للنزول ،معرظة: ميكن وصف دورانات القاعدم بأنها للطريان املس
 التي ينفت فيه كل   دوران. 

 

( References: Annex 11, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I and 

Volume II ) 

 

12. Basic Element 

The lowest level object identified within a specific function 

 

 ِرةطةزى بنةِرةتى

 ا .كراوة لة نَيو ئةركَيكى دياريكراودنزمرتين ئاستى ِرةطةزَيك كة ديارى 

 
 األساسي  العنصر

 .معينة وظيفة ضمن احملدد مستوى األقل العنصر
( References: Doc 9906 Volume 3 ) 

 

13. Basic Parameter 

Reference parameter or constant defined in the applicable 

criteria for procedure design calculations. 

 ايةىَل بنةِرتى ِر
رى كراوة ودا دياكراِرايةَلى )سةرةداوى( ِرةضةَلةك يان جَيطري ,  كة لة ثَيوانةى جَيبةجَي

 لةسةر  ديزاينكردنى ِرَيكارةكان .

 

 األساسي البارامرت
.تاإلجراءا تصميم رسابات على املطبق املعيار يف حمدد ثابم أو مرجعي بارامرت

 

( References: Doc 9906 Volume 3 ) 
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14. Basic Training 

Fundamental knowledge and skills appropriate to the discipline 

to be pursued in the ATS environment. 

 ِراهَينانى بنةِرةتى
ردن فَيربــوون و شــارةزايية ســةرةكي ييــةكانى ثةيوةنديــدار بــة ثابةنــدبون و ضوســت كــ   

ةى( رى )ذينطــة ثــةيِرةو بكرَيــت بكرَيــت لــة   بــوا)دابــني كــردن(,  ئــةو ِراهَينانــة ثَيويســت
 كاركردنى خزمةت طوزاريية هةواييةكان .

 
التدريب األساسي

يئة عمل بابع يف ن يتاملعارف واملهارات الرئيسية املتعلقة باإللتزام واإلنضباط التي جيب أ
خدمات احلركة اجلوية.

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

15. BDS Comm-B Data Selector 

The 8-bit BDS code determines the transponder register whose 

contents are to be transferred in the MB field of a Comm-B 

reply. It is expressed in two groups of 4 bits each, BDS1 (most 

significant 4 bits) and BDS2 (least significant 4 bits). 

 

  B –BDS Commسيستمى هةَلبذاردنى زانيارييةكانى 
يارى دكة تؤمارى سيستمى وةآلمدةر  BDSهةشت ثرووض )ثارضةى بضوك( لة نيشانةى 

درَيتةوة بة دةطؤر ( MB)        ئةكات ,  ئةو وةآلمدةرةى كة ثَيكهاتةكانى لة بةشى 
كة  ) BDS 1 و بة دوو كؤمةَل ئاماذةى ثَي ئةدرَيت ئةوانيش Comm – Bوةآلمى 

 ( ضوار ثارضة بة طرنطى كةمرت . BDS 2ضوار ثارضةى طرنطن( و) 
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  B –BDS Commمنظومة إختيار بيانات 

تحول يف اليت حتدد سجل منظومة اجمليب التي حمتوياته س BDSمثانية قطع من رمز الـ 
ويــتم التعــبري عنــه مبجمــوعتني همــا   Comm – B( اخلــاص بإجابــة    MBرقــل ) 

BDS 1 ربعة قطع ذات أهمية ( و)أBDS 2    .) أربعة قطع أقل أهمية ( 
 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 
 

16. Beam 

A collection of rays that may be parallel, divergent or 

convergent. 

 طوذمةى تيشك/ بؤريية تيشك
 ةكن.كؤمةَلَيك لة تيشكة , تةرينب يان ثةرش و بآلون يان بةرامبةر بةي

  

 شعا 
 جمموعة من األشعة اليت قد تكون متواعية أو متنافرم أو متقابلة. 

 
( References: Doc 9815 ) 
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17. Beam Diameter 

For the purpose of this manual, the beam diameter is the radial 

distance across the centre of a laser beam where the irradiance 

is 1/e times the centrebeam irradiance (or radiant exposure for a 

pulsed laser). 

 تريةى طوذمة تيشك
 يشك ئةوتة ذمبؤ ئةم مةبةستةى لةم بةَلطةيةدا  ثَيويستة )ئةم ِرَيبةرة( ، تريةى طو

جار e/1اتةئةك نيوةتريةيةية كة بة ضةقى تيشكى لَيزةرتدا تَىدةثةِرَيت , تيشكاندنةكة
 (تيشكى تيشكاندنى ناوةند )يان بةركةوتنى تيشكى لة كاتى لَيزةرى ترثةيى

 

 قطر الشعا 
  ريث لليزرا شعا  مركز عد القطرية نصف املسافة هو الشعا  قطر الدليل، هتا ألغراض
 الليزر الةر يف االشعاعي التعرض )أو  األوس  الشعا  مرم اشعا  e/1اإلشعا    يبلغ 

 .النبضي(

 ( References: Doc 9815 ) 

 

18. Beam Sharpening  

A technique applied to the monopulse  antenna to decrease the 

plot runlength of SSR replies. The reduced runlength is 

required to improve the resolution capabilities of the extraction 

system.  

 ى تيشكي) بةهَيزيى( يان ِروون ضِرى
َيذيى نةخشةى بؤ كةم كردنةوةى در تةكنيكَيكة لة ئةنتَيناى تاك ترثةدا بةكارئةهَينرَيت

بــاش  بــؤ وةآلمـةكانى رادارى طــةِرانى الوةكــى ، كــةم كردنــةوةى درَيـذى نةخشــة ثَيويســتة  
  كردنى توانا ديزاين كراوةكان بؤ سيستمى لَيثضِرين )داِرووتان(.

 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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 شدم أو وضوح الشعا 
لبارث ادار تقنية تستخدم يف هوائي النبضة األرادية لتقليل طول خارطة إجابات الرا

ام تصميمية لنظالثانوي ريث أن تقليل طول اخلارطة ضروري لتحسني القدرات ال
 اإلنتزا .  

 

19. Beam Sharpening 

A technique applied to the LVA antenna to decrease the 

runlength of SSR replies. The reduced runlength is required to 

improve the resolution capabilities of the extraction system. On 

the interrogation path, a part of the power of the P2 pulse is 

transmitted through the interrogate (P1-P3) pattern to raise the 

peaks of the control pattern. The crossover points may be raised 

by about 9 dB thus reducing the effective 

beamwidth. On the reply path, the sum and difference receivers 

are used to compare the incoming signal. The plot runlength 

will be adjusted by tuning the amplifier. 

 

 بةهَيزى يان ِروونى تيشك
ةخشةى نبةكار ئةهَينرَيت بؤ كورتكردنةوةى درَيذيى  LVAتةكنيكة لة ئةنتَيناى 

ى شرتكردنؤ باِرادارى طةِرانى الوةكى ضونكة كورتكردنةوةى درَيذيى نةخشة ثَيويستة ب
زةى ة وةشَيك لدا بتوانا ديزاينكراوةكان بؤ سيستمى داِرووتان ، لة ئاراستةى لَيثرسينةوة

ؤنرتؤَل بؤ بةرزكردنةوةى بوارى ك ( P1 – P3) ثةخش ئةكرَيت لة بوارى  P2ترثةى 
مةش دةبَيتة ( ئةdB 9كردن ، دةتوانرَيت خاَلة طواسرتاوةكان بةرزبكرَيتةوة بةبِرى )

ة ياواز لجكى هؤى كةم كردنةوةى ثانى تيشكةكة ، لة ئاراستةى وةآلم دانةوةدا كؤمةَلَي
 بؤية درَيذى ،ةهَينرَيت بؤ بةراوردكردنى سطناَلة وةرطرياوةكان وةرطرياوةكان بةكارد

 نةخشةى وةآلمةكان هةموار دةكرَيت لة ِرَيطةى طةورةكردنةوة.
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 شدم أو وضوح الشعا 
لثانوي ريث لتقليل طول خارطة إجابات الرادار البارث ا LVAتقنية تستخدم يف هوائي 

سار م. يف التصميمية لنظام اإلنتزا أن تقليل طول اخلارطة ضروري لتحسني القدرات 
قمم  ( لرفع P1 – P3من خعل جمال )   P2اإلستجواي يتم بث جزء من طاقة نبضة 

 تقليل عرض مما يؤدي ات dB 9جمال السيطرم. إن النقاط املتنقلة ميكن رفعها مبقدار 
 شاراتإلنة االشعا . يف مسار اإلجابة يتم إستخدام جمموعة خمتلفة من اآلختات ملقار

 املستلمة ريث يتم تعديل طول خارطة اإلجابات من خعل املضخم. 
 

( References: Doc 9684 ) 
 

20. Beam Waist 

The minimum dimension of a cross section of the beam. 

 قةدى طوذمة تيشك
 ة لة تيشكةكة.يكةمرتين ئةستورى) باريكرتين(  بِرطةيةكى ثاني

  

وس  الشعا 
 .الشعا  من عرضي لقطا  دبع أدنى

( References: Doc 9815 ) 
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21. Beamwidth   

An   angle subtended ( either in azimuth or elevation )   at   the 

half – power  points  

( 3 db below maximum ) of the main beam of an antenna.  

 

 ثانيى طوذمة تيشك 
اَلى استى خاوةِريان لة ئاستةوة( درَيذ ئةبَيتةوة لة ن وةضةند طؤشةيةكة )يان لة سَيرة

 تَيناكة .( تايبةت بة تيشكى سةرةكى ئةن كةمرت لةبةرزترين ئاست db 3وزة كةوة ) 

 
 عرض الشعا 

أقل من احلد  db 3عوايا متتد ) أما يف السمم أو يف املنسوي ( يف منتصف نقاط الطاقة ) 
 األعلى( اخلاصة بالشعا  الرئيسي للهوائي. 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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22. Becquerel (Bq) 

The activity of a radionuclide having one spontaneous nuclear 

transition per second. 

 

 ) طةياندنى تيشكى ناوكى(

نـة  كة تواناى طواسـتنةوةى نـاوةكى خؤبـةخؤى هةيـة يـةك دا      radionuclideضاالكى   
 لةيةك ضركةدا .

 

Becquerel (Bq) 
   ثانية.التي له قدرم على إنتقال نووي تلقائي وارد يف ال radionuclide  الـ نشاط

 

( References: Annex 5 ) 

 

23. Benchmarking 

The process of either making comparisons over time within a 

single organization (internal benchmarking) or of comparing 

the performance of two or more organizations (external 

benchmarking) in order to make improvements. 

 

 دانانى بنةماكانى بةراورد/ بةراوردكارى
انـانى  َيكـدا )د ة ثَيويست دةكات يان بـة بـةراوردكارى مـاوة مـاوة لـة نَيـو ِرَيكخراو      كردةيةك

 ان زيـاتر يـ ثَيوةرى ِرةضةَلةكى نـاوخؤيى( يـان بـةراوردى كـاركردن لـة نَيـوان دوو دةسـتة        
 )دانانى ثَيوةرى ِرةضةَلةكى دةرةكى( بةمةبةستى  ئةجنامدانىش ضاكسازى .

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 
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 وضع أسس املقارنة
ري املعاي وضع )عملية تقتضي إما إجراء مقارنات بني الفينة واألخرى داخل منظمة واردم 

رجعية يري اململعااملرجعية الداخلية ( وإما مقارنة األداء بني هيئتني أو أكثر  ) وضع ا
  اخلارجية ( بهدف إدخال حتسينات. 

 
( References: Doc 9161 )  

 

24. Benefit 

Reduced cost to the user (to the ATM community as a whole) 

in the form of a saving in time and/or fuel; increased revenue; 

and/or an improvement to safety.  

 

 سود
ــةكان )بــؤ      ــوى بةكارهَين ــةوةى تَيض ــةم كردن ــان  ك ــَيكتةرةكان ي ــةَلى بــةِرَيو س ةبردنى كؤم

وتةمةنى سـ ى( بةشَيوةيةك كات )فةراهةم بكات( بةدةست بهَينَيت / يـان  مجوجؤَلى هةواي
 .كةم بكاتةوة و/ يان داهات زياد بكات و/ يان كردةكانى سةالمةتى باشرتبكات

( References: Doc 9882 ) 

 املنفعة
و الوقود وقم / أ التقليل التكاليف املستخدمني ) جملتمع إدارم احلركة اجلوية ( بشكل توفري

 يادم الدخل و/أو حتسني عمليات السعمة. وع

 

25. Best Practices 

Practices that, over time, have proven cost-effective, efficient 

and successful in bringing quality products and services to the 

marketplace. 
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 باشرتين ِرةفتار/ بةكارهَينان
يــةنى لةال  وةبوونى كــات ســودةكانى )ثاســاوةكانى(  ضةســثائــةو كردانــةى كــة بــة  تَيثــةر 

 .بازاِر  تَيضوون و لَيهاتويى و سةركةوتنى بة ناردنى بةرهةم و خزمةتطوزارى باش بؤ
 

أفضل املمارسات
  تزويديفرها املمارسات اليت أثبتم عد الزمن جدواها من ريث التكلفة وكفاءتها وجنا

 دم. السوق مينتجات وخدمات عالية اجلو
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

26. Bit Error Rate (BER) 

The number of bit errors in a sample divided by the total 

number of bits in the sample, generally averaged over many 

such samples. 

 

 تَيكِراى هةَلة بضوكةكان
 كؤى ان لة منونةيةك دابةش بكرَيت بةسةرذمارةى هةَلة بضوكةكان لة مشتَيك ي

 َيكِراىتتاى هةَلةكاندا لة منونةكةدا يان لة  مشتةكةدا , بةشَيوةيةكى طشتى  بة وا
 ذمارةيةك   منونة يان  مشت .

 
معدل األخطاء الصغريم

و لعينة أايف  عدد األخطاء الصغريم يف عينة أو يف منوذج ما مقسمة على جممو  األخطاء
 وبشكل عام معدل عدم عينات أو مناذج .النموذج 

 
( References: Annex 10 Volume III, Doc 9880 Part III ) 
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27. Blind Transmission 

A transmission from one station to another station in 

circumstances where two-way communication cannot be 

established but where it is believed that the called station is 

able to receive the transmission.  
 ثةيوةنديى)ناردنى( كوَيرانة  

ةنديى ت ثةيوانرَيناردنَيك لة وَيستطةيةكةوة بؤ وَيستطةيةكى تر لة بارودؤخَيكدا كةنةتو
ى تنى وةرطروانادووسةرة جَيبةجَيبكرَيت ,  وا مةزةندة بكرَيت كة وَيستطةى بانطكراو ت

 هةية.
 

 اإلرسال األعمى
 ،جتاهني اإل إرسال من حمطة ما ات حمطة أخرى يف ظروف ال ميكن فيها إجراء إتصال يف

 ويكون من املعتقد أن احملطة املنادى عليها قادرم على اإلستقبال. 
 

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

28. Blip 

A presentation on an analogue radar display of the received 

signal from a target. 

 ضريسكة/ بريسكة
  ك لةدةرخستنى خالَيك لةسةر ثةردةى ِرادار  ئاماذةية بؤ وةرطرتنى نيشانةية

 ئاماجنةكة.
 الومضة

 إظهار ععمة على شاشة الرادار تبني اإلشارم املستلمة من اهلدف.
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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29. Blip – to – Scan Ratio 

An approximation of detection probability ( PD ) ( i.e. for a 

given observation time, the number of blips actually detected 

for a selected aircraft divided by the number of radar scans).   

  

 تَيكِراى ِرووثَيوى –بؤ  –بريسكة 
ياركراودا ذمارةى لة كاتَيكى د  -) منونة (  PD) بؤ ِروودانى ثشكنينة مةزةندةكراوةكان 

مارةى ذسةر بريسكة ِراستةقينة بينراوةكانى فِرؤكةيةكى دياريكراو دابةش بكرَيت بة
 خوالنةوةى ئةنتَيناى ِراداردا(.

 
 معدل املسح –إت  -ومضة 

دد الومضات ععلى ذلك : يف وقم معني إن  ( ) كمثال  PDإرتماالت الكشف التقديرية ) 
 . (احلقيقية املكتشفة لطائرم معينة مقسومة على عدد دورات هوائي الرادار 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

30. Bond 

Documentary promise to repay long-term borrowed money 

with interest at a definite or determinable future date. 

 بةند
اوةيةكى ( بؤ م كراوضةكَيك كة بةَلَيننامةيةكى تَيدابَيت بؤ ثَيدانى بِرَيك ثارة ى )قةرز
 كرَيت..رى بدرَيزخايةنى دياريكراو بة سوودةوة ,  يان ماوةيَةك كة لة دواييدا ديا

 السند
دد حم أري صك ينطوي على تعهد بدفع أموال مقرتضة ألجل طويل مع الفائدم وذلك يف ت

أو ميكن  حتديده مستقبع.
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 
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31. Booking Aircraft Operator 

An aircraft operator or his authorized agent with whom the 

passenger makes his original reservation(s) or with whom 

additional reservations are made after commencement of the 

journey. 

 بةطةِرخةرى شوَينطرلة فِرؤكةدا 
ياتر بة ك يان زوايةبةطةِرخةرى فِرؤكةيةك يان بريكاري باوةِرثَيكراوى  كة شوَين بؤ  ِرَي

 كة . ةشتةطسةرةتايي طرتبَيت يان هةر شوَينطرتنَيكى زيادة لة دواى دةستثَيكردنى 
  

 باحلجز قائم طائرم مشغل
 الوارد ألساسيا احلجز الراكب معه أجرى قد يكون التي املعتمد، وكيله أو الطائرم مشغل

 .الررلة بداية بعد اضايف أي رجز أو األكثر أو
 

 ( References: Doc 9944 ) 

 

32. Border Integrity 

The enforcement, by a State, of its laws and/or regulations 

concerning the movement of goods and/or persons across its 

borders. 

 تؤكمةيى يان قاييمى  سنور  
ةبارةت كانى   سثةيِرةوكردن  يان جَيبةجَيكردنى وآلت بؤ ياساكانى  و  / يان  ِرَيكخستنة

 بة مجوجؤَلى كاآلو كةرةستةكان و/ يان كةسةكان لةسنورةكانييةوة.
 سعمة احلدود

 . ردودها عد رركة البضائع و/أو األشخاص إنفاذ دولة لقوانينها و/أو تنظيماتها بشأن
 

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 
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33. Boresight 

 A main lobe electrical ( radio ) axis of an antenna.  

 

 Boresightناوبني / 

 طوذمةيةك كارةبايى سةرةكى )ِراديؤيى( بؤ ميلى ئةنتَيناى ِرادارةكة .
 

Boresight 

 رئيسية ) راديوية ( حملور اهلوائي . رزمة كهربائية 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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34. Bracket Decode 

A decoding of the F1 – F2  framing pulses ( nominal interval 

20.3 µs ) without regard to the content of the data pulses 

between these framing pulses. 

 
 ضارةكردنى نيشانة يان شفرةى كةوانةبوون / ضةمانةوة

(  F1  - F2ةسةرى )كؤدي( شفرةى ترثة ثَيكهاتوةكانى )ضارةسةرى نيشانةيةك يان ضار
انيارييانةى ( بآ ِرةضاوكردنى ناوةرؤكى ئةو  ترثة ز  µs 20.3 لة ماوةيةكى ئاسايى)

 كة لة نَيوان ترثة ثَيكهاتوةكانداية .
  

  رل رمز أو شفرم التقوس 
ون د(   µs 20.3) خعل فرتم عادية   F1  - F2رل رمز أو شفرم نبضات تشكيلة 

 ( األخت بنظر اإلعتبار حمتويات نبضات البيانات اليت بني نبضات التشكيلة
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
 

35. Briefing 

Oral commentary on existing and/or expected meteorological 

conditions.  

 كورتة / ثوختة
اى ى  هةواي ئَيستا و دؤخى كةش و هةوكورتة باسَيكى زارةكى لةسةر بارودؤخ

 ثَيشبينكراو..
 

 اإلجياع 
 إجياع شفوي عن احلالة اجلوية احلالية واحلالة اجلوية املتوقعة .
( References: Annex 3 ) 
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36. Broadcast 

A transmission of information relating to air navigation that is 

not addressed to a specific station or stations. 

 

 ئَيستطة
َيت بؤ كرابناردنى زانيارية ثةيوةنديدارةكان بة كةشتييوانى ئامسانى ، ئاِراستةنة

 وَيستطةيةكى دياريكراو يان وَيستطة ديارينةكراوةكان.

 
 اإلذاعة

 حمددم. طاتحمإرسال معلومات تتعلق باملعرة اجلوية ، غري موجهة ات حمطة حمددم أو 
 

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

 37. Broadcast 

 The protocol within the Mode S system that permits uplink 

messages to be sent to all aircraft in the coverage area, and 

downlink messages to be made available to all interrogators 

that have the aircraft wishing 

to send the message under surveillance.  

 
 ناردن يان ثةخش

ردرَين بؤ َيطة بة نامة طةيشتوةكان ئةدات تا بنَيِر Sبةَلطةيةكة لة سيستمى جؤرى 
ن  ى هةسةرجةم فِرؤكةكان لة سنورى ناوضةى داثؤشيندا بةشَيوةيةك ئةو ثةيامانة

ة ذَير ة  لكدائةبةزَينرَين  بؤ هةموو سيستمة ثرسيارىَل كراوةكانى ئةو فِرؤكانةى 
 دةيانةوَيت  ثةيامى دؤزينةوةيان بؤ بنَيرَيت . ضاودَيريان  و
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 أو البث اإلرسال
رات ضمن تسمح للرسائل الصاعدم  بأن ترسل ات مجيع الطائ Sوثيقة ضمن نظام النم   

يـد  اليت تر منطقة التغطية وأن تكون الرسائل الناعلة متوفرم جلميع منظومات اإلستجواي
 .  لة إستكشافالطائرات اليت حتم مراقبتها إرسال رسا

 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 

38. Buffer Angle 

An angle added to the beam divergence or intended laser 

projection field in order to ensure a protection zone. 

 

 طؤشةى ثاسةوان
تنى دةرخسطؤشةيةكة زياد دةكرَيت بؤ ثلةى ثةرشبوونى تيشكةكة يان بؤ  بوارى 

 لَيزةرةكة بؤ دةستةبةركردنى دؤزينةوةى ناوضةيةكى ثاسةوانى.
  

 عاوية احلماية
 منطقـة  اجيـاد  لضـمان  املقصـود  الليزر عرض جمال أو الشعا  تفرق درجة ات تضاف عاوية

 .هاية
 ( References: Doc 9815 ) 

 

39. Buffer Zone 

A volume of air surrounding the laser beam, all potential 

locations of the laser beam and all hazardous diffuse or 

specular reflections, where the maximum permissible exposure 

(MPE) or visual interference levels are exceeded. It includes 

the beam divergence or scanning extent of the laser beam plus 

the buffer angle and the full range of the laser beam to the point 
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where the MPE or any applicable visual interference level is 

not exceeded. Natural terrain or beam masks may truncate part 

of this volume.  

 

 ناوضةى ثاسةوانى
ة كنةى بةشَيك لةو هةوايةى  لة دةورى تيشكى لَيزةرةكةية , سةرجةم ئةو شوَينا

  يسكةبوةكان يان برةدةكرَيت تيشكى لَيزةرى هةبَيت لةطةَل هةموو تيشكة بآلو
انى بينينى ئاستةك ن لةطةِراوةكان  ،  ئةو لَيزةرة يان لة ثلةى دةركةوتنى ِرَيطةثَيدراو  يا

يشكى تويى ئةضَيت ،  ئةمةش ثلةى جيابوونةوةى تيشكةكة يان مةوداى ِرووثَيضاو دةر
كى اوى تيشتةو لَيزةرةكة كؤ)+( طؤشةى ثاسةوانى ئةطرَيتةوة ،  هةروةها لةطةَل مةوداى

كى ئاستَي هةر لَيزةر تا ئةو خاَلةى كة لة ثلةى بةرزترين دةركةوتن ال نادات يان  لة
ان ينيى ضاو ، بةرزى و نزميية سروشتييةكان يجَيبةجَيكراو لة ئاستةكانى ب

 بكةوَيتة ئةم بةشةوةسةرضاوةكانى بةرطرتنى تيشك دةكرَيت 

 

 منطقة احلماية
 النعكاسـات ا ومجيـع  الليـزر  لشـعا   احملتملـة  املواقـع  ومجيع الليزر، بشعا  حمي  هواء ريز

 جتـاوع  أو بهـا  املسـموح  القصـوى  التعـرض  درجـة  جتـاوع  يـتم  ريـث  أو الداقـة،  االنتشـارية 

 ائـد ع الليـزر  شـعا   مسـح  أو مـدى  الشـعا   تفرق درجة وتشمل .البصري التدخل مستويات

 درجـة  جتـاوع  عنـدها  يـتم  ال اليت النقطة رتى الليزر لشعا  الكامل واملدى احلماية، عاوية

 سللتضـاري  وميكـن  .البصـري  التدخل مستويات من مطبق مستوى أي أو التعرض القصوى
 .احليز هتا جزء من يف تقع أن الشعا  رجب درمصا أو الطبيعية

 

( References: Doc 9815 ) 
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40. Built – In – Test Equipment ( BITE ) 

Internal self – check facilities in electronic equipment which 

allow the correct operation to be monitored on a continuous 

basis. Many checks may be GO – NOGO tests, with a failure 

causing a visual (or possibly audio ) alarm to be given. The 

BITE is usually part of the remote control and monitoring 

system of a radar. Moddern BITE can isolate faults down to a 

line – replaceable unit (e.g. a printed circuit board) in a 

majority ( e.g. 80 per cent ) of all fault conditions.  

 
 ئامَيرةكانى تاقي كردنةوة

ى دواداضـون ازى تـاقي كردنـةوة و ثشـكنينى نـاوخؤيى ئـةلكرتؤنى , ِرَيطةئـةدات بـة بة       ئامِر
ة لـ كنينانة كردة دروستةكانى خستنةكار بة ثَيى بنةما بةردةوامةكان ، ذمارةيةك لةو ثش

تن ةوكجَيبةجَيدةكرَيت ، ثشكنينةكان  و ثةك   NOGO مةضؤ----  GOبضؤ    ِرَيطةى
ى ئةبنـــة هـــؤى دةركــــةوتنى ئاطاداركردنةوةيـــةكى بينـــراو )يــــان دةنطـــى(، ئامَيرةكــــان     

يبـةت بـة   تاقيكردنةوة بةشَيكن لة سيسـتمى كـؤنرتؤَل كـردن و بةدواداضـونى  دورةوةى تا    
ةنَيت بـؤ  بيانطةيـ  وِرادار ، ئامَيرة نوَيكانى تاقى كردنةوة دةتوانَيت هةَلـةكان جيابكاتـةوة   

مةَلة تازانة ما بةِرَيوةبردنى ضاثى تكتى ئةلةكرتؤنى( ئةم ئامَيرة –ة يةكةى طؤِرين )منون
 لة سةدى بابةتة هةَلةكان دةكات.  80لةطةَل 

 
 أجهزم اإلختبار 

وسائل إختبار أو فحص داخلية  تسمح مبتابعة العمليات التشـغيلية الصـحيحة وفقـا ألسـس     
  GO – NOGOخـعل  أو قواعد مستمرم ريث أن العديد من الفحوصات قـد تـتم مـن    

فحوصات مع عطل يسبب ظهور إنتار مرئي ) أو رمبـا صـوتي ( . إن أجهـزم اإلختبـار عـادم      
ما تكون جـزءا مـن نظـام الـتحكم واملتابعـة عـن بعـد اخلـاص بـالرادار. إن أجهـزم اإلختبـار            
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احلديثة ميكن أن تعزل األخطاء وحتوهلا ات وردم اإلستبدال ) ومثال على ذلك دائـرم طبـع   
 باملئة من راالت اخلطأ. 80بطاقة األلكرتونية ( بشكل عام تتعامل مع ال
  

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

41. Bypass Ratio 

The ratio of the air mass flow through the bypass ducts of a gas 

turbine engine to the air mass flow through the combustion 

chambers calculated at maximum thrust when the engine is 

stationary in an international standard atmosphere at sea level. 

 

 وروذمتةنيشتة  تَيكِراى 
نةكانـةوة  ة تَوربيتَيكِراى دةرثةِرينى قةبارةيةكى هةوا لة كةناَلةكانى التةنيشتى بزوَينـةر 

يى نــاو بـةهَيزترين دةرثــةِرينى قـةبارةى هـةوا    )كـة بـة طــاز كاردةكـةن( لـة ســةر بنـةماى     
انـةيى  ةتى ثَيوذورةكانى سوتاندن )تونةكان( كاتَيك كة بزوَينةرةكة لـة كةشـَيكى نَيودةولَـ   

 جَيطريبووبَيت لة سةر ئاستى ِرووى دةريا.
  

 

 معدل التدفق اجلانيب 
عمـل  الـيت ت  نيـة معدل تدفق الكتلـة اهلوائيـة خـعل القنـوات اجلانبيـة يف احملركـات الطوربي      

ن نـدما يكـو  عبالغاع نسبة ات احلد األقصـى  لتـدفق الكتلـة اهلوائيـة خـعل غـرف اإلرـرتاق        
احملرك مثبم يف جو دولي قياسي على مستوى سطح البحر

 
( Reference : Doc 4444 Annex 16 Volume I )    
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-  C  - 

 

1. Cabin Crew Member 

A crew member who performs, in the interest of safety of 

passengers, duties assigned by the operator or the pilot-in-

command of the aircraft, but who shall not act as a flight crew 

member. 

 ئةندامى دةستةى   كابينةى ِرَيوان
ر يان ِرخةئةندامَيك لة ئةندامةكانى  ئةو دةستةيةى  ئةو ئةركانةى  لةاليةن بةطة

ان كابتنى فِرؤكةكةوة ثآى ئةسثَيردرَيت بؤ دابني كردنى سةالمةتى سةرنشين
 .جَيبةجَيئةكات  بةآلم بؤى نية وةك ئةندامَيكى فِرؤكةوانةكان كاربكات 

 الركاي مقصورم طاقم عضو

 سـعمة  لتـأمني  الطـائرم  قائـد  أو املشـغل  إليـه  يسـندها  واجبـات  يـؤدي  الطـاقم  أعضـاء  أرد

 له جيوع ال لكنو الركاي،

 .القيادم طاقم يف عضوا، بوصفه يعمل أن

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9734 Part 

A and Part B, Doc 1002 ) 
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2. Calendar 

Discrete temporal reference system that provides the basis for 

defining temporal position to a resolution of one day (ISO 

19108*).  

 

 ؤذ ذمَيرِر
كات  زانينى ت بؤسيستمَيكة ئاماذةية بؤ كات ،  ئامِرازَيك يان بنةمايةك دةخاتة بةردةس

 ؤذَيك.بؤ تةنها ِر
 

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

Volume II, Annex 15 ) 

 

 التقويم
 يشري ات الزمن يوفر وسيلة أو أساس ملعرفة الزمن ليوم وارد .نظام 

 

3.Candela (cd) 

The luminous intensity, in the perpendicular direction, of a 

surface of 1/600 000 square metre of black body at the 

temperature of freezing platinum under a pressure of 101 325 

newtons per square metre. 

 

 cdتوانايى مؤم 
 1/600000ى ستونى بؤ ِرووكةشَيكى ِرةش ِرووبةرةكة استةىبة ئاِرضِريةكى ِرووناكى 

 101325ثالتني و فشارَيك بة تواناى مةتر دووجا بَيت لة ثلةى طةرماى بةستنى 
 ( مةتر دووجا.1نيوتن بؤ )
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 ( cdمشعدان نو  ) 
 مـرت مربـع   600 000/  1كثافة مضيئة باإلجتاه العمـودي لسـطح جسـم أسـود مسـارته      

 نيوتن لكل مرت مربع.   101 325بدرجة ررارم إجنماد البعتني وضغ   قدره 
( References: Annex 5 ) 

4. Canopy 

Bare Earth supplemented by vegetation height.  

 داثؤش / سةرثؤش 
 زةويةكى ِرووتةن  داثؤشرابَيت بة ِرووةكى بةرز.

 
 أو الغطاء الستارم

 .  املكسوم بنباتات مرتفعةاألرض العارية 

( References: Annex 4, Annex 15, Doc 9881 ) 

 

5. Capability 

The ability of a system to provide a service or perform a 

function that, either on its own or with other services or 

functions, can deliver a definable level of performance. This 

level of performance is measurable within a framework of 

performance indicators and safety requirements.  

 
 وانست/ لَيهاتويىت

 ركَيك بـة تواناى سيستمَيكة بؤ ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزارييةك يان جَيبةجَيكردنى ئة
َل ضــةند ئاســتَيكى ديــاريكراو بــة تــةنيا يــان لةطــةَل خزمةتطوزارييــةكانى تــر  يــان لةطــة  

و بـــة  ئـــةركَيكى تـــر بكرَيـــت , دةتوانرَيـــت  ئاســـتى  كردنةكـــة لةِرَيطـــةى دةركةوتـــةكان 
 اندن و ثَيويستيةكانى سةالمةتى )بآوةيى( بثَيورَيت .ئةجنامطةي
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 أو املقدرم القابلية

ع نفرد أو مـ النظام على تقديم خدمة أو إجناع وظيفة مبستوى أداء حمدد أما بشكل م قدرم
 خدمات أو وظائف أخرى 

 مة. وميكن قياس هتا املستوى من األداء من خعل مؤشرات األداء ومتطلبات السع
 

( References:  Doc 9882 ) 

 

6. Capability Report 

An indication provided by the capability (CA) field of an all-

call reply and a squitter transmission of the communications 

capability of the Mode S transponder (see also “data link 

capability report”). 

 

 ستى يان لَيهاتويىِراثؤرتى توان
 

ةرجةم سمى نيشانةيةكى ثَيشكةوتنة لةاليةن بةشى تايبةت بة تواناى ثةيوةست بةوةاَل
ِراثؤرتى  )سةيرى Sبانطةوازة تايبةتةكانى ثةيوةنديةكانى سيستمى وةاَلمدةرى جؤرى 

 يةكان بكة(.لَيهاتويى لكى زانياري

 
 أو املقدرم قابليِةالتقرير 

 ت اخلاصــةقـل اخلــاص بالقابليــة املتعلقــة بإجابـات مجيــع النــداءا  إشـارم تقــدم مــن قبــل احل 
 ت ( .) أنظر أيضا تقرير قابلية وصلة البيانا Sبإتصاالت منظومة اجمليب للنم   

 
( References: Doc 9684, Doc 9924 ) 
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7. Capability Report 

Information identifying whether the transponder has a data link 

capability as reported in the capability (CA) field of an all-call 

reply or squitter transmission (see Data link capability report). 

 

 ِراثؤرتى توانست يان لَيهاتويى
ى كانى لكواناضةند زانيارييةكة دةرى ئةخات كةئايا  سيستمى وةآلمدةر لكَينراوة بة ت

ةى مدانةوة وةآلبلَيهاتويى , وابةستة  ة ،  وةكو ئةوةى  ثةسةندكراوة بةزانيارييةكانةو
 ة(ن بكهةموو بانطةوازةكان )دووبارة سةيرى ِراثؤرتى توانستى لكى زانيارييةكا

 

 أو املقدرم  قابليةالتقرير 
مثبـم   معلومات تـبني فيمـا إذا كانـم منظومـة اجمليـب جمهـزم بقـدرات وصـلة بيانـات كمـا          

 ت (,لة البيانا) أنظر أيضا تقرير قابلية وص تعلقة بإجابات مجيع النداءات بالقابلية امل
 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 

8. Capacitor Discharge Light 

A lamp in which high-intensity flashes of extremely short 

duration are produced by the discharge of electricity at high 

voltage through a gas enclosed in a tube. 

 

 

 راوذتيشكَيكى ضِرى هاوَي
ت نرَيضرايةكة بريسكةيةكى ضِرى تَيداية  بؤ ماوةيةكى زؤر كورت بةرهةم ئةهَي

(  لة طخواردوثةن بةدةرضونى كارةبايةك بة ظؤَلتيةكى بةرز لة ِرَيطةى طازَيكى ثةنطكراو)
 ةكدا.بؤريي
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 ضوء إطعق مكّثف
ة ذات ح فيـه ومضـات كثافـة عاليـة ملـدم قصـريم جـدا يـتم إنتاجهـا بـإطعق كهربائيـ           مصبا

 فولتية عالية من خعل غاع حمصور يف أنبوي. 
( References: Annex 14 Volume I ) 

 

 
 

 

9. Capacity 

The maximum number of aircraft that can be accommodated in 

a given time period by the system or one of its components 

(throughput). 

 

 جآ بوونةوة –قةبارة  
اليةن ريَيت لةبتوانَيت وةرى بطرَيت يان  وةربط ةوةبةرزترين ذمارةى فِرؤكة كة سيستمَيك

 سيستمةكةوة لة  ماوةيةكى دياريكراودا . يةكَيك لة بةشةكانى

 لسعة أو اإلستيعايا

ة رتم عمنيفأقصى عدد من الطائرات ميكن إستيعابه من قبل النظام أو أرد مكوناته خعل 
حمددم

( References: Doc 9882 ) 
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10. Capital Assets 

Assets, whether tangible or intangible, acquired with the 

expectation that they will remain in service for a number of 

accounting periods. (Compare fixed assets.) 

 

 ةضةَلةكة سةرمايةدارييةكانِر
ةطةَل لنرَين بهَي ِرةضةَلةكةكان كة بةدةست دةطريَين يان   نةطريَين و بتوانرَيت بةدةست

رى ا )سةيماوةكانى ذمَيركاريد مارةيةك لةزثَيشبينى  بةردةوامى كاركردنيان لة  
 ِرةضةَلةكى جَيطريبكة بؤ مةبةستى بةراوردكارى(

 

 األصول الرأمسالية
ن ة لعـدد مـ  أصول ملموسة أو غري ملموسة يتم احلصول عليها مع توقع إستمرارها يف اخلدم

 الفرتات احملاسبية
 ) أنظر األصول الثابتة لغرض املقارنة (.

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

11. Capitalizing Expenditure 

The recording and carrying forward into one or more future 

financial periods as a depreciable asset any costs the benefits of 

which will be realized over the period(s) concerned. 

 خةرج كراوى سةرماية 
 اوةيةكىمت لة تَيضويةك  كة سودةكانى بةدةست بهَينرَي كردنى  هةرتوماركردن و بةِرَي

انى ن ماوةكك يادياريكراودا )يان لةضةند ماوةيةكدا( ، ئةمةش دةطوازرَيتةوة بؤ ماوةية
 دارايى وةك ِرةضةَلةكَيك بتوانرَيت بؤ بةكارهَينان .
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 اإلنفاق الرأمسالي
 ملعنيـة ، اعل الفـرتم ) أو الفـرتات (   تسجيل وترريـل أي تكـاليف سـيتم حتقيـق منافعهـا خـ      

 وهته تررل ات فرتم أو فرتات مالية كأصل قابل لإلستهعك.
 ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

12. Captain 

Master of a ship or pilot-in-command of an aircraft, 

commanding officer of a warship or an operator of any other 

vessel.  

 كابنت 
كى ةك يان سةركردةى فِرؤكةيةك يان ئةفسةرى سةركردةي كةشـتيية يسةركردةى كةشتي

 جةنطى يان كةسَيكة كة  هةر كةشتييةكى تر دةخاتةكار.

 

 القبطان
ي يقــوم ربــان الســفينة أو قائــد الطــائرم أو ضــاب  القيــادم لســفينة رربيــة أوالشــخص الــت 

 بتشغيل أي سفينة أخرى.
 

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 
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13. Cargo 

Any property carried on an aircraft other than mail, stores and 

accompanied or mishandled baggage. 

 كاآلكان 
 وة و كـةل  هةر بابةتَيك كة بةفِرؤكة بطوَيزرَيتـةوة جطـة لـة ثؤسـتة و هاوكـاري فِرؤكةكـ      

 ثةىل ِرَيوان يان كةل و ثةلة ونبووةكان .

 
 البضائع

 عــة بصــحبةأي ممتلكــات منقولــة علــى الطــائرم بإســتثناء الديــد وإمــدادات الطــائرم واألمت  
الركاي أو األمتعة املفقودم.

 

( References: Annex 9, Annex 17, Doc 9957 ) 

 
 

14. Cargo Aircraft 

Any aircraft, other than a passenger aircraft, which is carrying 

goods or property. 
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 طؤ(فِرؤكةى بار )كار
ةت تةى تايبهةر فِرؤكةيةك جطة لة فِرؤكةى طةشتياران كة كاآليان هةَلطرتوة يان كةرةس

 بة خاوةندارَيتى كةسى هةَلطرتبَيت.
 

 طائرم الشحن
 عدا طائرات املسافرين اليت حتمل سلع أو مواد ذات ملكية خاصة. طائرم  أي
 

( References: Annex 18 ) 

 
 

15. Carrier-To-Multipath Ratio (C/M) 

The ratio of the carrier power received directly, i.e. without 

reflection, to the multipath power, i.e. carrier power received 

via reflection. 
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 تَيكِرايي زانيارييةكان  هةمةجؤرى هؤى طواستنةوةى  
تواناى  يةكى ترواتاتواناى تَيكِراي ئامِرازى ِراستةوخؤى طواستنةوةى زانيارييةكان ، بة  

ةكانى ؤراوجؤرج طا طواستنةوةى زانيارييةكان  بَيئةوةى كاربكاتة سةر هَيز يان تواناى ِرَي
ة لييانةى نيارزى ِرَيطاى طواستنةوةى ئةو زاتر  بة واتايةكى تر  كار نةكاتة سةر هَي

 ِرَيطةى خؤيةوة كراوة .
 

  بطرق متعددم  وسيلة معدل نقل البيانات
وم أو ري علـى قـ  نسبة أو معدل القدرات املباشرم لوسيلة نقل البيانات مبعنى آخـر دون التـأث  
 قدرم الطرق املتعددم مبعنى آخر قوم وسيلة نقل البيانات كانم من خعهلا. 

 
( References: Annex 10 Volume III ) 

 

16. Carrier-To-Noise Density Ratio (C/No) 

The ratio of the total carrier power to the average noise power 

in a 1 Hz bandwidth, usually expressed in dBHz. 

 

 ئامِرازى طواستنةوة/ تَيكرايى ضِريى ذاوةذاو
هَيرتزدا لة  (1ة )لازى طواستنةوةكة بؤ تَيكِراى هَيزى ذاوةذاو ئامِرتَيكِراى كؤى هَيزى 

 .ناوزةد دةكرَيت  dBHzضوارضَيوةى طوذمةى لةرةلةرةكان كة   بةشَيوةى 

 
  معدل كثافة الضوضاء   -وسيلة نقل 

تز من نطاق هري 1معدل القوم اإلمجالية لوسيلة النقل منسوبة ات معدل قوم الضوضاء يف 
 .dBHzددات اليت عادم يعد عنها بـ رزمة الرت

 
( References: Annex 10 Volume III ) 
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17. Cartographic Map 

A representation of a portion of the Earth, its culture and relief, 

with properly referenced terrain, hydrographic, hypsometric 

and cultural data depicted on a sheet of paper.  

 

 نةخشةي سروشتى زةوى 
ةوة  نزميان ورزى ةكانى بةشَيك لة زةوييةك  بةو تةالر و بينا و بةيوَيناكردنى وردةكاري

ةكى ثةِرةيال سةر كة هةية لةطةَل زانيارييةكانى هاَيدرؤطرافى و ثَيوانةى بةرزييةكان لة
 كاغةز دروست بكرَيت .

 

 اخلرائ  رسومات
 اتوبيانـ  وتضـاريس،  أبنيـة  مـن  عليهـا  مبـا  األرض، مـن  جلـزء  يليالتفصـ  الرسـم  متثـل   

 .ورقية صفيحة على واألبنية وقياسات االرتفاعات هيدروغرافية
 

 

( References: Doc 9906 Volume 2 ) 
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18. Cash Flow 

The net amount of money received by an entity over a given 

period. 

 وروذمى نةختينة
يارى دةكى ثوختةى ئةو بِرة ثارةيةية كة قةوارةيةك وةرى ئةطرَيت لة مةوداى ماوةي

 كراودا .
  

 التدفق النقدي
 املبلغ الصايف من األموال اليت يتسلمها أي كيان على مدى فرتم معينة . 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

  19. Categories of Aeroplanes 

The following five categories of aeroplanes have been 

established based on 1.3 times the stall speed in the landing 

configuration at maximum certificated landing mass: 

Category A — less than 169 km/h (91 kt) IAS 

Category B — 169 km/h (91 kt) or more but less than 224 

km/h (121 kt) IAS 

Category C — 224 km/h (121 kt) or more but less than 261 

km/h (141 kt) IAS 

Category D — 261 km/h (141 kt) or more but less than 307 

km/h (166 kt) IAS 

Category E — 307 km/h (166 kt) or more but less than 391 

km/h (211 kt) IAS. 

 جؤرى فِرؤكةكان
ةثؤلَينرَين بـؤ  دى خَيرايى دياريكراو  1,3فِرؤكةكان  بةم ثَينج ثؤَلينةى خوارةوة بةثَيى 

 :كردةى دابةزين بة مةبةستى  نيشتنةوة بؤ بةرزترين  كَيشى  ِرَيطةثَيدراو 
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 ت.طرآ( كةمرت بَي 91كم / ساتَيك )169ةوايى دياريكراو لة : خَيرايى ه Aجؤرى 
بَيـت لـة    كم / ساتَيك يـان زيـاتر و كـةمرت   169: خَيرايى هةوايى دياريكراو لة  Bجؤرى 

 طرآ(. 121كم/ ساتَيك )224
اتر طـرآ( يـان زيـ    121كـم / سـاتَيك )   224: خَيرايـى هـةوايى ديـاريكراو لـة      Cجؤرى 

 طرآ(. 141/ ساتَيك ) كم 261بةآلم كةمرتبَيت لة 
اتر طـرآ( يـان زيـ    141كـم / سـاتَيك )   261: خَيرايـى هـةوايى ديـاريكراو لـة      Dجؤرى 

 طرآ( . 166كم / ساتَيك ) 307بةآلم كةمرت بَيت لة 
اتر طـرآ( يـان زيـ    166كـم / سـاتَيك )   307: خَيرايـى هـةوايى ديـاريكراو لـة      Eجؤرى 

 طرآ(. 211كم / ساتَيك ) 391بةآلم كةمرت بَيت  لة 
 

 الطائرات فئات
 حملددما االنهيار سرعة مرم   1.3رسب  التالية اخلمس الفئات يف الطائرات تصنف

 :املرخصة لكتلة اهلبوط سرعة بأقصى اهلبوط لتشكيل

 عقدم (.   91 ساعة)/كم 169من أقل احملددم اجلوية : السرعة Aالفئة 
 من  أقل ولكنها أكثر عقدم ( أو 91 ساعة )/كم 169 احملددم اجلوية : السرعة Bالفئة 

 عقدم (. 121) ساعة/كم 224
 من أقل ولكنها أكثر عقدم ( أو 121 ساعة )/كم 224 احملددم اجلوية : السرعة Cالفئة 

 عقدم (. 141)   ساعة/كم 261
 من أقل كنهاول أكثر عقدم ( أو 141 ساعة )/كم 261 احملددم اجلوية : السرعة Dالفئة 

 عقدم (. 166)  ساعة/كم 307
 من أقل كنهاول أكثر عقدم ( أو 166 ساعة )/كم 307 احملددم اجلوية السرعة :E الفئة 

 عقدم (. 211) ساعة /كم 391
( References:  Doc 9365 ) 
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20. Categories of Approach Operations 

(See Approach and landing operations using instrument 

approach procedures.) 

 جؤرى ثرؤسةكانى نزيك بونةوة
ةى ونةوسةرجنى كردةكانى نزيك بوونةوة و نيشتنةوة بدة بةِرَيكارةكانى نزيكب) 

 ئامَيرى(.
 

 االقرتاي عمليات فئات
 بإجراءات اإلقرتاي اآللي( واهلبوط عمليات االقرتاي )انظر 

 ( References:  Doc 9365 ) 

21. Category A 

With respect to helicopters, means a multi-engine helicopter 

designed with engine and system isolation features specified in 

Part IVB and capable of operations using take-off and landing 

data scheduled under a critical engine failure concept which 

assures adequate designated surface area and adequate 

performance capability for continued safe flight or safe rejected 

take-off. 

 

 Aثؤَلينى 
 ةديزايننة كسةبارةت بة فِرؤكةى هةىل كؤثتةر مةبةست لة هةىل كؤثتةرَيكى فرة بزوَي

ى كراوة)نةخشَينراوة( بة سيستم و  جؤرى بزوَينَيك كة  ِرةوشةكانى لةبةش
(IVBِروونكراوةتةوة , ئةو هةىل كؤثتةرة دةتوانَيت كردةى فِرين دابني) تى  ت لة كابكا

 َينماييارهَينانى ِربزوَينةكةى لةسةر  دةظةرَيكى دياريكراو  بة بةك ىِروودانى كةم و كوِر
َيت توانب هةَلطةران و نيشتنةوة  بَة تواناى تةواوةوة بؤ فِرين بةسةالمةتى يان 

 ثوضةَل بكاتةوة بة ئارامى .take-off هةَلسانةكة 
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 Aصنف ال
 م وحمـرك ت مصـممة بنظـا  بالنسبة لطائرات اهلليكوبرت يقصد به هليكوبرت متعددم احملركـا 

ط مرتبـة  وقادرم على العمل بإسـتخدام بيانـات إقـع  وهبـو     IVBوميزات مبينة يف اجلزء 
 سـعمة أو بوفقا إلرتماالت عطل احملرك التي يؤمن منطقة معينة وقدرات كافية للطريان 

 إلغاء اإلقع  بشكل أمني. 
( References: Annex 8 ) 

 

22. Category B 

With respect to helicopters, means a single-engine or multi-

engine helicopter which does not meet Category A standards. 

Category B helicopters have no guaranteed capability to 

continue safe flight in the event of an engine failure, and a 

forced landing is assumed. 

 

 Bينى ثؤَل
ة كزؤَينة رة ببؤ فِرؤكةى هةىل كؤثتةر مةبةست لة هةىل كؤثتةرَيكى تاك بزوَينة يان ف

 ةسةالمةتى بفِرَيتدابني بكات  ئةم جؤرة ناتوانَيت ب Aناتوانَيت ثَيوةركانى لة ثؤَلينى 
 ة.يشَيتةوى بنئةطةر بزوَينَيكى لةكاتى فِريندا ثةكى بكةوَيت و ِرةنط بَيت بة ناضار

 
 B صنفال

 تعـددم  ال بالنسبة لطائرات اهلليكوبرت يقصد به هليكـوبرت ذات حمـرك وارـد أو حمركـات م    
ستمرار بالطريان كما أن هتا الصنف ليسم له قابلية اإل Aتؤمن املعايري املطلوبة يف الصنف 

 بشكل أمني يف رالة رصول عطل باحملرك وإرتمال رصول هبوط إضطراري. 
 

( References: Annex 8 ) 
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23. Causes 

Actions, omissions, events, conditions, or a combination 

thereof, which led to the accident or incident. The identification 

of causes does not imply the assignment of fault or the 

determination of administrative, civil or criminal liability. 

 

 كارةكانهؤ
يان ئـةو    لة وانة كردةكان ، هةَلةكان ,   ثوضةَلكردنةوةكان ، ِرووداوةكان يان تَيكةَلةيةك

ــةردووكيان ، ديــاريكر         ــان ه ــان ِرووداو ي ــةومان ي ــار بــؤ ق ــة هؤك ــة دةبن ــةى ك دنى دؤخان
َيِرى سيى كـارط هؤكارةكان ئاماذةنني بؤ ئاِراستةكردنى طلةيى يان ثةجنةى تاوان يان بةرثر

 ستانى و تاوانكارى. و شار
 

 ألسبايا
 توليفـة  أو اقعـة، الو أو احلـادث  إت أدت الـيت  الظـروف  أو األرـداث  أو السهو راالت أو األفعال

 أو داريـة اإل املسـؤولية  حتميـل  أو اللـوم  توجيـه  علـى  األسـباي ضـمنا   حتديـد  يـدل  وال .منها

 .اجلنائية أو املدنية
 

( References: Annex 13, Doc 9946, Doc 9962 ) 

 

24. Cavity 

The optical assembly of a laser usually containing two or more 

highly reflecting mirrors which reflect radiation back into the 

active medium of the laser. 

 بؤشيى / كلؤرى
كى تريش ؤ جارَيب  َيتووناكى بؤ لَيزةرَيك كة  دوو ئاوَينة يان زياترى   تَيدابكؤكراوةى ِر

 تيشكةكة ئةدةنةوة بؤ ناوةندَيكى ضاالك بؤ لَيزةر .
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 جتويف
 مـرم  شـعا  اال ويعكسـان  أكثـر  أو عاكستني مرآتني على عادم حيتوي لليزر الضوئي التجميع

 .لليزر الوسي  النش  ات أخرى
 

( References: Doc 9815 ) 

 

25. Ceiling 

The height above the ground or water of the base of the lowest 

layer of cloud below 20 000 feet covering more than half the 

sky. 

  

 ذَير هةور / بن ميض
لة  ضني ووى زةوى يان  سةر ِرووى دةريا و ذَيرى نزمرتينماوةى ستونى نَيوان ِر

 20000م ) 6000ضينةكانى هةور كة نيوةى ئامسانى داثؤشيوة   و بةرزييةكةى لة 
 ثآ( كةمرتة .

 
 السحاي ( قاعدم )ارتفا  السقف
 السحاي بقاتط من طبقة أدنى قاعدم وبني املاء سطح أو األرض سطح بني الرأسية املسافة

 قدم(.  000 20مرت) 6000 من أقل علو على السماء نصف من تغطي أكثر اليت
 .الدول بعض يف السقف فيتعر تلفخي قد — معرظة

 
( References: Annex 2, Doc 4444, Doc 9365 )  
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26. Ceilometer 

Instrument for measuring the height of the base of a cloud 

layer, with or without a recording device. Measurement done 

by calculating the return time of laser light pulses reflected by 

the cloud base. 

 بةرزيثَيوى هةور
 ن يــان بــآهــةورةكان بــة ئــامَيرى تؤمــاركرد   ىئامِرازَيكــة بــؤ ثَيــوانى بــةرزى ذَيــر ضــين 

رى رى لـة ذيَـ  ئامَيرى تؤماركردن بة ئةذماركردنى كاتى طةِرانةوةى ترثةكانى تيشكى لَيزة
ى لـة ذَيـر   هةورةكةوة يان ئةذماركردنى ئةو تيشـكى لَيزةرانـةى كـة بةترثـة ئةطةِرَيتـةوة     

 ورةكةوة .هة

 

 مقياس إرتفا  السحاي
 

لقيـاس  اأدام لقياس علو قاعدم طبقة السحاي  هاع تسـجيل أو بـدون جهـاع تسـجيل ويـتم      
 حبساي وقم إرتداد نبضات أشعة الليزر املنعكسة من قاعدم السحاي.

( References: Doc 9837 ) 
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27. Celsius Temperature (t°C ) 

The Celsius temperature is equal to the difference t°C = T – T0 

between two thermodynamic temperatures T and T0 where T0 

equals 273.15 kelvin. 

 

 (c°ثلةى طةرميى سةدى )
مـة  كـة جيـاوازى لـة نَيـوان دوو طةر     t°C = T – TOطةرميى سةدى يةكسانة بة  ثلةى

 كيلفن. 273,15يةكسانة بة  TOية  TOو  Tديناميكيدابن ئةوانيش 
 

  )t°C(درجة احلرارم املئوية
ــاوي      ــة تس ــن    t°C = T – TOإن درجــة احلــرارم املئوي ــنني م ــني إث ــرق ب أي الف

 الديناميكيات احلرارية هما 
T    وTO  ريثTO  كيلفن. 273,15يساوي 

 
( References: Annex 5 ) 
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28. Certificate Holder 

An individual or organization that meets the established 

requirements and functions at the level of competency and 

safety required by the State to undertake an aviation-related 

activity for which it has been licensed, certified, authorized 

and/or approved to perform. 

 

 هةَلطرى بِروانامة
ةند ضجَيكردنى ئةو ثَيويستييانةيان تَيداية كة  دانراون بؤ جَيبةكةسَيك يان دةزطايةكة 

ةوة ، ةن واَلتـ ئةركَيكى تايبةت بة فِرين بـة لَيهـاتويى وئاسـتى سـةالمةتى ديـاريكراو لةاليـ      
لةسـةر   ةزامةنـدى ئةو واَلتةى كة بِروانامةكةيان ثآ ئةبةخشَيت و ِرايان ئةسثَيرَيت يان ِر

 كردن و ثةيِرةوكردنى ئةو ثَيويستييانة.كاركردنيان ئةدات بؤ جَيبةجَي
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 رامل شهادم
سـتوى  طريان  مبمؤسسة تتوفر فيهم املتطلبات  املوضوعة ألداء الوظائف اخلاصة بـال فرد َأو 

م أو  ختويلـه الكفاءم والسعمة احملـددم مـن قبـل الدولـة والـيت مت مـنحهم الشـهادم فيهـا ومت        
 املوافقة على أداءهم هلا.

( References: Doc 9760 ) 

29. Certification 

A formal evaluation and confirmation by or on behalf of the 

appropriate authority for aviation security that a person 

possesses the necessary competencies to perform assigned 

functions to an acceptable level as defined by the appropriate 

authority. 

 بِروانامة
ــتة      ــةن دةسـ ــة( لةاليـ ــةند كردنـ ــة )ثةسـ ــدانَيكى فةرمييـ ــةنطاندنَيك و دان ثَيـ اَلتى هةَلسـ

ةو كةسـة  ملَينآ ئـ تايبةمتةندةوة بة ئاسايشى فِرين يان هةر اليةنَيكى ِراسثَيردراو كة بيسة
لـة   رى كـراوة ناسراوة و تواناي تةواوى لةبارداية كة بتوانَيت ئـةو ئةركانـةى كـة بـؤى ديـا     

  لةاليـةن  مةكةدا جَيبـةجَيي ئـةكات بـة ئاسـتَيكى طوجنـاو )ثةسـةند( و بةوشـَيوةيةى       بةرنا
 ئةو دةستةآلتة تايبةتةوة ديارى كراوة .

 

 الشهادم

بني ة عنهـا تـ  تقييم وإعرتاف رمسي من قبل السلطة املختصة بأمن الطريان أو اجلهـة املخولـ  
توى هادم مبسـ ئف املبينـة بالشـ  أن الشخص املعين ميتلـك اإلمكانـات الضـرورية للقيـام بالوظـا     

مقبول كما هو حمدد من قبل السلطة املختصة.

( References: Annex 17 ) 
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30. Certification 

The process of determining competence, qualification or 

quality on which an aviation document is based. 

 بِروانامة
ة ثشتة بي ثاَلو توانست و ئامادةيية  يان ئةو ِرةوشانةثرؤسةى دياريكردنى لَيهاتويى 

 بةلََطةى فِرين .

 
 الشهادم

 .الطريان عملية حتديد الكفاءم والقدرم واملؤهعت أو املواصفات املستندم ات وثيقة
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

31. Certification Maintenance Requirement 

Scheduled maintenance that is required by design to help show 

compliance with the appropriate type certification basis by 

detecting the presence of a safety-significant latent failure that 

would result in a hazardous or catastrophic failure condition. 

 

 
 ماكانى  بِروانامةى ضاكسازىثَيويستييةكان يان / بنة

ة يا بـون لـ  خشتةيةكى ضاكسازيية ديارى ئةكرَيت لةاليةن فابريقةى دروستكةرةوة بؤ دَلن
ة ةو خشـتةي ثابةندبوون بة بنةما دانراوةكـان بـؤ جـؤرَيكى ديـاريكراو لـة فِرؤكـةكان  , ئـ       

انى ةكبةكارئــةهَينرَيت  بــؤ دؤزينــةوةى هــةر بابــةتَيك كــة  كاربكاتــة ســةر ثَيويســتيي        
نان و سةالمةتى و لة هـةمان كاتيشـدا  ِرةنـط بَيـت ببَيتـة هـؤى شكسـت يـان بـةدى نـةهيَ          

 ببَيتة ِرووبةرووبونةوةى فِرؤكةكة بؤ مةترسى. 
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 ات شهادم الصيانةمتطلب
عـني  ة لنـو  م جدول الصيانة احملدد من قبل املصنع للتأكد مـن اإللتـزام بالقواعـد املوضـوع    

 تـؤدي ات  رالة ميكن أن تؤثر على متطلبات السـعمة وقـد   من الطائرات وذلك إلكتشاف أي
 فشل ميكن أن يعرض الطائرم ات اخلطر. 

 
( References: Doc 9760 ) 

 
 

32. Certified Aerodrome 

An aerodrome whose operator has been granted an aerodrome 

certificate. 

 فِرؤكةخانةى ِرَيطةثَيدراو
ــراوة بـــ       ــآ بةخشـ ــدانى ( ثـ ــةتى )ِرَيطةثَيـ ــةى مؤَلـ ــة بةطةِرخةرةكـ ــةك كـ ة فِرؤكةخانةيـ

 بةطةِرخستنى.
 

 مرخص مطار

.لتشغيله رخصة على مشّغله رصل مطار

( References: Annex 14 Volume I, Doc 9734 Part A and Part B) 
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33. Certify as Airworthy (to) 

To certify that an aircraft or parts thereof comply with current 

airworthiness requirements after maintenance has been 

performed on the aircraft or parts thereof. 

 
 ئامادةيى بؤ فِرينبِروانامةى 

 ن لةطةَلدةب طةواهيية  يان ِراستاندنة كة فِرؤكةكة يان هةندَيك لةبةشةكانى هاوجوت
كةكة  نى فِرؤكرد ئةو  ثَيويستييانةى كة ئَيستا هةية و دروسنت بؤ فِرين   دواى ضاكسازى

 يان  ضةند بةشَيك لة فِرؤكةكة.
 

 الطريان بصعرية الشهادم
 الطـريان  يةلصـعر  احلاليـة  املتطلبـات  مـع  تتوافـق  منها أجزاء أو مالطائر بأن التصديق هو

.منها أجزاء أو الطائرم الصيانة على إجراء بعد

( References: Annex 1, Doc 8335, Doc 9868 ) 

 

34. Chaining 

A process of linking together radar target reports ( plots and 

tracks ) and other information relating to one particular object.  

 

 ِريزبةندى/ ِريزكردن
 وبريسكة كة )كردةى بةستنةوةى ِراثؤرتةكانى ِرادارة كة  ثةيوةندى هةية  بة ئاماجنة

 وةوة .انرائاِراستةكان( بةو زانيارييانةى ترةوة كة تايبةت بَيت بة ئاماجنَيكى ز

 
 



 

385 

 

 السلسلة 

رى الـيت  ومـات األخـ  ير الرادار املتعلقة باهلدف ) الومضات واملسارات ( باملعلرب  تقارعملية 
 ختص هدف معني. 

 
( References: Doc 8071 Volume III) 

 

  

35. Change Management 

A formal process to manage changes within an organization in 

a systematic manner, so that changes which may impact 

identified hazards and risk mitigation strategies are accounted 

for, before the implementation of such changes. 

 

 

 بةِرَيوةبردنى طؤِرانكاريةكان
كــة او دةزطانــَيكــارَيكى فةرمييــة بــؤ بــةِرَيوةبردنى ئــةو  طؤِرانكارييانــةى ئةضــنة ضــةند ِر

ــةيى ,   ــةكى بةرنام ــة ك   بةِرَيطةي ــرَين ك ــةكان دةرخب ــَيوةيةك طؤِرانكاريي ــة و بةش ــات ل   اربك
ن ثَيش سرتاتيجى كةمكردنةوةى قورسايى مةترسييةكان و ئةو مةترسييانةى ديارى كراو

 جَيبةجَيكردنى ئةو سرتاتيجيانة . 
  

 التغيريات إدارم
 تبنيتسـ  ثحبي منهجية بطريقة املؤسسة على تدخل اليت التغيريات إلدارم رمسية إجراءات

 يف تؤثر اليت التغيريات

  .يجياتاالسرتات هته تنفيت قبل احملددم واملخاطر األخطار وطأم ختفيف اسرتاتيجيات
 

( References: Doc 9859, Doc 1002 ) 
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36. Changeover Point 

The point at which an aircraft navigating on an ATS route 

segment defined by reference to very high frequency 

omnidirectional radio ranges is expected to transfer its primary 

navigational reference from the facility behind the aircraft to 

the next facility ahead of the aircraft. 

Note.— Changeover points   are   established   to   provide the 

optimum balance in   respect of signal strength and quality 

between facilities  at all levels to be used and to ensure a 

common source of azimuth guidance   for  all aircraft operating 

along the same portion of a route segment. 

 

 خاَل طؤركآ
َيت لة ةفِرئةو خاَلةية كة تيا ضاوةِروان ئةكرَيت كةشتيوانى  ئةو فِرؤكةيةى كة ئ

هةوايى  وجؤَلىمجانى ِرَيرةوَيكى ئامسانيدا بطؤِردرَيت , لةو ِرَيِرةوةدا  خزمةتطوزارييةك
ى ثؤلةكانة شةثَيشكةش ئةكرَيت و بة ئامَيرى ِرادَيويى فرة ئاِراستة بة هَيزكراوة ك

 َينانى ئةو( بةكاردةهَينرَيت و ضاوةِروان ئةكرَيت بةكارهVORةلةرى زؤر بةرز )لةر
هاتوى ي دائامرازةى كة كةوتؤتة دواى فِرؤكةكة  ئاسانكارى بكات بؤ ئامرازى قؤناغ

 فِرؤكةكة .
 

ين ةرزتربخاَل طؤركى )خاَلى وةرضةرخان(  دائةمةزرَيت بؤ دابينكردنى  :تَيبينى 
زةكانى مِراهَيز و جؤرى ئةو نيشانانةى كة وةرئةطريَين لة ئا هاوسةنطى وابةستة بة

ش ى هاوبةةيةككةشتييةوانيةوة لة بَلندية جياوازييةكانةوة بؤ بةدةست هَينانى سةرضاو
 فِرن .ا ئةبؤ مةبةستى فِرين بؤ سةرجةم ئةو فِرؤكانةى لةهةمان ِرَيرةوى ئامسانيد
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 التحويل نقطة 

قـدم فيـه   تتحول معرة الطـائرم الـيت تطـري يف ممـر جـوي ت      النقطة اليت عندها يتوقع أن
ــات املتعــ      ــة ذو اإلجتاه ــافات الراديوي ــاع املس ــز  ه ــة وجمه ــة اجلوي ــتيخــدمات احلرك  ددم ال

أصـبحم   ( مـن إسـتخدام الوسـيلة الـيت     VOR)   يستخدم املوجات ذات الـرتدد العـالي جـدا   
 خلف الطائرم ات الوسيلة القادمة.  

 
م ونوعيـة  س نقاط التحويل لتوفري أقصى مواعنة ممكنة فيما يتعلق بقـو تؤس  - ُمعرظة.

در ل علـى مصـ  اإلشارم املستلمة من الوسائل املعرية على خمتلف اإلرتفاعات لضمان احلصـو 
 جلوي.  امشرتك ألغراض الطريان  جلميع الطائرات اليت تعمل يف نفس اجلزء من املمر 

 
( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 8168 Volume 

II) 
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37. Channel Rate 

The rate at which bits are transmitted over the RF channel. 

These bits include those bits used for framing and error 

correction, as well as the information bits. For burst 

transmission, the channel rate refers to the instantaneous burst 

rate over the period of the burst. 

 

 اديؤيىخَيرايى كةناَلى ِر 
يى ,   ى راديؤلَيكةوانة ئةكرَيت بة بةكارهَينانى شةثؤئةو تَيكِرايةى كة ترثةكانى ثآ ِر

 ؤبداية  رى تَيتترثانة زياد لة ترثةى زانيياريةكان ضةند ترثةيةكى بةكارهَينراوى  ئةو
ت اماذةبَية ئك سنوداركردن و  ِراست كردنةوةى هةَلةكان بؤ مةبةستى ناردنَيكى بةهَيز

اردنى نَيرايى اى خبؤ تَيكرايى خَيرايى كةناَلة ِراديؤيةكة لة ماوةى ثةخشةكة  بؤ تَيكِر
 بةرز 

 
 معدل سرعة القنام الراديوية

من بضـات تتضـ  املعدل التي به ترسل النبضات بإستخدام املوجة الراديوية علمـا أن هـته الن  
راض مـات وألغـ  باإلضافة ات نبضـات املعلو  النبضات املستخدمة يف التأطري وتصحيح األخطاء

 سـال شـديد  اإلرسال شديد القوم يشـري معـدل سـرعة القنـام الراديويـة ات معـدل سـرعة اإلر       
القوم خعل فرتم اإلرسال.

( References: Annex 10 Volume III ) 

 

38. Channel Rate Accuracy 

This is relative accuracy of the clock to which the transmitted 

channel bits are synchronized. For example, at a channel rate of 

1.2 kbits/s, maximum error of one part in 10 6 implies the 

maximum allowed error in the clock is ±1.2 × 10 ‾ 3 Hz 
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 تَيكِراي ورديى خَيرايى كةناَلى ِراديؤيى 
ــؤ   ــة ب ــةكى ِرَيذةيي ــةكان     ورديي ــاردنى ترث ــةَل ن ــت لةط ــات بَي ــة هاوك ــاتةى ك ــةو س ,وةك   ئ

ين هةَلـةش  ، بـةرزتر   kbits/s 1.2منونةش تَيكراى خَيرايى ئةو كةناَلةى كة ئةكاتة    
  . دةبَيت Hz 3 ‾ 10 × 1.2± كة ِرَيطةى ثَيبدرَيت لة ساتيََكدا 

 
 دقة معدل سرعة القنام الراديوية

من إرسال النبضـات بهـا وكمثـال علـى ذلـك إن معـدل سـرعة        دقة نسبية للساعة اليت مت تزا
 × 1.2±يكون أقصـى خطـأ مسـموح بـه يف السـاعة هـو        kbits/s 1.2القنام التي يبلغ   

10 ‾ 3 Hz. 
( References: Annex 10 Volume III ) 

 

39. Charge 

A levy that is designed and applied specifically to recover the 

costs of providing facilities and services for civil aviation. 

 
 ِرةسممزة/ 

نـى  ابـني كرد )داهاتَيك( باجَيكى دياريكراوة وةرئةطريَيت  بؤ داثؤشـينى خةرجييـةكانى د   
 ئاسانكارى و خزمةت طوزاريةكانى  فِرينى شارستانى. 

 
 الرسم

ن وخـدمات الطـريا   جباية حمددم ومطبقـة بوجـه خـاص لتغطيـة تكـاليف تـوفري تسـهيعت       
املدني .

 

( References: Doc 9161, Doc 9562 , Doc 9734 Part A and Part 

B) 
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40. Charter 

In a charter of an aircraft, a portion of or the entire capacity of 

the aircraft is hired or purchased privately by one or more 

entities, which may re-sell it to the public (this occurs most 

frequently in non-scheduled passenger air operations, which is 

why they are popularly known as “charter flights”). A charter 

flight is a non-scheduled operation using a chartered aircraft. 

The situation in which the charterer is another air operator that 

has its own operating authority and charters the entire capacity 

of the aircraft, usually on short notice, is termed a sub-charter. 

Charter.  

 

 نبةكرآ طرت
يـان كِرينـى    بةكرآ طرتنى فِرؤكةيةكة،  يان بةشَيكى  فِرؤكةكة يان تةواوى قةبارةكـةى ، 

ت  ئــةو لةاليــةن قةوارةيــةك يــان زيــاتر و دوايــى بــة كةســانى تــر بفرؤشــرَيتةوة ، زؤركــا 
وترَيت فِرؤكةية لـة كـردةى طواسـتنةوةى ئامسـانى بـآ خشـتةدا  كارئـةكات بؤيـة ثَيـى ئـة          

كـرآ   رتة( ئامازةية بؤ ئةو طةشتةي كـة بـآ خشـتة كـار ئـةكات ,  ئةطـةر      )كةشتى كرآ ط
بوو و طرتةكة بةطةر خةرَيكى هةوايى تر بوو كـة دةسـتةيةكى بةطةِرخسـتى تايبـةتى هـة     

ة كـرآ  تةواوى قةبارةى فِرؤكةكةى بةكرآ طرت بوو بؤ ماوةيةكى كةم ثـآى ئـةوترَيت بـ   
 طرتة لة ثشتى ثةردةوة .

 

 اإلستئجار
 من شخصية بصورم شراؤها أو سعتها، بكامل أو منها جزء يف الطائرات، إلردى إستئجار هو

 النقل عمليات يف األريان معظم اجلمهور  ) يف ات بيعها أكثر، ويعاد أو وارد كيان قبل

 والررلة "  ررعمتستأجرم" تسمى السبب هلتا وهي للركاي، اجلهاعية غري اجلوي

 فيها يكون اليت واحلالة .مستأجرم طائرم فيها خدمتست جهاعية غري ررلة هي املستأجرم
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 يف الطائرم، سعة كامل ويستأجر به خاصة تشغيل هيئة لديه جويا آخر مشغع املستأجر
.الباطن من استئجارا، تدعى قصريم، مهلة ضمن العادم

 

( References: Doc 8335) 

 
41. Checking (Pilot Proficiency) 

The comparison of the knowledge about a task, or the skill or 

ability to perform a task, against an established set of criteria to 

determine that the knowledge, skill or ability observed meets or 

exceeds, or does not meet, those criteria. 

Note.— The use of the words testing or checking depends on 

the NAA’s preference, as they are very similar in meaning, and 

their use may be dependent on the outcome of the event, e.g. a 

step towards a licence issuance, a recurrent evaluation of 

competency. 

 

 ثشكنينى لَيهاتويى فِرؤكةوان
 ؤةوان  بِرؤككردةيةكى بةراوردكاريية سةبارةت بة ثيشة يان لَيهاتويى يان توانا ى ف

  ئةو جَيبةجَيكردنى كارَيك لةطةَل ضةند ثَيوةرَيك بؤ بِرياردان لةسةرئةوةى
ت َيدةست دةكةو ئةو  ثسثؤرييةى  يان ئةو توانايةى كة تآبينى كراوة زانيارييانةى  يان

 ةن .يان  ئةوان لة ثَيوانةكان تآئةثةرن يان تةنانةت ثَيوانةكان دابني ناك
شت ثبَيت   نةوةئةطةر بةكارهَينانى وشةكان بؤ مةبةستى ثشكنني يان تاقيكرد  : تَيبينى

نادا ، لة كاتَيكدا زؤر لةيةك ئةضن لة ما NAA’sئةبةستَيت بة ثَيشخستةكانى   
تنى ةرطروةجنامى رووداوةكة ئةوةستَيت ,  بؤ منونة بةكارهَيناني وشةكان لةسةر ئ

 ويى .لَيهات ة بؤهةنطاوَيك بؤ دةركردنى مؤَلةتَيك وةكو دووبارة كردنةوةى هةَلسةنطاندن
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 كفاءم الطياردقيق ت

املعايري  موعة منع جممعملية مقارنة املعرفة رول املهنة أو املهارم أو القدرم ألداء املهمة 
 اليري أو أنها ع املعاتجاوة أو املهارم أو القدرم اليت متم معرظتها حتقق أو تلتقرير أن املعرف
 حتقق املعايري. 

 

 s’ANAعت ألغراض الفحص أو اإلختبار تعتمد على تفضيإستعمال الكلماِت  - معرظة.
لى ذلك عمثال باملعنى إستخدامها قد يعتمد على نتيجة احلدث و  ريث أنها متشابهة جدا

خطوم إلصدار رخصة قد  تكون مبثابة إعادم تقييم للكفاءم. إن إختاذ

( References: Doc 9625 Volume I )  

 

 
 

42. Checksum Digit 

A digit which is appended to a numeric data element and used 

to verify its accuracy. Checksum digits are computed by adding 

the digits of the data element. 
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 ذمارةى وردبينى
ردى و وةوة لة َلينذمارةيةكة دةبَيت بة ثاشكؤى ِرةطةزى زانياريية ذمارةيةكيان  بؤ لَيكؤ

ت بة ردةكرَيةذماةهَينرَيت و ئةم زمارةية   ئدروستيى زانياريية وردبينكراوةكان بةكارئ
 زياد كردنى ذمارةكانى ِرةطةزى زانيارييةكان .

 
 رقم التدقيق

 دقيقعدد يلحق بعنصر بيانات رقمية ويستخدم للتحقق من دقته وحتسب أرقام الت
 بإضافة أعداد عنصر البيانات.

 

( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

43. Chip 

A  0.25 µs carrier interval following possible data phase 

reversals in the P6pulse of Mode S interrogation(See " data 

phase reversal ").  

 تةنكؤَلةكان/ تةنكةكان
 ةكان يت  زانياريدواى قؤناغَيك بَيت كة بتوانَي µs 0.25ماوةيةكة بؤ طوَيزةرةوة بةبِرى 

قؤناغى  )سةرجنى Sيستمى وةآلم دةرةوةى تايبةت بة جؤرى ى س P6بداتةوة لة ترثةى 
 زانياريية ثَيدراوةكان( .

 
 الرقاقة

 P6نبضة  تتبع املررلة املمكنة إلنعكاس البيانات يف µs 0.25فرتم للناقل قدرها 
 . . ) أنظر مررلة البيانات املنعكسة ( Sملنظومة اجمليب اخلاصة بالنم   

  
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 
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44. Circling Approach 

An extension of an instrument approach procedure which 

provides for visual circling of the aerodrome prior to landing. 

 
 نزيك بونةوة بةخوالنةوة

بـة   ِرؤكةكـة فة ئـةدات بـة   درَيذبونةوةى ِرَيكارةكانى نزيك بوونـةوةى ئامَيرييـة كـة  ِرَيطـ    
 ةوة.  دةورةى فِرؤكةخانةكةدا خبولَيتةوة بة بنةماكانى فِرين بة ضاو ثَيش نيشتن

 
  االقرتاي الدوراني

 رانیال  عدبقوا املطار رول الدوران للطائرم حیتی اآللي االقرتاي إلجراءات امتداد

 اهلبوط.  قبل البصري
 

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

 
 

45. Circuit Mode 

A configuration of the communications network which gives 

the appearance to the application of a dedicated transmission 

path 

 



 

395 

 

 جؤرى بازنة
 ت.يشان ئةداجَيبةجَيكردنى ِرَيطاكانى ناردن  ث خستنى تؤِرى ثةيوةندييةكانة كةَيك ِر

 

 دائرمالمن  
 ترتيب شبكة اإلتصاالت التي يبني تطبيقات طريق اإلرسال.

) Doc 9880 Part IIIReferences: Annex 10 Volume III, (  

 

46. Civil Aviation Authority 

The governmental entity or entities, however titled, that are 

directly responsible for the regulation of all aspects of civil air 

transport, technical (i.e. air navigation and aviation safety) and 

economic (i.e. the commercial aspects of air transport). 

 

 نى شارستانى دةستةآلتى فِري
يى ة بةهةرشــَيوةيةك ناوبنرَيــت ، بةرثرســيــدةســتةيةكة يــان ضــةند دةســتةيةكى حكومي

امسـانى  ئَيكخسـتنى سـةرجةم اليةنـةكانى طواسـتنةوةى     ِراستةخؤ لة ئةستؤ ئـةطرَيت بـؤ رِ  
 )اليـةنى  شارستانى  , تـةكنيكي  )كةشـتيةوانى ئامسـانى و سـةالمةتى ئامسـانى( و ئـابورى      

 وةى ئامسانى(.بازرطانى طواستنة
 

 الطريان املدني سلطة
 تنظيم عن رماملباش املسؤولية تتحمل تسميتها، عن النظر بصرف ركومية، هيئات أو هيئة

  )ويةاجل والسعمة اجلوية )أي املعرة الفنية اجلوي املدني النقل جوانب مجيع
 اجلوي( . للنقل التجارية اجلوانب أي (واالقتصادية

 

( References: Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9946, Doc 

9962) 
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47. Civil Aviation Inspector 

A civil aviation inspector is an individual, designated by a 

Contracting State, who is charged with the inspection of the 

safety, security or related aspects of air transport operations as 

directed by the appropriate authority. 

Note.— Examples of civil aviation inspectors include 

inspectors responsible for airworthiness, flight operations and 

other safety-related aspects, and security-related aspects, of air 

transport operations. 

 ثشكنةرى فِرينى شارستانى 
ى يةنالئةو كةسةية كةلةاليةن وآلتى ئةندامةوة دائةمةزرَيت بةرثرسيى ثشكنينى 

رَيت ؤئةطسةالمةتى و ئاسايش و كردةكانى ثةيوةست بة طواستنةوةى ئامسانى لة ئةست
 وةك ئةوةى  كة داواكراوة لةاليةن دةستةآلتى تايبةمتةندةوة.

مةيى تؤك ى شارستانى ئةو ثشكنةرانةن كة بةرثرسرن لة: ثشكنرةكانى فِرين تَيبينى
 وةتى هةوايى و كردة هةواييةكان و هةر بابةتَيك كة ثةيوةندى هةبَيت بةسةالم

  ئاسايشى طواستنةوةى ئامسانييةوة.

 
 املدني مفت  الطريان

 فتي ؤولية ت مسمفت  الطريان املدني هو فرد مت تعيينه من قبل الدولة املتعاقدم  يتوت
ن قبل ممطلوي  ا هواألمور اخلاصة بالسعمة واألمن أو العمليات املتعلقة بالنقل اجلوي كم

 السلطة املختصة. 
دارم ن اجلعاملدني تشتمل على املفتشني املسؤولني  أمثلة مفتشي الطريان - عرظة.م

 اجلوية والعمليات اجلوية   وأمور أخرى ختص سعمة وأمن النقل اجلوي.

( References: Annex 9 ) 
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48. Classroom Training 

In-person, instructor-led training which may include group 

exercises and interactive instructional sessions. 

 

 ِراهَينان لة هؤَلى خوَيندندا
نـانى  يـدا راهيَ ئةو ِراهَينانةية كة راهَين بة ئامادة بـوونى خـؤى جَيبـةجَيى ئـةكات كـة تيَ     

 بةكؤمةَل و كؤِرى زانستى تَيدا رَيك ئةخرَين.
  

 التدريب يف القاعة الدراسية
  

 تلساالتدريب التي يؤديه مدري راضر شخصيا والتي قد يشمل تدريبات مجاعية وج
 تعليمية تفاعلية .

 
( References: Doc 1002 ) 
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49. Clean Aircraft Concept 

All critical surfaces of an aircraft must be clean of any surface 

contamination. The critical surfaces of an aircraft are the wings, 

control surfaces, rotors, propellers, horizontal stabilizers, 

vertical stabilizers or any other stabilizing surface. In the case 

of an aircraft with rear mounted engines, the upper surface of 

the fuselage is also a critical surface. 

 

 بريؤكةى فِرؤكةى خاوَين) ثاكذ(
و َيـت ، ئـة  ثَيويستة سةرجةم ِرووكةشة هةستيارةكانى فِرؤكةكة لة ثيسى و ثؤخَلى ثـاك ب 

ــةكانى كــؤنرتؤَل و ثةروانــةى بزوَينــةك    ــِروكةشــانة بــاَلى فِرؤكةكــة و ِرووتةخت ة ان و بةش
ــة ِرووتةختــ       ــَيك ل ــةر رووكةش ــان ه ــتونييةكان ي ــَيطرية س ــان و ج ــؤية جَيطريةك انى ةكئاس

 تى الشــةىفِرؤكةكـة ، لـةو فِرؤكانــةى كـة  لـة دواوة بزوَينــى جَيطرييـان هةيـة   ســةر ثشـ       
 فِرؤكةكة بة رووكةشة هةستيارةكان ئةذمَيردرَيت .
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 مفهوم الطائرم النظيفة
جيــب أن تكــون مجيــع ســطوح الطــائرم احلرجــة نظيفــة مــن أي تلــوث . وتشــمل الســطوح    

فقيـة  ثبتـات األ تحكم ودوارات احملركـات واملـراوح وامل  احلرجة يف الطائرم األجنحة وسطوح الـ 
ــائرات        ــة الط ــم األخــرى ويف رال ــن ســطوح التثبي ــة أو أي ســطح م ــات العمودي ذات  واملثبت

 رجا. احملركات املثبتة يف اخللف يعد كتلك السطح العلوي من جسم الطائرم سطحا ر
 

( References: Doc 1002 ) 

 

50. Clearance Limit 

The point to which an aircraft is granted an air traffic control 

clearance.  

 

 سنورى ِرَيطةثَيدان / دواخاَلى ِرَيطةثَيدان
 َيت.ئةو خاَلةى كة  ِرَيطةثَيدانى ضاودَيرَيكردنى  ئامسانى تييا كؤتايى د

 

 رد التصريح
 النقطة اليت ينتهي عندها تصريح مراقبة احلركة اجلوية. 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

 

51. Clearance of Goods 

The accomplishment of the customs formalities necessary to 

allow goods to enter home use, to be exported or to be placed 

under another customs procedure. 
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 دةركردنى كاآلكان / كاآل ثوختةيى
بـؤ   دنى كـاآل جَيبةجَيكردنى كاروبارة طومرطية ثَيويسـتييةكان بـؤ ِرَيطـةدان بـة هـاوردةكر     

 تر. بةكارهَينانى ناوخؤيى يان هةناردةكردنى يان بؤ سةثاندنى ِرَيكارى طومرطى
 ختليص البضائع

 

ا أو و تصـديره أإجناع اإلجراءات الكمركية الضرورية للسماح بإدخـال سـلع إلسـتعماهلا حمليـا     
 ضاعها إلجراءات كمركية أخرى.إخ

( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 
 

52. Clearway 

A defined rectangular area on the ground or water under the 

control of the appropriate authority, selected or prepared as a 

suitable area over which an aeroplane may make a portion of its 

initial climb to a specified height. 
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 ِرَيرةوى كراوة / بآخةوش
نَيكى فى اليةكَيِرناوضةيةكى شَيوة الكَيشةي سنوردارة لةسةر زةوى يان لةسةر ئاو لةذَير 

او  ك  طوجنضةيةةكة هةَلبذَيراوة يان ئامادةكراوة تا بكرَيت بة ناوتايبةتداية و ناوض
طةيشنت بة  ( بؤTake offبَيت  بؤ فِرؤكةكان  لة وَيوة  دةست بكةن بةهةَلطةِران ) 

 بةرزييةكى زانراو.
 املمر اخلالي

ختصـة مت  منطقة  مستطيلة الشكل حمددم على األرض أو املاء تقـع حتـم سـيطرم اجلهـة امل    
 ا عمليـات ها أو تهيئتها كي تكـون منطقـة معئمـة تسـتطيع الطـائرات فوقهـا أن تبـد       إختيار

 التسلق للوصول ات إرتفا  معني. 
 

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

 

53. Clear Zone 

The area of the passenger cabin immediately in front of the 

flight crew compartment door, including galleys and lavatories. 

 

 ناوضةى كراوة/  بآ خةوش
تةى رةكى دةسـ شوَينَيكى ثةناية لة كابينةى فِرؤكةكةدا ِراستةوخؤ بةرانبةر بةدةرطاى سة

 ( و ئاودةست ثَيك هاتووة. مطب فِرؤكةوانة كة لة ضَيشتخانة )
  

 املنطقة اخلالية
املطـب    مباشرم لباي مقصورم طاقم القيادم ويشتمل علـى  ريز يف مقصورم الركاي مواجه

 واملرافق الصحية. 
( References: Doc 1002 ) 
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54. Climb Phase 

The operating phase defined by the time during which the 

engine is operated in the climb operating mode.  

 

 قؤناغى هةَلطةِران
ات ةست دةكةى دكاتة ئةزمَيردرَيت كة  بزوَينةرةك وِرؤكةكةية لةخستنى فقؤناغى بةطةِر

 بة ئيَشكردن  بةثيَي جؤرى هةَلطةِرانةكة  .
 

 تسلقالمررلة 
 اليت حتتسب من وقم تشغيل احملرك وفق من  التسلق.مررلة التشغيل 

 
( References: Annex 16 Volume II ) 

 
55. Closeout 

A command from the Mode S ground station that terminates a 

communication transaction. 

 وةستان يان بِرينى ثَيوةندى
ــؤرى     ــى ج ــتطةى زةمين ــةن وَيس ــة لةالي ــا    Sفةرمانَيك ــؤ كؤت ــَيت ب ــوة دةرئةض انى يى هَين

 ثةيوةنديةكان .
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 وقف أو قطع اإلتصال

 إلنهاء اإلتصال. Sأمر يصدر من احملطة األرضية للنم   
 

( References: Doc 9684, Doc 9924 ) 

 

56. Close-Out 

A command from a Mode S interrogator that terminates a Mode 

S link layer communications transaction. 

 

 يان بِرينى ثةيوةندى وةستان
َيوةنديةكان ثدةرئةضَيت بؤ وةستاندنى  Sفةرمانَيكة لة سيستمى وةآلم وةرطرةوة جؤرى 

 ةوة. Sلة ِرَيطةى ضينى تؤِرى جؤرى  
 

 وقف أو قطع اإلتصال

 .S م   إلنهاء اإلتصال عد طبقة شبكة الن Sأمر يصدر من منظومة املستجوي للنم   
 

( References: Doc 9688, Doc 9871 ) 

 

57. Cloud Amount 

The fraction of the sky covered by the clouds of a certain 

genus, species, variety, layer, or combination of clouds. 

 

 بِرى هةورةكان
زَيك , شـَيوا  ئةو بةشةية لة ئامسان كة داثؤشراوة بة هةورَيك لة هةر جؤرَيك , شـَيوةيةك 

 ان هةر تَيكةَلةيةك لةو هةورة.يان ضينَيك ي
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 كمية السحاي 
 شـكيلة مـن  تاجلزء من السماء املغطى بسحاي من أي نو  أو فصـيلة أو شـكل أو طبقـة أو أي    

 هتا السحاي. 
 

( References: Doc 9837 ) 

 

58. Cloud Base 

The lowest level of a cloud or cloud layer (metre, m, or foot, 

ft). 

 

 رةكانذَيرى هةو
 نزمرتين ئاستى هةورةكة يان ضينى هةورةكة )بةمةتر يان بةثآ(

 

 قاعدم السحاي
 أدنى مستوى للسحابة أو طبقة السحاي ) باألمتار أو األقدام (. 

 
( References: Doc 9837 ) 
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59. Cloud of Operational Significance 

A cloud with the height of cloud base below 1 500 m (5 000 ft) 

or below the highest minimum sector altitude, whichever is 

greater, or a cumulonimbus cloud or a towering cumulus cloud 

at any height.  

 

 ثرؤسةى بةطةِرخسنتئةو هةورانةى طرنطن  بؤ 
لة  ثآ( كةمرتة يان كةمرتة  5000مةتر ) 1500ئةو هةورانةى كة بنميضيان لة 

ن ةدار ياروسكبةرزترين نزمة بَلندى سَيكتةرةكة )كامةيان طةورةتربَيت ( يان هةورى ب
 هةورى ضِر)ضَلكن( لةهةر بةرزييةكدابَيت.

 
 لتشغيل هلا أهمية يف عمليات ام وغي

رتفـا   إقـدم ( أو أقـل مـن أعلـى أوطـأ       5000مـرت )   1500غيوم إرتفا  قاعدتها أقل من 
 للقطا  أيهما أكد أو غيوم رعدية أو غيوم ركامية على أي إرتفا  كانم. 

 
( References: Annex 3 ) 

 

60. Cluster Obstacle 

An obstacle, such as a group of buildings which extend 

vertically sufficiently to be considered to be in the flight path of 

an aircraft, and would be considered a potential threat to safe 

flight, if not otherwise identified. 

 كؤمةَلة بةربةستةكان
  ةك هَيَلي ر سةكؤمةَلَيك بةربةستى ستونى لة شَيوةى بيناو تةالر دريزدةبنةوة  بكةونة
كان فِرؤكة مةتىو لةسةر ئاِراستةى فِرينى فِرؤكةكانن دةكرَيت ببنة مةترسى لةسةر سةال

 ئةطةر لة نةخسةكاندا  نيشان نةدرَين .
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 وائق املتجمعةالع
لطـائرات  اعوائق على شكل أبنية متتد عموديا ات درجة ميكن أن تكون ضمن مسـار طـريان   

 الطائرات يف رالة عدم بيانها .وقد تشكل خطر حمتمل على سعمة 
 

( References: Doc 9871 ) 

 

 
61. Clutter 

A generic PSR term for unwanted, interfering reflections of 

radio energy various sources. Types of clutter include ground 

clutter, sea clutter, precipitation clutter and " angels ". 

 ذاوةك )طِرةطِر(
ى هةيـة  كـة ثةيوةنـد   PSRدةستةواذةيةكى طشتيية تايبةتة بة ِرادارى طةِرانى بنـةرةتى  

ــةى     ــةثؤلة ِراديؤييان ــةو ش ــةَلبوونى ئ ــان تَيك ــةخوازراون  ي ــة ن ــطناآلنةى ك ــةو س ــة  ب ــة ك ب
ــةن     ــةوة ,  هةرض ــاوة جياوازةكان ــة( لةسةرض ــةوة )املنعكس ــةوتنةوة ئةطةِرَين  دة ذاوةكثَيض
 ة بـوون ) ضةند جؤرَيكى هةية ذاوةكى زةمينى  ,ذاوةكى دةريايى و ذاوةك بـةهؤى كةَلةكـ  

 ( angelsثةنطخواردن( كة ثيَيان ئةوترَيت ذاوةكى فريشتة يان  خَيوةكان )
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 تشوي ال
ــرادا    ــام خيــص ال ــبري ع ــي )  تع ــري املرغ   PSRر البارــث األول ــارات غ ــق باإلش ــة أو ( يتعل وب

من شـوي  يتضـ  تداخعت املوجات الراديوية املنعكسة من خمتلـف املصـادر علمـا أن أنـوا  الت    
و أتشوي  أرضي وتشوب  حبري وتشوي  بسـبب الرتسـبات ومـا يسـمى بتشـوي  املعئكـة       

 (.Angelsالشياطني )
 

( References: Doc 8071 Volume III 

 
 

62. Coast Earth Station (CES) 

Maritime name for an Inmarsat shore-based station linking ship 

earth stations with terrestrial communications networks. 

 

 وَيستطةى زةمينى ِرؤخى دةريا
ســتطة نــاوى دةرياييــة بــؤ وَيســتطةيةكى ســةر ِرؤخــى دةريــا ســةر بــة ئةمنارســات كــة  ويَ   

 ة .زةمينيةكان بةتؤِرة زةمينيةكانى كةشتييةكان بؤ ثةيوةنديةكان ئةبةستَيتةو
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 حمطة أرضية سارلية
ســفن ألرضــية للاإلســم البحــري حملطــة ســارلية تابعــة ألمنارســات تقــوم بــرب  احملطــات ا    

 بالشبكات األرضية لإلتصاالت.
( References: Doc 9731 Volume I , Volume II and Volume III ) 

 

 
63. Coast Station (CS) 

A land station in the maritime mobile service. 

 وَيستطةيةكى ِرؤخى دةريا
 وَيستطةيةكى زةمينية بؤ خزمةتطوزاريةكى  جوَلؤكى دةريايى.

 

 حمطة سارلية
 حمطة أرضية يف خدمة متنقلة حبرية. 

 
( References: Doc 9731 Volume III ) 
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64. Code  

A combination of data bits contained in signals transmitted by 

an SSR transponder in reply to an SSR interrogator.  

  

 نيشانة
ى ِرادارى ثَيدةر ةآلمكؤمةَلَيك  داتا و زانياريية كة لة  سطناَلة نَيردراوةكانى  سيستمى و

رى ى ِرادامدةرطةِرانى الوةكييةوة دةردةكةوَيت لة وةآلمى ئةو نيشانانةى سيستمى وةآل
 ِرانى الوةكى .طة
 

 الرمز
 ي للـرادار من قطع البيانات حتتويها اإلشـارات املرسـلة مـن قبـل منظومـة املسـتجو      جمموعة 

البارث الثانوي جوابا على إشارات منظومة اجمليب للرادار البارث الثانوي

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684) 

 

 

65. Codeshare 

The use of the flight designator code of one air operator on a 

service performed by a second air operator, whose service is 

usually also identified (and may be required to be identified) as 

a service of, and being performed by, the second air operator. 

Note.— The practice of codesharing, by which one operator 

permits a second operator to use its airline designator code on a 

flight, or by which two operators share the same airline code on 

a flight, can take different forms. 
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 بةشداربوون بة نيشانة/ هاو نيشانة
رةكان ةطةِرخةبلة  بةكارهَينانى نيشانةي) كؤدَيك(   ناونانى طةشتَيكى ئامسانى بؤ يةكَيك

 زمةتلة كاتى جَيبةجَيكردنى ئةركةكانى لةاليةن بةطةِرخةرَيكةرَيكى تر كة خ
ةك و( تطوزارييةكى دياريكراوى هةبَيت )زؤرجار ثَيويستة نيشانةكة  ديارى بكرَي

 تى .خزمةتَيك بؤ ئيشثَيكةرة ئامساني دووةم يان  ئةطةر لةوةوثَيشيش كردبَي
 تَيكتَيبينى : دةتوانرَيت  خزمةت طوزارييةكة بةنيشانة بةشدارى بكرَيت، كا

انى ةى ناونيشانئيشثَيكةرَيك ِرَيطةبدات ئيشثَيكةرَيكى تر لة يةكَيك لة طةشتةكاندا ن
م نن بةاَلبهَيهةردوو ئيشثَيكةرةكة هةمان نيشانة بةكار فِرينةكةى بةكاربهَينَيت يان

 شَيوازى جياواز وةربطرن.
   

 بالرموع التشارك
 مـن  خدمـة  ةتأديـ  أثنـاء  يف اجلويني املشغلني ألرد اجلوية الررلة تسمية رمز إستخدام هو

 الضـروري  مـن  يكـون  ) وقـد  أيضـا  العـادم  يف حمـددم  ذي خدمـة  آخـر  جـوي  مشـغيل  قبـل 

 .قبله من مؤدام أو الثاني، اجلوي للمشغل كخدمة حتديدها( 
 آخـر  شـغيل مل خعهلا املشغلني أرد يسمح اليت بالرموع، التشارك ملمارسة ميكن — معرظة

 رمـز  بـنفس  مشـغعن  فيهـا  يتشـارك  أو الـررعت،  يف إرـدى  طريانه تسمية  رمز باستخدام

 خمتلفة.  أشكاال تأخت أن الطريان،
 

( References: Doc 8335 ) 

66. Code (SSR) 

The number assigned to a particular multiple pulse reply signal 

transmitted by a transponder in Mode A or Mode C. 
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 (SSRنيشانة/كؤد )مؤرى()
ــة ئــامَيرى وةالم د         ــة ل ــة ك ــرة ترث ــطناَلى وةآلمــدةرى ف ــة س ــة ب ــةكى تايبةت ةرةوة ذمارةي

 .Cيان ِرَيطةى  A ئةنَيردرَيت بة ِرَيطةى
  

 الرمز ) رمز الرادار البارث الثانوي (
 Aالطريقة بالرقم املخصص لإلشارم اجمليبة متعددم النبضات املرسلة من جهاع جميب أما 

  . Cأو بالطريقة  
 

( References: Doc 4444 )  

 

 
67. Code Train 

A sequence of bracket ( framing ) and information pulses in an 

SSR Mode  A  or Mode  C  reply.  
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 ِريزبةندى نيشانة
  Cؤرى ج و   Aِريزبةندى كةوانةيى )لةضوارضَيوةطرتن( و زانياريى ترثةكان لة جؤرى 

 بؤ ِرادارى طةِرانى الوةكى.
 

 رمزسلسلة ال

البارـث   للـرادار   Cوالـنم      Aومعلومـات النبضـات يف الـنم       طري( أتـ السلسـلة القوس) 
 الثانوي.

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

68. Cognitive 

Pertaining to cognition. Knowing, perceiving, or conceiving as 

an act or faculty distinct from emotion and volition. 

 

 ناسني / زانني
ن ؤضون ياان بيثةيوةست بة كردةى زانني , زانينى فةرمانَيك يان ثَيزانينى فةرمانَيك 

 تواناى بريكردنةوةى ديار بؤ سؤز و  ويست )ئريادة( .
  

 معريف
نيـة  قـدرم ذه  وصـفه فعـع أو  ما يتعلق بعملية املعرفة أي معرفة أمر أو إدراكـه أو تصـوره ب  

 مميزم عن العاطفة واإلرادم.

( References: Doc 1002 ) 

 

69. Cold-Soak Effect 

The wings of aeroplanes are said to be “cold-soaked” when 

they contain very cold fuel as a result of having just landed 

after a flight at high altitude or from having been refuelled with 
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very cold fuel. Whenever precipitation falls on a cold-soaked 

aeroplane when on the ground, clear icing may occur. Even in 

ambient temperatures 

between –2°C and +15°C, ice or frost can form in the presence 

of visible moisture or high humidity if the aeroplane structure 

remains at 0°C or below. Clear ice is very difficult to detect 

visually and may break loose during or after take-off. The 

following factors contribute to cold-soaking: temperature and 

quantity of fuel in fuel cells, type and location of fuel cells, 

length of time at high altitude, temperature of refuelled fuel and 

time since refuelling. 

 
  Soak-Coldكاريطةرى تورةكةى سارد

ارد ورةكـةى سـ  كاتَيك سوتةمةنى لة باَلةكانى فِرؤكةكةدا زؤر سارد ئـةبن ثَيـى ئـةوترَيت ت   
(Cold – Soak  )      ةر ,ئةمـةش ِراسـتةوخؤ ِرووئـةدات دواى نيشـتنةوةى فِرؤكةكـة لةسـ

دا تى بارانـ زةوى لة بةرزاييةكى زؤرةوة يان دواى وةرطرتنى سوتةمةنى زؤر سـارد ، لـة كـا   
ةكــة ( و  لــة كــاتى بــوونى فِرؤكCold – Soaked)  واتــةيـان نيشــنت لةســةرباَلةكانى  

 C°15+ تـا   C°2–كانى طـةرماى  لةسةر زةوى دةبَيتة هؤى كؤبونةوةى سـةهؤَل تـا ثلـة   
ايي يـان ئاسـ   هةروةها لةو كاتانةدا بةفر و شةختة دروست دةبَيت لة ِرَيذةى شـَيى بـةرزدا  

بينرَيـت  يان كةمرتبَيت، بةفرى ثـاك ئاسـان نييـة ب    C°0ئةطةر طةرماى الشةى فِرؤكةكة 
ــان دواى       ــت ي ــةفرة  ببينرَي ــةو ب ــة دا ئ ــةوةى  فِرؤكةك ــاتى بةرزبون ــة ك ــت ل ــ دةكرَي ةوة ئ

 (:Cold – Soakببينرَيت , ئةم فاكتةرانةى خوارةوة دةبَيتة )
ــةرما   - ــةى طـ ــةدا    -ثلـ ــةكانى فِرؤكةكـ ــة طةجنينـ ــوتةمةنى لـ ــِرى سـ ــوَينى  -بـ ــؤر و شـ  جـ

يـــة درَيـــذى مـــاوةى مانـــةوةى فِرؤكةكـــة لةبةرزي -طةجنينـــةكانى ســـوتةمةنى فِرؤكةكـــة 
كــة   روةها ئةوماوةيــةىثلــةى طــةرمى ئــةو ســوتةمةنييةى وةرىئــةطرَيت هــة -زؤرةكانــدا 

 فِرؤكةكة دةيةوَيت بؤ وةرطرتنى سوتةمةنى . 
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 Soak-Coldالـ تأثري 
 – Coldعنـدما يكـون الوقـود يف أجنحـة الطـائرم بـارد جـدا يقـال أن أجنحـة الطـائرم )          

Soaked  وهتا حيصل مباشرم بعد هبوطها على األرض من إرتفا  عالي أو بعد تزويـدها )
 – Coldط األمطـار أو الرتســبات علــى طــائرم أجنحتهــا )  بوقـود بــارد جــدا. عنــد ســقو 

Soaked           أثناء وجودهـا علـى األرض قـد يـؤدي ذلـك ات جتمـع اجلليـد رتـى يف درجـات )
كما أن الـثلج أو الصـقيع ميكـن أن يتشـكل      C and +15°C°2–احلرارم اليت ترتاوح بني 

أو أقـل.   C°0م الطائرم  سواء كانم الرطوبة عالية أو إعتيادية إذا كانم درجة ررارم جس
الثلج النظيف يصعب إكتشافه بالرؤية  وقـد يـتم إكتشـافه أثنـاء اإلقـع  أو بعـده. العوامـل        

 ( :Cold – Soakedالتالية تساهم يف رصول الـ )
قود وخزانات  درجة احلرارم وكمية الوقود املوجودم يف خزانات وقود الطائرم ، نو  وموقع

الوقود  جة ررارمنية اليت أمضتها الطائرم على إرتفا  عالي ، درالطائرم ، طول الفرتم الزم
 اجملهز للطائرم والوقم التي مضى على تزويد الطائرم بالوقود. 

 
( References: Doc 9640 ) 
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70. Collateral Radiation 

Any electromagnetic radiation emitted by a laser, except the 

laser beam itself, which is necessary for the operation of the 

laser emitter or is a consequence of its operation. 

 

 

 تيشكاندنى ثَيكبون
ؤي و خةكة وطناتيسى كارةبايى لَيزةر دةرى بكات جطة لة تيشكى لَيزةرهةرتيشكَيك م

 .ردنىثَيويستة بؤ بةطةرخستنى سةرضاوةى لَيزةرةكة يان ثَيويست بَيت بؤ كارك
  

 إشعا  متععم
 العمـا  ونويكـ  نفسـه،  الليـزر  شـعا   باسـتثناء،  الليـزر،  يصدره كهربائي مغنطيسي اشعا  أي

 .تشغيله على بامرتت أو الليزر لتشغيل مصدر
 

( References: Doc 9815 ) 

 

71. Collimated Beam 

 A beam of radiation with very low divergence or convergence 

and therefore effectively considered parallel. 

 

 تيشكى تةريب/ تةريبة تيشك
ة نرَيت بئةوة  دائةتيشكَيك ثلةيةكى ثةرش بوون يان بةرانبةري زؤر كةمى هةية ولةبةر

 تيشكَيكى تةريب .
 شعا  مواعي

مواعيا شعاعا لتلك ويعتد جدا منخفضة تقابل أو تفرق درجة له شعا 
 ( References: Doc 9815 )  
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72. Collision Avoidance Logic 

The sub-system or part of ACAS that analyses data relating to 

an intruder and own aircraft, decides whether or not advisories 

are appropriate and, if so, generates the advisories. It includes 

the following functions: range and altitude tracking, threat 

detection and RA generation. It excludes surveillance. 

 

 ضةمكى ِرَيطرتن لة ثَيكدادان
(  ACAS)كى الوةكييــة يــان بةشــَيكة لــة سيســتمى بــةرطرتن لــة ثَيكــدادان        سيســتمَي

ــةكان    ــةر فِرؤك ــرتاوة لةس ــة ها     وبةس ــةى ك ــةو فِرؤكةي ــت ب ــةكانى ثةيوةس ــة زانياريي تؤت
طــةر ى تَيدايــة شــييكارى ئــةكات و ئة ( ACAS)نــاوةوةى بازنــةى  ئــةو فِرؤكةيــةى كــة 

ت يان نا ة  بكرَيِراستةى فِرؤكة نزيكبووةكثَيويست بكات   بِريار ئةدات ئاطادارنامةيةك ئا
ــةى خــ      ــة ئةمان ــةنَيردرَيت  , ثةيامةك ــة ئ ــات  ئاطادارنامةك ــت بك ــةر ثَيويس وارةوةى , ئةط

 تَيداية سةبارةت بةو فِرؤكةيةى هاتؤتة ناو بازنةكةوة:
دا ةمان كاتهبةرزييةكةى ، دورييةكةى لة فِرؤكةكةوة  ، ئاِراستةكةى، ثلةى مةترسى  لة 

ئـه    ,  RA) ن ارَيك دةرئةكات كة ثَيويستة جَيبةجئ بكرَيت بؤ بةرطرتن لة ثَيكداداِرَيك
 هيض كردةيةكى بينينطَيرى تَيدانية .  م سيستمه 

 دماصالتمنطق جتنب 

ــائرم         ــى مــنت الط ــول عل ــب التصــادم احملم ــة نظــام جتن ــانوي أو جــزء مــن منظوم  نظــام ث
(ACAS  التي يقوم بتحليل  البيانات املتعلقة )   بـه   اجملهـزم  بالطـائرم الدخيلـة والطـائرم

نـتار  إب توجيـه  ثم يقرر فيما إذا كان من الضروري توجيه إنتار أم ال وإذا كان األمر يتطلـ 
يلـة :  ئرم الدخفإنه يقوم بتوجيه اإلنتار ريث سيتضمن اإلنتار املعلومات التالية عـن الطـا  

ن صـيحة تتضـم  نكمـا يقـوم بإصـدار    املسافة عنها ، إرتفاعها ، إجتاهها ومدى اخلطر املتوقـع  
 . ( وال يتضمن عمليات إستطع  RAاإلجراء التي جيب إختاذه لتجنب التصادم ) 

( References: Annex 10 Volume IV ) 
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73. Collision Risk 

The expected number of mid-air aircraft accidents in a 

prescribed volume of airspace for a specific number of flight 

hours due to loss of planned separation. 

Note.— One collision is considered to produce two accidents. 

 مةترسيى ثَيكدادان
كى( ووبةرَية )ِرذمارةى ضاوةِروان كراوى ِرووداوى فِرؤكةكان ئةطرَيتةوة لة ئامساندا ل

 ريكراوىى دياساتةكانى كاركردنى ذمارةيةك قةبارةيةكى ديارى كايةيةكى ئامسانى و لة 
ةوة طةشتدا , مةترسييةكة بةهؤى كةميى ماوةى جياكردنةوةى نةخشة بؤ كَيشراو

 ِرووبدات   .
 يةك بار ثَيكدادان بة دوو ِرووداو ئةذمار دةكرَيت . تَيبينى :

 
التصادم خماطر
 دد سـاعات عـ  يف اجلـوي  لاجملـا  مـن  معـني  رجـم  يف اجلـو  يف الطائرات حلوادث املتوقع العدد

 .املخط  الفصل مسافة تقليص الطريان بسبب ساعات من معني

 رادثتني  . مبثابة واردم تصادم رالة ُتعتد — معرظة
 

( References: Doc 9574, Doc 9937 ) 

 



 

418 

 

74. Combination Criteria 

Criteria in respect to azimuth and range coincidence with a 

primary radar plot and an SSR plot must meet to be considered 

to have come from the same aircraft and therefore able to be 

combined. 

 كؤمةَلةى ثَيوةرةكان  
ة هةية ل رةوةضةند ثَيوةرَيكة ثةيوةندى بة ) قةمض( مةودا و شوَين ) سَيرة(ى ِروخسا

َيويست ا  ثونةخشةى ِرادارى طةِرانى الوةكى و نةخشةى ِرادارى طةِرانى سةرةتايى , 
ةر بةو هن و دةكات هةردوكيان هاوجوت بن واش دابنرَين كة هةردوكيان لةيةك فِرؤكةدا

 َيوةيةش دةتوانرَيت كؤبكرَينةوة ش

 
 املعايري جمموعة

ر البارـث  ة الـرادا معايري تتعلق باملدى واملوقع السميت خلارطة الرادار البارث األولي وخارط
ائرم الثــانوي ريــث جيــب  أن تكونــا متطــابقتني كــي ميكــن اإلفــرتاض أنهمــا مــن نفــس الطــ 

وبالتالي ميكن مجعهما.
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

75. Combined Plot 

A radar plot for which both PSR and SSR plots have been 

detected and found sufficiently adjacent to be combined to one 

plot message.  

 نةخشة هاوبةشةكة
ى وةكى والنةخشةى ِراَِدارَيك كؤكةرةوةى  نةخشةى هةردوو ِرادارى طةِرانى سةرةتاي

ةكة بة اماجنئتَيداية بةهؤيانةوة ئاماجنةكة ئةدؤزرَيتةوة و لة هةردوو نةخشةكةشدا  
 نزيكى دةرئةكةوَى بؤية دةتوانرَيت لةيةك نةخشةدا كؤبكرَينةوة .
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 املشرتكة ارطةاخل

نوي ارـث الثـا  خارطة رادار اليت تتضمن خارطة الـرادار البارـث األوت وخارطـة الـرادار الب    
عهمــا ا كشــف اهلــدف وظهــر أنــه متقــاري يف اخلــارطتني ولــتلك ميكــن مج  والــيت مت خعهلمــ
 خبارطة واردم. 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
76. Command and Control (C2) Link 

The data link between the remotely piloted aircraft and the 

remote pilot station for the purposes of managing the flight.  
 

 ( 2C) بةدواضوون و ِركَيفى لكى 
سطتةى وَي  لكى زانياريةكانى دوور بة دوورى نَيوان ئةو فِرؤكةيةى فِريوة  لةطةَل

 .سةركردايةتى فِرؤكةكة دوور بة  دور بةمةبةستى بةِرَيوةبردنى طةشتةكة 
 

 (  2Cاملتابعة والسيطرم على وصلة ) 

ض إدارم م عـن بعـد وحمطـة قيـادم الطـائرم عـن بعـد لغـر        وصلة بيانات بني الطـائرم املقـاد  
 الررلة.

 
( References: Annex 2 ) 

 

 

77. Commence Search Point (CSP) 

Point normally specified by the SMC where a SAR facility is to 

begin its search pattern. 
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 خاَلى سةرةتاي طةِران

ةِران و طــاركردن ديــارى ئــةكات و لــةو خاَلــةوة يةكــةى  ئــةو خاَلةيــة كــة  ِرَيكخــةرى ِرزطــ 
 فرياكةوتن دةست ثآ دةكات.

  

 نقطة بدء البحث
 ث.لية البحنقطة حيددها منسق مهمة اإلنقاذ عادم وتبدأ عندها وردم البحث واإلنقاذ عم

 

( References: Doc 9731 Volume II and Volume III ) 

 

78. Commencement of Journey 

The point at which the person began his journey, without taking 

into account any airport at which he stopped in direct transit, 

either on a through-flight or a connecting flight, if he did not 

leave the direct transit area of the airport in question. 

 

 شت سةرةتاى طة
ةشـتَيكى  ئةو خاَلةيـة كـة ِرَيـوا )طةشـتيار( لَيـوةى دةسـت بةطةشـتةكةى دةكـات لةسـةر  ط         

ةى ى طةشـتةك ئاسايى بآ ِرةضاوكردنى وةستانى لة وَيستطةيةكى ترانزَيت يان كاتى طـؤِرين 
 كة هَيشتا ناوضةى ترانزَيتى فرؤكةخانةكةى بةجآ نةهَيشتوة .

 
منشأ الررلة أو البدء بالررلة

عبـور  ف فيـه لل ليت يبدأ املسافر فيهـا ررلتـه دون األخـت يف اإلعتبـار أي مطـار توقـ      النقطة ا
قـد تـرك    املسـافر  املباشر )ترانزيم( سواءا يف ررلة مارم أو أثنـاء تغـيري الررلـة إذا مل يكـن    

 منطقة العبور املباشر يف املطار املعين. 
( References: Annex 9, Doc 9957 ) 
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79. Commercial Air Transport Operation 

An aircraft operation involving the transport of passengers, 

cargo or mail for remuneration or hire.  

 ثرؤسةى طواستنةوةى ئامسانى بازرطانى
بةر ةرانببةطةِرخستنى فِرؤكةيةكة بؤ طواستنةوةى ِرَيوا )طةشتياران( يان ثؤستة 

 كرَييةك يان بةخشينَيك .

 
 التجاري اجلوي النقل يةعمل

 .أجر أو مكافأم لقاء الديد أو البضائع أو الركاي لنقل طائرم تشغيل  
 

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

Annex 17, Doc 9365, Doc 9734 Part A and Part B ) 

 

80. Commercialization 

An approach to management of facilities and services in which 

business principles are applied or emphasis is placed on 

development of commercial activities. 

 بة بازاِريكردن / بازاِراندنى بازرطانى
كانى رةتائاِراستةيةكة بؤ بةِرَيوةبردنى خزمةتطوزارى و ئامَير سازييةكان كة سة

الكيية ة ضاكانى تيا بةرجةستة ئةكرَيت و جةخت لةسةر برةودان ببةِرَيوةبردنى كارة
 بازرطانييةكان ئةكات.

 

 التسويق التجاري
طـوير  يع علـى ت نهج إلدارم التجهيزات واخلدمات تطبق فيه مباديء إدارم األعمال أو يركز ف

 األنشطة التجارية. 
( References: Doc 9161, Doc 9562 )  
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81. Commissary Supplies 

Items, either disposable or intended for multiple use, that are 

used by the aircraft operator for provision of services during 

flights, in particular for catering, and for the comfort of 

passengers. 

 ناردنى كاآل ذيارييةكان
نان ةكاربهَيب  َيك ى بةكارهَينانيان يان دواى ضةند جارضةند كاآليةكة لة ناو ئةبرَيت دوا

 ردنى, ئةو كاآليانة وةبةرهَينى فِرؤكةكة بةكاريان ئةهَينَيت بؤ ثَيشكةش ك
 وردن خزمةتطوزاريةكان لة كاتى طةشتى ئامسانيدا و بةتايبةتى بؤ ثَيدانى خوا

 خواردنةوةى طةشتياران و دابينكردنى حةوانةوةييان.
 

 لع التموينيةإمدادات الس
تثمر مــواد يــتم الــتخلص منهــا بعــد اإلســتعمال أو لإلســتعمال عــدم مــرات ويســتخدمها مســ  

الت الطــائرم لتقــديم اخلــدمات أثنــاء الــررعت اجلويــة وبصــورم خاصــة لتقــديم املــأكو         
 واملشروبات للركاي ولتأمني رارتهم. 

 
( References: Annex 9, Doc 9957 ) 

 

82. Common Mark 

A mark assigned by the International Civil Aviation 

Organization to the common mark registering authority 

registering aircraft of an international operating agency on 

other than a national basis. 

Note.— All aircraft of an international operating agency which 

are registered on other than a national basis will bear the same 

common mark. 
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 نيشانةيةكى طشتى 
شتى بؤ ةي طنيشانةيةكة ِرَيكخراوى فِرينى شارستانى ديارى كردوة تاببَيت بة نيشان

راوى َيكخدةستةآلتى تؤماركةرى فِرؤكة  و ئةو دةستةاَلتة   ئةو فِرؤكةية الى ِر
 بةطةِرخستنى  نَيودةوَلةتيةوة   لةسةر بنةمايةك كة نيشتمانى نةبَيت.

 وَلةتني ودةوِرؤكانةى كة سةر بة ِرَيكخراوى بةطةِرخستنى نَيسةرجةم ئةو ف تآبينى :
 .ةطرنئتؤماركراون و نيشانةكةيان نيشتمانى نيية هةمان نيشانة طشتييةكة هةَل 

 
 ععمة عامة 

يل الـيت  ععمة رددتها منظمة الطريان املـدني الـدولي لتكـون ععمـة عامـة لسـلطة التسـج       
 دولية على أسس غري وطنية .  قامم بتسجيل الطائرم لدى وكالة تشغيل

ى أسـس غـري   مجيع الطائرات التابعة لوكالة تشغيل دولية اليت مت تسجيلها علـ  –معرظة. 
وطنية ستحمل نفس  الععمة العامة.

( References: Annex 7 ) 

 
 



 

424 

 

83. Common Mark Registering Authority 

The authority maintaining the non-national register or, where 

appropriate, the part 

thereof, in which aircraft of an international operating agency 

are registered. 

 

 نةى طشتىدةستةآلتى تؤمارى نيشا
ى ة تؤمارككات ئةو دةستةآلتةية كة ثارَيزطارى لة تؤمارى نانيشتيمانى يان بةشَيكى دة

 ية .ةوَلةتيَيودفِرؤكةكةى ثَيوة كراوة , ئةو دةستةاَلتة سةر بة ِرَيكخراوى  تؤمارى ن
 

 سلطة تسجيل الععمة العامة 

ل طـائرم  بهـا مت تسـجي   السلطة اليت حتافظ على التسـجيل غـري الـوطين أو جـزء منهـا الـيت      
 تابعة ات وكالة تسجيل دولية .

 
( References: Annex 7 ) 

 

84. Common Point 

A point on the surface of the earth common to the paths of two 

aircraft, used as a basis for describing longitudinal separation 

minima (e.g. significant point, waypoint, navigation aid, fix). 

Note.— Common point is not used for operational purposes or 

in pilot- controller  communications. 

 

 خاَلى هاوبةش
َينرَيت ةكارئةه، ب خاَلَيكة لةسةر ِرووى زةوى كة هاوبةشة لة  نَيوان ئاراستةى دووفِرؤكة

َيطا، رلةسةر  َيكان فِرؤكةكان )منونة خاَلى طرنط ، خاَلوةك بنةما بؤ جياكردنةوةى  نَيو
 خاَلى جَيطري(
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ان خاَلى هاوبةش بةكارناهَينرَيت بؤ مةبةستةكانى بةطةِرخسنت ي : تَيبينى
 بةكارناهَينرَيت بؤ ثةيوةندييةكانى كابتنى فِرؤكةكة.

  

 النقطة املشرتكة
صـل  دم كأسـاس لتطبيـق الف  نقطة على سطح األرض مشرتكة بني مساري طائرتني ، تسـتخ 

تة (.بني الطائرات ) مثل النقطة اهلامة ، والنقطة على الطريق ، والنقطة الثاب
لطائرم .معرظة:  ال تستعمل النقطة املشرتكة الغراض التشغيل  او التصاالت قائد ا

( References: Doc 4444 ) 

  

85. Communication 

The process of exchanging information from one party to 

another. 

 ثةيوةندى
 كردةى ئاَل و طؤِرى زانيارييةكانة لةاليةكةوة بؤ اليَةكى تر .

 
 االتصال
 .آلخر طرف من املعلومات تبادل عملية

 
( References: Doc 9824 ) 

 

86. Communication Centre 

An aeronautical fixed station which relays or retransmits 

telecommunication traffic from (or to) a number of other 

aeronautical fixed stations directly connected to it. 
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 مةَلبةندى ثةيوةندىيةكان
 نديـةكانى وَيستطةيةكى جَيطريى فِرؤكةوانية هةَلدةسـتَيت بـة طـؤِرين يـان ثةخشـى ثةيوة     

 مجوجؤَلى هةوايى لة 
ةو بـ يوةنديان وَيستطة جَيطريةكانى فِرؤكةوانى كة راستةوخؤ ثة) يان  بؤ ( ذمارةيةك لة 

 وَيستطةيةوة هةية .

 

 اإلتصاالت مركز 
عـدد مـن    (حمطة طريان ثابتة تقوم بتحويل أو بـث إتصـاالت احلركـة اجلويـة مـن ) أو ات      

 حمطات الطريان الثابتة اليت هلا ععقة مباشرم بها. 
 ( References: Annex 10 Volume II ) 

 

 
 

87. Communication Transaction Time 

The maximum time for the completion of the operational 

communication transaction 

after which the initiator should revert to an alternative 

procedure. 
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 ماوةى ثةيوةندى كردن/كردنى ثةيوةندى
ستة َيويدرَيذترين ماوة بؤ تةواوكردنى كارى ثةيوةندى بةطةِرخسنت دواى ئةوة  ث

 .خاوةنى بريؤكةكة ثةناى بؤ ببات  بؤ كردنى ِرَيكارَيكى تر 

 
 االتصال معاملة مدم

 إت املبـادرم  صارب بعدها يلجأ أن ينبغي اليت تشغيلي اتصال معاملة إلكمال القصوى املدم 

 .بديل إجراء
 

( References: Doc 9869 ) 

   

88. Competency 

 A combination of skills, knowledge and attitudes required to 

perform a task to the prescribed standard.  

 

 لَيهاتويى

ارَيك  كردنى كةجَيكؤمةَلَيك ثسثؤِرى و  لَيزانى  و زانست و هةَلويستى ثَيويستة بؤ جَيب
 لةسةر ئاستى داواكراو .

 
 الكفاءم

 .املطلوي املستوى على مهمة ألداء الععمة واملواقف واملعرفة املهارات من جمموعة هي
 

(References: Annex 1, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and 

Volume 6, Doc 1002) 
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89. Competency 

The combination of knowledge, skills and attitude to perform a 

task to the required standards in accordance with the State 

regulatory requirements. 

 

 لَيهاتويى
ارَيك بة مدانى كةجناتَيكةَلةيةكى زانياري و ثسثؤِرى و لَيزانى و هةَلوَيستى ثَيؤيست بؤ ئ

 دةوَلةت . ئاستَيكى داواكراو بةثَيى داواكاريية فةرمييةكانى
 

 الكفاءم
ا ملتطلبات طلوي وفقمزيج من املعرفة واملهارات واملواقف الععمة ألداء مهمة على املستوى امل

 الدولة الرمسية .
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 
90. Competency-Based Training and Assessment 

Training and assessment that are characterized by a 

performance orientation, emphasis on standards of performance 

and their measurement, and the development of training to the 

specified performance standards. 

Note.— This training process is derived from a job and task 

analysis and is focused on the achievement of well-defined 

benchmarked standards of performance as opposed to training 

programmes simply focused upon the acquisition of prescribed 

levels of experience. 
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 ِراهَينان و هةَلسةنطاندن لةسةر بنةماى لَيهاتويى
ر نة لةسةكردئةو ِراهَينان و هةَلسةنطاندنةية كة بؤ ئاِراستةى دَلنيايى و جَيبةجَي

ةى كة  ستانئاستةكانى كردن و ثَيوانةكردن و ثَيش خستنى ِراهَينان بةثَيى ئةو  ئا
 دانراوة بؤ جَيبةجَيكردن .

مان و وةى فةرردنةكَينانة هةَلهَينجراوة )وةرطرياوة(  لة شي : ئةم ثِرؤسةي ِراه تَيبينى
ة بئةركةوة   جةخت لةسةر طةيشتنى ئاستةكانى جَيبةجئ كردن دةكات بةراورد 

نطى بة ة طركثَيوانةكان و بة ثَيضةوانةى بةرنامةى ِراهَينانة ئاسايية دياريكراون 
 بةدةستهَينانى ئاستةكانى شارةزايى دةدات. 

 
 الكفاءم على القائمان التقييمو التدريب

ــى مســتويات األ     ــد عل ســها داء وقياالتــدريب والتقيــيم املتســمان بالتوجــه حنــو األداء والتأكي
 وتطوير التدريب وفقا ملستويات األداء احملددم.  

كـز علـى   هته العملية التدريبية مستمدم من حتليـل للوظيفـة واملهمـة وهـي تر     –معرظة 
ركـز  ب الـيت ت باملعايري وحمددم متاما على عكـس بـرامج التـدري     بلوغ مستويات أداء مقارنة

 ببساطة على إكتساي مستويات اخلدم املقررم.

 
( References: Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 Volume 2 and 

Volume 6 ) 
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91. Competency Element 

An action that constitutes a task that has a triggering event and 

a terminating event that clearly defines its limits, and an 

observable outcome. 

 

 لَيهاتويىِرةطةزى 
كؤتايى  اوَيكيشوودِرِرَيكارَيكة كارَيك بةدى دَينَيت  بة ِرووداوَيك دةست ثَيدةكات و بة 

 ية.ثآ دةهَينَيت و سنورةكانى بة ديارى ئاشكراية و ئاماجنَيكى دياريشى هة

 
 عنصر الكفاءم

يجـة  إجراء يشكل مهمة هلـا رـدث يبـدأها ورـدث ينهيهـا  ويـبني بوضـوح رـدودها ولـه نت         
 رم للعيان. ظاه

 
( References: Annex 1, Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 

Volume 2 and Volume 6, Doc 1002 ) 
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92. Competency Framework 

A competency framework consists of competency units, 

competency elements, performance criteria, evidence and 

assessment guide and range of variables. Competency units, 

competency elements and performance criteria are derived 

from job and tasks analyses of procedure designers and 

describe observable outcomes. 

 

 ضوارضَيوةى لَيهاتويى / سنورى لَيهاتويى
 ،هـــاتويى ةشـــةكانى لَيهـــاتويى ، ِرةطـــةزةكانى لَيضوارضـــَيوةى لَيهـــاتويى ثَيـــك دَيـــت لـــة ب

ةكانى رى ، بةشــثَيوانــةكانى كــاركردن ، ِرَيبــةرى هةَلســةنطاندن لةطــةَل كؤمــةَلَيك طؤِرانكــا 
ــةكان و    ــةرى راَِيَيكاريي ــار و دان ــةوةى ك ــى كردن ــانى لةش ــاتويى و ئامِرازةك ــلَيه ت ، ةردةطريَي

     ئةجنامةكانيش دةكرَيت تَيبينى بكرَيت.
  

 الكفاءم إطار
 وتقيـيم،  ثباتإ ودليل أداء، ومعايري كفاءم، وعناصر كفاءم، وردات من الكفاءم إطار يتكون

 حتليـل  مـن  األداء ومعـايري  وعناصـرها  الكفـاءم  ورـدات  وتستخلص .املتغريات من وجمموعة

 .ميكن معرظتها نتائج وتصف اإلجراءات، مصممي ومهمات عمل

 
( References: Doc 9906 Volume 2, Doc 9906 Volume 6 ) 

 

 

93. Competency Unit 

A discrete function consisting of a number of competency 

elements. 

 يةكةى لَيهاتويى
 ئةركَيكى ديارة ثَيك هاتوة لة ضة ند ِرةطةزَيكى  لَيهاتويى.
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 وردم الكفاءم
 وظيفة مميزم تتكون من عدد من عناصر الكفاءم.

 

( References: Annex 1, Doc 9841, Doc 9868, Doc 9906 

Volume 2 and Volume 6, Doc 1002 ) 

 

94. Complacency 

The degradation of vigilance in a situation. 

 كةم تةرخةمى
 دواكةوتن يان كةمبونةوةى ئاطايى لة يةكَيك لة بارودؤخةكاندا .

  

 التهاون

 .األوضا  أرد يف اليقظة تدهور

 

( References: Doc 9824 ) 

 

95. Completeness 

The primary quality parameter describing the degree of 

conformance of a subset of data compared to its nominal 

ground with respect to the presence of objects, associations 

instances, and property instances. 

 

 تةواوى/ تةواو
ت بة اس دةكابكان ة بنةِرةتييانةية كة ثلة سازى بابةتة زانيارييةيثَيوةرة جؤرايةتي ئةو

 ا .ةنداريدخاو بةراورد بة زةمينةكةى لةطةَل ِرةضاوكردنى ئامانج و هةل و مةرجةكان  و
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 الكمال
ع رضـيتها مـ  املعايري النوعية األساسية اليت تصـف درجـة توافـق مواضـيع بيانـات مقارنـة بأ      

 .نظر اإلعتبار األهداف واحلاالت املصاربة وامللكياألخت ب

 

( References: Doc 9881 ) 

96. Compliance 

The state of meeting those requirements mandated through 

regulation. 

 

 ثةيِرةوكردن / بةطوَيكردن
 ةيى.راوثابةند بوون بةو مةرجانةى كة دانراون لة ميانى ضةند ِرَينماييةكى ِرَيكخ

  

 اإلمتثال
 رالة الوفاء بتلك الشروط امللزم بها من خعل اللوائح التنظيمية. 

 
( References: Doc 9841 ) 

 

97. Compliance Checklist (CC) 

Assists the State in ascertaining the status of implementation of 

ICAO Standards and 

Recommended Practices (SARPs) and in identifying any 

difference that may exist between the national regulations and 

practices and the relevant provisions in the Annexes to the 

Convention. 
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 ليستى ثَيداضونةوةى ثةيِرةوةكان
ــث        ــةما و ِراسـ ــةو  بنـ ــةجَيكردنى ئـ ــة جَيبـ ــابوون لـ ــؤ دَلنيـ ــةدات بـ ــةتى وآلت ئـ دة اريارمـ

نينـى  تى بـؤ زا نَيودةوَلةتييانةى كة دةرضـوون لـة ِرَيكخـراوى فِرينـى شارسـتانى نَيودةوَلـة      
ةى كة ياسايان هةرجياوازييةك كة هةبَيت لة بةلََطةو  و كردة نيشتمانييةكان و ئةو بةندة

 ثةيوةسنت بة ثاشكؤى ِرَيكةوتننامةكانةوة .
  

 

قائمة مراجعة اإلمتثال
منظــة  أكـد مـن تطبيــق القواعـد والتوصـيات الدوليــة الصـادرم عـن      تسـاعد الدولـة علــى الت  

مارسات وائح واملالطريان املدني الدولي وعلى التعرف على أي إختعف قد يكون قائما بني الل
 الوطنية واألركام ذات الصلة يف معرق اإلتفاقية. 

 

 

( References: Doc 9735 ) 
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98. Computer 

A device which performs sequences of arithmetical and logical 

steps upon data without human intervention. 

Note.— When the word “computer” is used in this document it 

may denote a computer complex, which includes one or more 

computers and peripheral equipment. 

 

 كؤمثيوتةر
ةكةكان اى يدةزطايةكة ضةند كردةيةكى دروستى  ذمَيرةيى بةسةر زانياريية يةك لة دو

 دةهَينَيت بآ دةستكاريكردن  لة اليةن مرؤظةوة.
 مارةيةكةر ذ: دةكرَيت وشةى كؤمثيوتةر بةكاربهَينرَيت لةم بةَلطةيةدا لةس تَيبينى

 كؤمثيوتةر و ضةند بةشَيكى ترى ثَيوةلكَينراو. 
  

 الكومبيوتر
 ون تدخلة بدجهاع جيري على البيانات جمموعة متعاقبة من اخلطوات احلسابية واملنطقي

 اإلنسان. 
تشتمل  وعاتقد تستخدم كلمة " كومبيوتر " يف هته الوثيقة للداللة على جمم معرظة:

 على جهاع أو أكثر من  أجهزم الكومبيوتر والوردات الطرفية املوصلة به.

 
( References: Doc 4444 ) 

 

99. Computer-Based Systems 

Systems operating from pre-assembled aeronautical databases. 

Systems include, but are not limited to, area navigation 

systems, flight management systems, flight planning systems, 

flight simulators, computer modelling and design systems. 
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 ئةو سيستمانةى بة كؤمثيوتةرةوة بةندن
ك ى و ثَيةوانضةند سيستمَيكة كارئةكةن لةسةر بنةماى زانياريية تايبةتةكان بة فِرؤك

تمى سيس وهاتووة لة سيستمى كةشتييوانى دةظةر و سيستمةكانى بةِرَيوةبردنى طةشت 
نى ثالن بؤ طةشت و تاقيطةكانى ِراهَينان لةسةر فِرين و سيستمى ديزاينكرد

 )نةخشاندنى( كؤمثيوتةر و شتى تر.
 

 الكومبيوتراألنظمة املعتمدم على 
نظم  وطقة أنظمة تشتغل من قواعد بيانات خاصة بالطريان تشتمل على نظم معرة املن

يم تصم إدارم الررلة ونظم التخطي  للررلة وخمتدات التدريب على الطريان ونظم
 الكومبيوتر وغريها.  

( References: Doc 9881 ) 

 

100. Computer-Based Training 

Training involving instructional aids, such as computers and 

tablets. Computer-based training may encompass the use of 

CD-ROMs as well as web-based training (commonly referred 

to as eLearning). 

 
 تةررَِِاهَينان لةسةر كؤمثيو

تةرو مثيوئةو ِراهَينانةى ثشت بة  هةندَيك رَيطاى فَيركردن ئةبة ستَيت وةكو كؤ
َل ِراهَينان لةطة CDدةزطاكانى تر هةروةها ِراهَينان بة كؤمثيوتةر بة بةكارهَينانى 

 ت.ةكرَيدلةسةر تؤِرى ماَلثةرةكان كة بة ناوى )فَيركردنى ئةلةكرتؤنى( ناوةزةد 
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 احلاسوي التدريب القائم على 
شمل ة وقد يلوريالتدريب التي يستند ات بعض الوسائل التعليمية كاحلواسيب واألجهزم ال

 ائم علىالق التدريب القائم على احلاسوي إستخدام األقراص املدجمة فضع عن التدريب
 " التعليم األلكرتوني "(.   شبكة الويب ) ويشار ات ذلك عادم بعبارم

 

(References: Doc 1002) 

 

 

101. Computer Reservation System (CRS) 

Electronic (computer) repository of information about a 

passenger’s travel itinerary, for example, passenger details, 

itinerary, ticket information, and address. 

 

 سيستمى طرتنى ئامَيرى / ئامَيرة طرتن
ةى ة ئاراسـت رتؤنيية )لةسـةر كؤمثيوتـةر( تَييـدا زانيارييـةكان سـةبارةت بـ      تؤمارَيكى ئةلك

سـتةى  و ئاِرا َيـوا و طةشـتيار  سةفةرى ِرَيـوا و طةشـتيارى تَيدايـة وةكـو وردةكـارى لةسـةر رِ      
 سةفةرةكةى و زانيياريةكانى تكتى سةفةرةكة و ناونيشانى ........ هتد.

  

 اآللي احلجز نظام
 تفاصيل مثع الركاي، سفر مسار بشأن معلومات يتضمن بيوتر (الكم الكرتوني ) على سجل

 .اخل والعنوان، السفر تتكرم عن ومعلومات السفر الراكب ومسار عن
 

 ( References: Doc 9944 )   
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102. Concession 

The right to operate a certain commercial activity at the airport, 

commonly on an exclusive basis and usually at a specified 

location. 

 

 )جيياكارى(مايف ئيمتياز
ةدا ، ِرؤكةخانفمايف خستنةكار يان بةِرآ كردنى ضاالكييةكى بازرطانى دياريكراوة لة  ناو 

 ت .زؤر جار لةسةر بنةماى قؤرخ كردن )حصرى( و لة شوَينَيكى دياريكراودا دةبَي
  

 رق اإلمتياع
قع   مورق تشغيل نشاط جتاري معني يف املطار ، غالبا على أساس رصري ، وعادم يف

حمدد.
  

( References : Doc 9562 ) 
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103. Conclusion Stage 

A period during a SAR incident when SAR facilities return to 

their regular location and prepare for another mission. 

 
 قؤناغى كؤتايى كار/ ئاكام

ةوةى ا طةِرانتات  ئةوماوةيةيةكة  لة  كاتى ِرووداو بؤ طةِران و فرياكةوتن دةست ثَي ئةك
َيكى بؤ كار زييانخؤيان و ئامادة سايةكةكانى طةِران و فرياكةوتن بؤ شوَينة ئاسايةكانى 

 تر.
  

 مررلة إنتهاء املهمة 
ادي عها العموق الفرتم خعل رادثة البحث واإلنقاذ رني تعود وردات البحث واإلنقاذ ات

لإلعداد ملهمة أخرى.
 References : Doc 9731 Volume II and Volume III ) ) 

 

104. Cone of Silence 

A gap in coverage above a radar due to the limitations of the 

antenna performanceat high elevation angles.  

 
 قوضةكى بآدةنطى / قوضةكى كث

ؤشة وة لة طَينابؤشاييةكة لة  ناوضةى داثؤشني لةسةروى ِرادارةوة بةهؤى سنوردارى ئةنت
 زؤر بةرزةكاندا .

 

 خمروط الصمم
 فا  .إلرتبب حمدوديات اهلوائي يف الزوايا عالية افجوم يف الكشف فوق الرادار بس

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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105. Conference Communications 

Communication facilities whereby direct speech conversation 

may be conducted between three or more locations 

simultaneously. 

 ثةيوةندى كؤنطرةكان
ك خؤ لةيةستةوازَيكى ثةيوةنديية كة بةهؤيانةوة دةتوانرَيت ثةيوةنديى ِراضةند ئامِر

 رَيت لة نَيوان سآ شوَين يان زياتردا.كاتدا دابني بك
 
 اخلاصة باملؤمترات تصاالت اإل

 وقم ثر يفميكن من خعهلا تأمني إتصال مباشر بني ثعثة مواقع أو أك وسائل إتصال
 وارد.

 
( References: Annex 11 ) 
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106. Configuration (as applied to the aeroplane) 

A particular combination of the positions of the moveable 

elements, such as wing flaps and landing gear, etc., that affect 

the aerodynamic characteristics of the aeroplane. 

 ثَيكهاتةكان ) وةكو بؤ فِرؤكة بةكارئةهَينرَيت(
لؤكى ن وخكؤمةَلَيك  شوَينى بةشة جوآلوةكانة كة دياريكراون وةكو تةختى باَلةكا

 .نيشتنةوة و شتى تر كة كار ئةكةنة سةر هةَلس و كةوتى دينامييكى فِرؤكة
 

  مستخدم للطائرم ()كما  اخلصائص
ا وط وغريهجمموعة معينة من مواقع العناصر املتحركة مثع لورات األجنحة وعجعت اهلب

اليت تؤثر على اخلصائص الديناميكية للطائرم
( References: Annex 8 ) 

 
107. Configuration Deviation List (CDL) 

A list established by the organization responsible for the type 

design with the approval of the State of Design which identifies 

any external parts of an aircraft type which may be missing at 

the commencement of a flight, and which contains, where 

necessary, any information on associated operating limitations 

and performance correction. 

 ِرةوشةكانليستى طؤِرانكارى 
ت و كرَيليستَيكة لةاليةن دةزطاي بةرثرس لة ديزاينى جؤرى فِرؤكةكةوة ئامادةئة

َيدا تؤكةكةى فِر لةاليةن واَلتى ديزاينةرةوة ثةسةندكراوة تيايدا ئةو  بةشانةى دةرةوةى
تةكة يس، ل نيشان ئةدرَيت كة ِرووبةِروى ون بون ببنةوة لة كاتى طةشتى فِرؤكةكةدا

ةكةى ِرؤكفزانياري ثةيوةست بة سنورةكانى كارثَيكردن و ِراست كردنةوةى كاركردنى 
 تَيداية بؤ كاتى ثَيويست.
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 تغيري اخلصائص قائمة 

قـة  ها مبوافقائمة يتم إعدادها من قبل املؤسسة املسؤولة عن تصميم نو  الطـائرم مت وضـع  
 دولة التصميم تبني 

ضـرورم  رالة ال كن أن تفقد أثناء الررلة كما قد تتضمن يفأجزاء الطائرم اخلارجية اليت مي
أية معلومات تتعلق بتقييدات التشغيل وتصحيح األداء

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 9760, Doc 9868) 

 

 
 

108. Conflict 

A situation where there is a risk for collision between aircraft 

and/or vehicles. 

 

 ان/ ثياكَيشانادثَيكد
 كان.ةليان  ئؤتؤمبي/دؤخَيكة كة تَييدا مةترسى ثياكَيشانى تَيداية لة نَيوان فِرؤكةكان و 

 تعارض
 .املركبات أو/و ئراتالطا بني التصادم خطر فيه يوجد وضع

 
( References: Doc 9830 ) 
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109. Conformity 

The state of meeting established criteria, standards, 

specifications and desired outcomes. 

 

 هاوتابوون / وةك يةك بوون
اجنة ئام بارودؤخى ثابةندبوونة بة ثَيوةر و بنةما ثَيوانةييةكان و ِرةوشةكان و

 ياركراوةكان.د

 

 املطابقة
رالة الوفاء باملعايري والقواعد القياسية واملواصفات والنتائج املنشودم.

( References: Doc 9841 ) 

 

110. Congested Area 

 In relation to a city, town or settlement, any area which is 

substantially used for residential, commercial or recreational 

purposes. 

 جةجناَلشوَينى 
ة لـ  يةية كـة  طاى نيشتةجَيبوون ,   ئةو  ناوضةسةبارةت بة شار يان شارؤضكة يان كؤمةلََ

ى يــان بنةِرةتــدا بــةكاربهَينرَيت بــؤ مةبةســتى كــات بةســةربردن يــان مةبةســتى بازرطــان   
 نيشتةجَيبوون.

 بالسكان زدهةاملنطقة امل

شـكل جـوهري   هـي أي منطقـة الـيت تسـتخدم ب     سـتوطنة املبلدم َأو الدينة أو باملفيما يتعلق 
 لألغراض الرتفيهية أو التجارية أو السكنية. 

 
( References: Annex 6  Part III ) 
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111. Congested Hostile Environment 

A hostile environment within a congested area. 

 

 ثيسبوو( زيان بةخش (ذينطةيةكى جةجناَلى
 توان .انيشدهةر ذينطةيةكى ) ثيسبوو( يان زيانبةخش كة ناوضةيةكى جةجناَل بَيت بة 

 مزدهة ومضرمبيئة 

 مضرم ضمن املنطقة املزدهة بالسكان. أي بيئة
 

( References: Annex 6  Part III ) 

 

 

112. Consignment 

One or more packages of dangerous goods accepted by an 

operator from one shipper at one time and at one address, 

receipted for in one lot and moving to one consignee at one 

destination address. 
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 بار/ بارطة
ةرةوة كارثَيكـ  ثَيضراوةيةك) كؤَلَيك(  يان زياتر لة كاآلى ترسناك ثةسـةندبكرَيت لةاليـةن  

 يــةنَيكىاللــة باربــةرَيك وةرطريابَيــت بــؤ يــةك جــار و بــؤ يــةك ناونيشــان  بنَيردرَيــت بــؤ  
 دياريكراو و ناونيشانى مةبةست.

 
 الشحنة

رـد ملـرم   غل مـن شـارن وا  رعمة واردم أو أكثر من السـلع اخلطـرم مت قبوهلـا مـن قبـل املشـ      
 قصود. واردم ولعنوان وارد مت إستعمها وإرساهلا ات اجلهة املعنية وللعنوان امل

 
( References: Annex 18 )  

 

113. Constant False Alarm Rate ( CFAR) 

A thresholding technique used to reduce false alarms ( noise, 

clutter, etc. ) to a quasi – constant level. Also known as 

constant false alarm regulation. 

 

 تَيكِراي بة ئاطابونة نادروستةكان
ى دؤخ هةر تةكنيكَيك بةكاربهَينرَيت بؤ كةمكردنةوةى بارى )راضَلةكاندن( يان

كة  جَيطري َيكىبةئاطابوونة نادروستةكان )ذاوةذاو يان غةَلبةغةَلب و شتى تر( بؤ ئاست
 دروست.ى ناَيت ناوبربَيت بة زانياريية ورياكارةكانى)ئاطابونةكانى (جَيطريبتوانر

 معدل التحتيرات غري الصحيحة 
غريها ( وأية تقنية تستخدم لتقليل راالت التحتيرات غري الصحيحة ) ضوضاء أو تشوي  

 يحة.  ات مستوى ثابم واليت ميكن تسميتها بتعليمات التحتيرات الثابتة غري الصح

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 
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114. Consultation 

Discussion with a meteorologist or another qualified person of 

existing and/or expected meteorological conditions relating to 

flight operations; a discussion includes answers to questions. 

 رَِِاوَيذ 
ر تهاتوى ن لَيدن لةطةَل ثَيش بينةرَيكى كةش و هةوا يان هةركةسَيكى  شارةزا ياباسكر

ة دى بلةبارةى بارودؤخةكانى كةشناسى ئَيستا و دؤخى ضاوةِروانكراو كة ثةيوةن
 ثرؤسةكانى فِرينةوة هةبَيت , كؤى باسةكةش وةآلمى ثرسةكانى تَيدابَيت.

  

 اإلستشارم
ملتوقعـة  اآخر مؤهل رول األروال اجلوية السـائدم أو  مناقشة مع منيبء جوي أو أي شخص 

 اليت تتعلق بعمليات الطريان وتتضمن املناقشة إجابة على األسئلة. 
( References: Annex 3 ) 

 
115. Continuing Airworthiness 

The set of processes by which an aircraft, engine, propeller or 

part complies with the applicable airworthiness requirements 

and remains in a condition for safe operation throughout its 

operating life. 

 

 دروستى بؤ فِرين / تؤكمةيى فِرينبةردةوامى 
ن ئةو كانى ياوانةكؤمةَلَيك  ثرؤسةية بؤ دَلنيابوون لةوةى كة بزوَينى فِرؤكةكة يان ثةر

ت توانرَيان دةثةيوةندييان هةية بة تؤكمةيى هةواييةوة لة بارَيكدبةش و ثارضانةى كة 
 ِرؤكةكةفتى( بة كاربهَينرَين بؤ كردةكانى خستنةكار بة شَيوازَيك بَيوةيى ) سةالمة

 دةستةبةربكات.
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 إستمرارية اجلدارم اجلوية ) صعرية الطريان (

ئرم أو أو مرورــة الطــاجمموعــة مــن العمليــات يــتم خعهلــا التأكــد مــن أن حمــرك الطــائرم  
تشـغيل  مليـات ال عاألجزاء اليت تتعلق مبتطلبات اجلدارم اجلوية يف رالة ميكن إسـتخدامها يف  

 بشكل يضمن سعمة الطائرم.  
( References: Annex 6 Part I, Part II, and Part III, Annex 8, Doc 

9760 ) 

 

117. Continuous Climb Operation (CCO) 

An operation, enabled by airspace design, procedure design and 

ATC, in which a departing aircraft climbs without interruption, 

to the greatest possible extent, by employing optimum climb 

engine thrust, at climb speeds until reaching the cruise flight 

level. 

 ةِرانى بةردةوام/ بةرزبونةوةى بةردةوامكردةى هةَلط
يةكانى اسـانكاري كردةيةكة  دةتوانرَيت  لـة ِرَيطـةى ديزاينـى كايـةى ئامسـانى و ِرَيكـار و  ئ      

ــة  ضــاودَيرانى مجوجــؤَلى هــةوايى كــة فِرؤكةيــةك فــِري و  فِرطــةى بةجَيهَيشــتبَيت    ) وات
ى ثاَلنــةر  وثــةِرى هَيــزى هةَلطــةِرا (  ئــةجنام بــدرَيت   تــا  ســنورَيك كــة بتوانرَيــت  ئة      

ةو ئــةرز( تــا بزوَينــةرةكانى تَييــدا بــةكاربهَينرَيت بــؤ بةرزبوونــةوة بةخَيراييــةكى زؤر)بــ
 .ئاستةى كة فِرؤكةكة ئةطاتة هةواي خؤى يان بةرزى خؤي 

 

 عملية التسلق املستمر
راقبـة  هي عملية ممكنة التنفيت عن طريـق تصـميم اجملـال اجلـوي وإجـراءات وتسـهيعت م      

 رــد ممكــن كــة اجلويــة تقــوم الطــائرم املغــادرم أثناءهــا بالتســلق دون توقــف ات أقصــى احلر
تم بلــوغ وتســتخدم احلــد األقصــى لقــوم دفــع احملــرك يف التســلق وبســرعة متزايــدم ات أن يــ 

 مستوى الطريان املستقيم. 
( References: Doc 9992, Doc 9993 ) 
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118. Continuous Descent Final Approach (CDFA) 

A technique, consistent with stabilized approach procedures, 

for flying the final approach segment of a non-precision 

instrument approach procedure as a continuous descent, 

without level-off, from an altitude/height at or above the final 

approach fix altitude/height to a point approximately 15 m (50 

ft) above the landing runway thres hold or the point where the 

flare manoeuvre should begin for the type of aircraft flown. 

 

 نزيكبونةوةى كؤتايى بة نيشتنةوةى بةردةوام / نزم بونةوةى بةردةوام
ــت , فِرؤك      ــايى  دةكرَي ــةوةى كؤت ــةى نزيكبون ــة ناوض ــِرين ل ــةكنيكى ف ــة ت ــة ل ــة جؤريك ةك

ةى لــة ئـةفِرَيت  بــة نزيـك بونــةوةى ئـامَيريى درشــت و نزمبونـةوةى بــةردةوام وةك ئـةو     
 بةرزيــدا َيكارةكــانى نزيكبونــةوةى بةردةوامــدا هــاتوة ،  بَيئــةوةى  فِرؤكةكــة لةيــةك      ِر

كردن ؤ دةسـتثيَ بـ مبَينَيتةوة،  بة دةستثَيكردن لةبةرزييةك يان لةسةر خاَلَيكى ديـاريكراو  
 50ة ى نزيك لبة نزيكبونةوةى كؤتايى يان لةسةر خاَلى دياريكراوةوة تا خاَلَيك لة بةرز

يسـت  ( يـان لةسـةر خاَلَيـك كـة ثَيو    Thres holdةسـةر ِرؤخـى فِرطـة )   مـةتر( ل  15ثآ )
ى ةى بـةثيَ بكات فِرؤكةكة مناوةرة بكات بؤ بةرزكردنةوةى لوتى فِرؤكةكة ثَيش نيشـتنةو 

 جؤرى فِرؤكةكة. 
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 املستمر بالنزول النهائي االقرتاي 

 بـالنزول  دقيقالـ  غـري  اآللـي  االقـرتاي  بـإجراءات  النهـائي  االقـرتاي  قطـا   يف للطريان تقنية 

ابتـداء   وذلـك  ،ارتفـا   أي علـى  الثبات وبدون املستمر، االقرتاي إجراءات متسقة مع املستمر،
 علـى  نقطـة  ايـة ولغ النهـائي أو فوقهـا   االقرتاي لبدء احملددم النقطة فوق علو أو ارتفا  من

 بغـي ين اليت النقطة فوق أو اهلبوط مدرج فوق عتبة تقريبا قدم ( 50)  مرتا 15 مسافة

 .الطائرم طراع رسب اهلبوط قبيل الطائرم مناورم رفع مقدمة فيها تبدأ أن

 
( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9365 ) 

 
119. Continuous Descent Operation (CDO) 

An operation, enabled by airspace design, procedure design and 

ATC facilitation, in which an arriving aircraft descends 

continuously, to the greatest possible extent, by employing 

minimum engine thrust, ideally in a low drag configuration, 

prior to the final approach fix /final approach point. 
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Note 1.— An optimum CDO starts from the top of descent and 

uses descent profiles that reduce segments of level flight, noise, 

fuel burn, emissions and controller/pilot communications, while 

increasing predictability to pilots and controllers and flight 

stability. 

Note 2.— A CDO initiated from the highest possible level in 

the enroute or arrival phases of flight will achieve the 

maximum reduction in fuel burn, noise and emissions. 
 

 كردةى نيشتنةوةى بةردةوام
انى كارييةكاسانئاينى كايةى ئامسانى و ِرَيكار و كردةيةكة دةتوانرَيت  لة ِرَيطةى ديز

ضةى تة ناويشتَوضاودَيرانى مجوجؤَلى هةوايى يةوة جَيبةجَيبكرَيت، ئةو فِرؤكةية كة طة
رهَينانى ة  بةكاو ب فِرؤكةخانة  بة بةردةوامى نزمئةبَيتةوة  تا دوا سنور  بةوثةِرى توانا

كرَيت بؤدواوة ان بنةوةى خوالنةوةى بزوَينةككةمرتين هَيزى ثاَلنةرى بزوَينةكان  , طةِرا
 ثَيش خاَلى نزيكبونةوةى كؤتايى .

آدةكات ةست ثد:  باشرتين كردةى نزمبونةوةى بةردةوام لة لوتكةى دابةزينةوة تَيبينى 
يسان و و هةآل مةنىو ئةو ِرَيرةوانة بةكارئةهَينرَيت كة تياياندا ذاوةذاو و سوتانى سوتة

وانا و تَيييدا و ت ان ضاودَيرة ئامسانييةكان و فِرؤكةوان كةم ببنةوةثةيوةندييةكانى نَيو
ارام ردن و ئنى كبة ئاطابونى ضاودَيرانى ئامسانى و فِرؤكةوان زياتر نةبَيت بؤ ثَيش بي

 بوونى طةشتةكة .
  ت لة:  كردةى نزمبونةوةى بةردةوام لةبةرزترين ئاستةوة بة دةست دَيتَيبينى 

وانا توثةِرى ا ئةتقؤناغةكانى طةيشتنى طةشتةكة  و   بِرى سوتةمةنى  ِرَيرةوةكةدا يان لة
رى ئةو ثة ( تاكةم بةكارئةهَينرَيت لةطةَل كةمرتين  بَيزاركردن وهةآليسان)دةرثةِرين

 توانا. 
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عملية النزول املستمر
راقبـة  هي عملية ممكنة التنفيت عن طريـق تصـميم اجملـال اجلـوي وإجـراءات وتسـهيعت م      

د  أقصـى رـ  ة اجلوية تقـوم الطـائرم الواصـلة  أثناءهـا بـالنزول  بصـورم مسـتمرم  ات       احلرك
 لسحب قبلممكن وتستخدم احلد األدنى لقوم دفع احملرك ويف ظروف إخنفاض مثلى لتكون ا

 نقطة اإلقرتاي النهائي.  
ول : تبدأ عملية نـزول مسـتمر مثلـى مـن قمـة النـزول وتسـتخدم مسـارات نـز          1معرظة 
بني  اإلتصاالتوقطاعات الطريان  املستقيم والضوضاء وإررتاق الوقود واإلنبعاثات تقلل من 

 رلة. قرار الراملراقب والطيار بينما تزيد قدرم   الطيارين واملراقبني على التنبؤ وإست
و مـن  : حتقق عمليـة نـزول مسـتمر مـن أعلـى مسـتوى ممكـن يف أثنـاء املسـار أ          2معرظة 

 . رد من ختفيض إررتاق الوقود والضجيج واإلنبعاثات مرارل وصول الررلة  أقصى
 

( References:  Doc 9931, Doc 9992, Doc 9993 Doc 9993 ) 

 

120. Continuous Wave (CW) 

The output of a laser which is operated in a continuous rather 

than a pulsed mode. In 

laser safety standards, a laser operating with a continuous 

output for a period greater than 0.25 s is regarded as a CW 

laser. 

 شةثؤىل بةردةوام
وةى ة شَيبئةجنامى  شةثؤىل تيشكى  لَيزةر كة بةشَيؤةي بةردةوام دةرئةضَيت  نةك 

ات بؤ وم ئةِردةواترثةيى ،  بةثَيى بنةماكانى سةالمةتى  ئةو لَيزةرةى كة بةشَيوةى  بةر
 ةنرَيت.ضركة تَيثةِرَيت  بةلَيزةرى شةثؤىل بةردةوام دائ 0.25ماوةيةك  كة لة 
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 موجة مستمرم
أن  السـعمة  قواعـد  وتـنص  .النبضـي  املنـوال  ولـيس  املسـتمر  باملنوال يعمل التي الليزر نتاج

 ليـزر  ديعتـ  الثانيـة  مـن  0.25  مـن  أكثـر  ملـدم  املسـتمر  املنـوال  علـى  يعمـل  الـتي  الليـزر 

 .املستمرم باملوجات
 ( References:  Doc 9815 ) 

 

 
121. Contour Line 

A line on a map or chart connecting points of equal elevation. 

 ئاستةكانهَيَلى 
اَلنة  و خاهَيَلَيكة لةسةر نةخشةكة  بة سةرجةم  ئةو خااَلنةدا ئةِروات ) يان ئة

 .دةطرَيتةخؤى( كة هةمان بةرزييان هةية 
 خ  املناسيب

 خ  على اخلارطة يتضمن نقاط إرتفاعاتها متساوية.
 

( References: Annex 4, Doc 8168 Volume II ) 
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122. Contrast Threshold  

The minimum value of the luminance contrast that the human 

eye can detect, i.e. the value which allows an object to be 

distinguished from its background (dimensionless). 

Note.— The contrast threshold varies with the individual. 

 

 ِرؤخى) سةكؤى( جياوازى
,   بينرَيتبرؤظ نزمرتين ئاست بؤ ضِرى يان  بؤ بةهَيزيى  ئةو رووناكية ى كة بة ضاوى م
ان ةوةى  يثشت بةواتا   نرخى ئةو شتةى كة دةتوانرَيت   ببينرَيت لة سةر تةختى ِرووى

 لةسةر ثشتةوةى .
مان ؤ هةبكسان نيية( : مةوداى ) قةمضى( بينينى كةسةكان دةطؤِردرَيت )ية تَيبينى
 دوورى.
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اإلختعفعتبة 
مييـز  تسمح لت أدنى رد لشدم الضياء ميكن للعني البشرية أن تراه ومبعنى آخر القيمة اليت

 الشيء من خلفيته. 

 بشكل مفرد.   اوتتتف إلختعف عتبة ا -معرظة. 
( References: Doc 9328 ) 

123. Contributing Factors 

Actions, omissions, events, conditions, or a combination 

thereof, which, if eliminated, avoided or absent, would have 

reduced the probability of the accident or incident occurring, or 

mitigated the severity of the consequences of the accident or 

incident. The identification of contributing factors does not 

imply the assignment of fault or the determination of 

administrative, civil or criminal liability. 

 هؤكارة هاوبةشةكان
ةيـةك  تَيكةَل )كردةوةكان( كارةكان يان هةَلـةكان يـان ِرووداوةكـان يـان بارودؤخـةكان يـان       

ؤى كـةم  ةبَيتـة هـ  لةوانة ،  نةبونيان يان سِرينةوةيان يان البردنيـان يـان خـؤىَل الدانيـان د    
ن كردنـــةوةى ِروداوةكـــان يـــان قةومانـــةكان يـــان كةمكردنـــةوةى كاريطـــةرى قـــةومان يـــا 

 ايـةت يــان ووداوةكـة ، ديـارى كردنـى هؤكـارة هاوبةشــةكان بـةماناى ديـاريكردنى هةَلـة ن       ِر
ــتان       ــيارَيتى شارس ــان بةرثرس ــارى ي ــاوان ك ــيارَيتى ت ــاريكردنى بةرثرس ــةماناى دي ــان ب ى ي

 كارطَيرى نايةت.
 العوامل املساهمة

عالتهـا أو  ا أو إبهـ األعمال أو األخطاء أو األرداث أو الظروف أو مـزيج منهـا الـيت يف رالـة غيا    
ث أو ري احلـاد جتنبها ستؤدي ات تقليل إرتماالت وقو  رادث أو واقعة أو تقلل من شـدم تـأث  

جراميـة  ؤولية اإلالواقعة . إن حتديد العوامل املساهمة ال يعين حتديد اخلطأ أو حتديـد املسـ  
 أو املدنية أو اإلدارية. 

( References: Annex 13 ) 
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124. Control Antenna 

An SSR antenna having a polar diagram which is designed to 

"cover" the side lobes of the main interrogating antenna. It is 

used to radiate a control pulse which if it exceeds in amplitude 

the associated interrogation signal at the input to the 

transponder, will cause the transponder to inhibit responses to 

the interrogation pulses. Modern SSR have the control elements 

built into the main array. The control antenna is also known as 

the SLS ( side – lobe suppression ) antenna.  

 

 ئةنتَيناى كؤنرتؤَل
رييةوة  نةخشـةيةكى جةمسـة  ِرادارى طةِرؤكى الوةكيية   بـة   ( SSRئةنتَيناى سيستمى )

تمى رةكى سيسديزاين كراوة بؤ داثؤشينى ترثةكانى )ئةم الوالى( التةنيشتى ئةنتَيناى سة
ئةطةر ة ؤنرِتؤَلوةآلمدةر  بةكارئةهَينرَيت بؤ ثةخشى  ئةو ) سطناَلة(  يان ئةو نيشانةى ك

 ؤى وةآلمزيادى كـرد لـة سـطناَلى سيسـتمى وةآلم ثَيـدةر  كـة بـةهؤى زؤرييـةوة دةبَيتـة هـ          
ــك ، ئــ     ــك و ثَي ــَيوةيةكى ِرَي ــينةوة بةش ــؤ لَيثرس ــدةر ب ــتمى وةآلم ــةوةى سيس  ةنتَيناىنةدان

 اسرَيت ةكان ئةنكؤنرتؤَل بة ناوى ئةنتَيناى كوذاندنةوةى ) نةهَيشتنى(  كاريطةرة الوةكيي
 (SLS   .) 

 هوائي السيطرم
يـة  ( مـزود مبخطـ  قطـيب مصـمم لتغط     SSRهوائي منظومة الرادار البارث الثـانوي )  

ذا إرم الـتي  النبضات اجلانبية للهوائي الرئيسي ملنظومة اجمليب ويستخدم لبـث إشـارم سـيط   
 جتـــاوع بغزارتـــه إشـــارم منظومـــة املســـتجوي يـــؤدي ات عـــدم رد منظومـــة اجمليـــب علـــى  

رم ناصـر سـيط  مة . إن نظـم الـرادار البارـث الثـانوي احلديثـة مـزودم بع      اإلستجوابات املستل
ات منصــوبة بشــكل مــنظم . إن هــوائي الســيطرم يعــرف أيضــا بإســم هــوائي إدــاد التــأثري   

 (.  SLSاجلانبية  ) 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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125. Control Area 

A controlled airspace extending upwards from a specified limit 

above the earth. 

 دةظةرى) ناوضةى( ضاودَيرى 
ست ثآ ة دةكايةيةكى ئامسانى ضاودَيريكراو ، لة سنورَيكى دياريكراوى سةر زةوييةو

 ئةكات. لة ذَيرةوة )بنةوة ( تاسةرةوة.

 منطقة املراقبة
 األرض. جمال جوي مراقب ميتد من أسفل ات أعلى ، إبتداءا من رد معني يعلو عن سطح

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

126. Controlled Aerodrome 

An aerodrome at which air traffic control service is provided to 

aerodrome traffic. 

Note.— The term “controlled aerodrome” indicates that air 

traffic control service is provided to aerodrome traffic but  does 

not   necessarily imply that a control zone exists. 
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 فِرؤكةخانةى ضاودَيرى كراو
 وايىنةيةك تَييدا خزمةتطوزاريى ضاودَيرى ئامسانى  بؤ مجوجؤَلى هةفِرؤكةخا

 فِرؤكةخانةكة ثَيشكةش بكرَيت.
ى   ى هةوايوجؤَل: فِرؤكةخانةى ضاودَيرى كراو واتة   خزمةتطوزارى ضاودَيرى مجتَيبينى 

ؤ بنورَيك نى سثَيشكةش ئةكرَيت بؤ مجوجؤَلى فِرؤكةخانةكة بةآلم ئاماذة نيية  بؤ بوو
 ودَيريى ئامسانى. ضا

 
 املطار املراقب

 مطار تقدم فيه خدمة مراقبة احلركة اجلوية ات رركة املطار. 
ملطار  رركة امعرظة : " املطار املراقب " يعين أن خدمة مراقبة احلركة اجلوية تقدم ات

 ولكنها ال تنطوي   بالضرورم على وجود نطاق للمراقب. 
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444) 

 

127. Controlled Airspace 

An airspace of defined dimensions within which air traffic 

control service is provided in accordance with the airspace 

classification.  

Note.— Controlled airspace is a generic term which covers 

ATS airspace Classes  A, B, C, D and E as described in Annex 

11, 2.6. 

 كايةى ئامسانى ضاودَيريكراو
ة ايةكككايةيةكى ئامسانيية بة ِروبةرَيكى زانراو )دياريكراو( , بةثَيى جؤرى 

يةكةدا ة كاخزمةتطوزارى هاتو ضؤى ئامسانى ثَيشكةش ئةكرَيت بؤ ئةو فِرؤكةيةى كة ل
 ئةفِرَيت بؤ طةشتةكانى فِرينى ئامَيرى و فِرين بة ضاو .
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لَيى  ةمةبةستدةستةواذةيةكى طشتى ية ب "يى ضاودَيريكراو كايةى ئامسان ":  تَيبينى 
رى بة خزمةتطوزا A, B, C , D , E , Fجؤرةكانى كايةي ئامسانى ية لة جؤرى 

اشكؤى يازدة ث(  ى 2.6مجوجؤَلى هةوايةوة بةثَيى ئةو ثؤَلينةى كة هاتووة لة بِرطةى )
(11.) 

 اجملال اجلوي املراقب
لطـريان  ادم فيـه خدمـة مراقبـة احلركـة اجلويـة ات ررـعت       جمال جوي معرف األبعاد ، تقـ 

 اآللي وررعت الطريان البصري رسب فئة اجملال اجلوي التي تطري فيه. 
 ,A, B, Cمعرظة: " اجملال اجلوي املراقب " تعبري عام يقصـد بـه فئـات اجملـال اجلـوي      

D, E       مـن امللحـق    2.6 املزودم خبدمات احلركـة اجلويـة  رسـب التصـنيف الـوارد يف الفقـر
 احلادي عشر.

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 8168 Volume I, Doc 

4444, Doc 9432 ) 
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128. Controlled Flight 

Any flight which is subject to an air traffic control clearance.  

 

 طةشتَيكى ئامسانى ضاودَيرى كراو
جؤَلى مجو هةر طةشتَيكى ئامسانى كة بةمةرجى وةرطرتنى مؤَلةت بكرَيت لة ضاودَيرى

 ئامسانييةوة.

 

 الررلة اجلوية املراقبة
 أي ررلة جوية يشرتط فيها احلصول على تصريح من مراقبة احلركة اجلوية. 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  

 

129. Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) 

A means of communication between controller and pilot, using 

data link for ATC communications.  

 

 كانةوةيارييةنزا ثةيوةندييةكانى نَيوان فِرؤكةوان و ضاودَيرى ئامسانى  لة ِرَيطةى لكى
وان و فِرؤكة وانئامِرازَيكة ثةناى بؤ ئةبرَيت )بؤ لكى زانيارييةكان( بؤ ثةيوةنديى نَي

 ى.ةوايضاودَيرى ئامسانى بؤ خزمةت طوزارى ثةيوةندى ضاودَيريكردنى مجوجؤَلى ه
 

 )CPDLCاإلتصاالت بني املراقب اجلوي والطيار عد وصلة بيانات )
اقبـة  صـاالت مر والطيار ، يستعان فيها بوصلة بيانات خلدمة إت وسيلة لإلتصال بني املراقب

احلركة اجلوية

( References: Annex 2, Annex 10 Volume II and Volume III, 

Annex 11, Annex 15, (Doc 4444, Doc 9694 ) 
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130. Control Pattern 

 A polar diagram of the control antenna. Modern integrated 

SSR antennas have a " modified  cardioid " beamshape.  

 

 نرتؤَل كردنسنورى دابني كردن/ بوارى كؤ
  سيستمى كانىنةخشة سازييةكى جةمسةريية بؤ ئةنتَيناى  كؤنرتؤَلى ِرادار ، ئةنتَينا

 ن.نرَيِرادارى طةِرانى الوةكى نوآ بة  ئامَيرى زؤر ثَيشكةوتوةوة بةكاردةهَي

 سيطرمنطاق ال
حلديثــة ختطــي  قطــيب هلــوائي الســيطرم. إن هوائيــات منظومــة الــرادار البارــث الثــانوي ا 

 دم بإجهزم حمسنة.مزو
131. Control Pulse 

A pulse ( P2  for Modes A and C, P5  for Mode  S ) transmitted 

by the ground equipment ( SSR interrogator ) in order to ensure 

side – lobe suppression.  
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 ترثةى كؤنرتؤَل
رَيت لةاليةن ( ثةخش دةكSى جؤرى  P5و   Cو جؤرى  Aى جؤرى  P2ترثةى )

 ( بؤسيستمة زةمينييةكانةوة )سيستمى وةآلمثَيدةِرى ِرادارى طةِرانى الوةكى
 دةستةبةركردنى نةهَيشتنى كاريطةري ترثة ال بةالكان .

 

 سيطرمال ةنبض
( يــتم بثهــا مــن قبــل املنظومــة   Sللــنم   P5و  Cوالــنم   Aللــنم   P2هــي نبضــة )

 نبية.ات اجلارث الثانوي ( لضمان إداد التأثرياألرضية ) منظومة املستجوي للرادار البا
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

132. Control Zone 

A Controlled airspace extending upwards from the surface of 

the earth to a specified upper limit.  

 

 دةظةرى ضاودَيريكراو 
ى سةر ِروة لةيكراوة لة خوارةوة درَيذ ئةبَيتةوة بؤ سةرةوكايةيةكى ئامسانى ضاودَير

 زةوييةوة تا بةرزييةكى دياريكراو.
 

 نطاق املراقبة
  وي حمدد.جمال جوي مراقب ميتد من أسفل ات أعلى ، إبتداءا من سطح األرض ات رد عل

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 
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133. Convective Cloud 

Cumuliform clouds which form in an atmospheric layer made 

unstable by heating at the base or cooling at the top. 

 

 

 ثةرشة هةور/ هةورَيكى ثةرش وبآلو

هؤى دايـة  بـة  و ثَيك دَيت لـة دؤخَيكـى  ناجَيطيري   داكة لة ضينَيك لة بةرطةى هةواهةورَي
 طةرمى  لةذَيرةوة يان ساردى لة ضينةكانى سةرةوة.

 

 السحاي احلملي
مسـتقرم   السحاي الركامي التي يتشكل يف طبقة من طبقات الغعف اجلوي الـيت تكـون غـري   

 قمة.بسبب التدفئة عند القاعدم أو الدودم عند ال
 

( References: Doc 9837 )  
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134. Converted Meteorological Visibility (CMV) 

A value (equivalent to an RVR) which is derived from the 

reported meteorological visibility. 

 

 

 مةوداى)قةمضى( بينني لة  بارى كةش ناسى ناجَيطريدا
كة لة  اوةنرخَيكة هاوتاية بؤ مةوداى بينني لةسةر فِرطة( لةو مةودايةوة وةرطري) 

 ِراثؤرتى ِراطةيةندراوى كةش ناسيدا هاتووة 
 

 املتغريم  ويةاجل األروال يف الرؤية مدى
 اجلويـة  لاألرـوا  يف الرؤيـة  مـدى  مـن  مسـتمدم  املـدرج (  علـى  الرؤية ملدى قيمة مكافئة ) 

 عنها.   املبلغ
 

( References: Doc 9365 ) 
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135. Convertible Currency 

A currency which can be exchanged for gold or a major 

currency. 

 ئةو ثارانةى ئالوطؤرى ثَى دةكرَي

 دراوَيك بتوانرَيت بطؤِردرَيتةوة بة زَيِر يان دراوَيكى سةرةكى .
 

 لادالنقود القابلة للتب
بعملة رئيسية ميكن تبديلها بالتهب أوعملة 

( References: Doc 9161 ) 

 

136. Co-ordinated Search Pattern 

Multi-unit pattern using vessel(s) and aircraft. 

 

 جؤرى طةِرانى هاوئةهانط / ِرَيكخراو
 ت.منونةيةكى ثشكنينى فرة اليةنة بة بةكارهَينانى كةشتى و فِرؤكة دةكرَي
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 من  البحث املنسق
 د الوردات بإستخدام سفن وطائرات.من   متعد

 
( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

137. Co-ordinated Universal Time (UTC) 

International term for time at the prime meridian. 

 

 ِرَيكخراو /كاتى جيهانى ضوست
 رةكى .ذايى سةَيدةستةواذةيةكى نَيودةوَلةتيية بؤ كات دانان ) كاتاندن( لةسةر هَيَلى در

 
 التوقيم العاملي املنسق

 اإلصطعح الدولي للتوقيم عند خ  الطول الرئيسي.
 

( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

138. Co-Pilot 

A licensed pilot serving in any piloting capacity other than a 

pilot-in – command but excluding a pilot who is on board the 

aircraft for the sole purpose of receiving flight instruction.  

 
 ياريدةرى فِرؤكةوان

ن لة زاريةكاةتطوَيطةى ثَيدراوة بؤ جَيبةجَيكردنى خزمفِرؤكةوانَيك هةَلطرى مؤَلةتة ِر
طة لة ى  جبوارى سةركردةييكردنى فِرؤكة بؤ هةر جؤرَيك لة جؤرةكانى بةرثرسيارَيت

ةكةية ِرؤكفكردنى سةرةكى فِرؤكة  هةروةها جطة لةو فِرؤكةوانةى كةلةسةر سةركردةيي
 تةنها بؤ مةبةستى وةرطرتنى زانيارى  فَيربون لةسةر فِرين .
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 الطيار املساعد
ري صـفة  غطيار راصل على ترخيص خيوله أداء اخلدمات يف جمال قيادم الطائرم بأي صفة 

رض وريـد  ر التي يكون علـى مـنت الطـائرم لغـ    قائد الطائرم ويستبعد من هته الفئة الطيا
 يتمثل يف تلقي التعليم على الطريان . 

( References: Annex 1, Doc 1002 ) 

 
 

139. Corporate Aviation 

The non-commercial operation or use of aircraft by a company 

for the carriage of passengers or goods as an aid to the conduct 

of company business, flown by a professional pilot employed to 

fly the aircraft. (Note that corporate aviation is a subset of 

general aviation.) 

 فِرينى هاوبةش
ن ك لةاليـة بةطةِرخستنى فِرؤكةيةك بة مةبةستى نابازرطانى يـان بـةكارهَينانى فِرؤكةيـة   

شـتيار يـان   وا و طةكؤميانيايةكةوة و لةاليةن فِرؤكةوانَيكى لَيهاتووةوة  بؤ طواستنةوةى ِرَي
 كاآل كة  تةنها ثةيوةندييان بة  خودى كؤمثانياكةوة هةبَيت.

 
 Genearl Aviationاوبـــةش بـــة بةشـــَيكة لـــة فِرينـــى طشـــتى فِرينـــى ه :تَيبينـــى 
 .دائةنرَيت
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  املشرتك  الطريان

 مسافرين تشغيل غري جتاري أو إستخدام طائرم من قبل الشركة يقودها طيار حمرتف لنقل
زءا مــن أو أمتعــة ألغــراض تتعلــق بعمــل الشــركة. ) معرظــة:  الطــريان املشــرتك يعتــد جــ 

الطريان العام(.
( References: Annex 17 ) 

 
 

140. Corporate Aviation Operation 

The non-commercial operation or use of aircraft by a company 

for the carriage of passengers or goods as an aid to the conduct 

of company business, flown by a professional pilot(s) 

employed to fly the aircraft. 

 ثرؤسةى فِرينى هاوبةش
ــةكارهَينانى فِرؤكة    ــان ب ــانى ي ــتَيكى بازرط ــيض مةبةس ــوونى ه ــآ ب ــة بةطةرخســتنَيك ب يةك

َيـوا و  تنةوةى ِرلةاليةن كؤمثانيايةكـةوة كـة فِرؤكـةوانَيكى ليهـاتو ىَل ى خبوِرَيـت بـؤ طواسـ       
 طةشتياران يان طواستنةوةى كاآلى كؤمثانياكة.

 لة فِرينى طشتى دائةنرَيت.فِرينى هاوبةش بة بةشَيك  : تآبينى
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 املشرتك    الطريان  اتعملي
 مسافرين تشغيل غري جتاري أو إستخدام طائرم من قبل الشركة يقودها طيار حمرتف لنقل

زءا مــن أو أمتعــة ألغــراض تتعلــق بعمــل الشــركة. ) معرظــة:  الطــريان املشــرتك يعتــد جــ 
 الطريان العام(.

( References: Annex 6 Part II ) 

 
141. Corporate Governance 

Overseeing the running of a company or an entity by its 

management and its accountability to shareholders and other 

interested parties. 

 بةِرَيوةبردنى دةزطاكان
ن و ةبردسةرثةرشتى لةسةر بةرَيكردنى كاروبارى كؤمثانيايةك لة ِرَيطةى بةِرَيو

 تر. لَيثرسينةوة لةاليةن  هةَلطرا نى  ثشكةكان و اليةنة ثةيوةنديدارةكانى
 

 إدارم املؤسسات
راف م  واألطـ اإلشراف على تسيري شؤون شركة عن طريق إدارتها ومساءلتها إعاء هلة األسـه 

 املعنية األخرى.
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

142. Correction Zone 

Additional airspace provided for the purpose of resolving 

conflicts. 

 ناوضةى ِراست كردنةوة
ةى سةرى ِرووبةِروبونةوتةرخانكردنى كايةيةكى ئامسانى تر بة مةبةستى ضارة

 .فِرؤكةكان
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  التصحيح منطقة
  .رل التعارض بغرض اضايف جوي فضاء تقديم

( References: Doc 9643 ) 

 

143. Corrective Action Plan (CAP) 

A plan of action to eliminate the cause of a deficiency or 

finding. 

 ثالنى  ِراستكردنةوةكان
 .كردنى ثالنَيك بؤ قوتار بوون لة هؤكار بؤ كةم و كوِرى يان دةرئةجنام 

 

 خطة اإلجراءات التصحيحية
 خطة إجراءات للتخلص من أسباي القصور أو اإلستنتاج. 

 
( References: Doc 9735 )  

144. Correlated Tracks 

Tracks which have been correlated with a fight plan ( some 

times this term applies only to tracks for which the Mode A 

code has been correlated with a call – sign in the code/call – 

sign list, i.e. flight plan association ).  

 
 ِرَيِرةوة) ئاِراستة( ثَيكةوةكان

ةم يش ئينةكةدا ) زؤر جارئةو ئاِراستانةن كة بةيةكةوة بةسرتاون لة ثالنى فِر
 كةبةيةكةوة Aدةستةواذةية بةكارئةهَينرَيت بؤ زانينى ئاِراستانةى جؤرى 
كةكة زى فِرؤطةوادةبةسرتَينةوة  لةطةَل بانطةوازى فِرؤكةكة لة ليستى جؤرةكة / يان بان

 ؤ منونة ثالنى فِرينى بةردةست(.ب
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 املرتابطة املسارات 
قـ   لداللـة ف املسارات اليت مت ترابطها مع خطة الطـريان ) أريانـا يسـتخدم هـتا املصـطلح ل     

م نـداء الطـائر   مع نداء الطـائرم يف قائمـة الـنم  /    Aعلى  املسارات اليت  مت تراب  النم  
 مثال ذلك خطة الطريان املصاربة (.

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 
 

145. Correlation Criteria 

A number of pulse repetition intervals over which range 

correlation of replies must be achieved in a sliding or moving 

window extractor before the presence ( or tentative presence, 

subject to further tests ) of a plot can be declared. 

 

 ثَيودانطةكانى بةستنةوة  
ةودا مويستة ة ثَيذمارةى ئةو ماوانةى  كة ترثةكان تيا دووبارة ئةبنةوة ، ئةو ترثانةى ك

رخستين ش دةبؤ وةآلمةكانيان بةدةست بَيت   لة دةرةضةيةكى خليسك يان جوآلوةوة ثَي
 ر لةبة توو()يان دةرخستنَيك وةك تاقيكردنةوة دةضَيتة ذَير بارى ثشكنينةكانى داها

 دةركةوتنى نةخشةكة .
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 الرتاب  معايري 
قـة  فـتم منزل عدد فرتات تكرار النبض التي به تراب  املدى لإلجابات جيب أن يتحقـق يف نا 

 خلارطة. اأو متحركة قبل إظهاره ) أو إظهار جترييب خيضع لفحوصات الرقة ( قبل بيان 
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684, Doc 9924 ) 

 
146. Cosecant Squared Antenna Pattern 

An antenna pattern for which the gain is proportional to the 

square of the cosecant of the elevation angle. This rules in an 

approximately constant signal, as a function of range, from an 

aircraft at constant flight level.  

 دووجاى كؤسَيكاندى  بوارى هةوايى 
وجاى طةَل دوة لةبوارَيكة بؤ ئةنتَيناى ِرادار  ئةوةى لَيوةى دةست دةكةوَيت  ِرَيذةيي

 ِرؤكةكةفريى كؤسَيكندى طؤشةى بةرزييةكةى ، ئةم بنةماية سطناَلَيكى جَيطرية بؤ دوو
 لةسةر ئاستى فِرؤكةوانى جَيطري.

 
 مربع قاطع متام جمال اهلوائي 

قاعـدم  . هـته ال ال اهلوائي التي به اإلكتساي يتناسب مع مربع قاطع متام عاوية اإلرتفـا  جم
 تقريبا إشارم ثابتة لبعد الطائرم اليت على مستوى طريان ثابم. 

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

147. Cospas–Sarsat System 

A satellite system designed to detect distress beacons 

transmitting on the frequency of 406 MHz. 
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بؤ  اكةوتنة دوسيستمى ئامسانى بؤ طةِران بةدواى كةشتيية لَيقةوماوةكاندا و سيستمى ب
 سارسات( –مةبةستى طةِران و فرياكةوتن بةثَيى شلةمةنى )كوسباس 

ةى انلة سيستمى مانطةدةست كردةكان تايبةت كراوة بؤ وةرطرتنى نيش سيستمَيكة
 .ميطاهَيرتز ثةخش دةكرَيت 406ضراوغةكانى هاواركردن كة لةسةر لةرةلةرى 
 

 

اسطة نقاذ بوالنظام الفضائي للبحث عن السفن املستغيثة ونظام التتبع ألغراض البحث واإل
 سارسات( –السواتل ) كوسباس 

 406نظــام ســتعيم خمصــص إللتقــاط إشــارات منــارات اإلســتغاثة الــيت تبــث علــى الــرتدد   
.يكاهريتزم

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 

 
 148. Cost of Capital 

 The cost of raising debt or equity funds. 



 

473 

 

 ةتَيضونى سةرماي
 تَيضونى ضارةسةركردنى قةرز يان سندوقى ثشكةكان.

 

 تكلفة رأس املال
 تكلفة تدبري الديون أو صناديق األسهم.

  
 ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

149. Cost Recovery Activity 

A USOAP CMA activity that is paid for by the requesting 

State. 

 وةكانضاالكيى طَيِرانةوةى تَيض
ى  بؤ يهانجضاالكييةكة لة ضاالكييةكانى بةرنامةى ضاودَيرى بةردةوام لة بةرنامةى 

كانى شايستة ةركةوردبينكارى ضاودَيرى سةالمةتى هةوايى , وآلتى داواكار بةرانبةر بةو ئ
 ئةدات.

 

 أنشطة إسرتداد التكاليف
 اجلويـة  بـة السـعمة  نشاط من أنشـطة نهـج الرصـد املسـتمر للدنـامج العـاملي لتـدقيق مراق       

 تدفع الدولة الطالبة مقابع عنه. 
 

( References: Doc 9735 ) 

 

150. Coulomb (C) 

The quantity of electricity transported in 1 second by a current 

of 1 ampere. 
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 كؤلؤمب )يةكةى ثَيوانةى بِرى كارةبا(
ةكةوة زوويازرَيتةوة لةاليةن تةبِرى ئةو كارةبايةى كة لة ماوةى يةك ضركةدا دةطو

 بِرةكةى يةك ئةمثَيربَيت.

 
 الكولومب ) وردم لقياس كمية الكهرباء (

 مبري. أاليت يتم نقلها خعل ثانية واردم من قبل تيار قدره وارد  كمية الكهرباِء
 

( References: Annex 5 ) 

151. Course  

The intended horizontal direction of travel of a craft. 

 ئاِراستة
 ئاِراستةى ئاسؤيى مةبةست بؤ ِرؤيشتنى فِرؤكةيةك يان كةشتييةك.

 
 املسار

 اإلجتاه األفقي املقصود لسري طائرم أو سفينة.
( References: Doc 9731 Volume II and Volume III ) 
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152. Coverage Factor (C) 

The ratio of the search effort (Z) to the area searched (A). C = 

Z/A. For parallel sweep searches, it may be computed as the 

ratio of sweep width (W) to track spacing (S). C = W/S. 

 

 فاكتةرى داثؤشني
ةاَلم دةكرَيت ببؤ ئةو ناوضةيةى تيا ئةجنام ئةدرَيت ،  ( Z)  ىِرَيذةى هةوَلى طةِران

بؤ  ( W )وثَيوى ِرو طةِران بة ِرووثَيوى تةريبى ئاِراستةكان بذمَيردرَيت بة ِرَيذةى ثانى
 ِرووبةرى نَيوان ئاِراستةكان.

 
 عامل التغطية

رات ملتـواعي املسـا  انطقة اليت جيري فيها ، أما البحث باملسح ( ات امل Zنسبة جمهود البحث ) 
 سارات.( ات املسارة الفاصلة بني امل Wفيجوع أن حيسب على أنه نسبة عرض املسح ) 

 
( References: Doc 9731 Volume II and Volume III ) 

 

153. Craft 

Any air or sea-surface vehicle, or submersible of any kind or 

size. 

 طاليسكة
 ةيةك.ةبارطاليسكةى هةوايى يان  دةريايى يان  ذَيرئاوى )غةواسة( لة هةر جؤر و ق

 
 مركبة

 مركبة جوية أو حبرية سطحية أو غواصة من أي نو  أو رجم.
 

( References: Doc 9731 Volume I, Volume II and Volume III ) 
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154. Credit 

Recognition of alternative means or prior qualifications. 

  

 باوةِرثَيكردن يان ِراستاندن
 دياريكردنى ئامِرازةكان يان تواناكان يان ئامادةيية ثَيشينةكان.

 
 عتماد أو التصديقاإل

 مكانات أو املؤهعت املسبقة.حتديد الوسائل أو اإل
 

( References: Annex 1 ) 

 

155. Crew Member 

A person assigned by an operator to duty on an aircraft during a 

flight duty period. 



 

477 

 

 ئةندامى دةستةى فِرؤكةوانى
كة ِرؤكةف ةسةرلهةركةسَيك لةاليةن ئيشثَيكةرىئامسانييةوة ِراسثَيردرَيت بة ئيش كردن 

 لة  ماوةى طةشتدا.
 

طاقم الطائرم عضو
.الررلة مدم خعل الطائرم على بالعمل اجلوي املشغل يكلفه شخص أي

( References: Annex 6 Part I and Part III, Annex 9, Annex 18, 

Doc 9734 Part A and Part B, Doc 9957, Doc 1002 ) 

 

 
 

 156. Crew Resource Management 

 Team-based Human Factors training for flight crews. 
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 بةِرَيوةبردنى سةرضاوةكانى دةستةى فِرؤكةوان
 يةكان.دةستةى فِرؤكةوانى فِرؤكةكان لةسةر فاكتةرة مرؤي ِراهَينانى بةكؤمةَل بؤ

  

  مصادر طاقم الطائرم إدارم
 .البشرية العوامل على الطائرات قيادم لطواقم اجلماعي التدريب

 
( References: Doc 9824 ) 

 

157. Critical Elements (CEs) 

The critical elements of a safety oversight system encompass 

the whole spectrum of civil aviation activities. They are the 

building blocks upon which an effective safety oversight 

system is based. The level of effective implementation of the 

CEs is an indication of a State’s capability for safety oversight. 

 

 ة)فاكتةرة( شلؤقةكانهؤكار
ــةرة شــلؤقةكانى سيســتمى ضــاودَيريى ســةالمةتيى ضــاالكيية جياوازةكــانى فرِ       ينــى فاكت
ســـتى شارســـتانى ئةطرَيتـــةوة، ئـــةو بناغانـــةن كـــة ثايـــةى ضـــاودَيريى ســـةالمةتني ،   ئا 

ودَيرى آلت بؤضـا جَيبةجَيكردنى كارا بؤ فاكتةرة )ِرةطةزة( شلؤقةكان ئاماذةية بؤ تواناى و
 سةالمةتى.كردنى 

 العناصر احلرجة
 وهي اللبنات تشمل العناصر احلرجة لنظام مراقبة السعمة خمتلف أنشطة الطريان املدني ،

ر ل للعناصــالـيت يســتند إليهـا نظــام مراقبـة الســعمة الفعـال ويشــري مسـتوى التنفيــت الفعـا      
احلرجة ات قدرم الدولة على القيام مبراقبة السعمة

 

( References: Doc 9735 ) 
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158. Critical Engine(s) 

Any engine whose failure gives the most adverse effect on the 

aircraft characteristics relative to the case under consideration. 

Note.— On some aircraft there may be more than one equally 

critical engine. In this case, the expression “the critical engine” 

means one of those critical engines. 

 بزوَينةرى شلؤق يان ترسناك
ؤخى آى دثةككةوتنى بزوَينَيك  كة كاريطةرى زؤر بكاتة سةر ِرةوشى فِرؤكةكة بةث

 ضاوةِروان كراو.
رةدا لةم با ؤقدان: لة هةندآ فِرؤكةدا زياتر لة يةك بزوَين هةية كة لة دؤخى شلتَيبينى 

 يةكَيك لة بزوَينةرةكان بة بزوَينى شلؤق ناوزةد دةكرَيت.
 
 أو اخلطري حملرك احلرجا

 حمرك يؤثر عطله بشكل  شديد على خصائص الطائرم وفقا للحالة املفرتضة. 
ضـع  وقد حيصل يف بعض الطائرات أن يكون هناك أكثر مـن حمـرك وارـد يف      – معرظة.

 رجة. ررج ففي هته احلالة إن تعبري احملرك احلرج يقصد به أرد تلك احملركات احل
( References: Annex 8 ) 
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159. Critical Level  

The minimum effective irradiance from a visible laser beam 

which can interfere with critical task performance due to 

transient visual effects. 

 ئاستى شلؤق
تة  اليةنى كةمى تيشكاندنى كارا لة تيشكى لَيزةرى بينراو كة دةكرَيت بضَي

ة كنراوةى ة بيجَيبةجَيكردنى فةرمانَيكى شلؤقةوة كة  ِروو بدات بةهؤى ئةو كاريطةريي
 تآ ئةثةِرَيت .

 
 املستوى احلرج

 همـة ررجـة  مأداء احلد األدنى لإلشعا  الفعال من شعا  ليزر مرئي من شأنه أن يتدخل يف 
 بسبب ما حيدثه من تأثريات بصرية عابرم.

 

( References: Doc 9815 ) 

 

160. Critical Phases of Flight 

The period of high workload on the flight deck, normally being 

the periods between the beginning of taxiing until the aircraft is 

on the route climb phase and between the final part of descent 

to aircraft parking. 

 
 قؤناغةكانى فِرينى شلؤق 

وو دايـة ، د ئةو ماوةيةى كة لـة كابينـةى فِرؤكةوانةكـةدا مانـدوبون و كـارَيكى قورسـى تيَ      
ةوى تــا مــاوةش ئةطرَيتــةوة هــةر  لــة ســةرةتاى كــارثَيكردنى بزوَينــى فِرؤكةكــة لةســةر ز  

سـتانى  ين تـا وة ِران) هةَلسان(  بؤ ِرَيطاى طةشتةكة و لةبةشى كؤتايى قؤناغى دابـةز هةَلطة
 فِرؤكةكة لةسةر ثاركى وةستان. 



 

481 

 

 مرارل الطريان احلرجة
دتني ني املمتـ املدم اليت تنطوي على عبء عمل كبري يف مقصورم القيادم وتشمل عادم الفرتت

يــق صــعود الطــائرم بإجتــاه طر مــن بدايــة حتــرك الطــائرم علــى أرض املطــار رتــى مررلــة
 الررلة ومن اجلزء األخري من مررلة النزول رتى توقف الطائرم يف املرآي.  

 

( References: Doc 1002 ) 

 

 
 

161. Critical Surfaces 

Surfaces of the aeroplane that shall be completely free of ice, 

snow, slush or frost before takeoff. The critical surfaces shall 

be determined by the aeroplane manufacturer. 

 

 ِروكارة شلَؤقةكان
 نت ، يـان ِرووةكانى فِرؤكةيةكة كة ثَيويسـتة بآطـةرد بـن يـان ثـاك بـن لـة سـةهؤأل ، بةسـ         

ووة ؤكةكـة رِ هةَلطةِرانى فِرؤكةكـة  ، ثَيويسـتة اليـةنى دروسـتكةرى فرِ    بةفرى تواوة ثَيش 
 شلَؤقةكان ديارى بكات.
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 ح احلرجةطساأل
إقـع    ائبة قبلأسطح الطائرم اليت جيب أن تكون خالية من اجلليد أو الصقيع أو الثلوج الت

 الطائرم على أن يتم حتديد األسطح احلرجة من قبل اجلهة املصنعة للطائرم. 
 

( References: Doc 9640 ) 

 

 
162. Cross-Country 

 A flight between a point of departure and a point of arrival 

following a pre-planned route using standard navigation 

procedures. 

 بة سةروآلتدا  
ةوة ليدا كة مسانفِرين لة  نَيوان خاَلى بةجآهَيشنت و خاَلى طةيشنت بة ِرَيرةوَيكى ئا

 ةيى .وانوثَيش نةخشةى بؤ كرابَيت بة بةكارهَينانى ِرَيكارةكانى كةشتييوانى ثَي
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 البلد عد
قا ســبالطـريان بــني نقطــة املغــادرم ونقطــة الوصــول بإتبــا  ممــر جــوي مت التخطــي  لــه م 

 بإستخدام سياقات املعرة القياسية. 
 

( References: Annex 1) 

 

163. Cross-Crew Qualification 

A type rating qualification using a type rating transition course, 

for which a pilot receives training credit for the technical 

similarities and common operational and handling procedures 

of another aircraft type for which he or she is qualified. 

Note.— The training credit allows an approved reduction in the 

type rating course, compared with the type rating course used 

to qualify those pilots who do not receive such a credit. 

 

 فرة ئامادةييى  دةستةى فِرؤكةوان
اهَينان َيكى ِرخول دةركردنى بةَلطةى ئامادةطى بؤ جؤرَيكى تر  لة فِرؤكة بة بةكارهَينانى

ى ِراهَينان نامةيةكِرواببؤ طؤِرينى جؤرى ئامادةطى )لَيهاتويى( )لَيزانى( ، تَييدا فِرؤكةوان 
 ؤكةيةى فِر نَيوان جؤرى  ئةو وةرئةطرَيت بةو اليةنانةى كة هاوشَيوةن لة تةكنيكدا

ردن امةَلةكو م لةسةرى ِراهَينراوة لةطةَل جؤرَيكى تر و وةرطرتنى ِرَيكارى خستنةكارى
 لةطةَل هةردوو جؤرةكة.

 
كةدا بؤ هَينانةِرا دةكرَيت بؤ ئةم بِروانامةية كةمكردنةوةيةك بكرَيت لة ماوةى : تَيبينى

 وانةكانؤكةى ثَيويست بؤ هةمان جؤر كة فِرفِرؤكةكة بة بةراورد لةطةَل ماوةى ئاساي
 ية.وةرى ئةطرن ئةو فِرؤكةوانانةى كة تا ئَيستا  بِروانامةى ئامادةيان ني
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 تعدد األهلية لدى الطاقم
ى فيهـا  ة ، يتلقهو إصدار األهلية لطراع إضايف بإستخدام دورم تدريبية لتحويل طراع األهلي

مـل عليهـا   ؤهل للعابه التقنية بني  طراع الطائرم املالطيار إعتمادا تدريبيا بشأن أوجه التش
 وطراع آخر ، وكتلك إجراءات التشغيل والتعامل املشرتكة بني الطراعين . 

ــد     معرظــة : ورم يتــيح تلقــي هــتا اإلعتمــاد التــدرييب إجــراء ختفــيض معتمــد يف مــدم ال
ة لتدريبيــاورم التدريبيــة اخلاصــة بإصــدار األهليــة لطــراع طــائرم ، باملقارنــة مــع مــدم الــد 
تا هـ لني علـى  املعتادم للتأهيل لنفس الطراع الـيت يتلقاهـا أولئـك الطيـارين مـن غـري احلاصـ       

 اإلعتماد التدرييب.    
( References: Doc 9379 ) 

 

 

164. Cross-Track Tolerance (XTT) 

A fix tolerance measured perpendicularly to the nominal track 

resulting from the 

airborne and ground equipment tolerances and the flight 

technical tolerance (FTT). 

 الدان لةسةر ئاِراستة
ت لة ووئةداِرايى الدانَيكى دياريكراو ثَيوراو بة شَيوةيةكى ستونى لةسةر ئاِراستةى ئاس

ةلةسةر ةى كئةجنامى الدانَيك )هةَلةيةك( لة ئامَيرة زةمينيةكان يان ئةو ئامَيران
 فِرؤكةكان هةَلطرياون يان تةكنيكةكانى فِرؤكةوانى .

 املسار  –إحنراف عد 
جهــزم إحنــراف حمــدد مقــاس بشــكل عمــودي علــى املســار اإلعتيــادي ينــتج عــن إحنرافــات األ 

 األرضية أو تلك احملمولة على منت الطائرم أو تقنيات الطريان. 
 

( References: Doc 8168 Volume II ) 
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165. Cruise Climb 

An aeroplane cruising technique resulting in a net increase in 

altitude as the aeroplane mass decreases. 

 طةِرانى)هةَلسانى(بةردةوامهةَل
ةكى بآ ةوةيجؤرَيكة لة فِرينى راست و راست ، بةسوك بونى كَيشى فِرؤكةكة  بةرزبون

 خةوش دروست دةبَيت.
 

 التسلق املستمر
 لطائرم.م كتلة اطريقة للطريان املستقيم ، تنتج عنها عيادم صافية يف اإلرتفا  كلما إخنفض

 

( References: Annex 2, Doc 4444 ) 
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166. Cruise Relief Pilot 

A flight crew member who is assigned to perform pilot tasks 

during cruise flight, to allow the pilot-in-command or a co-pilot 

to obtain planned rest. 

 

 ى ِراستةوانةفِرؤكةوانى جَيطرةوى سةركردةى فِرؤكة لة كاتى فِرين
ن ِرؤكةوافارى كيةكَيك لة دةستةى فِرؤكةوان ناو ئةنرَيت )ديارى ئةكرَيت( هةستَيت بة 

 ةكةى بؤةدةرلة كاتى فِرينى ِراستدا بؤ ثَيدانى دةرفةتَيك بؤ فِرؤكةوان يان ياريد
 وةرطرتنى بةشَيك حةوانةوة.

 

 لتي حيل حمل قائد الطائرم أثناء طريانها املستويالطيار ا
رم ان الطـائ أرد أفـراد طـاقم الطـائرم يـتم تسـميته ألداء مهـام وواجبـات الطيـار أثنـاء طـري          

رة بشـكل مســتوي كــي يــوفر فرصــة لقائــد الطــائرم او مســاعده للحصــول علــى فــرتم إســرتا 
 خمططة.

( References: Annex 6 Part I ) 

 

lCruising Leve. 167 

A level maintained during a significant portion of a flight. 

 

 ِراستةوانة ىئاستى فِرين
 ا.شتةكةيدى طةلة بةشَيكى زؤر ئةكات ئاستَيكة لة فِرين كة فِرؤكةوان ثارَيزطارى لَي

 
 مستوى الطريان املستقيم

 مستوى حيافظ عليه الطيار طوال جزء كبري من الررلة.
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 6 Part I, Annex 11, 

Doc 4444, Doc 1002 ) 
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168. Culture 

All man-made features constructed on the surface of the Earth, 

such as cities, railways and canals.  

 

 ِرؤشنبريى/كلتور
 دةفةر وةمةنووى زةوى وةكو شار و هَيَلى شهةرشتَيك كة مرؤظ دروستى كردوة لةسةر ِر

 كةناَلةكان.
 

 الثقافة

 كل ما بناه األنسان على سطح األرض مثل املدن والسكك احلديدية والقنوات.
 

) Doc 9881References: Annex 4, Annex 15, (  

 
169. Cumulative Probability of Success  (POSc) 

The accumulated probability of finding the search object with 

all the search effort expended over all searches to date. POSc is 

the sum of all individual search POS values. 
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 كةَلةكةبوونى ِرَيطاكانى  طةِران
 امدراوةجنى ئي بؤ دؤزينةوة لةسةر ئاماجنى طةِرانكةَلةكةبوونى شارةزايى و ثسثؤِر

كة   و كاتةىا ئةلةطةَل هةموو هةوَلَيك بؤ طةِران لة تةواوى كردةكانى سؤراغ كردن كة ت
ة تن لكراوة ،  ئةم شارةزايية كؤى بةهاى تاكةكانة بؤ بةدةست هَينانى سةركةو

 ثرؤسةكانى طةِران. 
اإلرتمال الرتاكمي للبحث

ات يـع عمليـ  اكمي للعثور على هدف البحث مع كل جمهود البحث املبتول يف مجاإلرتمال الرت
ات اح لعمليـ البحث اليت أجريم رتى هتا الوقم وهو جممو  القيم الفردية إلرتماالت النجـ 

 البحث.
( References: Doc 9731 Volume II ) 

 

170. Cumulative Relative Effort (Zrc) 

The sum of all previous relative efforts plus the relative effort 

for the next planned search effort. This value determines the 

optimal search factor. Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3 +...+ Zr-next 

search 

 كةَلةكةبوونى هةوَلة ِرَيذةييةكان
َيذةيى بؤ هةوَلى طةِرانى كؤى هةموو هةوَلة ِرَيذةييةكانى ثَيشوو )+ كؤ( هةوَلى ِر

 Zrc = Zr-1داهاتووى بِريار لَيدراو ، ئةم نرخة باشرتين هؤكارى طةِران ديارى ئةكات  

+ Zr-2 + Zr-3 +...+ Zr-next search . 

 
 اجملهود النسيب الرتاكمي

وحتـدد   ي املقـرر جممو  كل اجلهود النسبية السابقة عائدا اجملهود النسيب جلهـد البحـث التـال   
 القيمة عامل البحث األمثل.            هته

      Zrc = Zr-1 + Zr-2 + Zr-3 +...+ Zr-next search 

( References: Doc 9731 Volume II ) 
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171. Current Assets 

Assets that can be realized within one year. 

 كراوِرةضةَلةكى دةستاودةست
 اَلدا دةست بكةوَيت.ِرةضةَلةكَيك كة دةتوانرَيت لةماوةى يةك س

 األصول املتداولة
 أصول ميكن أن تتحقق خعل سنة واردم. 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

172. Current Data Authority 

The designated ground system through which a CPDLC 

dialogue between a pilot and a controller currently responsible 

for the flight is permitted to take place. 

 

 ةدةستةآلتى زانيارييةكانى ئةم كات
ــاود       ــةوان و ض ــوان فِرؤك ــؤى نَي ــةوة طفتوط ــراوة بةهؤي ــارى ك ــى دي ــتمَيكى زةمين َيرى سيس

 ئامسانى بةرثرس لةو كاتة ى طةشتةكة دةكرَيت بةهؤى لكى زانيارييةكانةوة.
 

 سلطة البيانات الراهنة
ملراقـب  لطيار وااملعني التي جيري من خعله احلوار عد وصلة البيانات بني النظام األرضي ا

 اجلوي املسؤول عندئت عن الررلة اجلوية

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444, Doc 9880 Part I) 

  

173. Current Flight Plan 

The flight plan, including changes, if any, brought about by 

subsequent clearances. 
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Note.— When the word “message” is used as a suffix to this 

term, it denotes the content and format of the current flight plan 

data sent from one    unit to another. 

 
 ثالنى فِرينى ئَيستا

ت لةو كرَيبيةكاندا دةبَيت جآبةجآ ئةو ثالنى فِرينةية كة لةطةَل هةمو طؤِرانكاري
 كاتةدا ، بةثَيى ئةو مؤَلةتةى كة دةدرَيت  ثاش مؤَلةتةكانى سةرةتا .

مةبةست  )نامة( دةستى ثآكرد ، ”message“: ئةطةر ئةو مؤَلةتة بة وشةى تَيبينى 
ةو لية كة  راوةلةو وشةية ناوةرؤك و شَيوةى زانيارييةكانى ئةو  ثالنى فِرينة كارثَيك

 تةدا نَيردراوة لة بةشَيكةوة بؤ يةكَيكى تر .كا

 
 خطة الطريان السارية

تصـاريح   خطة الطريان مبا فيها من تعديعت حمتملة اليت تصبح سـارية املفعـول مبقتضـى   
 الرقة للتصريح األول. 

ل توى وشـك معرظة : إذا سبقم هتا املصطلح كلمة " رسالة " ، كان القصد من العبارم حم
طريان  السارية املرسلة من وردم ات أخرىبيانات خطة ال

( References: Annex 2, Doc 4444 ) 
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174. Cyclic Redundancy Check (CRC) 

A mathematical algorithm applied to the digital expression of 

data that provides a level of assurance against loss or alteration 

of data. 
 

 دةستكةوتى خوىل لة ضةند بارةبونةوةدا
شَيك ان و بةييةكلؤكاريزمى ذمَيرةيى جَيبةجَيدةكرَيت لةسةر دةِربِرينى ذمارةيى زانيار

 ن.طؤِرَيزانيارييانة كة ون نةبن و نةلة دةستةبةرى )دَلنيايى(ئةدات بةوةى ئةو 
 

 التكرارية من الدوري التحقق
 بـأن  الضـمان  مـن  قـدرا  وتعطـي  للبيانـات  الرقمـي  التعـبري  على تطبق رسابية خوارعميات

 ولن تتغري. تضيع لن البيانات

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

Doc ume II, Doc 9613, Volume II, Annex 15, Doc 8168 Vol

) 9905 
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-  D  - 

 
1. D 

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

measured from the most forward position of the main rotor tip path plane 

to the most rearward position of the tail rotor tip path plane or helicopter 

structure. 

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

terminology “D-value”. 

D 

 

ةروانةى ث َيشةوةىخاَلى  ثَيشى ث نَيوان  ىدةخولَيتةوة  ماوة َيكهةىل كؤثتةر كاتَيك ثةروانةى  
 .ت ةكرَيى ناوزةد دذى بة طةورةترين درَيثةروانةكة دواوةىسةرةكى بؤ دورترين خاَلى سةرى 

 (.D) ى( لةو تَيكستةدا ئاماذةية بؤ بةكارهَينانى نرخDتآبينى : زؤر جار )
D 

وقـع  رئيسـي ات امل مي للـدوار ال تدور مراورها مقاسة من املوقع األماعندما  هليكوبرت لعامَّ األكَد للالُبعَد ا 
 األكثر خلفية من رأس الدوار .

 (.  Dأريانا يف النص بإستخدام عبارم قيمة ) " D"تشري  –معرظة. 
 

( References: Annex 14 Volume II )  
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2. Damp Lease 

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

attendants. Damp lease. A wet-leased aircraft that includes a cockpit 

crew but not cabin attendants. 

 كرآ طرتن بَى خزمةتضى
ةى ابيناو كتةى ندةس) خزمةت ضييةكان( واتة بَى كة بةدةستةى فِرؤكةوانةوة بآ بةكرَيطرتنى فِرؤكة

 طةشتياران.
  

 الرطب التأجري
 الركاي. مقصورم طاقم دون ولكن القيادم قمرم طاقم مع الطائرم تأجري هو  
 

 

( References: Doc 8335 ) 

3. Danger Area 

An airspace of defined dimensions within which activities dangerous to 

the flig    ht of aircraft may exist at specified time. 

  

 ناوضةى مةترسى
طةى جَييدا َيتِرين لة هةندآ كاتدا ف بؤ فِرؤكةكان كراو يووبةرَيكى ديارية بة ِريكايةيةكى ئامسان

 .مةترسية 
 

 ِممنطقة خطر

 ة. ذو أبعاد حمددم تكون الفعاليات بداخله خطرم على الطائرات يف أوقات معين جمال جوي
 

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Annex 15 )  
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4. Dangerous Goods 

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

safety, property or the environment and which are shown in the list of 

dangerous goods in the Technical Instructions or which are classified 

according to those Instructions. 

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

 
 كاآلى ترسناك

يان  نةكانساماة مةترسى لةسةر تةندروستى يان سةالمةتى يان ندةب كةرةستة و كااَلية هةندآ 
  ن يان ونةريةكاهماية َينى ِرَيبةث دا ديياريكراون دارةكانةترسيم ذينطة. ئةو كاآليانة لة ليستى كاآل

 . يانةيَينماَيى ئةو ِرن كراون بةثَيلثؤ
 . بة شى سَيهةم دا  ثؤلينراون  18ةكان لة ثاشكؤي زمارة  كااَل ترسناكتَيبينى :.

 
 السلع اخلطرم

من ضـ حتديـدها   مواد ميكـن أن تعـرض ات اخلطـر الصـحة أو السـعمة أو املمتلكـات أو البيئـة والـيت يـتم         
 يمات.قائمة السلع اخلطرم يف التعليمات التقنية أو اليت مت تصنيفها وفقا ات تلك التعل

 الفصل الثالث. 18مصنفة يف امللحق  طرم اخلع سلال -معرظة. 
( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 18 ) 
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5. Dangerous Goods Accident 

An occurrence associated with and related to the transport of dangerous 

goods by air which results in fatal or serious injury to a person or major 

property or environmental damage. 

 قةومانى كاآل مةترسى دارةكان
َيتـة  ِرؤكـة كـة بب  كاآليـةكى مةترسـى دار بـة ف    ئامسـانى   بة طواستنةوةى هة بَيت  ووداوَيك ثةيوةندىر َِ

سـى لةسـةر   مةتر كةسـةكان يـان ببَيتـة   بـؤ  هؤى برينداركردن تا كوشنت يان برينداركردنَيكى مةترسى 
 . يان زيان طةياندن بة ذينطة سامانى كةسةكان 

 
 رادث السلِع اخلطِر

 

و قـد  رادثة تـرتب  وتتعلـق بنقـل سـلع خطـرم جـوا قـد تـؤدي ات جـروح قاتلـة أو جديـة لإلشـخاص أ            
 تعرض املمتلكات الرئيسية ات اخلطر أو تؤدي ات أضرار بيئية. 

 
( References: Annex 18 ) 
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6. Dangerous Goods Incident 

An occurrence, other than a dangerous goods accident, associated with 

and related to the transport of dangerous goods by air, not necessarily 

occurring on board an aircraft, which results in injury to a person, 

property or environmental damage, fire, breakage, spillage, leakage of 

fluid or radiation or other evidence that the integrity of the packaging 

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

dangerous goods which seriously jeopardizes the aircraft or its occupants 

is also deemed to constitute a dangerous goods incident. 

 

 ترسناكةكانِرووداوى كاآل 
اآل كنى ابة طواستنةوةى ئامس هةبَيت ثةيوةندى ترسناك(كاآليةكى  ِروداوَيك )نةك قةومانى 

ركردنى دابرينى هؤبَيت بة ب  ِرووبدات و لةسةر فِرؤكةكةنية  ِرووداوةكة   مةرجيش ترسناكةكان ,
ةمةنى ذانى شلان ِرييان ذينطة يان ئاطركةوتنةوة يان شكاندن  سامانةكانكةسَيك يان زيان طةياندن بة

 ةكئةوةية  رسناكتكاآلى  يثةيوةندى بة طواستنةوة ِرووداوةكةشكاندن يان هةر زيانَيكى تر.  تي يان
 اتة مةترسيةوة.خبينةكانى شسةالمةتى فِرؤكةكة يان سةرن

 
 



 

497 

 

 سلِع اخلطرِمال واقعة

عـم  كون قد وقتواقعة غري رادثة السلع اخلطرم تتعلق بنقل السلع اخلطرم باجلو ليس من الضروري أن 
أو  رـداث رريـق  على منت الطائرم واليت تؤدي ات جرح شـخص أو إحلـاق ضـرر باملمتلكـات أو البيئـة أو إ     

د طـرم الـيت قـ   بنقـل السـلع اخل  كسور أو إنسكاي سوائل أو إشـعا  أو أي ضـرر آخـر. هـي أي واقعـة تتعلـق       
 تعرض للخطر سعمة الطائرم أو شاغليها بشكل جدي . 

 
( References: Annex 18 ) 

 

7. Database 

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

draw from the files and update them. 

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

by computer rather than in files of physical records. 

 

 بنكةى زانيارييةكان
انة يدؤسي انة لةويانياريزَيطةيةك دةتوانرَيت ئةو َيكخراوة بةِرِر,   ى زانيارييةكانةةك يان زياتريدؤسي

 ثآى ثَيويست.يان تيا بكرَيت بةيانكاردةربهَينرَيت و طؤِر
ى ئةوةى لة لة جيات وتةرانة كة بة ئةلةكرتؤنى هةَلطرياون بة كؤمثييئاماذةية بؤ ئةو زانياري بينى :َيت

 . نبطرياهةلََ  يداتؤمارى ئاساي
 

 قاعدم البيانات

امللفـات   البيانـات مـنظم بطريقـة متكـن مـن سـحب التطبيقـات املخصصـة مـن          ملفـات  أكثر من  وارد َأو
 عت الععمة عليها. وإجراء التعدي

ا يف دال مـن خزنهـ  يشري هتا ات البيانات الـيت مت خزنهـا ألكرتونيـا بإسـتخدام الكومبيـوتر بـ       –معرظة. 
 سجعت إعتيادية.

 
( References: Annex 15 ) 
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8. Data Conventio 

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

of data may be combined into a meaningful communication. 

 

 ةكانيواذةى زانياري
 ةارييةك كة زانيكؤمةَلبؤ دروستكردنى  دةبنة ِرَيكار يان رَيكخسنت ثةسةندكراوة  ذمارةيةك بنةماي

 .دَيت ىَل ئةجنام  ثِرواتاى لة ئةجنامدا ثةيامَيكى 
  

 إصطعح البيانات
يانـات  وعـة مـن الب  اليت حتكم األسلوي أو الرتتيب املتبع يف توليـف جمم جمموعة متفق عليها من القواعد 
 مبا يسفر عن رسالة ذات معنى. 

 
( References: Doc 4444 ) 

 

9. Data Link Application 

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

achieve specific air traffic management (ATM) operational 

functionalities. For example, in this context the current functionalities 

are DLIC, ADS, CPDLC, DFIS, AIDC, and ADS-B. 

 

 ةكانيبةكارهَينانى لكي زانياري
كان بـؤ بةدةسـتهَينانى فةرمانـة تايبةتـة     ةةكانـ يزانياري لكيكردنى تةكنةلؤجياى َيبةجَيمةبةست لة ج

ــردةبــة  ــةِرَيوةبردنى ك ــانىى ب ــؤى ئامس ــةو دةســتةواذانة    , هاتوض ــو ئ ــة نَي ــة ل  ,ADS    وةك منون

CPDLL, DFIS , AIDC, APS - B  
 تطبيقات وصلة البيانات

يقصد بها تطبيق تكنولوجية وصلة البيانـات لتحقيـق الوظـائف اخلاصـة بعمليـات إدارم احلركـة اجلويـة        
  ,ADS, CPDLC, DFIS, AIDC.ملضـمون املصـطلحات   وكمثـال علـى ذلـك يقـع ضـمن هـتا ا      

ADS-B. 
 

( References: Doc 9694 ) 
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10. Data Link Capability Report 
        

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

Comm-B, ELM and ACAS capabilities of the aircraft installation. 

 

 ناكانى لكي زانيارييةكانِراثؤرتى توا
 COMM –A , COMM – Bتةواوكارى تواناكـانى  ,   Bانةن كة بةوةآلمى ئاسايى يئةو زانياري

, ELM  وACAS.ى تايبةت بة سيستمةكانى فِرؤكة دةرئةخات 
 

  تقرير قدرات وصلة البيانات

ــات يف  إجابــة   ــبني إكتمــال قــدرات     Comm Bمعلوم و  Comm-A, Comm-B, ELMت
ACAS خلاصة مبنظومات الطائرما . 

 

( References: Doc 9684, Doc 9688 ) 

 

11. Data Link Communications 

A form of communication intended for the exchange of messages via a 

data link. 

 

 ثةيوةندييةكانى لكي زانياري
 يلكةى َيطلة ِركة  ةكان ينةوةى نامهةر جؤرَيك لة جؤرةكانى ثةيوةندى  بة ئاماجنى طؤِر

 ةكانةوة بكرَيت.يزانياري
  

 وصلة البيانات تصاالتإ
  من أشكال اإلتصاالت يهدف ات تبادل الرسائل عن طريق وصلة البيانات.أي شكل 

 

( References: Annex 2, Annex 11 ) 
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12. Data Link Flight Information Services (D-FIS) 

The provision of FIS via data link. 

 خزمةت طوزاري زانيارى فِرؤكةوانى تايبةت بة لكى زانياريةكان
 ةكان.ياريزاني لكي( بة بةكارهَينانى FISةكانى فِرين )يثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى زانياري

  

  خدمات معلومات الطريان اخلاصة بوصلة البيانات

 انات. ( بإستخدام وصلة البي FISتقديم خدمة معلومات الطريان ) 
 

( References: Annex 10 Volume III ) 

 

13. Data Link Initiation Capability (DLIC) 

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

names and version numbers necessary to initiate data link applications. 

 

 ةكانينياريتواناى كردنةوةى لكي زا
كستة مارةى تَيو ذ و ناو ناونيشانَيطةيةك تواناى ئاَلوطؤرى ةكان بةِريبةكارهَينانى خانةى زانياري

 ةكان.يزانياري لكيبكات بؤ كردنةوةى  دابني ثَيويستةكان
   

 قدرم فتح وصلة البيانات
لفـتح   الضـرورية  الصـيغ إستخدام وصلة البيانات بطريقة توفر إمكانية تبادل العنـاوين واألمسـاء وأرقـام    

وصلة البيانات
( References: Doc 4444 ) 

 

14. Data Processing 

A systematic sequence of operations performed on data. 

 

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

any 

other transformation or rearrangement with the object of extracting or 

revising  information, or of altering the representation of information. 
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 ضارةسةرسازى زانياريةكان
 . َيطةيةكى بةرنامةيىكة بةسةر زانيارييةكاندا دَيت بة ِرةيةكردضةند 

هةر  ردن يانذماركئة , يةكخسنت ، جياكردنةوة , ِرَيك خسنت منونةى ئةو كردانة  بينى : لةَيت
انيارى َينانى زةرهد ىَيكخستنةوة بة مةبةستةكان يان بؤ دووبارة ِربيةكى تر بؤ طؤِرينى زانياريكردة
 .ثرؤسةكة  نيشان دانىازى يان طؤِرينى شَيو دنيانيان ثوختةكرا ةوةلَييان

    

 معاجلة البيانات
 عمليات جترى على البيانات بطريقة منهجية.

لتحويـل   مليـة أخـرى  ثلة هته العمليات الدمج ، أو الفرع والرتتيب ، أو احلسـاي , أو أي ع معرظة: من أم
 البيانات

 أو إلعادم ترتيبها بغرض إستخعص معلومات منها أو تنقيحها أو تغيري طريقة عرضها.  
 

( References: Doc 4444 ) 

 

15. Data Product 

Data set or data set series that conforms to a data product specification 

(ISO 19131*). 

 

 بةرهةم هَينى زانيارييةكان
بةرهـةمهَينى   ةوشـةكانى َيكدةكةوَيت لةطةَل ِرة كة ِريةكان يان كؤمةَلَيك زانياريييزَيك لة كؤى زانياريِر

 (.ISO 19131اريةكان ى)يزاني
 

 
 بياناتالمنَتج 

 ISO)  بيانـات ال جمواصـفات منـت  مـع    ِقتوافـ ت يتمـات الـ  سلسلة جمموعـَة املعلومـات َأو جمموعـَة املعلو   

19131). 
 

( References: Annex 15 ) 
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16. Data Product Specification 

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

additional information that will enable it to be created, supplied to and 

used by another party (ISO 19131*).  

 

 ِرةوشى بةرهم هَينى زانيارييةكان
ةَل لةطةكةوة بةي ةيةك زانيارىةكان يان كؤمةَلييزَيك كؤمةَلةى زانياريورد بؤ ِر خستنة ِروويةكى

ى بؤ مةبةست ئةو زانيارييانة دابني بكرَيندةتوانرَيت بة هؤيةوة   كة تر ةكى يضةند زانياري
 اليةنَيكى ترةوة.  يان الىنانبةكارهَي

 
 بياناتالمواصفات منتِج 

ضــافية الــيت ملعلومــات اإلمــع اسلســلة جمموعــَة املعلومــات َأو جمموعــَة املعلومــات ســوية   لوصــف مفصــل 
 أو جتهز لغرض اإلستخدام من قبل طرف آخر.  من أن تنجزستمكنها 

 
( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

17. Data Quality 

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

requirements of the data user in terms of accuracy, resolution and 

integrity. 

 جؤرى زانيارييةكان
ست و خوا ىَيدةكات بةث فةراهةمىيةكان يئاستَيكى بِروابونة كة زانيار هةر هةر ثلةيةك يان

 وة دروستية وردى و ويِرولة  يانةزانياريئةو بةكارهَينةرانى  ( ةكانىيثَيويستي) يان داواكارييةكانى 

 

 بياناتالنوعية 

 ن ريـث الدقـة  مـ خدمي البيانـات  تمسـ  يت وفرتهـا البيانـات وفقـا ملتطلبـات     أي درجة َأو مستوى الثقة الـ 
 والكمال .

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

Annex 15 ) 
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18. Date Of Manufacture 

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

engine as appropriate conforms to the requirements of the type or the 

date of an analogous document. 

 مَيذووى دروستكردن
َيكى رةن بزوَينـ يـا  يكراوكـة فِرؤكةيـةكى ديـار    و دةرى ئـةخات   ةوتيا دةرضو كانىةقةواَل كة ِرؤذةىئةو 
 .(لة )فِرؤكة يان بزوَينةر يةكانى ئةو جؤرةيلةطةَل ثَيداويست دةطوجنَيت  يكراوديار

 
  التصنيعتأري  

لـك  ذ  لباتها مـع التي به مت إصدار مستندات تبني أن طائرم معينة أو ماكنة معينة تنسجم متطالتأري  
 النو  .

 
( References: Annex 16 Volume II ) 

 

19. Dead Reckoning (DR) Navigation 

The estimating or determining of position by advancing an earlier known 

position by the application of direction, time and speed data.  

 

 كةشتييوانى بَيئامَير
 ةك انةى ئةو زانياري ثوختةى )ثاَلفتةي(لة  ككردنى شوَينى فِرؤكةيةييديار يان خةمآلندن

 .كةى بةسةرضوة تةى فِرؤكةكة وخَيراييةكةيى و ماوةاسراون لة ئاِرندةرهَي
 

 املعرة غري املعتمدم على أجهزم 

من والـز  رعتهاسـ الطـائرم مـن خـعل  البيانـات املستخلصـة مـن إجتـاه الطـائرم و         موقِع  ديدختمني َأو حت
 املستغرق. 

( References: Doc 8168 Volume I and Volume II ) 
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20. Decision Altitude (DA) or Decision Height (DH) 

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

vertical guidance at which a missed approach must be initiated if the 

required visual reference to continue the approach has not been 

established. 

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

decision height (DH) is referenced to the threshold elevation. 

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

aids or of the approach area which should have been in view for 

sufficient time for the pilot to have made an assessment of the aircraft 

position and rate of change of position, in relation to the desired flight 

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

visual reference is that specified for the particular procedure and 

operation. 

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

written in the form “decision altitude/height” and abbreviated “DA/H”. 

 

 بةرزى بِرياردراو يان بَلندى بِرياردراو
ةى كردلَيوةى  كة3D يي الَيةى نزيك بونةوةى ئامَيرى سكردكراو لة يبةرزيةك يان بَلنديةكى ديار

َيت ار نابدي)فاشل( دةست ثآ دةكات لةو كاتةى كة بةضاو سةرضاوةى بينني  شكست نزيكبونةوةى 
 بوون لة نزيكبونةوة.بؤ بةردةوام )نابينرآ(
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ؤخى ِر  (threshold ) لة ئاستى Desicion Hieght  بةرزى بِرياردراو : 1تَيبينى 
ووى دةرياوة لةسةر ِر Descion Altitude ياردراوفِرؤكةخانةوة ئةثَيورَيت ، بةآلم بَلندى بِر

 ةثَيورَيت.ئ

 

ك لة ان بةشَية بينراوةكان يسةرضاوةى بينينى ثَيويست بةواتة بةشَيك لة ياريدةر : 2تَيبينى 
توانَيت ب تاالك وةيةؤكةوانةوة ببينرَيت بة درَيذايى ماناوضةى نزيك بونةوة دةتوانرَيت لةاليةن فِر

  ،نةكة ينى شوَيى طؤِرو تَيكِرا ينةكةفِر ئاِراستةىلةطةَل  ردشوَينى فِرؤكةكةى ديارى بكات  بة بةراو
ئةو  , بينني ضاوةىسةر دةبَيت بةةم سَييةى وردا  لة جؤرى كانى نزيكبونةوكردةبَلندى بِرياردراو لة

 ة.راوةككية دياركردو  يكراوةكانَيكارة ديارسةرضاوة ديارى كراوةية بؤ ِر
 

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

 التقرير علو أو التقرير ارتفا 
 االقـرتاي  ه إجـراءات عنـد  تبـدأ  أن التي جيب  اآللي ثعثي األبعاد االقرتاي عملية يف حمدد وعل أو ارتفا 

 .االقرتاي يف لعستمرار املقرر البصري املرجع رؤية عدم يف رالة الفاشل

 مـن  يقـاس التقريـر ف  أما علو البحر ،  سطح مستوى متوس  من يقاس التقرير : ارتفا    1معرظة 

 .اراملط عتبة منسوي  

 منطقـة   مـن  قسـما  أو البصرية املساعدات من قسما يعين أن  املطلوي البصري املرجع   :  2معرظة 

  مسـار   إت سـبة بالن الطـائرم  موضـع  لتقـدير  تؤهله كافية طوال مدم يراه أن الطيار يستطيع   االقرتاي
 هلـا  املقـرر   ثالثـة ال الفئـة مـن   الدقيق االقرتاي عمليات ويف .املوضع هتا تغري ومعدل املستصوي الطريان

 العمليـة و                   املعنيـة  لإلجـراءات  احملـدد  املرجـع  هـو  البصـري  املرجـع  يصـبح  التقريـر  علـو 

 .املعنية
 التقرير.  ارتفا  / علو النحو هتا على معا املصطلحان يكتب لعختصار  :  3 معرظة

 

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

Volume I and Volume II, Doc 9365 ) 
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21. Declared Capacity 

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

operating positions to provide service to aircraft during normal activities. 

It is expressed as the number of aircraft entering a specified portion of 

airspace in a given period of time, taking due account of weather, ATC 

unit configuration, staff and equipment available, and any other factors 

that may affect the workload of the controller responsible for the 

airspace. 

 

 توانايي ئاشكراكراو
تمى يان سيس وةكىثَيوةرَيكة بؤ تواناى سيستمى ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى يان هةر سيستمَيكى ال

  , ةكاندايساية ئاكردتايبةت بة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزارى بؤ فِرؤكةكان لة كاتى  ىخستنبةطةِر
ايةى ككراو لة ياريئةكرَيت كة ضونةتة ناو بةشَيكى د ئةو تواناية بة ذمارةى ئةو فِرؤكانة مةزةندة

ياريكراو ارَيكى دَيكِرلة بارودؤخَيكى كةشناسى دياريكراودا و ضةند  و ئامسان  لة ماوةيةكى دياريكراو
كى تر ازَيامِرةر ئهبؤ ضاودَيرى مجوجؤَلى هةوايى و ئامَيرى دياريكراو  و كارمةندى دياريكراو يان 

 ان.يةى ئامسكا ىى ئامسانى بةرثرس لةو بةشةيت لةسةر تواناى كاركردنى ضاودَيركة كاريطةرى هةبَي
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 القدرم املعَلنة

يم خلاصـة بتقـد  امراقبة احلركـة اجلويـة أو أي مـن أنظمتهـا الفرعيـة أو التشـغيلية       مقياس لقدرم نظاِم 
ن زء معـني مـ  يف جـ خدمات للطائرات خعل عملياتها اإلعتيادية ويعد عنه بعدد الطـائرات الـيت دخلـم    

 كــة اجلويــةالفضـاء اجلــوي خــعل فـرتم معينــة ويف أرــوال جويـة معينــة وترتيبــات معينـة ملراقبــة احلر    
ل  عـن  وي املسـؤو وأجهزم معينة وكادر معني وأي عوامل أخرى ميكن أن تؤثر على قدرم أداء املراقب اجلـ 

 ذلك الفضاء اجلوي.    
( References: Annex 11 ) 

22. Declared Distances 

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

available and uitable for the ground run of an aeroplane taking off. 

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

run available plus the length of the clearway, if provided. 

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

take-off run available plus the length of the stopway, if provided. 

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

declared available and suitable for the ground run of an aeroplane 

landing. 

 ماوة بآلوكراوةكان
: TORA ( هةَلطةِران )يان  ى فِرؤكةكان بؤ هة َلسانماوةى بةردةست بة ئاماجنى جوَلة -أ

كةيةك و ى فِرؤبؤ هةَلطةِرانو ئةشَيت فِرطةية كة لةبةردةستداية  ييةىَيذدِر ومةبةست لة
 .(Take - off) انسَِمجوجؤَلى لةسةر زةوى بؤ هةَل

ية بؤ ى ئةو ماوةيةى كة لةبةردةستداي: درَيذ TODAردةست بؤ هةَلطةِران ماوةى بة -ب
بآ  ( كةئةو ماوة بآ خةوشةى )خاَلى )+(بة ئاماجنى هةَلطةِران كؤ ى فِرؤكةكةجوَلة

 .داية بةربةستة و لةبةردةستة

دةستداية : درَيذى ئةو ماوةيةى كة لةبةر ASDAماوةى بةردةست بؤ خَيراكردنى وةستان  -ت
ا بةردةستدطةر لةدرَيذى ماوةى وةستان ئة)+( بةمةبةستى هةَلطةِران كؤ  ى فِرؤكةكةةبؤ جوَل

 . بَيت

ِرؤكةكة و ى فِرطةى بةردةست بؤ نيشتنةوةى في: درَيذ LDAماوةى بةردةست بؤ نيشتنةوة  -ث
 .  جوَلةى لةسةر زةوى دواى نيشتنةوة
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 المسافات المعَلنة

                                              كتهــا         لطــائرم ورراويقصـد بهــا طـول املــدرج املتــوفر إلقـع     :  أ. ملسـافة املتــوفرم للحركـة بهــدف اإلقــع   
 على األرض لغرض اإلقع . 

اخلاليـة   ول املنطقـة طـ إلقع  :  طول املسافة املتوفرم للحركة بهـدف اإلقـع  عائـدا    لي . مسافة املتوفرم 
 العوائق إذا كانم متوفرم.                   من                       

                                                ول           طــ  عائـدا  ج. املسـافة املتـوفرم لغــرض تعجيـل التوقــف: طـول املســافة املتـوفرم للحركــة بهـدف اإلقــع      
 مسافة التوقف إذا كانم متوفرم.

   وهلا.رض بعد نزملدرج املتوفر لنزول الطائرم ورركتها على األد. املسافة املتوفرم للنزول : طول ا

    

( References: Annex 14 Volume I ) 

 

 
 

23. Dedicated Flight Check Aircraft 

An aircraft used occasionally in operational evaluations of radar 

systems. This aircraft will fly routes , etc., not normally covered by 

regular traffic and allow a complete operational evaluation through the 

specified coverage of the radar under test.  
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 فِرؤكةيةكى تايبةت بؤ تَيستى فِرؤكةوانى
ؤر جــار ئــةو زادار، بــؤ ثشــكنينى سيســتمةكانى رِ  بــةكار ئــةهَينرَيت ) ناوبــةناو(جارجارة  فِرؤكةيةكــة

 ةييةوةوانى ئاســاوثَيش لةاليــةن فِرؤكــت بــؤ فــِرين كــة لــةوةَيرةوَيــك بةكارئــةهَينرَيِر لةســةرفِرؤكةيــة 
 .ةكة بةتةواوى بكات اداردةتوانَيت ثشكنينى ِرفِرؤكةكة   بةكارنةهَينرابَيت و 

 

  خمصصة لفحص الطريان طائرم

 رات جويـة ادم ما حتلق هـته الطـائرم يف ممـ   طائرم تستخدم من رني آلخر لفحص منظومات الرادار . ع
 ملقرر.ال تستخدم من قبل رركة الطريان العادية ومتكن من حتقيق فحص كامل للكشف الرادري ا

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

24. Defruiter 

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

ground system. 

 

 

 البردنى ذاوةذاو / ساف كردن
 نت لةطــةَلنــاوةخو البردنــى ئــةو وةآلمانــةى كــة   بةكارئــةهَينرَيت بــؤ كةمكردنــةوة  هةنــدَيك ئــامَيرة

 . SSRطةِرانى الوةكى  زةمينى ادارىسيستمةكانى ِر
 

 إعالة التشوي 

  ثانوي.لبارث الدار اأجهزم تستخدم لتقليل وإعالة اإلجابات غري املتزامنة يف املنظومة األرضية للر
 

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 
25. Degree Celsius (°C) 

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

temperature. 
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 ثلةى طةرماى سةدى
 سةدى. ىيطةرم كردنى نرخي ثلةىيبةكارئةهَينرَيت بؤ دياركة كاَلفن  ناوَيكى تايبةتة بة يةكةي

 
  ةئوياحلرارم املدرجة 

 إسم خاص بوردم كالفن يستخدم لتحديد قيمة درجة احلرارم املئوية .
 

( References: Annex 5 ) 
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26. De-Icing 

The process which removes ice, snow, slush or frost from aeroplane 

surfaces. This may be accomplished by mechanical methods, or by 

pneumatic methods or through the use of heated fluids. Mechanical 

methods may be preferred under extremely cold 

conditions or when it has been determined that the frozen contaminant is 

not adhering to the aeroplane surfaces. When using heated fluids and 

optimum heat transfer is desired, fluids should be applied at a distance 

from the aeroplane surfaces in accordance with the approved operator 

procedure and fluid manufacturer recommendations. 

 

 البردنى سةهؤَل / شةختة
ئةم  ,كان ووكةشى فِرؤكةةى البردنى سةهؤَل و بةفر و بةفرى تواوة و شةختةية لةسةر ِركردة
ام ةرم ئةجنى طشلةمةن َيطةى ميكانيكى يان هةوايى يان بة بةكارهَينانىةية دةتوانرَيت بةِركردة

تةى ان لةوكايكان بدرَيت ، بةكارهَينانى ِرَيطةى ميكانيكى بة باشرت دةزانرَي لة بارودؤخة ساردة
 ستة ثلةىَيويثشةختةكان نةنوساوة بة ِرووكةشى فِرؤكةكةوة , لة بةكارهَينانى شلةمةنى طةرمدا 

ةاليةن لةدا طةرماكةى بةرزبَيت و بةثَيى ِرَيكارة تةكنيكييةكان بِرذَينرَيت بةسةر فِرؤكةك
 بةطةِرخةرى فِرؤكةكة و بةثَيى ِرَينمايى اليةنى دروستكةرى شلةمةنيةكة .
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 ليداجلتتويب 

مـن   ن يـتم هـتا  عملية إعالة اجلليد والثلج والثلوج التائبة والصقيع مـن سـطوح الطـائرات ريـث ميكـن أ     
ام الطــرق خــعل إســتخدام طــرق ميكانيكيــة أو هوائيــة أو بإســتخدام الســوائل الســاخنة . يفضــل إســتخد 

رم . عنـد  طح الطـائ بسـ  امليكانيكية يف الظروف الباردم جدا أو يف رالة كون املواد املتجمـدم غـري ملتصـقة   
قـا  لطـائرم وف إستخدام السوائل الساخنة جيب أن تكون بدرجة ررارم عالية وأن يتم سـكبها علـى سـطح ا   

  للسياقات احملددم من قبل مشغل الطائرم ووفقا لتوصيات اجلهة املنتجة للسوائل.
( References: Doc 9640 ) 

 

 
 

27. Delay Time 

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

communicate the appropriate command to the pilot, for the pilot to 

understand and react, and for the aircraft to respond. 

 

 كاتى دواكةوتن
ــةو ــاوة   ئ ــانى ِرةخس ــاودَيريى ئامس ــؤ ض ــة ب ــة ك ــةوة و  ب كاتةي ــةنطؤكاردان ــدنى  و ىوةآلم و هةماه طةيان

انَيـت  بتوؤكةكـة  فةرمانى طوجناو بـؤ فِرؤكـةوان تـا فِرؤكـةوان تـآ بطـات و كاردانـةوةى هـةبَيت و تـا فرِ         
 . وةآلم بداتةوة
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 التأخري وقم
 بغيـة  الطيار، تا املناسب األمر ونقل وتنسيق اجلوية باالستجابة احلركة ملراقب فيه يسمح التي الوقم

 .االستجابة من الطائرم متكني وبغية واستجابته، فهم الطيار
( References: Doc 9643 ) 

 

28. Dependent Parallel Approaches 

Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument runways 

where radar separation minima between aircraft on adjacent extended 

runway centre lines are prescribed. 

 كردةةكانى نزيكبونةوةى تةريب
ن يب يانزيك بونةوانةية كة لةيةك كاتدا و لةسةر ضةند فِرطةيةكى ئامَيرى تةر كردةئةو 
ديارى  ِرؤكةكانفادارى نَيوان ِرجياكردنةوةى  دا سنورى كةمى يو تَيئةجنام ئةدرَيت تةريب شَيوة

 .تةريب و شَيوة تةريبةكان  فِرطة  سةنتةرى  ةكانىهَيَلدريزايى  ئةكرَيت لةسةر 
 

 التابعة املتواعية االقرتاي عمليات
 للفصل الدنيا احلدود قرروفيها ت املتواعية شبة أو املتواعية اآللية للمدارج االقرتاي املتزامنة عمليات هي

  .للمدارج املمتدم املتادة املركزية على اخلطوط الطائرات بني فيما الراداري

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

Volume II, Doc 964) 
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 كردةكانى تةريبة نزيكبونةوةى ثَيكةوة 
دا يريب تَيتة وةشَي يانى تةريب يةى نزيك بونةوةى هاوكاتة بؤسةر فِرطةكانى نيشتنةوةى ئامَيركرد

  بِريارى زؤرةملَى لة
 فِرطة ى بةر ةورولةسةر درَيذايى د دراوة فِرؤكةكانى نَيوان يادارِر جياكردنةوةى سنورى كةمى

 .دراوسَييةكان
 

 املرتابطة املتواعية االقرتاي عمليات
  رـدود  لزاميـا  إتقررت هلـا   متواعية شبة أو متواعية هبوط آلي ات مدارج  إقرتاي متزامنة عمليات هي
 .ارج املتجاورماملوجودم على إمتداد حماور املد الطائرات بني الراداري للفصل دنيا

 

( References:  Doc 4444 ) 

 

29. Deportation Order 

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

served upon a deportee, directing him to leave that State. 

 

 فةرمانى دورخستنةوة
ــراو  ــةرمانَيكى نوسـ ــة وآلتـــ  ىفـ ــوة دالـ ــةو دةرضـ ــتةاَلتى تايبةمتلةاليـ ــدن دةسـ ــراوةةوة دةرةنـ ــؤ  كـ  بـ

 .كة واَلتةكة بة جَى بهَيألَيت  دورخستنةوةى كةسَيكجَيبةجَيكردنى فةرمانى 
 

 أمر اإلبعاد

 أمر إبعاد خطي صادر عن السلطات املختصة يف الدولة لشخص ما يأمره مبغادرم الدولة.
 

( References: Annex 9 ) 
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30. Depreciation of Assets 

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

action of the elements, inadequacy or obsolescence, normally over a 

predetermined period of time (depreciation period/book life of the asset). 

 بةكاركردنى ِرةسةنةكان
يــان  نانةكاركردن لــة ئــةجنامى بــةكارهَينةكان بــةهؤى بــةةســابــةزينى نرخــى شتةِربونــةوة يــان دكةم

  ةردنـة لـ  ككارئةو بة  كاريطةرى فاكتةرةكانى بارودؤخى كةشناسى يان نة طوجناندن يان بةسةرضوون ، 
 ةسةن(.ردن / تةمةنى تؤمارى ِرك)كاتى بةكار دا ِرووئةداتكراويديار ماوةيةكى

 
 إستهعك األصول

ءمة و عدم املعقيمة أصل بسبب اإلستهعك الناجم عن اإلستعمال أو عن تأثري عوامل  الطقس أإخنفاض 
 لألصل(.  ر الدفرتيأو التقادم ، وعادم يكون ذلك على مدى فرتم حمددم من الزمن ) فرتم اإلستهعك/العم

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

31. Descent Fix 

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

obstacles before the FAP, which would otherwise have to be considered 

for obstacle clearance purposes. 

 خاَلى دابةزين
ةكانى ييـ اركايياو ِردةكةوَيتـة نـ   كـة   ةكانى نزيـك بونـةوةى ورد  يـ َيكاريايكراوة لة ميانى ِريخاَلَيكى ديار

ـــ  خؤالدانـــةنزيكبونــةوةى كؤتـــايى ، مةبةســـت لــةم خاَلـــة    ةى لـــة بةربةســتةكانى زةمينـــى لـــة ناوض
 الدان بؤ خَو تةضاوبكرَيربةستةكان ِرى و ئةطةر ئةو خاَلة نةش بوو هةر نةبَيت بةنزيكبونةوةى كؤتاي

 نقطة النزول

نـب  جتلنهـائي الغـرض منهـا    نقطة حمددم ضـمن سـياقات التقـري الـدقيق تقـع ضـمن سـياقات التقـري ا        
نـب  عتبـار جت العوائق األرضية يف منطقة التقري النهـائي ويف رالـة عـدم وجودهـا جيـب األخـت بنظـر اإل       

 العوائق. 
 

( References:  Doc 8168 Volume I and Volume II )   
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32. Design Landing Mass 

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

purposes, it is assumed that it will be planned to land. 

 

    كَيشى ديزاين بؤ نيشتنةوة
 . ى ديزاينةكةى كة ثَيوةى بتوانَيت بنيشَيتةوةَيقورسرتين كَيشى فِرؤكةكة بةث

 
 التصميمية للنزول كتلة ال

 نزول.  الكتلة القصوى للطائرم وفقا لتصميمها اليت بها ميكن للطائرم ال
 

( References: Annex ) 

 

33. Design Take-Off Mass 

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

is assumed to be planned to be at the start of the take-off run. 

 

 Off-Takeكَيشى ديزاين بؤ هةَلطةِران 

 (.Take-Offت  ِرَي)هةَلطة ينةكةى كة ثَيوةى بتوانَيت بفِريتى ديزاَيثقورسرتين كَيشى فِرؤكةكة بة
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 التصميمية لإلقع  كتلة ال

 الكتلة القصوى للطائرم وفقا لتصميمها اليت بها ميكن للطائرم اإلقع  . 
( References: Annex 8 ) 

 
34. Design Taxiing Mass 

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

for load liable to occur during use of the aircraft on the ground prior to 

the start of take-off. 

 

 كَيشى ديزاينى فِرؤكة بؤ مجوجؤَل لةسةر زةوى
 ثَيش طة ر فِرَيت جبوَلَيت لةسةبتوان ثَيوةىى ديزاينةكةى كة َيفِرؤكةكة بةث ىقورسرتين كَيش

 . Take-Offهةَلطةِران     
 

التصميمية للحركة على أرض املطاركتلة ال
 . قع ار قبل اإلالكتلة القصوى للطائرم وفقا لتصميمها اليت بها ميكن للطائرم التحرك على أرض املط

( References: Annex 8 ) 

 

35. Detect and Avoid 

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

and take the appropriate action. 

 

 ببينة و خؤالدة
ةرطرتنى ر و وةكى تييان هةرمةترسي ئامسانىمجوجؤَلى  بة ثَيكدادانىتواناى بينني و هةست كردن 

  . يةيمةترس بةرانبةر ئةوَيكارى ثَيويست ِر
 

 نبوجت إكتشف
 ذ اإلجــراءارض احلركــة اجلويـة أو أيــة خمـاطر أخــرى وإختـا   القابليـة علـى الرؤيــة واإلرسـاس وكشــف تعـ    

 املناسب بصددها.  
( References: Annex 2 ) 
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36. DETRESFA 

The code word used to designate a distress phase. 

 

 ديرتيسفا
 اركردن.زطى ِرزطاركردن يان هاوارِر  دةستةواذةيةكة بةكار ئةهَينرَيت وةك بةَلطة بؤ قؤناغى 

 

 رتيسفادي
  مصطلح يستعمل للداللة على مررلة اإلستغاثة.

( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

 

37. Deviation Alert 

     An aural and visual alarm indicating situations where an aircraft 

deviates into the no transgression zone (NTZ) established between 

parallel runway approaches. 

 

 ئاطادارى بةالدان
بـؤ  ات الئـةد   ؤكةكـة  وون ئةكرَيتـةوة كـة فرِ  ِرتيا   ىئةو هةَلويستانة ةكى زارةكى يان بينينة يئاطاداري

سـةكانى نزيـك   ؤثِر ناو كردنى لة يديار ئينجا NTZ) ِرؤيشنت تيا قةدةغةية نةبةزاندن ) ناوضةى ناو
 بونةوةى فِرطةى تةريب.

 

 حنرافاال التنبيه عن
  )  عدم  التخطي )  منطقة داخل الطائرم فيها تنحرف اليت يوضح املواقف بصري أو شفهي تنبيه هو

NTZاملتواعي. من املدرج االقرتاي عمليات بني فيما حتديدها ثم 
 

( References:  Doc 9643 ) 

 

38. Differential Charges 

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

charges normally payable for the use of air navigation facilities and 

services. 
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 باجة ويسرتاوةكان
ــرتاو ــةرباجَيكى ويس ــؤرة  كةمكر    ه ــةو ج ــةتَيك ل ــةر باب ــةوة و ه ــان كةمكردن ــكاندن ي ــان داش ــةوةى ي دن

وانى ينى كةشـتي ةكايـ مَيرةكـان و خزمةتطوزاري ثَيويست بكات بدرَيت بةرانبةر بةكارهَينانى ئا ةكانباج
 ئامسانى.

  

 الرسوم التفاضلية
 ادم واجبـة أي رسوم تفضيلية أو خصومات أو تنزيعت أو غري ذلك من ختفيضـات الرسـوم الـيت تكـون عـ     

  الدفع مقابل إستخدام جتهيزات وخدمات املعرة اجلوية. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

39.Digitized Video 

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

the originating analogue signal.  

 
 ظيديؤي ذمارةيى

 ةر(.كؤدَيكى جوت نيشانةية نرخةكةى يةكسانة بة نرخى نيشانةى اليةنى دروست كةر )دان
   

 الفيديو الرقمي
 ساوية لقيمة إشارم املنشأ.إشارم ثنائية مشفرم قيمتها م

 
                               ( References: Doc 8071 Volume III ) 
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40. Director 

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

and Licensing Authority. 

 

 بةِرَيوةبةر
ى َلةتـةكان ى مؤَيـدان ثو دةستةآلتى  ى بةِرَيوةدةباتتةى فِرؤكةوان( كة  دةسية)طةورة ااَليةبةرثرسَيكى ب

 لة وآلتدا. هةية

 

 املدير
.املسؤول الكبري التي يتوت إدارم هيئة الطريان وسلطة إصدار اإلجاعات لدى الدولة 

( References: Doc 9379 ) 

 
 

41. Direct Transit Area 

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

public authorities concerned and under their direct supervision or 

control, where passengers can stay during transit or transfer without 

applying for entry to the State. 
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 ناوضةى ثةِرينةوةى ِراستةوخؤ
ــ ــةيةكى تايبةتـ ــة فِرؤ ةناوضـ ــة نَيودةوَلةتلـ ــدايكةخانـ ــةث يةكانـ ــةزرَيت  بـ ــةتَيدائةمـ ــةنى ى الى مؤَلـ يـ

َيـوا  دا ِريتَي وداية ى ئةو اليةنةيلةذَير سةرثةرشتى و ضاودَيرناوضةكة   تايبةمتةندى بةِرَيوةبةرايةتى 
 تةدا .ن لةو وآلواى ِرَيطةثَيدان بكةن بؤ مانةوةيائةوةى داةشتيار دةتوانن تيا مبَينننةوة بَيو ط

 

 نطقة العبور املباشرمم

تكون ملختصة ومة امنطقة خاصة تؤسس يف املطارات الدولية متم املوافقة عليها من قبل اإلدارم العا
 دخول اتبال حتم إشرافها ومراقبتها ريث ميكن للمسافرين البقاء فيها دون احلاجة لتقديم طلب

 الدولة. 
 

( References: Annex 9 ) 

 
42. Direct Transit Passengers 

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

on the same 

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

later). 
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 ِرَيواى ثةِرينةوةى راستةوخؤ
دةوام رةكةيان بـةر و لةسـةر سـةفة  ان وآلتَيـك  يـ  َيواو طةشتيارانةية كة طةيشتونةتة وآلتى ئةندام ئةو ِر

ة طةشـتَيكى  كرَين كةلَيوا و طةشتيارانة جياوازن كة لةطةَليان سوار ئةئةبن لةسةر هةمان فِرؤكة )لةو ِر
 ثَيناسة ئةكرَين.دا يلة دواي (كةترةوة هاتوون 

  

 ركاي العبور املياشر
فون وخيتلا )نفسه فرهم على ررلة  الطائرمسالركاي التين وصلوا ات مطار دولة ما والتين يواصلون 
 (.قا" التين سريد تعريفهم الر عن الركاي " احملولون أو املواصلون على ررلة  أخرى 

( References : Doc 9562 ) 

 

 
 

43. Discrete Code 

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

 

 ش و باَلوثةرشة نيشان/نيشانةيةكى ثةر
 .ايةتنة دوو سفر ب كؤتاييةكةشىة ثَيك هاتووة رة ضوار ذمال , ادارى طةِرانى الوةكىنيشانةيةكة بؤ ِر
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 الرمز املتفرق
 رمز للرادار البارث الثانوي يتكون من أربعة أرقام وال ينتهي بصفرين.

 
( References: Doc 4444 ) 

 

44. Discrete Source Damage 

Structural damage of the aeroplane that is likely to result from: impact 

with a bird, uncontained fan blade failure, uncontained engine failure, 

uncontained high-energy rotating machinery failure or similar causes. 

 

 زيانى سةرضاوة جياوازةكان 
ى يان كانرةنةبزوَي لة ئةجنامى ثياكَيشانى باَلندة يان ثةك كةوتنىفِرؤكةكة ئةكةوَيت  زيانَيكة لة

 لةسةرضاوةكانى وزةوة يان هةر هؤكارَيكى تر.
 

 تفرقالضرر املصدري امل
باي اقـة أو أسـ  ضرر تتعرض له الطائرم بسـبب إصـدامها بـالطيور أو فشـل يف حمركاتهـا أو يف  مصـادر الط      

 أخرى.
( References: Annex 8 ) 

 

45. Disembarkation 

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

continuing on the next stage of the same through-flight. 

 ثيادة
ــتيارانةى       ــةو طةش ــةوان و ئ ــتةى فِرؤك ــة دةس ــة ل ــتنةوةى جط ــة دواى نيش ــتنى فِرؤكةك ــة  بةجآهَيش ك

 .بةردةوام ئةبن لة طةشتةكةيان
 

 الرتجل

 مة.رلة القادترك الطائرم بعد هبوطها بإستثناء الطاقم واملسافرين التين سيستمرون بالررلة للمر
( References: Annex 9 ) 
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46. Displaced Threshold 

A threshold not located at the extremity of a runway.  

 

 ِرؤخى خزاو/ جوآلو
 ة. يني ؤخةى كة لة كؤتايى فِرطةدائةو ِر

 زارةالعتبة امل
*************** 

 العتبة اليت ليسم يف بداية املدرج.
 

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 9157 Part 1 ) 
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47. Disruptive Passenger 

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

board an aircraft or to follow the instructions of the airport staff or crew 

members and thereby disturbs the good order and discipline at an airport 

or on board the aircraft. 

 ِرَيواى بَيزاركةر/ طةشتيارى  هةراسانكةر
ة لــ  س و كــةوت هــةَل  ِرةفتــارو كانكــة ثابةنــد نابَيــت بــة ِرَينمايــة  يةية)ئــةو  طةشــتيارةية(َيوائــةو ِر

ى فِرؤكـةوان  يان دةستة يان لة ناو فِرؤكةكةدا يان ثابةند نابَيت بةِرَينمايى فةرمانبةران دا فِرؤكةخانة
 و دؤخَيكى ناخؤش و بَيزار كةر دروست دةكات لة فِرؤكةخانة و لة ناو فِرؤكةكةدا.

 
 املسافر املعرقل

 ت املـوظفني أو م بتعليمـا صرف يف املطار أو داخل الطائرم أو التي ال يلتزاملسافر التي ال يلتزم بقواعد الت
.طاقم الطائرم وبتلك يشكل رالة إععاج يف املطار أو على منت الطائرم

( References: Annex 17 ) 
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48. Distress Phase 

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

occupants are threatened by grave and imminent danger or require 

immediate assistance. 

 قؤناغى هاواركردن / بةدةنطةوة ضوون 
و دان ةشـة َيـر هةرِ كـة فِرؤكةكـة و سةرنشـينةكانى لـة ذ    لـةوةى   دا طومان نامَينَيـت  يهةَلوَيستَيك كة تَي

 را هةية.ةكى خَييثَيويستيان بةيارمةتيرنشينةكان سة ووبدات يان كة ِر هةية نزيك مةترسييةكى
 

 مررلة اإلستغاثة
هـا    ، أو أنموقف يعتقد فيه مبا يقري الـيقني أن الطـائرم بشـاغليها مهـددم خبطـر جسـيم وشـيك الوقـو        

 حباجة ات مساعدم عاجلة. 
 

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

 

 

49. Ditching 

The forced landing of an aircraft on water. 

 
 نيشتنةوةى فِرؤكة لةسةر ئاو

 .(ووبارِر –دةريا  )لةسةر ئاو  كةنيشتنةوةيةكى ناضارى فِرؤكة
 

 هبوط الطائرم على املاء

 طائرم على املاِء.لاإلجباري ل هلبوطا
 

( References: Annex 12 ) 
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50. Dividends 

Distribution of earnings in cash or in stock. 

 قازانج / سودةكان
 بةش. بةش  دابةشكردنى داهاتةكان بةشَيوةى نةختينة يان

 األرباح
 توعيع اإليرادات يف صورم نقد أو أسهم. 

( References: Doc 9161, Doc 9562 )    

 

51. DME Distance 

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

to the receiving antenna. 

 دوريى ئامَيرى دوريثَيو
ى رتَيناى وةرطـ ئـةن  بـؤ ) فِرؤكةكـة(   ةوةثَيـو يى هَيَلى بينني )بةخوارى( لةسةرضاوةى ئـامَيرى دور يدور

 دووريثَيو ) لة سةر زةوى(  
 
  جهاع قياس املسافةمسافة .

.ستقبالمسافة خ  البصر ) مدى مائل ( من مصدر جهاع قياس املسافة ات هوائي اإل

( References:  Doc 8168 Volume I and Volume II ) 
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52. Domain 

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

training. 

 بوار
 .اهَينانى  لَيهاتن ِر ىبؤ مةبةست ةثةسةندكراوهَيمانةى لَيكؤَلراو و كؤمةَلَيك 

 
 اجملال

 . صر مت دراستها وإعتمادها ألغراض التدريب املؤهلجمموعة عنا
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 

53. Double Channel Simplex 

Simplex using two frequency channels, one in each direction. 

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

 جوت كةناَلى سادة
 استةيةك.بة ئاِر يشهةركةناَلَيك و اَل بؤ بةكارهَينانى سادةدوو كةن

 ى يةكرتبِر.َيطةية كاتى خؤى ثَيى ئةوترا ضةثكئةم ِر بينى :َيت
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 البسيطة املضاعفة القنام 

 لإلستعمال البسي  كل واردم بإجتاه.   قناتا تردد

 .تدعى رزمة تقاطعهته الطريقة كانم أريانا،  -رظة. عم

 

( References: Annex 10 Volume V ) 

 

54. Downlink 

Associated with signals transmitted on the 1 090 MHz reply frequency 

channel. 

 لكى دابةزيو
ى شـةثؤىل  تايبـةت بـة كـةنالَ   ,  ئـةنَيردرَين   MHz 1090بةو نيشانانةى لةسةر لةرةلـةرى   ثةيوةستة
 وةآلمدةر.

 الوصلة الناعلة

 اخلاص بقنام املوجة اجمليبة. MHz 1090رسلة على الرتدد ترتب  باإلشارات امل

 
( References: Doc 9684 ) 

 

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

the current controlling authority of that aircraft. 

 

 ك لةدةرةوةى بةرثرسيارَيتى ضاودَيرى ئامسانىمؤَلةتَيك بؤ فِرؤكةية
تى ةرثرسـياريَ بلـة ناوضـةى   كـة   ةوة بـؤ فِرؤكةيـةك   يى ئامسانييمؤَلةتَيكة  لةاليةن يةكةيةكى ضاودَير

 ئةودا كارناكات.
 

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

 
( References: Annex 11 ) 
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56. Drizzle 
Fairly uniform precipitation composed exclusively of fine drops 

(diameter less than 0.5 mm (0.02 in)) very close together. Drizzle 

appears to float while following air currents although, unlike fog 

droplets, drizzle falls to the ground. 

 ثِروشة
و بـةخوِرى ئـةبارَيت    ملم كةمرتة( 0,5ورد ثَيك هاتوة )تريةى دَلؤثةكان لة زؤر  بارانَيك كة لة دَلؤثى 

 لة تةم جياوازة كة ئةبارَيتة سةرزةوى.ة سروةى باوة ثرذةكة ئةبينرَيت ، ثرذة ل
 

 الرذاذ
رذاذ يف مليمرت ( تتسـاق  بشـكل كثيـف ويظهـر الـ      0,5فيعة ) قطرها أقل من مطر مكون من قطرات ر

 التيارات اهلوائية وخيتلف عن الضباي يف أنه ينزل ات األرض.

 
( References: Doc 9640 ) 

57. Dry Lease 

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

 ؤكةيةك بآ دةستةى فِرؤكةوان.بةكرآ طرتنى فِر
 

 اجلاف التأجري
.طاقم بدون الطائرم تأجري هو 

( References: Doc 8335 ) 
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58. Dual Instruction Time 

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

properly authorized pilot on board the aircraft.  

 وت فةرمانكاتى جو
 . طرَيتبةوة وةرِرؤكةكاسثَيردراوى ناو فكةسَيك ِرَينمايى فِرؤكةوانى لة كابتنى ِر دا كاتى فِرينلة 

 وقم األمر الثنائي

طائرم.وقم طريان  يستلم الشخص خعله  تعليمات طريان من قائد الطائرم املخول على منت ال

( References: Annex 1 ) 

59. Duplex 

A method in which telecommunication between two stations can take 

place in both directions simultaneously. 

 جووت / دووالني
اسـتة  ئاِر طة و بـةدوو كاتدا ثةيوةندى لة نَيوان دوو وَيست يةكية كة دةتوانرَيت لة يَيطةيةكى ثةيوةندِر

 بكرَيت.َيبةجَيج
 

 مزدوج

 إلتصال بني حمطتني وباإلجتاهني يف نفس الوقم. طريقة ميكن أن يؤمن فيها ا
 

 
 

( References: Annex 10 Volume II and Volume V ) 
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60. Duty Period 

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

an operator to report for or to commence a duty and ends when that 

person is free from all duties. 

 

 كاتى ئةرك / فةرمان 
 لـة دةسـتةى   رَيـت يـان داوا  دةكات طةشتةكة دةست ثـآ بك ئةو ماوةيةى كة بةطةِرخةرى فرؤكةكة  داوا 

ــةكار ئــةهَينرَيت بكــات دةســت  فِرؤكــةوان ــة ئةركةكــةى  ب ــاييي هــاتنى ئةرك بكــات ب ــة , بــة كؤت ةكــة ك
 دَيت .يى ماوةكة كؤتا كةسةكةى ثآ راسثَيردراوة

 

 واجبالفرتم 

عند إنتهاء  ب  وتنتهيالفرتم اليت تبدأ عندما يطلب املشغل من الررلة أو طاقم الطائرم  املباشرم بالواج
 بها الشخص.املهمة املكلف 

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

1. Economic Life (of an asset) 

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

 

 تةمةنى ئابورى)بؤ ِرةضةَلكَيك , شتَيك(
 ئةو ماوةيةى ضاوةِروان ئةكرَيت كة شتَيك بةكاربهَينرَيت )كؤتايى ثآ بَيت( .

  

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

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

2. Economic Oversight 

The function by which a State supervises the commercial and 

operational practices of an air navigation services provider. 

 

 ضاودَيريكردنى ئابورى
ــاالكيية بازرطان      ــةر ضـ ــاودَيريكردن  لةسـ ــؤ ضـ ــةكات بـ ــة وآلت جَيبةجَيئـ ــة كـ ــةو ئةركةيـ ــةكائـ ن و ييـ

   ن.يةكايوانية كةشتييت طوزارضاالكييةكانى فِرؤكةخانةيةك يان  ضاودَيريكردنى ثَيشكةشكارى خزمة
 

 املراقبة اإلقتصادية
ت املعرـة  قـدم خـدما  الوظيفة اليت تشرف مبوجبها الدولة على املمارسات التجارية والتشغيلية ملطار أو مل

 اجلوية 
( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

 

3. Effective Acceptance Bandwidth 

The range of frequencies with respect to the assigned frequency for 

which reception is assured when all receiver tolerances have been taken 

into account. 
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 شةثؤلة ثةسةندكراوو كاراكة
 نيـايى كراو كـة دلَ تةرخانكراو بة شةثؤلَيكى ديـاري ى َيكلةرةلةربة  ثةيوةسنت مةوداى  ئةو لةرةلةرانةى

 .ئةطةرةكانهةموو  ِرةضاوكردنى  بةبؤ وةرطرتن لة ئامادةيى هةبَيت 
 

 موجة القبوِل الفعالة

بال بعـد  زم لإلسـتق مدى الرتددات فيما يتعلق بالرتدد املخصص ملوجة معينة اليت مت التأكد من أنها جـاه 
 . يع اإلرتماالتاألخت يف احلسبان مج

( References: Annex 10 Volume I ) 
 

4. Effective Intensity 

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

fixed light of the same colour which will produce the same visual range 

under identical conditions of observation. 

 

 ِرووناكى كاريطةر ضِرى
مان ةنـط كـة هـة   جـَيطري بـة هـةمان رِ    ارةية كة يةكسانة بة ضِريى ِرووناكييةكىة ثرشنطديوناكيوِرو ئة

 هاوشَيوةدا. َيكىبارودؤخ وولة هةم دروست دةكاتمةوداى بينني 
 

 لكثافة الفعالةا

نفـس املـدى    الـتي سـينتج   نفس اللـو نبـ  ثابـم   ضـوء  ةضوء المع مساوي إت كثافـ ة هي إن الكثافة الفعال
 ظروف مماثلة.البصري حتم 

 
( References: Annex 14 Volume I ) 
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5. Electronic Aeronautical Chart Display 

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

convenient and 

timely manner, route planning, route monitoring and navigation by 

displaying required information.  

 

 منايشى نةخشةى فِرينى ئةلكرتؤنى
َيطةيـةكى  دات بة ِرية بةهؤيةوة دةستةى فِرؤكةوان دةتوانَيت طةشتةكةى ئةجنام بيازَيكى ئةلكرتؤنئامِر

اريـة  يانيز يشـكردنى امن ِرَيطـةى َيرةوةكـان و كةشـتيوانى لـة    ى ِرراكـ ئاسايى لة كـاتَيكى طوجنـاودا بـة هَيلَ   
 .ةوة يةكانيثَيويست

 

 عرض خمط  الطريان اإللكرتوني

  ناسب ختطـي موسيلة ألكرتونية ميكن من خعهلا لطاقم الررلة من أن ينفت بطريقة معئمة ويف وقم 
 الطريق ومتابعة الطريق واملعرة من خعل عرض املعلومات املطلوبة.

 
( References: Annex 4 ) 

 
 

6. Elevated Heliport 

A heliport located on a raised structure on land. 
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 فِرؤكةخانةيةكى بةرزى هةليكؤثتةرةكان  
 .لة شوَينَيكى بةرزدا دروست كرابَيت  فِرؤكةخانةيةكى تايبةت بة هةليكؤثتةرةكان

 

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

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

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

the earth, measured from Mean Sea Level ( MSL ).  

 بةرزى /ئاست
وان ةوة و نيَـ يـ ويوى زةوو بـةرِ سـا نو َيك لةسـةر زةوى يـان   ووتةختِرماوةى ستونى لة نَيوان خاَلَيك يان 

 ئاستى دةريا.
 

 املنسوي
متوسـ    املسافة الرأسية بني نقطـة أو مسـتوى علـى سـطح األرض أو علـى إلتصـاق بسـطح األرض وبـني        

 سطح البحر. 
 

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

8168 Volume I and Volume II ) 
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8. Embarkation 

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

except by such crew or passengers as have embarked on a previous stage 

of the same through-flight. 

 

 سةركةوتن بؤ فِرؤكة / باركردن
 ن جطـة بـةدةر يـا  فِرؤكةكـة   سةر  بؤ ىى دةست ثآكردن بة طةشتةكةبةمةبةست ى طةشتيار سةركةوتن

ؤ بـ ون سةركةوت َيوا و طةشتياران كة لةوةوثَيشدةستةى فِرؤكةوان يان ِرثَيش وةختةى لة سةركةوتنى 
 لة قؤناغى ثَيشوى هةمان طةشت. فِرؤكةكة

 
 ات الطائرم الصعود

م تين سـبق هلـ  اقم الطـائرم أو املسـافرين الـ   الصعود ات الطـائرم لغـرض بـدء الررلـة بإسـتثناء صـعود طـ       
 صعود الطائرم يف املررلة السابقة لنفس الررلة.

( References: Annex 9 ) 

 
 

9. Emergency Phase 

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

phase or distress phase. 
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 قؤناغى كتوثِر)ناكاو(
ي يــان قؤنــاغ )وريابونةوة(ضــَلةكانقؤنــاغى طومــان يــان قؤنــاغى ِرا  ية بــةواتاى يةكى طشــتدةسـتةواذةي 

 .بوون زطاركرِربؤ  هاواركردن و داواكردنى يارمةتى 
 

مررلة الطواريء
 تعبري عام يعين أما مررلة الشك وأما مررلة التنبية وأما مررلة اإلستغاثة.

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

 

 

10. End-User 

An ultimate source and/or consumer of information. 

 دوا بةكارهَين 
 ةكان.يبةكارهَينى زانياريدوا  كؤتا سةرضاوة يان 

 

 تخدم النهائياملس
 املعلومات. خدممصدر نهائي و/ َأو مست

 
( References: Annex 10 Volume III ) 

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

at least those components and equipment necessary for functioning and 

control, but excludes the propeller/rotors (if applicable). 

 بزوَينةر 
يـةنى كةمـةوة   البة,  كـة  َيوةنانى فِرؤكةبةكارئةهَينرَيت يان دةويسرتَيت بةكاربهَينرَيت بؤ ثاَلث بةشَيكة

ــنت و ئــامِرازة ثَيويســتييةكانى  ــؤنرتؤَلكردن(كــردنِركَيفبةطةرخس ــة لــئةطرَيتــةوة  ) ك ــة و جط ة ثةروان
 . (هةبَيتكان )ئةطةر ئاشة
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 احملرك

ورية جهـزم الضـر  وردم إستعملم أو ينوى إستعماهلا لدفع الطـائرم ويشـمل علـى األقـل تلـك املكونـات واأل      
 يل والسيطرم وال يشمل املراوح / الدوارات ) إذا كان ذلك ممكنا (.   للتشغ

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

 

 
 

12. Enhanced Vision System (EVS) 

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

achieved through the use of image sensors. 

 

 سيستمى باش كردنى بينني
ى َيكوكـار وِر ى هـةر َيطةى ئةلكرتؤنى وَينـةكان ازةكانى دةرخسنت بةكارئةهَينَيت و بة ِرشسيستمَيكة ئامر

 . دةرةوة   لة كاتى خؤيدا منايش ئةكات
 

 ةيالرؤ نيحتس نظام

 .رينه يف خارجي مشهد أي صور إلكرتونيا يعرض استشعار أجهزم يستخدم نظام 
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( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Doc 9365 )   

 

13. En-Route Phase 

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

to the commencement of the approach and landing phase. 

Note.— Where adequate obstacle clearance cannot be guaranteed 

visually, flights must be planned to ensure that obstacles can be cleared 

by an appropriate margin. In the event of failure of the critical engine, 

operators may need to adopt alternative 

procedures. 

 
 ةر ِرَيقؤناغى  ِرَيطة/  س

 تا  take-offان طةِرلةسةرةتاى قؤناغى هةلََ َيدةكات دةست ث  يدا لة طةشتَيكى ئامسان يةئةو بةشة
 قؤناغى نزيك بونةوة و نيشتنةوة ةرةتايى و كؤتايى دَيت بةسةرةتايسةركةوتنى س

 
 مررلة أثناء الطريق

ررلة مد بداية عن تدائي وينتهيجزء الررلة اجلوية التي يبدأ من نهاية مررلة اإلقع  والصعود اإلب
 اإلقرتاي واهليوط..  

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

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

Typically, the range of such a radar is between 240 km ( 150 NM ) and 

370 km ( 200 NM ) and the information renewal rate for a mechanically 

rotating antenna is 8 to 12 seconds. 

 ِرادارى سةرة ِرَي )سةر ِرَيرةو(
ت و بـة  كارئـةكا  اي ئامسانيـد لة ناوضةى ضـاودَير  ئامسانىرى بؤ مجوجؤَلى طَييادارَيكى تايبةت بة بينِر

( و مـاوةى  ىميلـى دةريـاي   200تـا   150كلم ) 370تا  240نَيوان   ةادارؤرة  ِرئاسايى مةوداى ئةم ج
 ركةداية.ض 12بؤ  8لة نَيوان  ِرووة كةوانةييةكانىيةكانى بؤ خوالنةوةى يكردنةوةى زانيارَينو

 
 رادار أثناء الطريق

مدى هتا النو   وحيرتا  رادار إستطع  خمصص للحركة اجلوية اليت تعمل يف منطقة املراقبة وعادم ما
ومعدل  (ميل حبري 200ومرت ) كيل 370ميل حبري ( و  150كيلومرت )  240من الرادارات بني 

 ثانية. 12ات  8جتديد معلوماته بدوران اهلوائي يكون بني 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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15. Equipment 

Portion of a system that performs a function that contributes to a systems 

output(s). 

 ئامَيرةكان 
 . كة ئةركى ئيشة ثةيوةنديدارةكانى خودى سيستمةكة جَيبةجَي دةكات بةشَيكة لة سيستم 

 
 األجهزم

 جزء من النظام يتوت عملية إجناع الوظائف اليت تتعلق بالنظام
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

16. Equity Capital 

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

 سةرمايةى هاوبةش 
 قةوارةكة ثَيشكةشى ئةكةن.( يان خاوةنةكانى  سامانةى كة خاوةن)  ى  ئةوبِر

 رأس املال املساهم
 أموال يقدمها صارب ) أو أصحاي (  الكيان. 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

17. Error 

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

from organizational or the operational person’s intentions or 

expectations.  

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

definition of operational personnel. 

 هةَلة
دان لة البَيتة هؤى ب  ك اسثَيردرابَيت بؤ كارَيكة ِر ةوةك لةاليةن كةسَيكةتةرخةمي يان كةم ةفتارَيكِر

 كةانى كارةةكييستثَيويسةر  كةسةكان يان  ِرةفتارى خستنى دةزطاكة يان كاربكاتة سةر ى بةطةِركردة
 . ةكارمةندان بدبةِرَيوةبردنى سةالمةتى  19ثاشكؤى  ىيةكةم بةشى: سةرجنى بينى َيت
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 اخلطأ

و لمنظمة أيل لإجراء أو تكاسل من قبل شخص مكلف بعمل يؤدي ات رصول إحنرافات يف عمليات التشغ
 يؤثر على إهتمامات األشخاص أو على متطلبات العمل.

 .إدارم السعمة املتعلقة بالعاملني – 19أنظر الفصل األول من امللحق  –معرظة. 
 

( References: Annex 4 ) 

 

18. Error Management 
         

The process of detecting and responding to errors with countermeasures 

that reduce or eliminate the consequences of errors and mitigate the 

probability of further errors or undesired states. 

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

Navigation 

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

Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control for a 

description of undesired states 

 

 

 

 بةرَيوةبِردنى هةَلة / بةرهةَلستى هةَلة
 ىثَيويست ةنطاوىوةرطرتنى ه بة ئاِراستةى ،  كانةهةَلة ِروودانى ى دةرخستنى ةكةةيةكة ئاماجنكرد

طةرى ة ئةبؤ سنورداركردنى ماكةكان يان البردنى ئاماجنةكان و كةم كردنةوة ل يةثَيضةوانة
 . دالة ئايندةبارودؤخة ِرةضاونةكراوةكان كةوتنةوةى هةَلةى زياتر يان 

 
 إدارم اخلطأ

الة ها أو إعبعاتت جهتها بإختاذ تدابري مضادم للحد من عملية تهدف ات كشف ما يقع من أخطاء ، ومو
 بل.  املستقبة يفعواقبها ، والتقليل من إرتمال وقو  املزيد من األخطاء أو احلاالت غري املستصو

 
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 
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19. Estimated Elapsed Time 

The estimated time required to proceed from one significant point to 

another. 

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

 
الوقم املنقضي التقديري

 الوقم التقديري لإلنتقال من نقطة مهمة ات نقطة مهمة أخرى.
( References: Doc 4444 ) 

 

20. Estimated Off-Block Time 

The estimated time at which the aircraft will commence movement 

associated with departure.  

 كاتى ثَيويست بؤ البردنى بةربةستةكان لةبةردةم تايةى فِرؤكةكة
 ةستىة بةمةبجوَل دا ضاوةِروان ئةكرَيت فِرؤكةيةك دةست بكات بةيئةو كاتة مةزةندةكراوةية كة تَي

 جآهَيشنت.فِرين( )

 

 الوقم التقرييب لرفع احلواجز من أمام عجعت الطائرم
الوقم التقرييب التي يتوقع به أن تبدأ الطائرم بالتحرك لغرض املغادرم

( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

 

21. Estimated Time of Arrival 

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

arrive over that designated point, defined by reference to navigation aids, 

from which it is intended that an instrument approach procedure will be 

commenced, or, if no navigation aid is associated with the aerodrome, 

the time at which the aircraft will arrive over the aerodrome. For VFR 

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

the aerodrome.  
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 كاتى مةزةندةكراو بؤ طةيشنت
 ةاَلخئةو   ةةطاتدسةبارةت بة طةشتةكانى فِرينى ئامَيرى ، ئةو كاتة مةزةندةكراوةية كة فِرؤكةكة 

دةست  وَيوةة لةو فِرؤكةكةوانيةكان ديارى ئةكرَيت يكةشتي سةرضاوة   ثَيى  بة ةى كة  كراويديار
رة هيض ياريدة كة دةكات بة قؤناغى نزيكبونةوةى ئامَيرى ، بةآلم ئةطةر  فِرؤكةخانة

ر ةطاتة سةدة ةكا دانةنرابوو كاتى طةيشتنى مةزةندةكراو ئةو كاتةية كة فِرؤكيةكى تيكةشتيةواني
ةكراو كاتى كاتى مةزةند VFRسةبارةت بة طةشتةكانى فِرين بة بينني , هةروةها  كةفِرؤكةخانة

 طةيشتنة بؤ سةر فِرؤكةخانةكة.
 

موعد الوصول التقديري
الععقة بينة حتدد بالنسبة لررعت الطريان اآللي ، هو الوقم املقدر أن تصل فيه الطائرم فوق نقطة مع

ت ا مـن املسـاعدا  طـار خاليـ  ت املعرية وتبدأ من عندها إجراءات اإلقرتاي اآللي ، أما إذا كـان امل ات املساعدا
 بة لـررعت املعرية فإن موعد الوصول التقديري يصبح وقم وصـول الطـائرم فـوق املطـار. وهـو بالنسـ      

 الطريان البصري الوقم املقدر لوصول الطائرم فوق املطار.
                          ( References: Annex 2, Doc 4444 ) 
 

22. Exception 

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

goods from the requirements normally applicable to that item. 

 بواردنلَيبةدةركردن/ 
ة كـاآلى  طـةى ديـارىكراو سـةبارةت بـ    دا هةنـدَيك برِ يـ كـة تيَ  (( Annex 18 م ثاشـكؤية بةندَيكـة لـة  
و اريطـةرى ئـة  ككة دةضـَيتة ذَيـر    مةرجانةىلةو  ن، بةدةركراوكراوةبةدةر )جياكراوةتةوة(قةدةغةكراو

 بِرطانة.

 

 اإلستثناء

ا تلـك  هلـ مـا ختضـع    بند يف هتا امللحق يستثين فقرات معينة من السلع اخلطرم ، من املتطلبات اليت عادم
الفقرات

( References: Annex 18 ) 
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23. Expected Approach Time 

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

delay, will leave the holding fix to complete its approach for a landing.  

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

approach  

clearance. 

 

 كاتى طةيشتنى ضاوةِروانكراو
خاَلى ةكة( واكةوتود ةهاتوو) ؤكةكة فِر اتئةك ىثَيش بين ئامسانىمجوجؤَلى  دَيريئةو كاتةية كة ضاو

 .يشتنةوة ن و نةوةنزيك بو بة بكاتدةست  تا بةجآ بهَيَلَيتلة ئامساندا ى وانبؤ ضاوةِر كراوجَيطري

 
اندا لةسةر لة ئامس انىوخاَلى جَيطريى ضاوةِر ؤكةكة لةهَيشتنى فِرَيبؤ بةج ةقينة: كاتى ِراست بينىَيت

 .دةوةستَيت َيطةثَيدان بؤ نزيك بونةوةكاتى ثَيدانى ِر

 
   موعد اإلقرتاي املتوقع

بتــة نقطــة الثاالوقــم الــتي تتوقــع فيــه مراقبــة احلركــة اجلويــة أن تــرتك الطــائرم القادمــة املتــأخرم ال  
 اجلو متهيدا لإلقرتاي واهلبوط. لإلنتظار يف 

ئهـا  وقيـم إعطا معرظة: الوقم الفعلي لرتك الطـائرم النقطـة الثابتـة لإلنتظـار يف اجلـو يتوقـف علـى ت       
 اإلقرتاي. تصريح 

 
 

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

1. Factor of Safety 

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

those assumed, and for uncertainties in design and fabrication. 

 

 ئامِرازى دَلنيايى
رسـايي  و  ت  بـةو  قو ئةنَيت  بؤ بـةكارهَينان و وابةسـتة ئـةبيَ   يدا ديزايينةر ِرةطةزَيكة ) هَيمانةيةكة( 

ماَنكردن لـة  َيت بؤ طونةى كة دانراون لةبنةِرةتدا و   بةكائةهَينربارانةوة   كة طةورةترن لةو قورساييا
 و دروست كردن.) نةخشاندن (كردةكانى ديزاين 

 
 األمان نصرع

عمليـات   عنصر مصمم يستخدم ألغراض تتعلق بـاحلموالت الـيت هـي أكـد مـن تلـك املفرتضـة وللشـك يف        
التصميم والصناعة

 

2. Fail-Operational Automatic Landing System 

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

failure, the approach, flare and landing can be completed by the 

remaining part of the automatic system. 

 

 سيستمى نيشتنةوةى لة خؤوة جَيطرةوةى بةشة ثةك كةوتوةكان
  ئـيش كـردن   ِرؤكةكةدا خؤبةخؤ  كارئةكات لة دواى هـةر ثـةك كـةوتنَيكى بةشـَيك لـة     سيستمَيكة  لة ف

ة و يــان  ِروودانــى  كــةم و كوِرييــةك ئــةو سيســتمة  بــةردةوامى ئــةدات بــة كــردةى نزيــك بونــةو           
 وتوة.بةرزكردنةوةى ثَيشى فِرؤكةكة ونيشتنةوة بة توانانستى ئةو بةشانةى كة ثةكيان نةكة

 
 التشغيلية األعطال لتعويض ئيالتلقا اهلبوط نظام
 واهلبـوط  ائرممقدمـة الطـ   ورفع االقرتاي يف االستمرار ويتيح تشغيلي  عطل أي بعد يعمل تلقائي نظام

 .تتعطل مل اليت باألجزاء
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( References: Doc 9365 )  

 

3. Fail-Operational Hybrid Landing System 

A system which consists of two or more independent landing systems 

and in the event of failure of one system, guidance or control is provided 

by the remaining system(s) to permit completion of the landing. 

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

passive automatic landing system with a monitored head-up display 

which provides guidance to enable the pilot to complete the landing 

manually after failure of the automatic landing system. 

 

 

نى وةكاسيستمى لةخؤوةى دووِرةط )دوانة( بؤ نيشتنةوة جَيطرةوةى بةشة ثةك كةوت
 اركردنخستنةكار / ك

َيكيان ر ئامَيرةطةئ جؤرَيكسيستمَيكة لة دوو ئامَيرى سةربةخؤ يان زياتر ثَيك هاتوة بؤ نيشتنةوة بة
 ة.تنةوثةكى بكةوَيت ئامَيرَيكى تريان جَيطاى ئةطرَيتةوة بؤ جآبةجآ كردنى ثرؤسةى نيش

ةبَيت ينَيكى هسكر ( بؤ نيشتنةوة لةسةر ئاستى ضاودوانةيىةطة )بينى : دةكرَيت ئةم سيستمة دوِرتَي
ت بداةجنامئةكة ةونيشتن بؤ بينني و يارمةتى فِرؤكةوان بدات بة بةكارهَينانى دةستى بؤ سيستمةكة

 .لة كاتى ثةككةوتنى سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى 
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 التشغيلية األعطال لتعويض للهبوط املهجن التلقائي نظام
 عملية إجناع تإ آخر بادر جهاع جهاع تعطل إذا حبيث للهبوط أكثر أو مستقلني جهاعين من يتكون نظام

 .اهلبوط

 بشاشـة  زودمـ  بأمـان  للفشـل  تلقـائي  جهاع من املهجن التلقائي النظام هتا يتكون أن جيوع — معرظة

 قائيالتل اهلبوط نظام تعطل بعد يدويا اهلبوط إجناع يتيح للطيار النظر مستوى على   عرض

 

 
( References: Doc 9365 )   

 

4. Fail-Passive Automatic Landing System 

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

there is no significant deviation of aeroplane trim, flight path or attitude 

but the landing will not be completed automatically. 

 

 

 نيشتنةوةى  شكستة بة  ئارامى/ دَلنياييخؤوة لةسيستمى 
 

ك يــان ةيــبــة جؤرَيكــة ئةطــةر هــةر كــةم و كوِري  لــة فِرؤكةكــةدا  سيســتمَيكى خؤبــةخؤى نيشــتنةوةية
 لــةخؤوة كةى ، بــةآلم نيشــتنةوةلــة ئاِراســتة و بةرزييةكــةى  النــادات  ووبــدات فِرؤكةكــة ِر شكســتَيك 

 ئةجنام نادرَيت.
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 بأمان فشللل التلقائي اهلبوط نظام
ارتفاعهـا،   وأ مسـارها  عـن  ملحـوظ  بقدر  الطائرم حتيد ال فشل أي ردث إذا حبيث للهبوط تلقائي نظام 

  .تلقائيا اهلبوط ينجز ال ولكنه

 
( References: Doc 9365 ) 

 

5. False Plot 

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

correspond to the actual position of a real aircraft ( target ), within 

certain  limits. 

 ترثةى هةَلة
اثؤرتـةى  ئـةو رِ  ة(انـ يـان هـةر دووكي   يـة ادارى الوةكيـان رِ  يةادارى سةرةتايِر)ى كاناثؤرتى ترثةى هةَلةِر

 .َيت جووت ناب ك(دا ) ناضَيتة سةريةكراويسنورَيكى ديار لةاستةقينةى فِرؤكةكة كةلةطةَل شوَينى ِر
 
 اخلاطئة نبضةال

 ملوقـع احلقيقـي  طـابق مـع ا  تقرير نبضة الرادار ) الرادار األولي أو الـرادار الثـانوي أو كليهمـا ( الـيت ال تت    
 للطائرم حبدود معينة.

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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6. Fan Marker Beacon 

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

shaped pattern. 

 

 ِرَيبةرى ثةروانةيى بَيتةل 
يـدا  روانةيثة ارَيكىلة شَيوةى بـو استةى ستونى و ي بة ئاِرياديؤجؤرَيكة لة جؤرةكانى ِرَيبةرى بآتةىل ِر

 .)مزراحى(  سطناَل ثةخش ئةكات 
 

 املرشد العسلكي املروري
وريل مرت العسكية الراديوية يبث باإلجتاه العمودي على هيئة جمانو  من أنوا  املرشدا

( References: Annex 10 Volume I ) 

 

 
7. Fatigue 

A physiological state of reduced mental or physical performance 

capability resulting from sleep loss or extended wakefulness, circadian 

phase, or workload (mental and/or physical activity) that can impair a 

crew member’s alertness and ability to safely operate an aircraft or 

perform safety-related duties. 
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 ثسان / هةراسان
ــلةجيية)كاراندامزانيية(  ــارودؤخَيكى فةس ــاركردنى     ب ــاى ك ــةوةى توان ــةم بون ــؤى ك ــة ه ــؤش و  دةبَيت ه

ونى توانـاى  الوازبـ بَيئاطايي و  كة دةبَيتة هؤى  شةكةت بوونبةهؤى كةمى خةوتن يان بةهؤى  جةستة
 سةالمةتى فِرؤكةكة. سةركار بكاتة  كة دةستةى فِرؤكةوان بةو شَيوةيةى

 
 اإلعياء

د العمل هبسبب ج م أورالة فسلجية تؤدي ات تقليل قابلية األداء العقلية أو البدنية  بسبب قلة النو
 . واليت قد تؤدي ات إضعاف قدرات طاقم الطائرم بالشكل التي قد يؤثر على سعمتها

 
( References: Annex 6 Part I ) 

 

8. Filed Flight Plan 

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

representative, without any subsequent changes.  

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

denotes the content and format of the filed flight plan data as 

transmitted. 

 ثالنى فِرينى دانراو/ وابةستة
انى ةكيوزاريت طيةكةى خزمة ة  فِرؤكةوان يان نوَينةرةكةى سثاردوَيتى بةينَيكفِر )نةخشةى(ثالنى

 .ييةكى تيا بكرَيت لة ئايندةدا  طؤِرانكار ئةوةى هيض  يى بآئامسامجوجؤَلى 
 
 اوةرؤك ون ِرطةية مةبةست لةو ب ، هات وةووشةى )نامة(  لة ثَيش ئةم دةستةواذةية : ئةطةربينى َيت

 . ةكانى ثالنى فِرينةكة بةو جؤرةية كة نَيردراوةيشَيوازى زانياري
 دعةخطة الطريان املو

 . يري الرقون أي تغلدى وردم خدمات احلركة اجلوية د –أو ممثله  –خطة الطريان اليت أودعها الطيار 
 انات خطةل بيمعرظة: إذا سبقم هتا املصطلح كلمة " رسالة " كان القصد من العبارم حمتوى وشك

 املودعة بالصورم اليت أرسلم بها.  الطريان
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 
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9. Final Approach 

That part of an instrument approach procedure which commences at the 

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

specified, 

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

racetrack procedure, if specified; or 

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

procedure; and ends at a point in the vicinity of an aerodrome from 

which: 

1) a landing can be made; or 

2) a missed approach procedure is initiated. 

 نزيك بونةوةى كؤتايى 
 ان بونةوة يزيكنكراو بؤ ى ئامَيرى لة شوَينى كؤتايى دياريَيكارةكانى نزيك بونةوةبةشَيكة لة ِر

ةو ةكردنى ئرى نبؤ نزيكبونةوة دةست ثآ دةكات، بةآلم لة كاتى ديا ةوةكراويخاَلى كؤتايى ديارلة
َينةى م دوو شوك لةيى ئامَيرى لة يةكَيبةشَيكة لة نزيك بونةوةى كؤتا ةئةو ،شوَينة يان ئةو خاَلة

 خوارةوة:
 او ثاركىونة نض بؤ يان خوالنةوة يى خوالنةوةى كؤتايى يان خوالنةوةى ذَيرةوة دوا كاتىلة  -أ

 دراوة. لَيئةو كاتةى كة بِريارى بؤ  ضاوةِروانى ثَيش هةَلطةِران 

انى َيكارةكة ِرلتايى كة استةى كؤكردنى ئاِرَيئةطاتة خاَلى دةست ث كةلةو خاَلةى كة فِرؤكة -ب
 . ديارى دةكرَيتدا  نزيكبونةوة

ةو ل ,ةخانة ِرؤكفبة  ت لة خاَلَيكى نزيك َبييى تةواو دةئةم بةشةش لة نزيكبونةوةى كؤتايى ئامَير
 بكرَيت: َيبةجَيَيكارانة دةتوانرَيت جوة يةكَيك لةم ِرشةخاَلة

 دةست كردن بةنيشتنةوة. .1

تةوة ز بَيست  )سةرنةكةوتو( و جارَيكى تر فرؤكةكة بةرشكدةست كردن بة نزيك بونةوةى  .2
 .بؤ دووبارة كردنةوةى كردةى نزيك بوونةوة 
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النهائي االقرتاي 
النهائية احملددم  لنقطةا احملدد لإلقرتاي أو النهائي املوقع  عند يبدأ اآللي االقرتاي إجراءات من جزء

يف أرد   يبدأ اآللي اياالقرت من جزء فهو أو هته النقطة ذلك املوقع  حتديد رالة عدم يف أما ، لإلقرتاي
   املوقعني التاليني: 

ارة اإلنتظار قبل اإلقع  سإت  الدخول دوران أو القاعدم دوران أو األخري اإلجرائي الدوران نهاية يف . أ 
 ريثما يكون ذلك مقررا.

 قرتاي،اال إجراءات يف يده التي يتم حتد األخري للمسار إت الطائرم دخول نقطة ي . عند 
 إلجرائنيام بأرد هتا اجلزء من اإلقرتاي اآللي عند نقطة جماورم للمطار ميكن منها القيا  وينتهي
 التاليني:

 اهلبوط .  بدء  . ١

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

 

 
 

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

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

hover or landing is completed and from which the take-off manoeuvre is 

commenced. Where the FATO is to be used by performance Class 1 

helicopters, the defined area includes the rejected take-off area available. 
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  FATOناوضةى نزيك بونةوةى كؤتايى و )هةَلسان(هةَلطةِران
كة نيشـتنةوة  كراوة كة لةسةرويةوة قؤناغي  كؤتايى نزيـك بونـةوة تةواوئـةبَيت يـان    يناوضةيةكى ديار

 FATOاوضـةية  ئةطةر ئةم ن   ات . تةواو ئةكرَيت هةروةها لةوَيوة قؤناغى هةَلطةِران دةست ثآ دةك
ةرزبوونـةوة  ب( بـةكاربهَينرَيت بـؤ نزيكبونـةوةى كؤتـايى و     1لةاليةن فِرؤكةى هةىل كؤثتـةرى جـؤرى )  

 يدا ئةجنام نادرَيت.ناوضةكة قؤرخ ئةكرَيت وة هةَلطةِران تَي ئةوا 

 
 منطقة التقري النهائي واإلقع  

ا تبدأ اليت منهوط وهائية ملناورم التقري أو إكمال اهلبمنطقة حمددم اليت فوقها تكتمل املررلة الن
 مررلة اإلقع .

كون املنطقة ت 1ف عند إستخدام منطقة التقري النهائي واإلقع  من قبل طائرات اهلليكوبرت من الصن
 متضمنة منطقة إللغاء اإلقع .

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

Doc 8168 Volume I and Volume II )  

 
11. Final Approach Fix or Point 

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

approach segment commences. 

 

 

 خاَلى نزيك بونةوةى كؤتايى
دةسـت  ا تَيـد ؤتـايى  كك لة نزيك بونـةوةى  بةشَي ى نزيك بونةوةى ئامَيرى كة ةكانييكارايَيخاَلَيكة لة ِر
 ثآ دةكات .

 
 التقري النهائي نقطة 

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

( References: Annex 4 ) 
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12. Final Approach Segment ( FAS ) 

That segment of an instrument approach procedure in which alignment 

and descent for landing are accomplished. 

 

 ناوضةى نزيك بونةوةى كؤتايى
 داى تَينةوةؤ نيشتبنزيكبونةوةى كؤتايى ئامَيرى كة  نزم بونةوة  اييكارييةكانى اِر لة بةشةيةئةو 

 ووئةدات.ِر
 

 
  النهائي االقرتاي  قطا 

 .للهبوط والنزول احملاذام فيه تتم التي اآللي االقرتاي إجراء من القطا  هو
 

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

Volume I and Volume II, Doc 9365 )   

  

13. Final Approach Track 

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

with the runway centre line. 
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 استةى نزيك بونةوةى كؤتايىئاِر
هَيَلى   ذكراوةىدرَي ةرلةسِرَيكدةبَيت كة  يدانزيكبونةوةى كؤتاي ناوضةىاستةى فِرينى فِرؤكةكة لة ئاِر

 .كة استى فِرطةناوةِر

 

 النهائي تقريمسار ال
 رج. ف للمدنصامل مسار طريان يف قطا  التقري النهائي التي عادم ما يكون منطبقا على إمتداد اخل 

(References: Doc 8168 Volume II ) 

 

 
 

14. Financial or Capital Lease 

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

outlays/debt required in purchasing aircraft directly from the 

manufacturer, or to reduce taxation or other costs. 

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

bank or other financial institution and then lease the aircraft back. 

Financial leases are long-term arrangements that give the outward 

appearance of ownership, e.g. the aircraft bear the air operator’s 

name/logo and are frequently registered in the air operator’s State. 
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 ىكرآ طرتةى دارايى يان سةرمايةدار
ى يةرجخثةناي بؤ ئةبةن بؤ خؤثاراسنت لة  كة  بةطةِرخةرة ئامسانييةكان بةكرآ طرتنَيكة

ن بؤ طةكان ياة كاراستةوخؤ لِر ىكِرينى فِرؤكة ئةبن لةةكة ئةو قةرزانةى كة كةَل يان سةرمايةى زؤر
 كةم كردنةوةى باج يان هةر تَيضويةكى تر.

ة برؤشَيت  كانى بفهةموو فِرؤكة يان  ئامسانى دةتوانَيت بةشَيك بةطةِرخةرى –بؤ منونة  بينى :َيت
ةم ئ ةوة ,تبطرَي بةكرآ فِرؤكةكة دارايةكان و هةر خؤشى يةكَيك لة بانكةكان يان يةكَيك لة دةزطا 

و ئةوةى ؤكةكة وةكفِر ي بة كرآ طرتنة كارَيكى درَيذخايانة شَيوازَيكى تر ئةدات بة خاوةندارَيتىكردة
 يشتَيكى تروآل يان نيشانةى بةطةرخةرةكةبَيت و لة زؤرجاردا فِرؤكةكة لة فِرؤكةكة هةَلطرى ناو

 تؤماركراوة.
  

الرأمسالي أو املالي التأجري
شراء  عن ترتتب اليت ديونال /الكبريم  الرأمسالية النفقات لتجنُّب اجلويون املشغيلون يستخدمه تأجري هو

 .األخرى التكاليف أو الضرائب لتخفيض أو املصنيع، من مباشرم طائرم
 أرد ات نهم جزءا أو أسطوله مجيع يبيع أن اجلوي للمشغيل ميكن املثال، سبيل على — معرظة

 التأجري عمليات شكلوت .ثانية الطائرم ليستأجر يعود ثم األخرى املؤسسات املالية ردىإ   أو املصارف

 وتكون املشغل رمز /سمإ الطائرم كأن حتمل للملكية، اخلارجي املظهر تعطي األمد طويلة ترتيبات  املالي

 اجلوي املشغيل دولة يف مسجلة الغالب   يف

 
( References: Doc 8335 ) 

 

15. Financial Statements 

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

statement summarizes all revenues and expenses, with the difference 

between the two totals being either a profit or a loss. The balance sheet 

summarizes assets and liabilities, with the difference between the two 

representing an increase or decrease in net worth. 
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 زانيارية دارايى يةكان
ــةو  ــزانياريئ ــةة داراييي ــةوة  ان ــة  ئةطرَيت ــةتك ــات و   نتايب ــة داه ــةىب ــتى ،  بودج ــة  طش ــةي ثوات وخت

ن نيشـا مةَلةكـة  وازى نَيـوان هـةردوو كؤ  جيـا ئـةو زانيارييانـة     ،ةكانى داهـات و خةرجيةكانـة   ييزانياري
يــاوزى ج ،و داشــكاندةكان  ةضــةَلةكثوختــةى ِر، طشــتى  بودجــةى ،زيــان  بــة  قــازانج يــان ئــةدات بــة

 .ةكةكةم لة سامانبة  يان   بةزياد دةرئةخات نَيوانيان
 

 البيانات املالية
النفقات و يرادات ع اإلالدخل مجيتشمل البيانات املالية بيان الدخل وامليزانية العمومية . ويلخص بيان 

خلصوم ، ألصول واامية ، وميثل الفرق بني جمموعي الفئتني إما رحبا أو خسارم. ويلخص امليزانية  العمو
 وميثل الفرق بينهما إما عيادم أو نقصان يف الثروم الصافية.  

 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

16. Fireproof 

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

period of 15 minutes. 

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

2685. 

 

 دذة سوتان يان بةرطرتن لة سوتان
 . تَيب خولةك 15 كة ماوةكةى  َيككات  طرتن بؤ طِر ىنةهَيشنت يان بةرهةَلست ستىتوانا

 دا ببينرَيت.  2685ISOكانى طِر لة ِرةوشة َيتردةتوان بينى :َيت
 

  احلريقمنع أو مقاومة 

 دقيقة. 15املقدرم على منع أو مقاومة نشوي احلريق لفرتم  عمنية قدرها 
 . ISO 2685إجيادها يف  قبول مْيكن امللهب الخصائص  -معرظة. 

 
( References: Annex 8 ) 
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17. Fireproof Material 

 

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

when the dimensions in both cases are appropriate for the specific 

purpose. 

 

 تةنةكانى دذة سووتان يان دذة طِرطرتن
ــة       ــةو ب ــان ل ــن ي ــو ئاس ــةبَيت وةك ــةرمى ه ــى ط ــة طرتن ــاى بةرط ــةنَيك توان ــان هةرت ــة الك ــان هَيزتر ك ى ي

يـان   راوككى دياريمةبةستَيو ثاش طِرطرتن( طوجناو بَيت بؤ  تنقةبارةكةى لة هةردوو بارةكةدا )ثَيشطِر
 .زانراو 

 

 مواد منع أو مقاومة احلريق

ع كادها يف أبع أي مادم قادرم على مقاومة احلرارم  كما هو رال احلديد أو أفضل منه عندما تكون
 مة لغرض معني. احلالتني معئ

( References: Annex 7 ) 

 
18. Fixed Assets 

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

period of more than one year (normally buildings and equipment). 
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 ِرةضةَلةكة جَيطريةكان
نرَيـت  ةيـة و دةتوا هبطريَين و سروشتَيكى دياريـان  بة دةست ت كة دةتوانرَي ) شتانةية(ئةو ثَيكهاتانةية

ــثارَيزطاري ــةك  ان ي ــؤ ماوةي ــت ب ــة )   ىَل بكرَي ــت  ل ــاتر بَي ــة زي ــا و تــ  1ك ــاَل ) وةك بين ــامَير ( س ةالر و ئ
 (هتد..............

  

األصول الثابتة
ادم عمل تشأصول ملموسة ذات طابع مستديم وحيتفظ بها عموما لفرتم تزيد على سنة واردم ) و

 املباني واملعدات(.
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

19. Fixed Costs 

Costs which, in the short-term, remain unchanged regardless of whether 

or not the volume of services provided increases or decreases. 

 

 تَيضوةجَيطريةكان
لــة  ردنبــآ ِرةضــاوكردنى زيــاد كــردن يــان كــةم كــ مــةوداى كــورت نــةطؤِرن  لةســةر ئــةو تَيضــوانةن كــة

 دةكرَين. ثَيش كةشانةى كةيقةبارةى ئةو خزمةت طوزاري
  

 التكاليف الثابتة
ت اخلدما  رجم التكاليف اليت ال تتغري على املدى القصري بغض النظر عن الزيادم أو النقصان يف

املقدمة

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

20. Fixed Light 

     A light having constant luminous intensity when observed from a 

fixed point. 
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 ِرووناكى جَيطري
 )ثرشــنطَيكى( يةكى بــةهَيزىشــنايؤِر   ئــةكرَيتكراوةوة ســةيرى ييةكــة كــة  لــة خــاَلَيكى ديــار يووناكِر

 جَيطريى هةية.
 

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

 
( References: Annex 14 Volume I ) 

 
21. Flight Crew Member 

     A licensed crew member charged with duties essential to the 

operation of an aircraft during a flight duty period. 

 

 ئةندامى دةستةى فِرؤكةوانى
 لـة ويسـت  ركَيكى ثَياسـثَيردراوة بـة ئـة   َيطةثَيدراوة لـة ئةندامـةكانى دةسـتةى فِرؤكـةوان رِ    ى ِرئةندامَيك

 كاركردنى لةسةر فِرؤكةكة.ماوةى  َيذايى رفِرؤكةكة بة د خستنةكارى
 

 عضو طاقم الطائرم
 لطائرم. لى اععضو جماع من أعضاء الطاقم مكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرم طوال مدم عمله 

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

Part III ,Annex 9, Annex 11, Annex 18, Doc 4444 )  
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22. Flight Data Analysis 

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

safety of flight operations. 

 

 كردنةوةى زانيارييةكانى طةشتةكةشي
ى كردنبةمةبةستى باشرت يةةكةى فِرؤكة تؤماركراوةكانى طةشتيكردنةوةى زانيارييةى شكرد

 . فِرؤكةكة ئيشثَيكردنى ةكانى كردسةالمةتى 
 

 ررلةال حتليل بيانات

 املسجلة عن الررلة بهدف حتسني سعمة عمليات التشغيل .بيانات العملية حتليل 
 

( References: Annex 6 Part I ) 

 
23. Flight Documentation 

      Written or printed documents, including charts or forms, containing 

meteorological information for a flight. 
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 بةَلطاندنى طةشتةكة
ــة    ــة نةخش ــاثكراون ب ــان ض ــراون ي ــةكى نوس ــةند بةَلطةي ــةو وةض ــان ب ــة ز ي ــَيوازانةى ك ــانياريش ةكانى ي

 تؤماركرابَيت.تيا بةكةش و هةواي كاتى طةشتةكةى  ثةيوةست
 

 الررلةتوثيق 
 ويـة خـعل  وثائق مكتوبة أو مطبوعة بضمنها املخططـات أو األشـكال تتضـمن معلومـات عـن األرـوال اجل      

 الررلة.
( References: Annex 3 ) 

 
24. Flight Duty Period 

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

required to report for duty that includes a flight or a series of flights and 

which finishes when the aeroplane finally comes to rest and the engines 

are shut down at the end of the last flight on which he/she is a crew 

member. 

 

 كاتى ئةركى فِرين 
َيـت  يـان   طةشـت جـا يـةك طةشـت ب    ئةو كاتةى كة داوا لة دةستةى فِرؤكةوان ئةكرَيت دةست بكـات بـة   

كــة شــتدا ,لــة دواطة َيــت بــة طةشــتةكان ب بةوةســتانى فِرؤكةكــة لــة فــِرين كؤتــايى   و ضــةند طةشــتَيك
 .بزوَينةكان دةكوذَينرَيتةوة  ندةستةى فِرؤكةوان لة طةشتةكةدابوو

 
 طريانالفرتم واجب 

ة أو جمموعـ  الفرتم اليت تبدأ عندما يطلب مـن طـاقم الطـائرم البـدء بالررلـة والـيت قـد تتضـمن ررلـة         
ألخـريم  الررلـة ا  ررعت واليت تنتهي عندما تتوقف الطائرم عن الطريان ويتم إطفـاء احملركـات يف نهايـة   

 اليت كان فيها هو / هي ضمن طاقم الطائرم.

 
( References: Annex 6 Part I ) 
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25.  Information Centre 

      A unit established to provide flight information service and alerting 

service. 

 مةَلبةندى زانيارية كان
 دنةوة .اطاداركرئارى يةكان و خزمةتطوزية فِرؤكةوانياسثَيردراوة بة ثَيشكةشكردنى زانياريكة ِربةشَي

 
لومات الطريانمركز مع  

وردم مكلفة بتقديم خدمة معلومات الطريان وخدمة التنبيه.

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

 
 

26. Flight Information Region (FIR) 

      An airspace of defined dimensions within which flight information 

service and alerting service are provided. 
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 هةرَيمى زانيارييةكانى فِرين
ــ اريووبـــةرةدا خزمـــةتطوزارى زاني وبـــةرَيكى زانـــراو لـــة نـــاو ئـــةو رِ    يـــة بةرِ يكايةيـــةكى ئامسان ة يـ

 . ثَيشكةش ئةكرَين بؤ فِرؤكةكةكان  ةكان و خزمةتطوزارى ئاطاداركردنةوةيفِرؤكةواني
 

إقليم معلومات الطريان
 لتنبيه.مة امعرف األبعاد تقدم ات الطائرات يف داخله خدمة معلومات  الطريان وخد جمال جوي

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 11, Doc 4444, Doc 

9161 ) 
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27. Flight Information Service (FIS)  

A service provided for the purpose of giving advice and information 

useful for the safe and efficient conduct of flights.   

 

 خزمةتطوزارى زانياريية فِرؤكةوانييةكان
ــة ِريخزمةتطوزاري ــذ و زانياريةك ــاوَي ــؤ   ي ــن ب ــة سودبةخش ــئةكات ك ــتنةكارىةكان ثَيشكةش ــتة ط خس ةش

 ةكان بةسةالمةتى و لَيهاتويى.يئامساني

 

خدمة معلومات الطريان
 ءم. ورم واملعلومات اليت تفيد يف تشغيل الررعت اجلوية بسعمة وكفاخدمة تقدم املش

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

9161 ) 

 

 

28. Flight Level 

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

pressure datum, 1 013.2 hectopascals (hPa), and is separated from other 

such surfaces by specific pressure intervals. 

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

Standard  Atmosphere: 

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

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

QFE reference datum; 

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

levels. 

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

indicate altimetric rather than geometric heights and altitudes. 
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 ئاستى فِرين 
هيكتؤباسكاَلة و  1013.2كراو كة ِرةضةَلةكى دياريفشارى  ضينَيك  هةوا بة فشارَيكى جَيطريةوة بؤ 

 فشارى هةوايى: بةثلة بةثلةىووةكانى ترى هاوشَيوة جياكراوةتةوة لة ِرئةو ضينة 
 ةيى:ى فشارى هةوايى ثَيوانَيبَلندى ثَيوانةكراو بةث  فشارى : ذمَيردةرى 1بينى َيت

 بَلندى دةرئةضَيت.QNH  سةر نرخى  كة بضيتة -أ

 دةرئةخات. QFEاوةى ةكةى لةسةر ئاستى طةِريبةرزي QFEسةر نرخى  كة بضَيتة -ب

 رئةخات.هيكتوباسكاَل جَيطريبكرَيت ئاستةكانى فِرين دة1013.2 لةسةر فشارى  ئةطةر -ت

 ةك نرخى ئةندازيارى.ن( بةَلطةى ثَيوانةين 1بينى )َيذةى )بةرزى( و )بَلندى( لة تدةستةوا :2بينى َيت
 

 مستوى الطريان
فصل عن هيكتوباسكال ، ومن 1013.2سطح ضغطه اجلوي ثابم بالنسبة ات ضغ  مرجعي حمدد هو 

 األسطح األخرى املماثلة مبسافات حمددم الضغ  اجلوي.
 ملعاير طبقا للضغ  اجلوي القياسي : : عداد اإلرتفا  الضغطي ا 1معرظة 

 يبني اإلرتفا .  QNHعندما يضغ  على القيمة 
  .QFEيبني العلو فوق املنسوي املرجعي  QFEعندما يضغ  على القيمة 

 هيكتوباسكال يبني مستويات الطريان .   1013.2ج. ميكن ضبطه على الضغ  
يم قياسية ال على ق( أععه يدالن على  1ظة ) : التعبري " علو " و " إرتفا  " يف املعر 2معرظة 

قيم هندسية

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 10 Volume II, Annex 

11, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II )   
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 29. Flight Manual 

         A manual, associated with the certificate of airworthiness, 

containing limitations within which the aircraft is to be considered 

airworthy, and instructions and information necessary to the flight crew 

members for the safe operation of the aircraft. 

 

 

 ِرَيبةرى فِرؤكةوانى / فِرين
ة ى تَيدايـة كـ  مةرجانـة  كـؤت و  ئـةو  هةية ,  ةوةيى تؤكمةيى هةوايةِروانامبة بثةيوةندى  بةَلطةيةكة 
يى َينمـا ارى و ِرزانيـ  ِرَيبةرةكـة هـةروةها   , تؤكمـةيى هـةوايى هةيـة    فِرؤكةكة دابنرَيـت كـة   دةتوانرَيت 

ــت ــةالمةتى       ىثَيويس ــة بةس ــدى هةي ــة ثةيوةن ــةوانى ك ــتةى فِرؤك ــدامانى دةس ــؤ ئةن ــة ب ــكردةهةي انى ك
 كةكةوة .فِرؤ خستنةكارى

 

 طريانالدليل 
 لك جدارممتت دليل مصحوي بشهادم جدارم جوية يتضمن القيود اليت مبوجبها ميكن إعتبار الطائرم

تشغيل  لياتجوية كما يتضمن تعليمات ومعلومات ضرورية ألعضاء طاقم الطائرم تتعلق بسعمة عم
الطائرم.

 

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

A person designated by the operator to engage in the control and 

supervision of flight operations, whether licensed or not, suitably 

qualified in accordance with Annex 1, who supports, briefs and/orassists 

the pilot-in-command in the safe conduct of the flight. 

 

 بةِرَيكةرى طةشت / ئةفسةرى ثرؤسةكانى فِرؤكةوانى
 كردنىرثةرشـتي كاروبـارى كـؤنرتؤَل كـردن و سة   وة دائةمةزرَيت  ئيشثَيكةرى فرؤكةكةكةسَيكة لةاليةن 
بَيـت   يسـتة لَيهـاتو  نةى بَيت بةآلم ثَيوكةسةكة مؤَلةتى هةبَيت يا ,  لة ئةستؤئةطرَيت طةشتى فِرؤكةكة

ــتيوانى ث( و توانــاى ثشــتطريى و 1)ذمــارة ةكانى ثاشــكؤى يبَيت بــةثآى ثَيويســتييى هــةيــان ئامــادة ش
 ى طةشتةكة.  يكابتنى فِركةكةى هةبَيت بؤ دابينكردنى سةالمةت

 

 الررلة ررلضاب  عمليات طريان / م

واء كان سرلة السيطرم واإلشراف على تشغيل الر شخص يتم تعيينه من قبل املشغل للقيام بعمليات
م على دعم ومساندم وله القدر 1راصل على إجاعم أم ال إال أنه مؤهل بشكل جيد وفقا ملتطلبات امللحق 

 قائد الطائرم لتأمني سعمة الررلة.

 
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 
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31. Flight Path Monitoring 

The use of ATS surveillance systems for the purpose of providing 

aircraft with information and advice relative to significant deviations 

from nominal flight path, including deviations from the terms of their air 

traffic control clearances. 

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

to support the function of flight path monitoring. 

 

 ضاودَيريى ئاِراستةكانى فِرين 
يارى دانى زانثَي ى بؤمجوجؤَلى هةواي ىةكانيرى بؤ خزمةت طوزاريطَيينبين سيستمةكانىبةكارهَينانى 

وى يارى كرادستةى الةسةر ئاِر ترستاكةندى هةبَيت بةالدانى ثةيو كة فِرؤكةكة و ِرَينماييةكان بة 
َيرى يةن ضاودلةال دراوة لة مةرجةكانى مؤَلةتة دةرضووةكان ئةو الدانانةش دةطرَيتةوة كةطةشتةكة ، 

 . ةوةيئامساني
نى ةهَيزكردؤ بب وةك ِرادار : هةندآ لةو كارانة ثَيويستى بة جؤرَيك لتةكنةلؤجيا هةية بينىَيت

 استةى فِرين.َيرى ئاِرضاود
 

رصد مسارات الطريان
علق جيهات تتوتو إستعمال نظم اإلستطع  التابعة خلدمات احلركة اجلوية لتزويد الطائرم مبعلومات

لصادرم هلا تصاريح اط البإحنرافاتها الكبريم عن املسار اإلمسي للررلة ، مبا يف ذلك اإلحنرافات عن شرو
 من مراقبة احلركة اجلوية. 

 لطريان. ار اعرظة: قد تقتضي بعض التطبيقات تكنولوجيا حمددم ، مثل الرادار ، لدعم رصد مسم

 
( References: Doc 4444 ) 
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32. Flight Plan 

        Specified information provided to air traffic services units, relative to 

an intended flight or portion of a flight of an aircraft. 

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

the expression “flight plan form” is used it denotes the model flight plan 

form at Appendix 2 to the PANS-ATM. 

 نةخشةى فِرين
 يداروةندى ثةيخزمةتطوزاري مجوجؤَلى هةوايكراوة ئةدرَيت بة يةكةكانى يةكى دياريضةند زانياري

 كة بةنيازة بكرَيت. ىطةشتة وبةطةشتةكةوة يان بة بةشَيك لة
 نةخشةى َيت لة دانانىةوبكرانة هاتوة  ثَيويستة ثةيِريئةو وردةكاري دا(2: لة ثاشكؤى ذمارة ) بينىَيت

 هاتووة. نةخشةكة( منونةيةكى 2فِرين و لة ثاشكؤى ذمارة )
 

 ان خطة الطري
تنوي  رلة اليتالر معلومات معينة تقدم ات وردات خدمات احلركة اجلوية وتتعلق بالررلة أو  زء من

 الطائرم القيام بها. 
(   2مللحق )يرد يف ا، و معرظة: ترد يف امللحق الثاني املواصفات اليت جيب إتباعها يف وضع خط  الطريان

بهته الوثيقة منوذج خلطة الطريان

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

Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 ) 



 

574 

 

33. Flight Procedure Designer 

A person responsible for flight procedure design who meets the 

competency requirements as laid down by the State. 

 

 كانى فِريندانةرى ِراييكارة
و لـة    َيـت َيهـاتويى ب كـةخاوةنى توانـا و ل   ( ىَيكارةكانى فـِرين )فِرؤكـةوان  كةسَيكة بةرثرسة لة دانانى ِر

 .ديارى ئةكات ة وآلت كدا بَيت ى ئةو داواكارييانةئاست
 

 طريانال اتمصمم إجراء

ن قبل مدها شخص مسؤول عن تصميم إجراءات الطريان ويتمتع بالكفاءم واملتطلبات اليت مت حتدي
 الدولة.

 
( References: Doc 8168 Volume II ) 

 

34. Flight Recorder 

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

complementing accident/incident investigation. 

 

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

flight recorders. 

 تؤمارى زانياريى طةشت
ئةو  كردنىنرَيت لة ناو فِرؤكةكةدا بةمةبةستى تؤماربدا لة ئامَيرى تؤماركردن هةر جؤرَيك
كةكان وشى فِرؤان كة تووداوةكٍر وقةومان بؤ ثِرؤسةى لَيكؤَلينةوة لة  دةر ئةبنيارمةتى  زانيارييانةى

 ئةبن.
 

 َيوازى تؤماركةرىةم سةبارةت بة شَييى يةك و دوو و سبةش( بدة 6شكؤى ذمارة )سةرجنى ثا بينى :َيت
 ارى طةشتةكان.يزاني
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 ررلةالمسجل بيانات 
ع أو ن الوقائعقيق نو  من املسجعت يتم نصبه يف الطائرم لغرض تسجيل بيانات تساعد يف عمليات التح

 احلوادث اليت قد تتعرض هلا الطائرم.

 

ت ت مسجل بياناالفصل األول والفصل الثاني والفصل الثالث رول مواصفا 6امللحق أنظر  –معرظة. 
 الررلة.

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

 

 
35. Flight Safety Documents System 

     A set of interrelated documentation established by the operator, 

compiling and organizing information necessary for flight and ground 

operations, and comprising, as a minimum, the operations manual and 

the operator’s maintenance control manual. 

 

 سيستمى بةَلطاندنى سةالمةتى طةشت
يسـت و  ةكى ثَيويـ يضـةند زانيار  و وة دائـةنرَيت شـثَيكةرة ئيلةاليـةن   كؤمةَلَيك  بةَلطةى ثَيكةوة بةندة 

ى كـةمى  اليـةن ، سيسـتمةكة  كـانى بةطةرخسـتنى زةمينـى    كردةطرنطى تَيداية سةبارةت بة طةشتةكة و 
 .كة ن و ضاكسازى تَييداية بؤ ئيشثَيكةرةةكان وبةَلطةكانى كؤنرتؤَل كردكردبةَلطةكانى 
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 نظام توثيق سعمة الررلة

رلة الر ق مرتابطة يتم وضعها من قبل املشغل تتضمن معلومات ضرورية ومهمة عنجمموعة وثائ
 للمشغل. يانةوعمليات التشغيل األرضي كما تتضمن كحد أدنى دليل العمليات ودليل السيطرم والص

( References: Annex 6 Part I and Part III )  

 

36. Flight Simulation Training Device (FSTD) 

     A synthetic training device that is in compliance with the minimum 

requirements for FSTD qualification as described in this manual. 

 

 ئامرازى ِراهَينانى شَيوة فِرين
بؤ ية يدتَي ىِرينفانى اهَينِر ِرةوشى ئامِرازةكانىازَيكى ِراهَينانى دروست كراوة  اليةنى كةمى ئامِر

 وون كراوةتةوة.بةَلطةيةدا ِرم فِرؤكةوان وةكو لة
 

طريانالأدام تدريب حماكام 
 هتا و مبني يفما هأدام تدريب صناعية تتصف باحلد األدنى من مواصفات أدام تدريب حماكام الطريان ك

 الدليل. 

 
( References: Doc 9625 Volume I )  

  

37. Flight Technical Error (FTE) 

The difference between the altitude indicated by the altimeter display 

being used to control the aircraft and the assigned altitude/flight level. 
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 هةَلة هونةريية فِرؤكةوانييةكان
 كاربـة ة كـ  َلنـدى  ذمَيـردةرى ب  كة ديـارى ئـةكرَيت لـة   ةى ينَيوان ئةو بةرزي يية ئةطرَيتةوة جياوازئةو 

 .ِرؤكةكة ى فكراويبةرزى ئاستى فِرينى ديار بَلندى/ َيت بؤ ضاودَيرى فِرؤكةكة لةطةَلرئةهَين
  

 الفنية الطريان أخطاء
 الطريان مستوى  /الرتفا وا الطائرم ملراقبة املستخدم االرتفا  عداد حيدده التي االرتفا  بني  االختعف

 .املعني
 

( References: Doc 9574 ) 

 

38. Flight Test Data 

Actual aeroplane data obtained by the aeroplane manufacturer (or other 

approved supplier of data) during an aeroplane flight test programme. 

 زانياريى ثشكنينةكانى فِرين
ن َيـت يـا  ب ة بةدةسـت لة دروست كـةرى فِرؤكةكـةو   كة استةقينةن لةسةر فِرؤكةكةةكى ِريضةند زانياري

 كةكة.ينى فِرؤثَيكراوةوة( لة ميانى بةرنامةى تايبةت بة ثشكنينى فِر)لةهةر اليةنَيكى ترى باوةِر
 

طريانال فحصبيانات 
تمـدم  ة أخرى معبيانات رقيقية عن الطائرم يتم احلصول عليها من اجلهة املصنعة للطائرم ) أو من جه

 طائرم.( خعل الدنامج اخلاص بفحص طريان ال

 
( References: Doc 9625 Volume I )  

39. Flight Visibility 

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

 

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

  .اجلو يف وهي الطائرم قيادم مقصورم من األمام إت الرؤية مدى 

 

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

  

40. Flow Control 

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

along a given route, or bound for a given aerodrome, so as to ensure the 

most effective utilization of the airspace. 

 

 ِرَيكخستنى ِرةوتى مجوجؤَل
 ران لةسـة يكراودا يارى ئامسانى دييةكى لة كايةئامسانةوتى مجوجؤَلى َيكخستنى ِرَيكارَيكة بؤ ِرضةند ِر

ردنى كبـؤ دةسـتةبةر   كراو ،يفِرؤكةخانةيةكى ديار استةىكراو يان لة ئاِريَيرةوى هةوايى ديارى ِريدرَيذا
 .ييةكة باشرتين بةكارهَينان بؤ كاية ئامسان

 

 تنظيم إنسياي احلركة
اه مطـار  تدابري لضب  إنسياي احلركة يف جمـال جـوي معـني أو علـى طـول طريـق جـوي معـني أو يف إجتـ         

 معني ، لضمان إستعمال اجملال اجلوي على اكفأ حنو. 
( References:  Doc 4444 ) 
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41. Fog and Ground Fog 

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

reducing the horizontal visibility at the Earth’s surface to less than 1 

kilometre. 

 تةم و تةمى زةمينى
ةى مــةوداى دةبَيتــة هــؤى كةمبونــةوكــة  ا ( لــة هــةوادة ئــاو)دَلؤثــ ةطــةردى ئــاو ىقةبارةيــةكى بينــراو

 ( كيلؤ مةتر .1كةمرت لة )ماوةى  ووى زةوى بؤ ى ئاسؤيى لةسةر ِرنبيني)قةمضى( 
 

الضباي والضباي األرضي
ى ألفقيـة علـ  اجمموعة مرئية مـن جزيئـات املـاء الدقيقـة ) قطـرات ( يف اهلـواء تـؤدي ات خفـض الرؤيـة          

 كيلومرت. 1سطح األرض ات أقل من 
( References: Doc 9640 ) 

 

 
42. Forecast 

        A statement of expected meteorological conditions for a specified 

time or period, and for a specified area or portion of airspace.  

 

 ثَيشبينى  كةش و هةوا
 اريكراو ى ديـ اتَيككراودا يـان لـة كـ   يى دياروان كراو لة كاتَيكدياركردنى بارودؤخى كةش و هةواي ضاوةِر

 كايةى ئامسانى. ىكراويكراو يان بةشَيكى دياريبؤ شوَينَيكى ديار
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التنبؤ اجلوي
عـني  مة أو جـزء  بيان عن األروال اجلوية املتوقعة خعل وقم معني أو فرتم عمنية معينـة ملنطقـة معينـ   

من اجملال اجلوي
( References: Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

43. Foreign Operator 

     Any operator that holds an AOC issued by one State and that 

operates, or seeks to operate, into the airspace above the territory of 

another State. 

 ئيشثَيكةرى بيانى
 كؤشـش(  )كان هـةولَ ناوة لة يةكَيك لة وآلتـة رى ئامسانى بةدةست هَيئيشثَيكةرَيكة بِروانامةى ئيشثَيكة

 آلتَيكى تر.وئةدات بؤ كاركردن يان كارئةكات لة كايةى ئامسانى سةر زةوى 
  

 املشغل األجنيب 
 اجلوي اجملال يف ل،للعم يسعى أو يعمل، والتي الدول إردى من جوي مشغيل شهادم على احلائز املشغيل هو

 .أخرى دولة فوق أراضي

 

( References: Doc 8335 ) 

 

 

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

to use various of its corporate identity elements (such as its flight 

designator code, livery and marketing symbols) to a franchisee, i.e. the 

entity granted the franchise to market or deliver its air service product, 

typically subject to standards and controls intended to 

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

franchise. 
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 بةخشينى)مافى( ئيمتيازى بازرطانى
 يــاز يــان مــايفبــة مـايف ئيمت  يــةرَيكى ئامسانى ئيشــثَيكةبةخشـين ,  ى مــايف ئيمتيــازى بازرطــانى بةخشـين 

 جـل و بـةرط و   ،ثَيناسةى دةزطاكة وةك )ثَيدانى كؤدى طةشـت   ِرةطةزةكانىبةكارهَينانى ذمارةيةك لة 
كردن زاِربـؤ بـا  َيت كردن ( بؤ خاوةنى ئيمتياز ، كةواتة ئةو اليةنةى كة ئيمتيازةكة ئةبةخشِراكؤدى باز

ــوةر و ةكان  يــة هةواييــخزمةتطوزاري و ثَيشكةشــكردنى  ئــةكرَين  ثــآ  كاريــانةكان يــِرَينماي بــةثَيى ثَي
 .ات ئةك ىةى كة ئارةزوويلةسةر ئةو جؤرايةتي ئاماجنى ثارَيزطاريكردنة

  

  التجاري اإلمتياع منح

 عناصر من لعديدا باستخدام احلق أو االمتياع رق اجلوي املشغيل منح هو التجاري االمتياع رق منح

 اجلهة أن أي متياع،اال لصارب )  التسويق ورموع والكسوم الررعت، تسمية رمز )مثل اهلوية  املؤسسية

 وضواب  عايريم وفق عادم ذلك تفعل اجلوية خدماتها تقديم منتجات أو لتسويق االمتياع متنح اليت

.هافي ترغب اليت النوعية على احملافظة ات تهدف
 

( References: Doc 8335 ) 

 

45. Free Text Message Element 

      A message element used to convey information not conforming to 

any standardized message element in the CPDLC message set. 

 

 َِةطةزى دةقي نامةى ئاسايىر
 ةطـةزَيك ِرهـيض   يـزى  كـة لـة رِ  انةى يئةو زانياري ةكان،يانياريز بةكارئةهَينرَيت بؤ طةياندنى ِرةطةزَيكة

وان ى  نَيــيةنـد هـاتوة لــة كؤمةَلـةى نامـةكانى ثةيو    ِرةطـةزةكانى نامـة يــةكخراوةكان نـني ,  نامةكـة    لـة  
 (CPDLCةكان )يى زانياريرى ئامسانيى و فِرؤكةوان بةهؤى لكضاودَي

  

عنصر الرسالة النصية العادية
اردم دم ، الوملوراصال املعلومات اليت ال تندرج ضمن أي عنصر من عناصر الرسالة عنصر يستخدم يف إي

(. CPDLCيف جمموعة رسائل اإلتصال بني املراقب والطيار عد وصلة البيانات ) 
( References: Doc 4444 ) 
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46. Freezing Fog 
     A fog formed of supercooled water droplets which freeze upon 

contact with exposed objects and form a coating of rime/clear ice. 

 تةمى بةستو
ةبَيـت  ةسـتَيت و د بئةي دانةثؤشـراو ووى هةر تـةنَيكى  بة طةيشتنى بة ِر,  تةمَيكة لة شَيوةى دَلؤثة ئاو 

 بة شةختة يان بةفر.
 

املتجمدالضباي 
  .و ثلجأاألجسام املكشوفة ويشكل صقيع ضباي مشكل من قطرات من املاء يتجمد عند معمسته 

 

( References: Doc 9640 ) 

 
47. Freezing Rain and Freezing Drizzle 

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

upon impact with any surface. 

 بارانى بةستو و ثِروشة
ةر سـ ةكةوَيتـة  ئةسةر شَيوةى دَلؤثةى ئـاو دةبَيـت بةشـةختة يـان بـةفر كـة       ةيةكة لشؤبارانَيكة يان ثِر

 وويةكى دةركةوتوو.ِر

 املتجمد والرذاذ املتجمد املطر 
 مطر أو رذاذ على شكل قطرات من املاء يتجمد عند معمسته أي سطح. 

 
( References: Doc 9640 ) 
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48. Free Zone 

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

introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are 

concerned, as being outside the customs territory. 

 دةظةرك / ناوضةى سةربةست
ان و باجـةك  ة(رةسـم بةشـَيكة لـة خـاكى وآلت كـة مامةَلـةى تـةواوى كاآلطشـتيةكانى  تَيـدا ئـةكرَيت )مز         

 وةرئةطريَين لةدةرةوةى ناوضةى طومرط.
 املنطقة احلرم

د مت قالضرائب وم وجزء من أرض الدولة املتعاقدم تعامل فيه مجيع السلع معاملة عامة طاملا أن الرس
 إستحصاهلا وطلما كانم خارج منطقة الكمارك.  

( References: Annex 9 ) 
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49. Fuel “Throughput” Charges 

      A concession fee levied by an airport on aviation fuel sold at the 

airport. 

 مزةى ثَيدانى سوتةمةنى
يةى يو سـوتةمةن فِرؤكةخانةيةك داى ئةنَيت بةرانبةر مايف ئيمتياز لةسةر ئة (رةمسةيةمزةيةية) ئةو 

 كة لة فِرؤكةخانة ئةفرؤشرَيت.
  

 رسوم التموين بالوقود
 بل رق اإلمتياع يفرضه املطار على وقود الطائرات التي يبا  يف  املطار.رسم مقا

 
( Reference : Doc 9562 ) 

50. Fully Automatic Relay Installation 

     A teletypewriter installation where interpretation of the relaying 

responsibility in respect of an incoming message and the resultant 

setting-up of the connections required to effect the appropriate 

retransmissions is carried out automatically, as well as all other normal 

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

except for supervisory purposes. 

 

 

 دةزطاى ئاَلوطؤِركةى خؤبةخؤ
ؤســةى  ِرثهــةروةها  بــة  دةطوَيزَيتةوة اســتةوخؤ  دةزطايــةكى ضــاثة  نامــة هاتوةكــان بةشــَيوةيةكى رِ    

ى سةرثةرشـتى  نةكات تةنها بؤ مةبةسـت  كارمةند ثَيويست بة بوونى كة طؤاستنةوةى ئاسايى  وائةكات 
 .لةسةر كاركردنى دةزطاكة نةبَيت

 وعي الكامل تركيب للتحويل الط
يادية قل اإلعتالن طابعة مدقة يتم من خعهلا  نقل الرسائل القادمة  بشكل طوعي كما تقوم بعمليات
  مما يؤدي ات عدم احلاجة لوجود مشغل بإستثناء وجوده لغرض اإلشراف على عملها. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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-  G  - 
  

1. Garbling 

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

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

overlap the pulse positions of another reply, thereby making the 

decoding of reply data prone to error.  

 غةَلبةغةَلب/ ذاوةذاو
ى ؤشـةى بينينـ  دةرخسـتنى يـةكانطريبوون لـة مـةودا و ط    بِرينى دةستةواذةيةكة بةكارئةهَينرَيت بؤ دةر
وونى بهؤى تَيكـةلَ  نةدةب كةيان زياتر  ؤكى الوةكىادارى طةِرلة وةآلمدانةوةكانى سيستمةكانى ِر ان دوو

 .  يانى شى كردنةوةلة كردة نادروستى  هةَلة و وةآلمةكان و
 
 تشوي ال

ار ات الرادنظوممدم لبيان التداخل يف املدى وعاوية السمم إلثنني أو أكثر من إجابات تعبري يستخ
البارث الثانوي مما يؤدي ات تداخل اإلجابات ويتسبب بأخطاء يف عملية حتليلها.

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

2. GBAS Landing System (GLS) 

    A system for approach and landing operations utilizing GNSS, 

augmented by a groundbased augmentation system (GBAS), as the 

primary navigational reference. 

 

 سيستمى نيشتنةوةى ثشتطرييكراو بةسيستمى زةمينى ئاوَيتةكراو
ـــ ييـــدا سيســتمى جيهـــان سيســتمَيكى نزيكبونـــةوة و نيشــتنةوةية تيَ   ى يَلـــةتوانى نَيودةويتيى بــؤ كةش

بــة ة ئـةكرَيت  بةكارئـةهَينَيت و ئاوَيتــ  GNSSكــان ةثَيكراو بــة بـةكارهَينانى مانطــة دةسـت كرد  بـاوةرِ 
هَينرَيت بةكارئـة  سيسـتمةكة  ,  سيستمى نيشتنةوة كة لةسـةر سيسـتمى زةمينـى ئاوَيتـةكراو     ثشتطريى

 ةتى.وانى بنةِريَيطةيةك بؤ كةشتيوةك ِر
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 د ات نظام ارضي مدمجاهلبوط املستننظام 

 GNSS) ر الصـناعي نظام لإلقرتاي واهلبوط يستخدم النظام العاملي للمعرة اجلوية املعتمد على األقمـا 
ة أساسية( يتم دجمه من قبل نظام اهلبوط املستند ات نظام أرضي مدمج ويستخدم كوسيلة معري

( References: Doc 8168 Volume II ) 

 
 

3. General Aviation 

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

scheduled air transport operations for remuneration or hire. 

 

 فِرؤكةوانى طشتى / فِرينى طشتى

ــةرجةم  ــتة     كردةس ــتى بةخش ــة طةش ــةدةر ل ــتانى ب ــى شارس ــانى فِرين ــراو )ِر ىك ــتظم –َيكخ ــة ( هَيمن َل
ــ امسانيئ ( كــــة منــــتظمَيـــك )غــــري  ناِر ) بــــَي خشــــتة(ةكان و ثرؤســــةكانى طواســــتنةوةى ئامســـانى يـ

 كرآيةك يان ثاداشتَيك.بةئةكرَيت بةرانبةر َيبةجَيج

 

 الطريان العام
 جلوي غريل  امجيع عمليات الطريان املدني خبعف ررعت اخلطوط اجلوية املنتظمة وعمليات النق

 . املنتظم مقابل مكافأم أو بأجر
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( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

4. General Aviation Operation 

    An aircraft operation other than a commercial air transport operation 

or an aerial work operation. 

 

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

 
   ات الطريان العامعملي

عملية تشغيل طائرم ألغراض غري جتارية

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

5. Geodesic Distance 

    The shortest distance between any two points on a mathematically 

defined ellipsoidal surface. 

 

 ماوةى سةر ضةماوة /جيودي
 كى(ى )مامتاتيَيطةى بريكارزانراو بةِر ضةماوةييوويةكى نَيوان دوو خاَل لةسةر ِر  كةمرتين ماوة
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 املسافة اجليوديسية

 أقصر مسافة بني نقطتني على سطح معرف بأسلوي  الرياضيات .

( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

6. Geodetic Datum 

    A minimum set of parameters required to define location and 

orientation of the local reference system with respect to the global 

reference system/frame. 

 

 دانسقة ثَيوةرةكانى  زةمينى
ى يســتمانى سن يــان ثَيطــة بــة بــةكارهَين كردنى شــوَييو ديــار ين ذمــارةى ثَيوانةيــة بــؤ ناســاندن كــةمرت

 َلى ثشت بةسنت بةسيستمى نيشاندةرى جيهانى / ضوارضَيوة. خؤما ىنيشاندةر
 

 احلقيقة اخلاصة بقياسات األرض
ا ات نظـام  لي إسـتناد أقل جمموعة من املعايري مطلوبة لتعريف وحتديد املوقع بإستخدام نظام اإلشارم احمل

 اإلشارم العاملي / إطار.  

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

Annex 15 ) 
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7. Glide Path 

    A descent profile determined for vertical guidance during a final 

approach. 

 

 ئاراستةى خوارى/ الرى
 ىة قؤناغَينمايى ستونى لمةبةستى ِر بةديارى ئةكرَيت  خوارة سةرةواستةيةكى هةوايى ئاِر

 نةوةى كؤتايى.نزيكبو
 مسار اإلحندار

 مسار جوي هاب  حيدد لغرض اإلرشاد الرأسي يف مررلة اإلقرتاي النهائي.  
( References: Annex 4, Doc 4444 ) 

 



 

590 

 

8. Glider 

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

chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed 

under given conditions of flight. 

 فِرؤكةى ضارؤكةدار
ى ةشــَيوةيةكتواناكــانى بةدةســت دةهَينَيــت بــؤ فــِرين ب  ةرفِرؤكةيةكــة لــة هــةوا قورســرت بــةبآ بزوَينــ 

ى نـ َيكى فِريووكةشـةكانى و لـة ضوارضـَيوةى بـارودؤخ    ةتى بآ كاريطةرى دينـاميكى هـةوا لةسـةر رِ   بنةِر
 دياردا فِرؤكةكة بةجَيطرى لة هةوادا دةمَينَيتةوةو.

 
طائرم الشراعيةال

ــن ردود األ          ــي م ــكل أساس ــريان بش ــدرتها يف الط ــب ق ــات تكتس ــواء دون حمرك ــن اهل ــل م ــائرم أثق ــال ط فع
 الديناميكية اهلوائية على األسطح واليت تبقى ثابتة ضمن ظروف طريان معينة. 

 
( References: Annex 1 , Annex 7) 

 
 

9. Glider Flight Time 

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

the moment the glider first moves for the purpose of taking off until the 

moment it comes to rest at the end of the flight. 
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 ماوةى فِرينى فِرؤكةى ضارؤكةدار
و ضـركة  شـرَيت لـة  انةكَيابكَيشـرَيت يـان رِ  ئةوةى ِر ةئةو ماوةيةى كة فِرؤكةي ضارؤكةدار ئةخيايةنَي ض

اتةى لـة  سـ ئـةو ضـركة    تـا  ( take – offساتةى كة فِرؤكةكة دةست ئـةكات بـة جوَلـة بـؤ هةَلطـةِران )     
 طةشتةكةى تةواو ئةبَيت و دةوةستَيت.  

 

 الطائرم الشراعية وقم طرياِن 

رم رك الطـائ حتـ ي املسـتغرق يف الطـريان سـواء مت سـحب الطـائرم أم ال والـتي يبـدأ مـن حلظـة          الوقم الكل
 الشراعية لغرض اإلقع  ات حلظة توقفها بعد إنتهاء الررلة. 

 
( References: Annex 1 ) 

 
10. Global Navigation Satellite System (GNSS) 

      A worldwide position and time determination system that includes 

one or more satellite constellations, aircraft receivers and system 

integrity monitoring, augmented as necessary to support the required 

navigation performance for the intended operation. 

 

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

Volume I, Chapter 3. 

 

 سيستمى كةشتيةوانى جيهانى بة بةكارهَينانى مانطة دةست كردةكان
وة لة َيك هاتوث , كردنى شوَينى فِرؤكة كة  لة كاتَيكى ديارى كراوداية بؤ دياريسيستمَيكى جيهاني

ردنى كِراييؤ بت رئةطريَيمانطَيكى دةست كرد يان زياتر كةلةاليةن سيستمةكانى ناو فِرؤكةكانةوة وة
 كةشتيةوانى ثَيويست .

 

كان ةست كردةدنطة وانى جيهانى بة بةكارهَينانى مايبينى : ثَيوةرةكانى كاركردنى سيستمى كةشتيَيت
 ةمدا هاتووة. َييى سبةشَى( بةشى يةكةم 10لة ثاشكؤى ذمارة )
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ةالصناعيالعاملي بإستخدام األقمار نظام املعرِة 
مـن   تم إسـتعمه لتحديد املوقع يف وقم معني يتضمن وارد أو أكثر مـن األقمـار الصـناعية يـ    نظام عاملي 

 قبل منظومات الطائرات لتأمني األداء  املعري املطلوي. 
 

جلـزء األول  ا 10مللحـق  ااملعرة العاملي بإسـتخدام األقمـار الصـناعية مـبني يف      معرظة. معايري أداِء نظاِم
 الفصل  الثالث. 

 
( References: Doc 8168 Volume II ) 

 
 

11. GLS 
     An instrument approach operation that is based on GBAS. 

 

 سيستمى نيشتنةوة بة سطناَلة زةمينية بةهَيزكراوةكان
 ة بةهَيزكراوةكان.ييسطناَلة زةمين بة ثشتطرييى ى فِرؤكةكان ةى نيشتنةوةكرد

 

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

( References:  Doc 9365 ) 
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12. Great Circle 

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

through the centre of the earth. 

 بازنة طةورةكة
 وات.ناو ضةقي زةويدا بِر ووتةختةكةى بةووى زةوى ِربازنةيةكة لةسةر ِر

  

 الدائرم الكدى
 دائرم على سطح األرض مير مسطحها من خعل مركز األرض. 

 
( References: Doc 9161 ) 

 
 

13. Great Circle Distance 

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

 

 ماوةيةك لة بازنة طةورةكةدا

 لة بازنة طةورةكةدا كة دوو خاَل بةيةك ئةطةيةنَيت. ةى كورترين كةوانيذدرَي
 

 املسافة من الدائرم الكدى
 .  طول القوس األقصر من الدائرم الكدى التي يرب  بني نقطتني
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( References: Doc 9161 ) 

 

14. Ground-Based Augmentation System (GBAS) 

An augmentation system in which the user receives augmentation 

information directly from a ground-based transmitter. 

 

 سيستمى بةهَيز كردنى سطناَلة زةميينةكان

ــةكارهَين رِ      ــةياننَيرَيت تــا ب ــطناَلةكان بــةهَيزدةكات و ئ ــتمَيكة س ــتةوخؤسيس ةى اى نَيــردلــة دةزطــ  اس
 .  َيتوةرى بطر زةمينييةوة 

 
 األرضية اإلشارات تعزيز نظام

 . رممباش األرضي اإلرسال جهاع من املعين يستلمها حبيث ويرسلها اإلشارات يعزع نظام 
  

( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9365 )  
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15. Ground Effect 

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

the surface with the airflow pattern of the rotor system when a helicopter 

or other VTOL aircraft is operating near the ground. 

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

about one rotor diameter for most helicopters. 

 

 بؤش بوونى سةر زةوى
ة بت َيةفِرئثتةر كؤيدروستدةبَيت كاتَيك فِرؤكةيةكى هةل)  بؤ سةرةوة ( ستونى   ىباش رَيكىِرةفتا

ان هةر يةوى زئةو هةوايةى كة لة ئةجنامى ثةروانةيةكى خوالوة دةيدات لة  ىهؤى بةر يةك كةوتن
 ت يان ئةنيشَيتةوة نزيك لة زةوى.َيفِرؤكةيةك كة بةستونى ئةفِر

ةكسانة بِريك ي بة اتهةوا لةسةر زةوى تواناى ئةو بةشة خوالوةية زياد دةك بؤ شايى كردنى بينى :َيت
 فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكان. زؤربةىةى بةشة خوالوةكة لة بةنزيكةى تري

  

 

 اخللخلة على األرض
لطـائرم  ما تطـري ا رالة أداء حمسن ) صعود ( بسبب إصطدام اهلواء التي يثريه العضو الدوار باألرض عنـد 

 رت ، أو أي طائرم أخرى تقلع وتهب  عموديا ، بالقري من األرض.  اهليليكوب
ضـو  ا قطـر الع معرظة : خلخلة اهلواء على األرض تزيد من كفـاءم العضـو الـدوار مبقـدار يسـاوي تقريبـ      

 الدوار يف معظم الطائرات اهلليكوبرت.
  

( References: Doc 4444 ) 

 

16. Ground Equipment 

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

servicing of an aircraft on the ground, including testing equipment and 

cargo- and passenger-handling equipment. 
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 ئامَيرة زةمينيةكان
ةش كردنــى كردن و ثَيشــك، ضــاكضـةند ئــامَيرَيكى تايبــةتن بـة كارئــةهَينرَين بــؤ مةبةســتى ضاكسـازى    

ي يزارئامَيرةكـــانى ثشـــكنني و بـــاركردن و خزمـــةتطو , طوزارى بـــؤ فِرؤكـــةكان لةســـةر زةوى خزمـــةت
 َيواش ئةطرَيتةوة.طةشتياران و ِر

 
األجهزم األرضية

ض معـدات ذات طبيعــة خاصـة تســخدم ألغــراض صـيانة وتصــليح وتقــديم خـدمات للطــائرات علــى األر    
 دم ألغراض الفحص والشحن وخدمات املسافرين. بضمنها األجهزم اليت تستخ

 
( References: Annex 9 ) 

 
 

17. Ground Handling 

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

airport, other than air traffic services. 
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 خزمةت طوزارى )كارطوزارى( زةمينى 
 نةكـة بـةجآ  ةكى ثَيويستة بؤ فِرؤكـة هاتوةكـان و ئـةو فِرؤكانـةى كـة فِرؤكةخا     يمةت طوزاريضةند خز

 ى.ئامسانى هاتوضؤطوزاري بةِرَيوةبردنى خزمةت ئةهَيَلن، بَيجطة لة

 
 املعاجلة األرضية

 وية.خدمات ضرورية للطائرات القادمة للمطار واملغادرم منه عدا خدمات إدارم احلركة اجل
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 

18. Ground-To-Air Communication 

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

the earth to aircraft. 

 

 ثةيوةنديي زةمني بؤ ئامسان )هةوا(
 كان .ر زةوى بؤ فِرؤكةاستةن لة وَيستطة و شوَينةكانى سةكة يةك ئاِر نانةيئةو ثةيوةندي

 

 ت من األرض ات اجلواإلتصاال

 إتصاالت بإجتاه وارد من حمطات أو مواقع على سطح األرض ات الطائرات. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 
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9. Ground Visibility 

    The visibility at an aerodrome as reported by an accredited observer 

or by automatic systems. 

 

 مةوداى بينينى زةمينى 
ــنني   ــةوداى بي ــنني    م ــى بي ــان قةمض ــؤرتى ت   ي ــة ِراث ــو ل ــةك وةك ــة فِرؤكةخانةي ــةرى كةشنَيل ــى بين اس

 كراوة.يديارئةلةكرتؤنييةكاندا  امَيرةئسيستم و لة ثَيكراودا يان باوةِر
 

 مدى الرؤية األرضية
 ية.الراصد اجلوي املعتمد أو النظم اآلل مدى الرؤية يف املطار كما هي حمددم يف تقرير

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

 
1. Hazard Beacon 

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

 ضراغي مةترسى
كـة   يدارانةؤخـة مةترسـ  دئـةو  يـان نيشـاندانى   كارئةهَينرَيت بـؤ ديـاريكردن   ة بةيضرايةكى فِرؤكةواني

 .دةبَيت وانى ئامسانييكةشتي تووشى
 

 منارم اخلطورم

 منارم طريان تستخدم لبيان راالت اخلطر اليت ميكن أن تتعرض هلا املعرة اجلوية.
 

( References: Annex 10 Volume I ) 
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2. Heading  

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

usually expressed in degrees from North (true, magnetic, compass or 

grid). 

 ِرووي فِرؤكة
لـة  اكورةوة بـة ث بـ لـة  فِرؤكةكة نيشان ئةدات ، بةطشـتى  الشةى  ة كة ميلى بارى درَيذى ةياستةيئةو ئاِر

 ؤِرى(.ت باكورى يان ىاستةقينة يان موطناتيسديارى ئةكرَيت ) باكورى ِر
 

 إجتاه الطائرم

لشـمال )  داءا مـن ا هو اإلجتاه التي يؤشر إليه احملـور الطـولي للطـائرم ، ويعـد عنـه عـادم بالـدرجات إبتـ        
 احلقيقي أو املغناطيسي أو البوصلي أو الشبكي(. 

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

Doc 9432 ) 

 

 
 

3. Head-Up Display (HUD) 

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

forward external field of view. 

 ثةردةى منايش لةسةر ئاستى بينني
ى َيشــةوةثسيســتمَيكة لــة بــةردةم فِرؤكةوانــدا زانيــارى طةشــتةكة ثيشــان ئــةدات لــة مــةوداى بينينــى   

 . ى فِرؤكةكةدةرةوةفِرؤكةوانةكة  لة 
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 النظر مستوى على العرض شاشة
  .أمامه اخلارجي الرؤية  نطاق يف الررلة معلومات الطيار أمام يعرض نظام

 

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

 
 

4. Head-up Display (HUD) Approach and Landing Guidance System 

(HUDLS) 
An airborne instrument system which presents sufficient information and 

guidance in a specific area of the aircraft windshield, superimposed for a 

conformal view with the external visual scene, which permits the pilot to 

manoeuvre the aircraft manually by reference to that information and 

guidance alone to a level of performance and reliability that is 

acceptable for the category of operation concerned. 

 

 سيستمى نيشتنةوة بة ثةردةى مناييشةوة لة ئاستى بينيندا
 لـة  اوكريكى ديـار لةسـةر شـوَينيَ  ئـةكات  منايش  َينمايى سيستمَيكة لةسةر فِرؤكةكة دانراوة زانيارى و ِر

ت ت بةدةسـ انيَـ ة دةرةوة ببينرَيت و فِرؤكةوانةكـة دةتو ئةوةى لشوشةى ثَيشةوةى فِرؤكةكة  وةك سةر 
 رىجـؤ  كـة بـؤ   شـَيوةيةى انـة بـةو   يَينمايزانيـاري و رِ  وَيـت لةسـةر بنـةماى ئـة    جوَلةى فِرؤكةكةى بطؤِر

 . ثةسةندبَيت ى نيشتنةوةكراويةكى دياركردةي
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النظر مستوى على عرض بشاشة املزود اهلبوط نظام
 األمـامي  الزجـاج  مـن  مكان حمدد على وارشادات كافية معلومات يعرض الطائرم منت على حممول نظام

 علـى  بنـاء  ليدويـة ا املناورم للطيار ويتيح اخلارجي البصري املشهد على مرتاكب الطائرم قيادم ملقصورم

 .املعنية العملية لفئة مقبول ليةموع أداء مبستوى ردهاو واإلرشادات هته املعلومات

 

 
( References: Doc 9365 ) 

 

5. Heavier-Than-Air Aircraft 

    Any aircraft deriving its lift in flight chiefly from aerodynamic forces.  

 

 قورسرت لة طاليسكةيةكى هةوايى )فِرؤك(
اميكى كى دينبةرزبونةوةى لة هَيزَي سةرةكى  ى هةوايى( هَيزىطاليسكةيةكيان  ك )َيؤكهةر فِر

  . هةوايةوة وةربطرَيت
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ركبة اهلوائيةأثقل من امل
أي مركبة هوائية تستمد قوم رفعها بشكل أساسي من القوى الديناميكية اهلوائية.

( References: Annex 7 ) 

 

6. Height 

     The vertical distance of a level, a point or an object considered as a 

point, measured from a specified datum. 

 بةرزى 
 ةيـةكى ةسـةر ِروو لوَينَيك وةك خـاَل دابنرَيـت   ماوةى ستونى لة نَيوان ئاستَيك يان خاَلَيـك يـان هـةر شـ    

 ديارى كراوةوة.
 

 العلو
 رجع حمدد.املسافة الرأسية بني مستوى أو نقطة أوشيء يعتد نقطة وبني م

( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 10 Volume I and 

Volume II,  

Annex 11, Annex 15, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II )  
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7. Height-Keeping Capability 

    The aircraft height-keeping performance that can be expected under 

nominal environmental operating conditions with proper aircraft 

operating practices and maintenance. 

 

 تواناى ثارَيزطاريكردنى بةرزى 
كى ينطـةييَ ذنى بـارودؤخى بةطةِرخسـت  وان دةكرَيـت لـة   لة بةرزى فِرؤكةيةك كة ضاوةِر ةكردنيثارَيزطار

 .ِرؤكةكة فو ضاكسازى    كارثَيكردن   دروست بؤ ىَيكردنكِرةفتاَرو لة ذَير بارودؤخى  زانراو
 

( References: Doc 9574 ) 

 العلو على احملافظة قدرم
املمارسات  ظل ويف مسيةاال البيئية التشغيل ظروف يف توقعه ميكن التي للطائرم العلو على احملافظة أداء

 .وصيانتها الطائرم لتشغيل السليمة

( References: Doc 9574 ) 

 

 

8. Height-Keeping Performance 

    The observed performance of an aircraft with respect to adherence to 

cleared flight level. 

 

 ثارَيزطارى كردن لة بةرزى 
 وة.بة ئاستى فِرينى ِرَيطةثَيدراوية ىؤكةيةك ثةيوةست بة ثابةندبونبينى كردنى فِرَيت

  

 العلو ىعل احملافظة أداء

.به املصرح الطريان مبستوى بالتقيد يتعلق فيما للطائرم املعرظ األداء

( References: Doc 9574 ) 
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9. Helicopter 

    A heavier-than-air aircraft supported in flight chiefly by the reactions 

of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical 

axes. 

Note.— Some States use the term “rotorcraft” as an alternative 

to“helicopter”. 

 هةليكؤثتةر /ثةروانةيي
وةى دانةك( قورسرت بَيت لة هةوا  هيزى بةرزبونةوةى لة كارؤكَيى هةوايى )فِريةكطاليسكة

 هةواوةربطريَيت بةهؤى ثةروانةيةك يان زياتر.
ةر يان كؤثتي( لة برى هةلRotercraftدآ وآلت بةم جؤرة فِرؤكانة ئةَلَيت )بينى : هةنَيت

 ثةروانةدار.
 

 ليكوبرت أو املروريةاهل

أو أكثـر   ء من واردمركبة هوائية أثقل من اهلواء تستمد بقاءها يف اجلو بشكل أساسي من ردود فعل اهلوا
 من مراورها.  

 ورية.( بدال من هيليكوبرت أو املر Rotercraftبعض الدول تطلق عليها تسمية )  –معرظة. 

( References: Annex 1, Annex 6 Part III, Annex 7, Annex 8, Annex 16 

Volume I, Annex 19 )   
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10. Helicopter Air Taxiway 

      A defined path on the surface established for the air taxiing of 

helicopters. 

 

 ى هةىل كؤثتةر لة ئامسانى سةر زةوى فِرؤكةخانةجوَلة
ِرؤكـــة  ووى زةوى دائةمـــةزرَيت بـــؤ جوَلـــةى ف   َيرةوَيكـــى ديـــارى كـــراو لةســـةر رِ    َيطةيـــةك يـــان رِ ِر

 ووى زةوى.ِر ى سةرةكيبةرزي كؤثتةرةكان لة هةوادا لةيهةل

 
رركة اهلليكوبرت يف اجلو فوق أرض املطار

طاره حلركة طائرات اهلليكوبرت يف اجلو فوق أرض املطريق حمدد فوق سطح األرض يتم تأسيس

( References: Annex 14 Volume II ) 
 

11. Heliport 

      An aerodrome or a defined area on a structure intended to be used 

wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of 

helicopters. 

Note 1.— Throughout this Part, when the term “heliport” is used, it 

isintended that the term also applies to aerodromes primarily meant for 

the use of aeroplanes. 

Note 2.— Helicopters may be operated to and from areas other 

thanheliports. 

 

 ثتةرفِرؤكةخانةي هةليكؤ
كى ان بةشَيي كةناوضة كراو بؤ بةكارهَينانى تةواوىيفِرؤكةخانةيةك  يان ناوضةيةكى تايبةتى ديار

ةوى زسةر ناوضةكة بؤ نيشتنةوة يان فِرينى هةىل كؤثتةرةكان يان مجوجؤَليان لة هةوادا لة
 . فِرؤكةخانةكة

ةتدا بؤ ة بنةِرلبةتانةشن كة فِرؤكةخانة تاي و مةبةست لة heliport: بةكارهَينانى وشةى بينى َيت
 فِرؤكةكانن.
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تايبةتيش  نانةى كةوَيشيان بؤ ئةو  و/: فِرؤكة هةىل كؤثتةرةكان دةتوانن كاريان ثَيبكرَيت لة  بينىَيت
 نني بؤ ئةوان.

 
( References: Annex 4, Annex 6 Part III, Annex 14 Volume I and 

Volume II,  

Annex 15 ) 

 

  اهلليكوبرت مطار خمصص لطائرات
برت ت اهلليكـو مطار أو منطقة حمددم خمصصة إلستخدامها بشكل كامل أو جزئي هلبوط أو مغادرم  طائرا

 أو رركتها باجلو فوق أرض املطار.      
ضـا املطـارات   ( فـإن املقصـود بـتلك أي    heliportضمن هتا اجلزء عند إستخدام كلمـة )    –. 1 ةعرْظم

 ت.  املخصصة   بشكل أساسي للطائرا
 صة هلا.  طائرات اهلليكوبرت ميكن أن تعمل من وات املناطق غري املناطق املخص –. 2 ةعرْظم

 

 
 

12. Hertz (Hz) 

      The frequency of a periodic phenomenon of which the period is 1 

second. 

   Hzهَيرتز) 
 ماوةكةى يةك ضركةية.لةرةلةرَيكة 
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  Hzهريتز

 دوري  تبلغ مدته ثانية واردم. تردد بشكل

 
( References: Annex 5 ) 

 
13. High Humidity 

     An atmospheric condition where the relative humidity is close to 

saturation. 

 شآى بةرز / زؤر 
 دا بِرى شآ نزيك دةبَيتةوة لة دؤخى ثِر يان تَيرى.دؤخَيكى هةواية كة تَي

 

 ليةالرطوبة العا
تكون فيها الرطوبة قريبة من رالة اإلشبا رالة جوية 

( References: Doc 9640 ) 

 

14. High-Risk Cargo or Mail 

      Cargo or mail presented by an unknown entity or showing signs of 

tampering shall be considered high risk if, in addition, it meets one of 

the following criteria: 

a) specific intelligence indicates that the cargo or mail poses a threat to  

civil aviation; or 

b) the cargo or mail shows anomalies that give rise to suspicion; or 
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c) the nature of the cargo or mail is such that baseline security measures                         

alone are unlikely to detect prohibited items that could endanger the                         

aircraft. 

Regardless of whether the cargo or mail comes from a known or 

unknown entity, a State’s specific intelligence about a consignment may 

render it as high risk. 

 بارَيك يان ثؤستةيةكى زؤر ترسناك/ مةترسى دار
ــةر نوســ        ــى( لةس ــانةى )مةترس ــت و نيش ــةزانراو بينَيرَي ــةنَيكى ن ــتةيةك الي ــان ثؤس ــك ي رابَيت و بارَي

 : يةكَيك لةم ثَيوةرانةثَيي  بة   يداربة زؤر مةترس دانبنرَيت    ثَيويستة
ةسـةر  كات لبارةكـة يـان ثؤسـتةكة مةترسـى دروسـت ئـة      كـة   واَلطرى هةبوى هةويئةطةر زانيار -أ

 . يان   فِرينى شارستانى

 يان ئةطةر طومان لة سروشتى بارةكة يان ثؤستةكة هةبوو. -ب

 كـات دروسـت ب مةترسـى   وئةطةر ئةستةم بوو ثشكنني بؤ كةرةستة قةدةغـةكراوةكان بكرَيـت    -ت
 لةسةر فِرؤكةكة.

 و نراوبَيتزانراوبَيــت يــان نــةزا بكرَيــتدنى بارةكــة يــان ثؤســتةكة نــار سةرضــاوةىى ةضــاوئــةوةى ِريب
 .ك دانرابَيتترسنابار و ثؤستةى  بة بارو دؤخَيكدا  لةهةموو  يةكانةوةيلةاليةن اليةنة هةواَلطر

 
 الشحن أو الديد اخلطر جدا

 رجـة عاليـة  دأي شحنة أو بريد قدمتهما جهة جمهولة وتظهر عليهما ععمات خطر جيب إعتبارهما على 
 من اخلطورم خاصة إذا إتصفتا بأي من املعايري التالية : 

 ي ، أو إذا توفرت معلومات إستخباراتية بأن الشحنة أوالديد تشكل خطرا على الطريان املدن
 إذا كان هناك شك بطبيعة الشحنة أو الديد ، أو  

لـى  عشـكل خطـرا   ة فيهـا الـيت قـد ت   ج. إذا كانم طبيعة الشحنة أو الديد يصـعب إكتشـاف املـواد املمنوعـ    
 الطائرم.  

ه  مجيـع هـت  يففيما إذا كانم الشحنة أو الديد قد جاءت من جهة معروفة أو جمهولة ريـث   النظر بغض
 الية.عات خطورم احلاالت يتم إعتبارها من قبل اجلهات اإلستخباراتية للدولة بأنها شحنات أو بريد ذ
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( References: Annex 17 ) 

 

15. Holding Bay 

      A defined area where aircraft can be held, or bypassed, to facilitate 

efficient surface movement of aircraft. 

 شوَينى هةَلوةستة
ؤكةكانى تـر  جؤَلى فِروانى تَيدائةكات بؤ ئاسانكارى مجوشوَينَيكى ديارى كراوة تيايدا فِرؤكةيةك ضاوةِر

 خانة.لةسةر زةوى فِرؤكة

 
 موقع أو مكان اإلنتظار

املطار منطقة حمددم ميكن أن تنتظر بها الطائرم بغية تسهيل رركة الطائرات األخرى على أرض
. ( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444) 
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16. Holding Fix 

        A geographical location that serves as a reference for a holding 

procedure. 

 

 خاَلى ضاوةِروانى جَيطري لة هةوادا
ــوَينَيكى جوطرافي ــش ــؤ رِ  ي ــةنرَيت ب ــاوة دائ ــة  َية وةك سةرض ــاوةِروانى فِرؤكةك ــانى ض ــةوا   كارةك ــة ه دا ل

 )ئامساندا(.

 

النقطة الثابتة لإلنتظار يف اجلو
مرجعا إلجراءات اإلنتظار يف اجلو موقع جغرايف يشكل  

 

 
( References:  Doc 4444, Doc 8168 Volume II, Doc 9432 )  

 

17. Holding Procedure 

      A predetermined manoeuvre which keeps an aircraft within a 

specified airspace while awaiting further clearance. 

 

 ِرَيكارةكانى ضاوةِروانى
  راوداكينى ديـار او كايةيـةكى ئامسـا  بـؤ مانـةوةى فِرؤكةكـة لـة نـ      يـة كراوى ثَيش وةختةيديار ِرةفتارَيكى

 َيطةثَيدان بؤ جوَلةيةكى تر.وانة بؤ وةرطرتنى ِرفِرؤكةكة ضاوةِر كاتَى
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 إجراءات اإلنتظار

ى.راءات أخرمناورم حمددم سلفا إلبقاء الطائرم داخل جمال جوي حمدد أثناء إنتظارها لتصريح بإج
( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II, 

Doc 9432 ) 

 

18. Hostile Environment 

        An environment in which: 

a) a safe forced landing cannot be accomplished because the surface and  

surrounding environment are inadequate; or 

b) the helicopter occupants cannot be adequately protected from the    

elements; or 

c) search and rescue response/capability is not provided consistent with  

anticipated exposure; or 

d) there is an unacceptable risk of endangering persons or property on 

the  ground. 

 

 ذينطةيةكى نائارام / ئاَلؤز
 يدا:تَيذينطةيةكة كة 

وروبةر دة ذينطةى ناجَيطريىة بةهؤى نةطوجناندنى زةوى وينيشتنةوةى ناضارى فةراهةم ني -أ
 يان 

 ناكرَيت يان ى تياةكانى طةِران و سؤراغكردنكرد -ب

 .اوبَيتلةسةر زةوى ضاوةِروان كرازةكان بةمةترسى ئامِرسامان و  تووشبوونى كةس و  -ت

 
 غري اآلمنةالبيئة 

 بيئة يكون فيها : 
 أو   ،وط اإلضطراري للطائرات غري ممكن بسبب كون األرض والبيئة احمليطة غري مناسبة اهلب

 عمليات البحث واإلنقاذ فيها غري ممكنة ، أو  

 ج. هناك إرتمال تعرض األشخاص أو املمتلكات على األرض ات اخلطر.  
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( References: Annex 6 Part III ) 

 

19. Hot Spot 

        A location on an aerodrome movement area with a history or 

potential risk of collision or runway incursion, and where heightened 

attention by pilots/drivers is necessary. 

 
 خاَلى طةرم 

سـى  كى مةترناوضـةية ( لـةوةوثَيش و ئَيسـتاش   )شوَينَيكة لة ناوضةى مجوجؤَلـةكان لـة فِرؤكةخانـةدا    
ان يــ ؤكةوانـةكان ثَيويسـتة فرِ  و فِرطةكـة لــةو شـوَينةدا   يـان داخسـتنى    طرتنــى دارة بـؤ ثَياكَيشـان يـان    

 . بةئاطابن تا ئةو ثةِرى سنور لَيى  شؤفَيرةكان
 

 النقطة الساخنة
فيــه خطــر  موقــع يف منطقــة التحركــات يف املطــار كــان يوجــد بــه يف الســابق أو يوجــد بــه راليــا يــزداد  

 ائقني. ارين / السإقتحام املدرج ، وحيتاج األمر فيه ات درجة عناية أكد من جانب الطياإلصطدام أو 

 
( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444 )  
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20. Human Factors Principles 

        Principles which apply to aeronautical design, certification, training, 

operations and maintenance and which seek safe interface between the 

human and other system components by proper consideration to human 

performance. 

 

 بنةماكانى ئامرازة مرؤييةكان
نــان  , اهَيدان  , ِرَيطةثيَـ ِر ,لةطـةَل ديـزاين   ثيــادة ئـةكرَيت   يـدا لـة بـوارى فِرؤكةوان   ذمارةيـةك بنةمايـة  

كان هاتـةى سيسـتمة  لةنَيوان مـرؤظ و ثَيك  ى ئارامييةبةردةوام ئاماجنةكةى ، ةكان يو ضاكسازي ئةركةكان
 ةضاوبكرَيت بة باشرتين شَيوة.دا كارةكانى مرؤظ ِركة تَي

 
ميادين العوامل البشرية

تهـدف ات   ،ان مباديء تنطبق على التصـميم والرتخـيص والتـدريب والعمليـات والصـيانة يف جمـال الطـري       
ء البشري.التواصل املأمون بني اإلنسان ومكونات النظم من خعل إقامة اإلعتبار السليم لألدا

( References: Annex 3, Annex 4 , Annex 6 Part I and Part III , Annex 8, 

Annex 10 Volume I and Volume IV, Annex 11, Annex 14 Volume I, 

Annex 15, Annex 17,  

Doc 4444 ) 

 

21. Human Performance 

      Human capabilities and limitations which have an impact on the 

safety and efficiency of aeronautical operations. 

 

 جَيبةجَيكردنى مرؤيى
 ةكان.يوايةه و لَيهاتويى كردة سةالمةتى سةر كة كاريطةرى هةبَيت لة كانة توانا مرؤيية و سنور

 

 األداء البشري

 القدرات واحلدود البشرية اليت هلا تأثري على سعمة العمليات اجلوية وكفاءتها
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( References: Annex 1 , Annex 5 , Annex 6 Part I and Part III, Annex 

8 , Annex 10 Volume II, Annex 11, Annex 14 Volume I, Annex 16 

Volume I, Annex 17, Doc 4444 ) 
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- I  - 

 
1. Identification 

     The situation which exists when the position indication of a particular 

aircraft is seen on a situation display and positively identified. 

 ناسينةوة
 بون لـة جـؤر  و دَلنيـا  منـايش ى )سـكرين(  لةسـةر ثـةردة   ى ديارىكراوةشوَينى فِرؤكةيةك هَيماىبينينى 

 وناوى فِرؤكةكة.
 

 متييز اهلوية
 رؤية إشارم موقع طائرم معينة على شاشة عرض احلالة وتأكيد هويتها.  

 
( References: Doc 4444 ) 

 
 

2. Identification Beacon 

  An aeronautical beacon emitting a coded signal by means of which a 

particular point of reference can be identified. 
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 ِرَينماى بَيتةل بؤ ناسينةوةى شوَين
كى ديـارى  نى خـاَليَ ثةخش ئةكات كة بةهؤيةوة شوَي )كؤد(  سطناَلى  ىتةلة بؤ فِرؤكةوانَيةكى بينمايَيِر

 كراو ئةزانرَيت.

 
 املرشد العسلكي اخلاص بالتعرف على  املوقع

ة.يبث إشارات مشفرم اليت ميكن من خعهلا معرفة موقع نقطة معين مرشد السلكي للطريان

( References: Annex 14 Volume I ) 

3. IFR 

      The symbol used to designate the instrument flight rules. 

 

 بنةماكانى فِرينى ئامَيرى)ئامَيرة فِرين(
 (ئامَيرى ِرينى( بنةماكانى ئامَيرة فِرين )فكردنى )ثةيِرةوكردنىثيادةبةَلطةية بؤ  هَيمايةكة

 
 IFR 

الرمز التي يدل على تطبيق قواعد الطريان اآللي.

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 )  
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4. IFR Flight 

    A flight conducted in accordance with the Instrument Flight Rules 

(IFR). 

 ى ئامَيرى)ئامَيرة فِرين(طةشتى فِرين
 طةشتَيك بنةماكانى فِرينى ئامَيرى ثةيِرةوبكات.

 
ررلة طريان آلي

 ررلة تطبق قواعد الطريان اآللي.

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

5. ILS Critical Area 

    An area of defined dimensions about the localizer and glide path 

antennas where vehicles, including aircraft, are excluded during all ILS 

operations. 

Note.— The critical area is protected because the presence of 

vehiclesand/or aircraft inside its boundaries will cause unacceptable 

disturbance to the ILS signal-in-space. 

 

 ناوضةى شلؤقي سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى) ئامَيرة نيشتنةوة(
داية و طاليدثاز( و)لؤكةاليزر  كانىَيناتئةن دةورى ناوضةى لةكراو يوبةرَيكى دياروبة ِر ناوضةيةكة

رى ةى ئامَييشتنةورؤسةيةكى نلةو كاتةى ثَِ َيننثةِرَيتئةو ناوضةية قةدةغةن  ئؤتؤمبيل و فِرؤكةكان
 . ن لة جآبةجآكردندايةلة ئاراداية يا

اردةكةنة كدا  تَيبينى : ئةم ناوضةية ثارَيزراوة   ضونكة بوونى ئؤتؤمبيل و فِرؤكة لةو سنورة
 سةرخراث كردن و  تَيكدانى سطناَلةكانى سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى لةو كاتةدا .

 

  اآللي اهلبوط لنظام احلرجة املنطقة

على  ممنوعةو النزول، مسار حمدد وهوائي املدرج موقع دحمد بهوائي حتي  األبعاد حمددم منطقة
 املركبات
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 .جارية آلي هبوط عملية أي مادامم الطائرات وخصوصا 

 يشوش ردودها خلدا يف واجلوية األرضية املركبات وجود ألن باحلماية املنطقة هته تتمتع  معرظة:

اآللي ويفسدها اهلبوط نظام إشارات  على
( References: Doc 9365 )  

 

 
 

6. ILS Sensitive Area 

     An area extending beyond the critical area where the parking and/or 

movement of vehicles, including aircraft, is controlled to prevent the 

possibility of unacceptable interference to the ILS signal during ILS 

operations. 

Note.— The sensitive area is protected to provide protection against 

interference caused by large moving objects outside the critical area but 

still normally within the airfield boundary. 

 

 ناوضةى هةستيارى سيستمى ئامَيرة نيشتنةوة
 بيلةكانىؤتؤمئيان مجوجؤَلى  كانيدا وةستَينطادواى ناوضةى شلؤقة تَي يةناوضةيةكى درَيذكراوة

ناَل نَيكى سطيةكاضوهةر بة بةرطرتن لةةبَيت بؤ ددا يلةذَير ضاودَير ئامسانىزةمينى و مجوجؤَلةكانى 
 ونيشانة زيان بةخشةكان لةطةَل سطناَلةكانى سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى.

 ةتةن ناَلىسطل( اوة بة ثاسةوان بؤ بةرطرتن لة بةيةكاضونى )تداخ: ئةو ناوضةية ثارَيزربينى َيت
 . يةةدالة سنورى فِرؤكةخان كةجوآلوة طةورةكان لة دةرةوةى ناوضة شلؤقةكةى فِرؤكةخانة 
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اآللي اهلبوط لنظام احلساسة املنطقة
 ألرضـية واجلويـة  ا املركبات حتركات أو/و فيها مواقف وختضع احلرجة، املنطقة وراء ما إت متتد منطقة

 .اآللي نظام اهلبوط إشارات مع ضارا تداخع إشاراتها تداخل إلمكانية منعا للرقابة
 الكـبريم  تحركـة امل األشـياء  تسـببه  الـتي  اإلشـارات  لتداخل منعا باحلماية املنطقة هته تتمتع : معرظة

 .املطار ردود يف املطار ولكنها يف احلرجة خارج املنطقة

 
( References: Doc 9365 )   

 
7. IMC 

    The symbol used to designate instrument meteorological conditions. 

 

 كةش و هةواى ئامَيرى
 بةَلطةية بؤ بارودؤخى كةش و هةواى ئامَيرى . هَيمايةكة

 
IMC 

 الرمز التي يدل على األروال اجلوية اآللية

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

8. Immigration Control 

      Measures adopted by States to control the entry into, transit through 

and departure from their territories of persons travelling by air. 
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 ِركَيفى طوزةركردن/ تَيثةِرين
و  طــوزةر  َل كردنــى هاتنــةناوة و  بــؤ بــةرطرتن و كــؤنرتؤ   ثيــادةى ئــةكات  َيكارَيكــة دةوَلــةت   ضــةند ِر

 . ةوة يانيئامسطواستنةوةى  َيطةى لة ِر دازةوى وآلتةكة بة سةر َيوا(ثةربوونى كةسةكان )ِرَيت
 

 اهلجرم السيطرم على

عـد   إجراءات تتخت من قبل الـدول للسـيطرم علـى دخـول ومـرور ومغـادرم األشـخاص عـن طريـق اجلـو          
 أراضيها.  

( References: Annex 9 ) 

 
9. Import Duties and Taxes 

    Customs duties and all other duties, taxes or charges, which are 

collected on or in connection with the importation of goods. Not 

included are any charges which are limited in amount to the approximate 

cost of services rendered or collected by the customs on behalf of 

another national authority. 

 

 رةمسى)مزةى( باج و هاوردةكردن)هَينان(
 

 انىَينـ ة لـة ه بـاج و خةراجانـةى كـة كؤئةكرَيتـةو     وتةواوى ئةو كاروبارة طومرطيانةى كة ثةيوةسنت بة
هـةر  ى َينةرايـةت بـة نو طرَيتةوة كةنا انةيخزمةت طوزار كؤكراوةى ئةو كاآلكان ، تَيضونى مةزةندةكراوى

 .كؤ ئةكرَيتةوة دةستةآلتَيكى نيشتيمانى تر



 

622 

 

 الضرائب واإلستريادرسوم 

ترياد عهـا مـن إسـ   الواجبات الكمركية ومجيع الواجبات األخرى املتعلقة بالضرائب والرسـوم الـيت يـتم مج   
 خرى.  ة عن سلطة وطنية أالسلع. ال تتضمن الكلفة التقديرية للخدمات اليت مت مجعها  نياب

( References: Annex 9 ) 

 

10. Improperly Documented Person 

     A person who travels, or attempts to travel: (a) with an expired travel 

document or an invalid visa; (b) with a counterfeit, forged or altered 

travel document or visa; (c) with someone else’s travel document or 

visa; (d) without a travel document; or (e) without a visa, if required. 

 

 كةسَيك بةَلطةكانى باوةرثَيكراو نيية/ كةسَيكى ساختة
 بكات: )سةفةر( كةسَيك ِرآ بكات يان هةوَل بدات ِرآ

 هاتبَيت يان ماوةكةى( )ةكةىيبة بةَلطةيةكةوة كة كؤتايى بة دروستي -أ

 َيطةى ثآ نادرَيت يان ة يان ِروورةوة كة بةسةرضووبةفيزةيةكى هاتنة ذ -ب

 بةَلطةى ِرآ كردن يان فيزةى كةسَيكى تر يان بة   -ت

 بآ بةَلطةكانى ِرآ كردن يان -ث

 بآ فيزة ئةطةر داواكراوبَيت. -ج

 

 

  مستمسكاته غري موثوق بهاشخص 

 شخص يسافر أو حياول السفر :
 ت منتهية صعريتها ، أو  مبستمسكا .أ

 بتأشريم دخول غري نافتم ، أو   .ي

 ج. بوثيقة سفر أو تأشريم دخول تعود لشخص آخر ، أو  
 د. بدون مستمسكات سفر ، أو  

 هـ. بدون تأشريم دخول إذا كانم مطلوبة .  
 

( References: Annex 9 ) 
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11. Inadmissible Person 

     A person who is or will be refused admission to a State by its 

authorities. 

 كةسَيكى نةويسرتاو
 هةركةسَيك نةويسرتَيت يان لةاليةن دةستةآلتةكانى وآلتةوة ثةسةند نةكرَيت.

 

الشخص املرفوض
يرفض أو سوف يرفض من قبل سلطات الدولةأي شخص 

( References: Annex 9 ) 

 

12. INCERFA 

      The code word used to designate an uncertainty phase. 

 ئينسريفا 
 يةكة بةَلطةية بؤ قؤناغي طومان.هَيما

 
 (INCERFA) إنسريفا 

 الرمز التي يدل على مررلة الشك.

 
( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

13. Incident 
     An occurrence, other than an accident, associated with the operation 

of an aircraft which affects or could affect the safety of operation. 

Note.— The types of incidents which are of main interest to 

theInternational Civil Aviation Organization for accident prevention 

studies are listed in Annex 13, Attachment  

 ِرووداو
ت يان رى هةبَياريطةككان كة ثةيوةندى بة فِرؤكةخانةوة هةبَيت و قةومانة جطة لة ووداوَيك بَيهةر ِر

 خسنت.ى بةطةِريكار بكاتة سةر سةالمةت
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 مانةكان دةبينرَيت قةوو  ِرووداو ( دةكرَيت ليستى جؤرةكانى cو هاوثَيضى ) 13: لة ثاشكؤى  بينىَيت
ى وةَيكؤَلينةل وتن لَي وةرطر ثآ ئةدات بؤ سود بايةخىةتى َيكخراوى فِرينى شارستانى نَيودةوَلكة ِر

 ووداوةكان.بةرطرتن لة كةوتنةوةى ِر
 الواقعة

 . أي مصادفة غري احلوادث ترتب  بتشغيل الطائرم وتؤثر أو قد تؤثر على سعمة تشغيلها
دني طـريان املـ  لمعرظة: ميكن العثور على قائمة بفئات الوقائع اليت تهتم بهـا بصـفة رئيسـية منظمـة ا    

 . 13من امللحق  "C"لفائدتها يف دراسات منع وقو  احلوادث يف املرفق    الدولي

 
( References: Annex 11, Annex 13, Annex 19, Doc 4444 ) 

 

14. Independent Parallel Approaches 

      Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument 

runways where radar separation minima between aircraft on adjacent 

extended runway centre lines are not prescribed. 

 

 كردةكانى نزيكبونةوة لةسةر فِرطة هاوتةريبةكان

ئةوانـةى   ن تةريبـةكان يـا  ئامَيرييـة   ةيةكى نزيكبونةوةى هاوكاتـة )متزامنة(لةسـةر فِرطـة    كردضةند 
ؤ بـ ان نـةدراوة  ادارى بـؤ فِرؤكـةك  سنورى كـةمى جياكردنـةوةى رِ  بِريار لةسةر وة تةرينب و كةلةسةر شَي

 . َيذايى ناوضةى فِرطة نزيكةكاننلةسةر دِركة ئةو فِرؤكانةى 

 

 املستقلة املتواعية االقرتاي على املدارج عمليات
 دنيا ا ردودهل   مل تقرر  متواعية شبه أو متواعية هبوط آلي  ات مدارج  اقرتاي متزامنة عمليات هي

 حماور املدارج املتجاورم. املوجودم على إمتداد  الطائرات الراداري بني للفصل
 

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

Volume II,  

Doc 9643 ) 
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15. Independent Parallel Departures 
      Simultaneous departures from parallel or near-parallel instrument 

runways. 

 

 كردةكانى بةجآهَيشنت لةسةر فِرطة تةريبة سةربةخؤيةكان
ة ب يـان شـَيو  ئـامَيرى تـةري   ى( لةسـةر فِرطـةى فِرينـ   ى)هاوزةمان نهاوكات كة  ثرؤسةكانى بةجآهَيشنت

 تةريب.
  املستقلة املتواعية املغادرم على املدارج عمليات

مغادرم متزامنة من مدارج طريان آلي متواعية أو شبه متواعية عمليات

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

Volume II, Doc 9643 ) 
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16. In-Flight Security Officer 

       A person who is authorized by the government of the State of the 

Operator and the government of the State of Registration to be deployed 

on an aircraft with the purpose of protecting that aircraft and its 

occupants against acts of unlawful interference. This excludes persons 

employed to provide exclusive personal protection for one or more 

specific people travelling on the aircraft, such as personal bodyguards. 

 

 

 ئةفسةرى ئاسايشى طةشت )ئاسايشى ناو فِرؤكة(
ِرؤكةكـة  فكة لةسـةر   َيطةى ثَيئةدرَيتو وآلتى تؤماركةرى فِرؤكةوة ِر ئيشثَيكةركةسَيكة لةاليةن وآلتى 

 ة ، ثَيـدراو نيـ  َيطةنةى كـة رِ يياو كـردةوة ناياسـا  ء بـةرطرتن لـة  فِرؤكةكـة و  بَيت بةمةبةستى ثاراسـتنى  
ة نـاو  لـ  ئةكةن كةان َيوا و طةشتياركةسانى ِر  ثاسةوانىئةو ثاسةوانة تايبةتانة  ناطرَيتةوة كةبةكةسى 

 .  فِرؤكةكةدان
 

 ررلة الطريان من أضاب  

لطـائرم  االتسجيل للتواجد علـى مـنت    شخص خمول من قبل ركومة دولة املشغل ومن قبل ركومة دولة
ني  راس الشخصـ لغرض هاية الطائرم ومن على متنها من أفعال التدخل غري املشرو  وال يشمل ذلك احل

املكلفني حبماية شخصية لوارد أو أكثر من املسافرين على منت الطائرم.
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( References: Annex 17 ) 

 

17. Initial Approach Fix (IAF) 

       A fix that marks the beginning of the initial segment and the end of 

the arrival segment, if applicable. In RNAV applications this fix is 

normally defined by a fly-by waypoint. 

 

 خاَلى سةرةتاى نزيكبوونةوة
و ى ثةيِرةكات طةيشنت ديارى ئةكات ، لة ناوضةى نزيكبونةوة و كؤتايى ناوضةى خاَلَيكة سةرةتاي

ئةكرَيت َيطةوة ِر ئةم خاَلة بةهؤى خاَلىثَيناسةى ( RNAVدةظةر ) ىوانيكةشتيِرَيكارةكانى  كردنى 
. 
 

 نقطة بداية التقري

 RNAV)  نقطة حتدد بداية منطقة التقري ونهاية منطقة الوصول ويف رالة تطبيق معرة املنطقة
 قطة من خعل نقطة طريق. ( يتم تعريف هته الن
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( References: Doc 8168 Volume I and Volume II and Volume II ) 

 
18. Initial Approach Segment 

      That segment of an instrument approach procedure between the 

initial approach fix and the intermediate approach fix or, where 

applicable, the final approach fix or point. 

 

 ناوضةى نزيكبونةوةى سةرةتايى
خـاَلى   ةرةتايى وسـ ةكانى نزيكبونـةوةى ئـامَيرى لـة نَيـوان خـاَلى دةسـتثَيكردنى       ييـ كارايَيبةشَيكة لـة رِ 

 . طوجناو بَيت ئةكرَيت كامةيانَي بةجَيجكة نزيك بونةوةى ناوةند يان خاَلى نزيك بونةوةى كؤتايى 
 ء اإلقرتاي اإلبتدائيجز

و نقطـة  الوسـي  أ  جزء من إجراءات اإلقرتاي اآللي ينفت بني نقطة اإلقـرتاي اإلبتـدائي ونقطـة اإلقـرتاي    
اإلقرتاي النهائي أيهما أنسب.

 
( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and Volume II ) 
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19. Instrument Approach Operations 

      An approach and landing using instruments for navigation guidance 

based on an instrument approach procedure. There are two methods for 

executing instrument approach operations: 

a) a two-dimensional (2D) instrument approach operation, using lateral 

navigation guidance only; and 

b) a three-dimensional (3D) instrument approach operation, using both 

lateral and vertical navigation guidance. 

Note.— Lateral and vertical navigation guidance refers to the guidance 

provided either by: 

a) a ground-based radio navigation aid; or 

b) computer-generated navigation data from ground-based, space-based, 

self-contained navigation aids or a combination of these. 

 

 )كردةكانى ئامَيرة نزيكبوونةوة(ثِرؤسةكانى نزيك بونةوةى ئامَيرى
سةر ةوانى لةةشتيمَيرةكانى ِرَينمايى كنزيك بونةوة و نيشتنةوةى فِرؤكةكان  بة بةكارهَينانى ئا

ونةوةى ى نزيك بةكانبنةماى ِرَيكارى نزيك بونةوةى ئامَيرى، دوو ِرَيطة هةية بؤ ثةيِرةوكردنى ثرؤس
 ئامَيرى:

وانى ال يكةشتي تةنها بة بةكارهَينانى ِرَينمايى2D ثِرؤسةى نزيك بونةوةى ئامَيرى دووال  -أ
   بةال يان 
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 وانى ال بةال ويبة بةكارهَينانى رَينمايى كةشتي  3D امَيرى سآ ال ثرؤسةى نزيك بونةوةى ئ -ب
 ستونى.

ة هةر يةك ةدرَيت لئكة  تآبينى : ِرَينمايى كةشتيةوانى ال بة ال  و ستونى ئاماذةية بؤ ئةو ِرَينمايةى
 لةم دوو اليةنة :

 تةل لةسةر زةوى دانرابَيت يانَيى بيياريدةدةرى كةشتيةوان -أ

ةدةرة اريدوانيةكان لة كؤمثيوتةرةوة بةدةست هاتبَيت بة يارمةتى  يية كةشتييزانياري -ب
 وانة .ك لةكةشتيةوانةكانى سةر زةوى يان  لة كايةى ئامسانى يان خودى يان تَيكةَلةية

 عمليات اإلقرتاي اآللي
نفيـت  ن لتة طريقتـا مثإقرتاي وهبوط بإستخدام اآلالت لإلرشاد املعري على أساس إجراء اإلقرتاي اآللي ، 

 عمليات اإلقرتاي اآللي : 
 عملية إقرتاي آلي ذات بعدين بإستخدام اإلرشاد املعري اجلانيب فق  ، و   .أ

 سيعملية إقرتاي آلي ثعثية األبعاد  بإستخدام اإلرشاد املعري اجلانيب والرأ .ي

 ني:اجلهت معرظة : يشري اإلرشاد املعري اجلانيب والرأسي ات اإلرشاد املقدم من أي من هته
 مساعد معري السلكي قائم على األرض ، أو   .أ

و بيانــات معريــة يولــدها احلاســوي بواســطة مســاعدات معريــة قائمــة علــى األرض أ   .ي
 بالفضاء أو ذاتية أو خلي  من هته األشكال الثعثة.  

 
( References: Doc 4444 ) 

 

20. Instrument Approach Procedure ( IAP ) 

     A series of predetermined manoeuvres by reference to flight 

instruments with specified protection from obstacles from the initial 

approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined 

arrival route to a point from which a landing can be completed and 

thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or 

en-route obstacle clearance criteria apply. Instrument approach 

procedures are classified as follows: 
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Non-Precision Approach (NPA) Procedure: An instrument approach 

procedure which utilizes lateral guidance but does not utilize vertical 

guidance. 

Note.— Non-precision approach procedures may be flown using a 

continuous descent final approach (CDFA) technique. 

CDFAs  with advisory VNAV guidance calculated by on- board 

equipment (see PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Part I, Section 4, 

Chapter 1, paragraph 1.8.1) are considered 3D instrument approach 

operations. CDFAswith manual calculation of the required rate of 

descent are considered 2D instrument approach operations. For more 

information on CDFAs, refer to PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Part 

I, Section 4, Chapter 1, paragraphs 1.7 and 1.8. 

Approach Procedure with Vertical Guidance (APV): An 

instrument approach procedure which utilizes lateral and vertical 

guidance but does not meet the requirements established for precision 

approach and landing operations. 

Precision Approach (PA) Procedure: An instrument approach 

procedure using precision lateral and vertical guidance with minima as 

determined by the category of operation. 

Note.— Lateral and vertical guidance refers to the guidance provided 

either by: 

a) a ground-based navigation aid; or 

b) computer-generated navigation data. 

Note.— Refer to Annex 6 for instrument approach operation types. 

 

 ِرَيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرى
ينةوة كراوى ثَيش وةختةية فِرؤكةوانةكان بةهؤى ئامَيرةكانى فِريى ديارِرةفتارَيكار و زجنريةيةك لة ِر

لةسةرةتاى خاَلى ئةم ِرَيكارانة ى توانا ، َيثةيِرةوى ئةكةن تا خؤيان لةبةربةستةكان البدةن بةث
دةست  كراو بؤ طةيشنتَيرةوى ئامسانى دياريكراو بؤ نزيكبونةوةى سةرةتايى يان لةسةرةتاى ِريديار

دةتوانَيت دةست فِرؤكةكة  ؤسةكةش كؤتايى دَيت لةو خاَلةى آ دةكات كامةيان طوجناو تر بَيت، ثِرث
لةو خاَلةدا كؤتايى دَيت كة  , ثِرؤسةكة  ئةطةر نةتوانرا بنيشَيتةوةيان  بكات بة نيشتنةوة ، 
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وانيدا يان لة ة كاتى ضاوةِرةكرَيت لَيئبةجَيكان جزةمينيية زطاربوون لة بةربةستةَيكارةكانى ِرِر
 .ة ئامسانييةكة َيرةوسةر ِرلة قؤناغَيك

ة ل جؤرَيك  بؤ وة ي ديزاين كرانزيكبونةوةى ئامَير – )هةِرة مةكى(َيكارةكانى نزيكبونةوةى درشتِر
 )جوت مةودا(. النزيكبونةوةى ئامَيرى دوو  كردةى

 
َينرَيت بة بةكاربه كى(ةمةشت )هةِرَيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرى دربينى : دةكرَيت كاتى فِرين ِرَيت

ونةوةى كؤتايى ( و نزيكبCDFAبونةوةى كؤتايى بة دابةزينى بةردةوام )َيكارى نزمبةكارهَينانى ِر
و بةهؤى رادرَيذمى ( VNAV)وانى ستونى يبة نزمبونةوةى بةردةوام لةطةَل ِرَينمايى كةشتي

(  PANS-OPS (Doc 8168);2طةى بةسرتاو لةسةر فِرؤكةكة ) سةرجنى بةلََدا ىئامَيرةكان
 بونةوةنى نزيكبدة، كة ثرؤسةكا 1.8.1فةسَلى يةكةم بِرطةى  4بةشى يةكةم بةشى  -بةرطى يةكةم  

رايى بؤ تَيك ى دةستىنزمبونةوةى بةردةوام بة ذماردن كؤتايى بةنزيكبونةوة  ال،  وة دائةنَيت بة سآ 
اتر ، بؤ زي ةوداى نزيك بونةوةى ئامَيرى جوت منزمبونةوةى ثَيويست دائةنرَيت لة ميانى ثرؤسةكان

 ى هةردووةرجننةوةى كؤتايى بؤ نزم بونةوةى بةردةوام سووةرطرتنى زانيارى سةبارةت بة نزيك بو
 Doc 8168 بةندى يةكةم بةرطى يةكةم لة بةَلطةى 4ى كةرتى يةكةم بةَشلة  1,8و  1,7بِرطةى 

 بدة .
 

بؤ  مَيرىَيكارى نزيكبونةوةى ئاو ِر ى ستونينزيكبونةوة بة ِرَينماي رَيكارةكانى -
آ ب ية داجؤرى ثرؤسةى نزيكبونةوةى سآ مةوكردنى وانى لةسةر بنةماى ديزاين يكةشتي

 .مَيرىنةوة و نيشتنةوةى ئاوبون بؤ ثرؤسةى نزيكثابةندبونى مةرجة برياردراوةكا

سيستمى لةسةر بنةماى  يةئامَير ى نزيكبونةوةى ورد  نزيكبونةوةيَيكارةكانِر -
و سيستمى نيشتنةوةى مايكرؤظي (  ILSوانى )سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى يكةشتي
MLS  و سيستمى نيشتنةوة بة بةكارهَينانى سيستمى بةهَيزكردنى سطناَلةكان لة

و جؤرى يةكةم لة سيستمى بةهَيزكردنى سطناَلةكان بة هؤى  GLSوَيستطةكانى زةمينى 
 ,Aبؤ جؤرى  )نةخشَينراو(ى ديزاين كراو SBAS Cat 1مانطة دةست كردةكان 

B  ال نةوةى ئامَيرى سآ وكانى نزيكبوكردةى. 
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ةوةى نو( بدة سةبارةت بة جؤرى ثرؤسةكانى نزيكبو6: سةرجنى ثاشكؤى ذمارة ) بينىَيت
 ئامَيرى.

 إجراءات اإلقرتاي اآللي
 إبتداءا حمدد، قدرب العوائق مع تفادى الطريان بأجهزم الطيار يؤديها سلفا حمددم مناورات من سلسلة

 وإنتهاء أنسب، أيهما صول،للو احملدد اجلوي الطريق بداية من أو اإلبتدائي ، لإلقرتاي النقطة احملددم  من

  عليها تنطبق اليت نقطة، إنتهاء بال إذا مل يكتمل اهلبوط  اهلبوط، منها ،  أو بدء ميكن اليت بالنقطة
 .نتظار أو يف مررلة أثناء الطريقإلالعوائق أثناء ا من اخللوص قواعد

 ذات البعدين. مصمم لطراع عمليات اإلقرتاي اآللي آلي اقرتاي — الدقيق غري االقرتاي إجراءات 
معرظة : قد تستخدم إجراءات اإلقرتاي اآللي غري الدقيق أثناء الطريان بإستخدام طريقة اإلقرتاي 

النهائي بالنزول املستمر مع إرشاد للمعرة الرأسية ) ( واإلقرتاي  CDFA)  النهائي بالنزول املستمر
VNAV  ( احملتسبة بواسطة معدات حممولة على منت الطائرم ) أنظر الوثيقةPANS-OPS 

(Doc 8168)   تعتد عمليات  1.8.1الفصل األول ، الفقرم   4اجمللد األول ، اجلزء األول ، القسم )
ي النهائي بالنزول املستمر مع إرتساي يدوي للمعدل املطلوي للنزول إقرتاي آلي ثعثية  األبعاد ، واإلقرتا

يعتد من ضمن  عمليات اإلقرتاي اآللي ثنائية األبعاد. ولإلطع  على مزيد من املعلومات بشأن اإلقرتاي 
باجلزء  4بالفصل األول من القسم  1,8و  1,7النهائي للنزول  املستمر يرجى اإلطع  على الفقرتني  

 . Doc 8168ل باجمللد  األول من الوثيقة  األو
م لطراع مة على األداء مصمإن إجراء اإلقرتاي اآللي للمعرة القائ  — الرأسي باإلرشاد االقرتاي إجراءات 

 وط اآللي. اي واهلبقرتعمليات اإلقرتاي اآللي ثعثية  األبعاد دون إستيفاء الشروط املقررم لعملية اإل
ظام ن( و ILSاآللي ) إقرتاي آلي على أساس نظم املعرة ) نظام اهلبوط  —  دقيقال االقرتاي إجراءات 

ة طات األرضي( و نظام  اهلبوط بإستخدام نظام تقوية اإلشارات باحمل MLSاهلبوط امليكرويفي ) 
(GLS( والفئة األوت من نظام تقوية اإلشارات باألقمار الصناعية )SBAS Cat 1  )صممة للطراع م

 ء من عمليات اإلقرتاي اآللي ثعثي األبعاد. ألف وبا
 أن أنوا  عمليات اإلقرتاي اآللي.يرجى اإلطع  على امللحق السادس بش   :معرظة

 

( References: Annex 2, Annex 4, Doc 4444, Doc 8168 Volume I and 

Volume II, Doc 9365 )   
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21. Instrument Flight Rules (IFR) 

        A set of rules governing the conduct of flight under instrument 

meteorological conditions. 

Note.— IFR specifications are found in Chapter 5 of Annex 2. 

Instrument flight rules may be followed in both IMC and VMC. 

 بنةماكانى فِرينى ئامَيرى 
 . IMC َيرىبؤ بارودؤخى كةش و هةواى ئام ةةكانيى طةشتة ئامسانيكاركؤمةَلَيك بنةماى خستنة

 ،اوةتةوة ن كرووثاشكؤى دووةم وردةكارى بنةماكانى فِرينى ئامَيرى ِر ىى ضواربةشبينى : لة َيت
لة  ينفِر رى وامَيةوى بنةماكانى فِرينى ئامَيرى لة هةردوو بارودؤخى كةش و هةواى ئدةكرَيت ثةيِر

 بكرَيت. و هةواى بينراودا بارودؤخى كةش
  

اآللي الطريان قواعد
 .اآللية اجلوية األروال يف اجلوية الررعت تشغيل قواعد من جمموعة

 اتبا  وجيوع .الثاني امللحق من الرابع الفصل يف اآللي الطريان قواعد مواصفات وردت — معرظة

  البصرية اجلوية األروال وقي اآللية األروال اجلوية يف اآللي الطريان قواعد 
 

( References:  Doc 9365 )  

 

22. Instrument Flight Time 

        Time during which a pilot is piloting an aircraft solely by reference 

to instruments and without external reference points. 

 ماوةى فِرينى ئامَيرى 
َيت بة شت ببةستن بآ ئةوةى ثبة تةواوى ثشت دةبةستَيت بة ئامَيرةكا يدا فِرؤكةوانئةو ماوةيةى  تَي

 .ى فَِِرؤكةكة دةرةوة خاَلةكانى ِرةضةَلةك لة
 

 وقم الطريان اآللي
رجعيـة  لنقـاط امل االوقم التي خعله يقود الطيار الطائرم معتمدا إعتمـادا كليـا علـى اآلالت ولـيس علـى      

اخلارجية
( References: Annex 1 ) 
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23. Instrument Meteorological Conditions (IMC) 

      Meteorological conditions expressed in terms of visibility, distance 

from cloud, and ceiling less than the minimum specified     for Visual 

Meteorological Conditions    

( VMC). 

Note 1.— The specified minima for visual meteorological conditions are 

contained in Chapter 3 of Annex 2. 

Note 2.— In a control zone, a VFR flight may proceed under instrument 

meteorological conditions if and as authorized by air traffic 

control. 

 بارى كةش و هةوا بؤ فِرينى ئامَيرى
 ئاماذةى ورةكانهةورةكان و سةرى هة لة  كانى مةوداى بينني و دورىبابةتةبارودؤخةية كة بة  ئةو

ة فِرين ب ةواىهياردراوى كةش و ثآ ئةدرَيت ، سنورى ئةم بارودؤخة كةمرتة لة كةمرتين سنورى بِر
 بينني.

ؤخى كةش ناسى كةمرتين سنورى بِرياردراو لةسةر بارود 3لة بةشى  –ثاشكؤى دووةم  : 1بينى  َيت
 ين بة بينني هاتوة.بؤ فِر

خى كةش بارودؤ دا بؤي جآبةجآ بكرَيت لة سنورى ضاودَيرنيدةكرَيت طةشتةكان بة بين : 2بينى  تَي
 ةثَيدان. انى رَيطرجةكو هةواى فِرينى ئامَيرى ئةطةر ضاودَيرى ئامسانى ِرَيطةبدات بةثةيِرةوكردنى مة

 

 للطريان اآللي  اجلوية األروال
 الدنيا احلدود نع ردودها وتقل والسقف، السحاي وُبعد الرؤية مدى بداللة عنها يعد جوية أروال  

 .للطريان البصري لألروال اجلوية املقررم

ريان وية للطوال اجل: ترد يف الفصل الثالث من امللحق الثاني احلدود الدنيا املقررم للح 1  معرظة
  البصري.
ريان وية للطوال اجلت بالطريان البصري يف داخل نطاق املراقبة يف األر: ميكن إجراء ررع 2  معرظة

 إذا صررم بتلك مراقبة احلركة اجلوية وطبقا لشروط التصريح.     اآللي
 

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

Doc 4444, Doc 9365,  Doc 9432 ) 
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24. Instrument Runway 

         One of the following types of runways intended for the operation of 

aircraft using instrument approach procedures: 

a) Non-precision approach runway. An instrument runway 

served by visual aids and a non-visual aid providing at 

least directional guidance adequate for a straight-in 

approach. 

b) Precision approach runway, category I. An instrument 

runway served by ILS and/or MLS and visual aids 

intended for operations with a decision height not lower 

than 60 m (200 ft) and either a visibility not less than 800 

m or a runway visual range not less than 550 m. 

c) Precision approach runway, category II. An instrument 

runway served by ILS and/or MLS and visual aids 

intended for operations with a decision height lower than 

60 m (200 ft) but not lower than 30 m (100 ft) and a 

runway visual range not less than 300 m. 

d) Precision approach runway, category III. An instrument 

runway served by ILS and/or MLS to and along the 

surface of the runway and: 

A — intended for operations with a decision height lower than 30 m  

(100 ft), or no decision height and a runway visual range not less   than 

175 m. 

B — intended for operations with a decision height lower than 15 m (50                              

ft), or no decision height and a runway visual range less than 175 m but 

not less than 50 m. 

C — intended for operations with no decision height and no runway                              

visual range limitations. 

Note 1.— See Annex 10, Volume I, for related ILS and/or MLS   

specifications. 

Note 2.— Visual aids need not necessarily be matched to the scale of   

non-visual aids provided. The criterion for the selection of visual aids is 

the conditions in which operations are intended to  be conducted. 
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 فِرطةى ئامَيرى )ئامَيرة فِرطة(
 مَيرى:ئا نةوةى فِرينىوسةى نزيكبويةكَيك لةم فِرطانةى خوارةوةية بةكارئةهَينرَيت بؤ ثرؤ

رى مَيونةوةى ئاونةوةى درشت : فِرطةيةكة بؤ ثرؤسةكانى نزيكبوفِرطةيةك بؤ نزيكبو -أ
ى يةنى كةمال  ان( كة )نابيناكازةكانىئامِر وازةكانى بينني ئامِريارمةتى   بة بةِرَيوةئةبرَيت 

 ات.دةك  دابنيوخؤ استةونةوةى ِروبَيكردنى ثرؤسةى نزيكبةجَيةكان بؤ جيزانياري

يستمى : فِرطةيةكى فِرينى ئامَيرية بة س  Iفِرطةيةك بؤ نزيك بونةوةى ورد جؤرى  -ب
 و يان  ILSنيشتنةوةى ئامَيرى  

 ،نني ازةكانى بيخزمةت ئةكرَيت لةطةَل ئامِرMLS يف ؤيسيستمى نيشتنةوةى مايكربة  -ت
 م60ة لة كلَي دراو  زيةكى بِرياربةربينينيى  لة  بؤ  بةكارئةهَينرَيت  ديزاين كراوةفِرطةكة 

ايبةت بةتم كةمرت نةبَيت و 800لة  بةطشتى  ثآ( بةرزترنةبَيت و مةوداى بينني200)
 م (كةمرت نةبَيت.550مةوداى بينني لةسةر درَيذايى فِرطة لة )

  ILSيستمى س: فِرطةيةكى فرٍَِينى ئامَيرى بة  IIنةوةى ورد جؤرى  وفِرطةيةك بؤ نزيكبو -ث
ثآ و لة  200م( 60و ئامرازةكانى بينني ديزاين كراوة بؤ بةرزى كةمرت لة ) MLS يان /

 تر بَيت.م( زيا300ثآ كةمرت نةبَيت مةوداى بينني لةسةر درَيذى فِرطةكة ) 100م( 30)

و  ILS يدا سيستمى: فِرطةيةكى فِرينة تَي IIIونةوةى ورد جؤرى وفِرطةيةك بؤ نزيكب -ج
MLS ارئةهَينرَيت و :ى فِرطةكة بةكيلةسةر درَيذا 

بةرزى بِريار  وونىبثآ( بآ  100م )30دةكرَيت بةكاربهَينرَيت بةبةرزى بِريار لَي دراو كةمرت لة . 1
 م.175ى فِرطة كةمرت نةبَيت لة ايمةوداى بينني لةسةر درَيذ ،لَي دراو 

بةرزى بِريار ى وونبثآ( بآ  50م )15دةكرَيت بةكاربهَينرَيت بةبةرزى بِريار لَي دراو كةمرت لة . 2
 م.50لة  م  و كةمرت نةبَيت175ى فِرطة كةمرت لة ايمةوداى بينني لةسةر درَيذ ،لَي دراو 

ى يدرَيذا لةسةر بةرزى بِريار لَي دراو يان مةوداى بينني بوونىدةكرَيت بةكاربهَينرَيت  بآ . 3
 فِرطةكة.

 . MLSيان  ILSستمى ةوشى سيبؤ زانينى ِر 1( بةرطى 10: سةرجنى ثاشكؤى ) 1بينى  َيت
 ةوةطرَيتبيةك  انكازى نابينا: مةرج نية ئامرازةكانى بينني لةطةَل ثَيوةرةكانى ئامِر 2بينى  َيت

ؤ نةى كة بدؤخاازةكانى بينني ثشت دةبةستَيت بةو باروكردنى ئامِرهةروةها ثَيوةرةكان بؤ دياري
 ثَيويستة. خستنةكارؤسةكانى ثِر
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 الطريان اآلليمدرج 
 :  آلليا  املدارج املبينة يف األدنى والتي يستخدم يف عمليات التقري للطريان أرد أنوا

ية ري   بصرئل غمدرج للتقري غري الدقيق : مدرج لعمليات التقري اآللي خمدوم بوسائل بصرية ووسا
 توفر على األقل معلومات عن اإلجتاه متكن من إجناع عملية  التقري املباشر,

 ( ILSلي ): مدرج للطريان اآللي خمدوم مبنظومة اهلبوط اآل Iالصنف  ي. مدرج للتقري الدقيق
رتفا  قرار ( ووسائل  بصرية مصممة لإلستخدام بإ MLSو / أو منظومة اهلبوط املايكروويفي ) 

على إمتداد  مرت  أو مدى رؤية 800قدم ( ومدى رؤية ليس أقل من  200مرت  )  60ليس أعلى من  
 مرت.  550املدرج ليس أقل من 

 آللي: مدرج للطريان اآللي خمدوم مبنظومة اهلبوط ا IIج. مدرج للتقري الدقيق الصنف 
 (ILS )   و / أو منظومة اهلبوط املايكروويفي (MLS )     إلستخدام لووسائل  بصرية مصممة

 بإرتفا  قرار أقل من
درج ليس متداد املقدم ( ومدى رؤية على إ 100مرت )  30قدم( ولكن ليس أقل من  200مرت) 60

 مرت.  300أقل من 
 و  ( ILS) آللي  ا: مدرج للطريان اآللي خمدوم مبنظومة اهلبوط  IIIد. مدرج للتقري الدقيق الصنف 

 وعلى إمتداد املدرج  و : ( MLS) أو منظومة اهلبوط املايكروويفي  /
ر وملدى رؤية رتفا  قراقدم ( أو دون وجود إ 100مرت )  30ينوى إستخدامه بإرتفا  قرار أقل من 

 مرت.   175على إمتداد املدرج ليس أقل من 

ر وملدى رؤية على قدم ( أو دون وجود إرتفا  قرا 50مرت )  15ينوى إستخدامه بإرتفا  قرار أقل من 
 مرت.  50مرت ولكن ليس أقل من  175إمتداد املدرج  أقل من 

 درج . د املديات ملدى الرؤية على إمتداج. ينوى إستخدامه  دون وجود إرتفا  قرار ودون حمدو
   و / أو  ( ILS ) للتعرف على مواصفات منظومة اهلبوط اآللي  Iاجمللد  10: أنظر امللحق  1معرظة 

 ( MLS) منظومة اهلبوط املايكروويفي 
 سائل غري: الوسائل البصرية ليس من الضروري أن تكون متطابقة مع مقاييس الو 2معرظة    

ليات طلبها عمليت تتااملعايري اخلاصة بإختيار الوسائل البصرية تعتمد على الظروف   كما أن  البصرية
 التشغيل   املنوي القيام بها.  

( References: Annex 14 Volume I ) 
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25. Instrument Time 

      Instrument flight time or instrument ground time. 

 

 ماوةى ئامَيرى  /ئامَيرةكات/كاتى ئامَيرى
اكانى بنةم ةوىةسةر زيان لة كاتى جوَلةى فِرؤكةكة لفِرؤكةكة لة ئامساندا  يدا ئةو ماوةيةية كة تَي

 ت. َاثةيِرةودةك ة فِرينئامَير
 
  اآللي وقمال
 ى األرض.التي تتبع به قواعد الطريان اآللي أثناء الطريان أو أثناء رركة الطائرم علوقم ال

( References: Annex 1 ) 

26. Interchange 

        An aircraft interchange or interchange flight is a regularly scheduled, 

single-plane through service linking a route of one air operator at the 

interchange point to a route of a second air operator, with the same 

aircraft being crewed by and under the operational control of the 

respective authorized operator on each route. An interchange provides 

passengers with the benefit of a single-plane service on what is 

essentially an interline operation and may provide additional benefits to 

the operators involved in terms of better aircraft utilization. 
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 ئاَلوطؤركردن / طؤركآ / طؤِرين
ةاليةن لبكرَيت َيةجبَيى خشتةيةكى ِرَيكخراو جَيئاَلوطؤِرى فِرؤكةكان يان ئاَلؤطؤِرى طةشتةكان بةث

ستَيتةوة ندا دةبةؤِريلة خاَلى ط ئامسانى ئيشثَيكةرَيكىاستةى كاركردنى يةك فِرؤكةوة،  فِرؤكةكة ئاِر
 ن لةذَيركةواستةى فِرؤترةوة بة هةمان فِرؤكة و هةمان دة ئيشثَيكةرَيكى ئامسانىبة ئاراستةى 

ود سطؤرة بة اَلؤئرة ِرَيطةثَيدراوةكة لةسةر هةريةكَيك لةو ئاِراستانة ، ئةم ضاودَيرى ئيشثَيكة
شرتين َيطةى بات لة ِربةخشَيئة ئيشثَيكةرةكان بة   سودى باشرت دةطةرَيتةوة بؤ ِرَيوا و طةشتيارةكان و

 بةكارهَينانى فِرؤكةكان.
  

 التبادل
******* 

 بني ترب  ردموا طائرم خدمة خعل من منتظمة مواعيد وفق يتم الررعت تبادل أو الطائرات تبادل

 وحتم قمالطا وذات الطائرم ذات مع ثان، جوي مشغل  مبسار نقطة التبادل يف مشغل جوي مسار

 خدمة منافع للركاي وفري أن التبادل ومن شأن .مسار كل على املعين املخول للمشغيل التشغيلية املراقبة

 ية للمشغلنيإضاف منافع يقدم أن وميكن مشرتكة، خطوط عملية األساس يف يشكل فيما واردم طائرم

 .للطائرم األفضل االستخدام لنارية املعنيني

 
( References: Doc 8335 ) 

 

27. Intermediate Approach Segment 

      That segment of an instrument approach procedure between either 

the intermediate approach fix and the final approach fix or point, or 

between the end of a reversal, racetrack or dead reckoning track 

procedure and the final approach fix or point, as appropriate. 

 

 بةشى ناوةندى لة قؤناغي نزيك بونةوة
و خـاَلى   وةى ناوةنـد ونـة ودةكةوَيتة نَيوان خاَلى نزيكبكة نةوة وةكانى نزيكبوييكارايَيئةو بةشةية لة ِر

اسـتةيةك  ئاِرة يـان  ثَيضـةوان انبـةر(  ) بةراسـتةى  ونةوةى كؤتايى يان دةكةوَيتة نَيوان كؤتايى ئاِرونزيكب
دا ديـارى  ةكانـ ييكارايَينـةوةى كؤتـايى وةكـو لـة رِ    ونزيكبوو نَيوان خـاَلى    كة ئامَيرى تَيدا بةكار نةيةت

 كراوة.
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 التقري يف مررلة التقري املتوسطة جزء

قـع  يأو  نهـائي ذلك اجلزء من سياقات التقري التي يقع بني نقطة التقـري املتوسـطة و نقطـة التقـري ال    
ا هـو  مـ هـائي رسـب   بني نهاية عكس اإلجتاه أو اإلجتاه غري املعتمد على وسـائل آليـة و نقطـة التقـري الن    

 حمدد بالسياقات.   
 

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

 
 

 

28. Intermediate Fix (IF) 

        A fix that marks the end of an initial segment and the beginning of 

the intermediate segment. In RNAV applications this fix is normally 

defined by a fly-by waypoint. 

 

 خاَلى نزيك بونةوةى ناوةند
ــد      ــةوةى ناوةن ــاغى نزيكبوون ــةرةتاى  قؤن ــةرةتا وس ــةى س ــايى ناوض ــوان كؤت ــة نَي ــة ل ــاتى   ،خاَلَيك ــة ك ل

 ئةكرَيت . ئةم خاَلة بة هؤى خاَلى )ِرَيطة(وة ديارىRNAVةوانى دةظةر بةكارهَينانى كةشتي

 
 نقطة التقري املتوسطة

قـة )  رـة املنط نقطة تبني نهاية منطقة البداية وبداية مررلة التقري املتوس  ويف رالـة إسـتخدام مع  
RNAV  .عادم ما يتم حتديد هته النقطة بنقطة طريق ) 

 
( References: Annex 4, Doc 8168 Volume I and Volume II ) 
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29. Intermediate Holding Position 

        A designated position intended for traffic control at which taxiing 

aircraft and vehicles shall stop and hold until further cleared to proceed, 

when so instructed by the aerodrome control tower. 

 

 شوَينى هةَلوةستةى نَيوةند
وةسـنت  ب مبيلـةكان  مةبةست لة شوَينَيكة  كة لَيوةى ِركَيفى مجوجؤَل بكرَيـت  تَييـدا فِرؤكةكـة و ئؤتؤ   

 ضاوةِروانى ِرَيطةثَيدانى قولةى ضاودَيرى فِرؤكةخانة كة  بكةن بؤ جوَلة .
التوقف الوسطيموقع 

 تنتظر رخصـة احلركة والتي فيه جيب أن تتوقف الطائرات واملركبات وموقع الغرض منه السيطرم على 
 باإلستمرار من برج مراقبة املطار.  

 
( References: Annex 4 , Annex 14 Volume I ) 

 
30. International Airport 

        Any airport designated by the Contracting State in whose territory it 

is situated as an airport of entry and departure for international air 

traffic, where the formalities incident to customs, immigration, public 

health, animal and plant quarantine and similar procedures are carried 

out. 
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 فِرؤكةخانةى نَيودةوَلةتى
ــى ئ ــة )فِرؤكةخانةيــةك وآلت ــةكاره  ICAOةنــدام ل ــؤ ب ــةر زةوى وآلتةكــةى ب ــارى ئــةكات لةس َينان (دي

ــاتن و رِ  ــتى ه ــتنى فِربةمةبةس ــانى دةرةوة تيََ ؤيش ــؤ وآلت ــةكان ب ــؤك ــؤرة ثَيدا ي ــةمو ج ــتيةك ودا ه  ويس
 بكرَيت  ثةيِرةو وةكى تَيداوى طشتى و كةرةنتينةى ئاذةَل و ِريَيكارَيكى طومرطى و كؤض و تةندروستِر

املطار الدولي
وليـة  جلويـة الد مطار حتدده الدولة املتعاقـدم يف أراضـيها إلسـتخدامه ألغـراض دخـول ومغـادرم احلركـة ا       

 اتات .وتتوفر فيه وسائل وإجراءات الكمارك واهلجرم والصحة العامة وحمجر للحيوانات والنب
 

( References: Annex 9 , Annex 15 ) 

 

31. International NOTAM Office (NOF) 

      An office designated by a State for the exchange of NOTAM 

internationally. 

 

 

 ( نَيودةوَلةتييةكان / نوسينطةى فِريننامة NOTAMنوسينطةى فِريننامة) 
 ىةكانياريانيز اَل و طؤِرىلةاليةن وآلتةوة دائةمةزرَيت و ناوى لَي ئةنرَيت بؤ ئ يةكةنوسينطة

 َلةتى.لةسةر ئاستى نَيودةو NOTAM )فِريننامة( فِرؤكةوانةكان ىوكراوةثةيوةست بة باَل
 

الدوليةNOTAMدائرم إععنات الطيارين
علـى  NOTAMمكتب يتم تسميته من قبل الدولة لتبادل املعلومـات املتعلقـة بإععنـات الطيـارين    

املستوى الدولي.

( References: Annex 11, Annex 15 ) 
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32. International Telecommunication Service 

     A telecommunication service between offices or stations of different 

States, or between mobile stations which are not in the same State, or are 

subject to different States. 

 

 ةتييةكان خزمةتطوزاريى ثةيوةنديية فِرؤكةوانيية نَيودةوَل
وان يـا يـان نيَـ   جى نَيوان نوسيطة يان وَيسـتطةكانى وآلتـانى جيـا    يفِرؤكةوان ثةيوةنديى ىيخزمةتطوزار
 .ن كة لة هةمان وآلتدا نني يان سةر بة وآلتانى تر َلؤكةكانى تروَيستطة جو

 الدوليِة ت الطريانتصاالإخدمة 

فـس الدولـة   نبني حمطات متنقلـة ليسـم يف   خدمة إتصاالت طريان بني دوائر أو حمطات دول خمتلفة أو 
 أو تابعة لدول خمتلفة.

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

33. Interrogator 

 A ground based ( normally ) transmitter element of an SSR system.  

 

 دةرةوة وةآلم
 ( .SSRةكى )ادارى طةِرانى الوبةسيستمى ِر ةزةمينى تايبةت نَيردةىوَيستطةيةكى 

 

 املستجوي
 SSRحمطة إرسال أرضية خاصة مبنظومة الرادار البارث الثانوي

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

34. Investigation 

     A process conducted for the purpose of accident prevention which 

includes the gathering and analysis of information, the drawing of 

conclusions, including the determination of causes and/or contributing 

factors and, when appropriate, the making of safety recommendations. 



 

645 

 

 لَيكَؤلينةوة
وةى شـىكردنة  دنـةوة و يـدا كؤكر تَي جَيبةجَيئـةكرَيت  كانى فِرؤكـة ووداوثرؤسةيةكة  بؤ بةرطرتن لة ِر

ان يـ  هؤكارةكـان   كردنىيبـؤ ديـار  ئـةكرَيت    و دةرهَينـانى دةرئةجنامـةكان   ئةدرَيت ئةجناَم ةكانيزانياري
 كات.بةر ثَيويست اسثاردةكان ئةطِر دانانىبةشدارن لةطةَل  لة ِرووداوةكةدائةو فاكتةرة هاوبةشانةى 

 التحقيق

 ات مبـا يف مجـع وحتليـل املعلومـات ووضـع اإلسـتنتاج      عملية يتم إجراءها لغرض منع احلـوادث وتتضـمن  
 مة. ذلك حتديد املسببات  و / أو العوامل املساهمة ويف رالة الضرورم وضع توصيات للسع

 
( References: Annex 13 ) 

 

35. Investigator-In-Charge 

     A person charged, on the basis of his or her qualifications, with the 

responsibility for the organization, conduct and control of an 

investigation. 

Note.— Nothing in the above definition is intended to preclude the 

functions of an investigator-in-charge being assigned to a commission or 

other body. 

 

 لَيكؤلةرى بةرثرس
 ى.يئامادة هاتوى وليََِ دةضَيتة ئةستؤ لةسةر بنةماى ىكةى ِرووداوةبةرثرسيارَيتى لَيكَؤلينةوة كةسَيكة

ؤ ردرَيت باسثِرتَيبينى : لةو ثَيناسةيةى سةرةوة ئاماذةيةك نيية كة كةسَيكى تر لة جياتى ئةو 
 ئةجنامدانى  لَيكؤَلينةوةكة .

 
 سؤولاملقق احمل

 ولية إجراء التحقيق. شخص يكلف وفقا ملؤهعته بتحمل مسؤ

 لتحقيق. قصد به عدم ختويل شخص آخر للقيام بعملية اال شيء يف التعريِف أععِه ي -معرظة. 
 

( References: Annex 13 ) 
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36. ITP Aircraft 

      An aircraft approved by the State of the Operator to conduct in-trail 

procedure (ITP). 

 ةرةوة بؤ بةدواكةوتنى فِرؤكةكانفِرؤكةى جياك
ــى   ــةي وآلت ــةو فِرؤكةي ــثَيكةرئ ــردوة   ئيش ــةندى ك ــؤ ثةس ــة رِ  ِرب ــةوة ل ــتنى جياكردن ــك خس ــَي ــة َيط اى ب

 (.ITPدواكةوتنى فِرؤكةكان )

 

 طائرم إجراء الفصل بتتابع الطائرات
ITPهي طائرم وافقم دولة املشغل على قيامها بإجراء الفصل بتتابع الطائرات

( References: Doc 4444  ) 

 
 

37. ITP Distance 

        The distance between the ITP aircraft and a reference aircraft as 

defined by: 

a) aircraft on the same track, the difference in distance to an 

aircraft calculated common point along a projection of  

each other’s track; or 

b) aircraft on parallel tracks, the distance measured along the 

track of one of the aircraft using its calculated position 

and the point abeam the calculated position of the other 

aircraft. 

Note.— Reference aircraft refers to one or two aircraft with ADS-B data 

that meet the ITP criteria described in 5.4.2.7 and are indicated to ATC 

by the ITP aircraft as part of the ITP clearance request. 
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 ماوةى )مةوداى( جياكارى بةدواكةوتنى فِرؤكةكان
نى ةدواكةوتبنى ِرَيكارةكا ىَيلة نَيوان فِرؤكةى جياكةرةوة و فِرؤكةى مةبةست بةث اوةيةيةئةو م

 :فِرؤكةكان و فِرؤكةى ضاوط بةم جؤرة
ى خاَلَيك  بةةى لة ماوةى طةيشنتياستة بن ، ئةو جياوازيبؤ دوو فِرؤكة لةسةر هةمان ئاِر -أ

ك لةو هةرية وان كراوىضاوةِرئاِراستةى  َيبةرى سهاوبةش لة نَيوان هةردوو فِرؤكةكة لة 
 نة يان فِرؤكا

اراستةى يى ئ، ماوةى ثَيوراو لةسةر درَيذا سةر  دوو ئاراستةى تةرينببؤ دوو فِرؤكة لة -ب
 ِرؤكةكةىفاوى دياريكر و خاَلى ستون لةسةر شوَينى  ىكراوَيى شوَينى  ديارييةكَيكيان بةث

 تر.

 ىواكةوتند  ىيةكؤكةية يان ئةو دوو فِرؤكةيةية كة وَيستطة: فِرؤكةى سةرضاوة ئةو فِر بينىَيت
واكةوتنى د  ؤبةو دةكات يان فةراهةم دةكات كة ثَيوةرةكانى جياكردنةوة ثةيِر ايةدخؤبةخؤى تَي

يطاتآ بؤ دة ةكة فِرؤكةى دواكةوت ىهاتوة و ئةو خاَلةدا  5.4.2.7فِرؤكةكان كة لة بِرطةى 
بؤ  وةرطرتن ى مؤَلةتيلة داواكاردةبَيت كردنى مجوجؤَلى هةوايى وةك بةشَيك يضاودَير

 . نجياكردنةوةى فِرؤكةكا
 

                                                                                    مسافة إجراء الفصل بتتابع الطائرات                                 
                                                                                                                                                 

 يلي :  لك وفق ماهي املسافة الفاصلة بني طائرم الفصل بإجراءات تتابع الطائرات والطائرم املرجع وذ
شـرتكة  لنقطـة امل ابالنسبة للطائرتني املوجودتني بنفس املسار ، هي اإلختعف يف املسـافة لبلـوغ    .أ

 اط متوقع ملسار كل منهما ، أو  احملسوبة بني الطائرتني ضمن إسق
ار لى طول مسعبالنسبة للطائرتني املوجودتني على مسارين متواعيني ، هي املسافة اليت تقاس  .ي

 ألخرى. اإرداهما رسب موقعها احملسوي والنقطة املتعامدم على املوقع احملسوي للطائرم 

الـيت تفـي    التلقـائي  دم بإذاعـة التتـابع  معرظة: الطائرم املرجعيـة تشـري ات الطـائرم أو الطـائرتني املـزو     
ائرم الفصـل بتتـابع   طـ واليت تبلغهـا   5.4.2.7إجراء الفصل بتتابع الطائرات الواردم يف الفقرم    مبعايري

 طائرات.الطائرات  ات مراقبة احلركة اجلوية كجزء من طلب التصريح بإجراء الفصل بتتابع ال

( References: Doc 4444 ) 
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 -  J  - 
    

1. Job Performance Objectives 

    The desired level of job performance in terms of tasks to be performed 

and standards to be achieved. 

 

 ئاماجنةكانى  كاركردن
ةو وةها بـ هـةرة ئاماجنـةى كـة كـارى بـؤ دةكرَيـت       بـةو  بةطةِرخسـنت كردنى ثَيويست بؤ جَيبةجَيئاستى 

 .ندةكرَيَيبةجَيكة جثَيوةرانةى 
 

 أهداف أداِء شغل

 ليت ستنجز.سيتم أداءها واملعايري اِل من نارية املهاِم اليت يشغتاملستوى املطلوي ألداِء ال
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

 
2. Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) 

   A rescue coordination centre responsible for both aeronautical and 

maritime search and rescue operations. 

 

 مةَلبةندى هاوبةشى هةماهةنطى كردةكانى فرياكةوتن
ن و فرياكـةوت  ةكانى طـةِران و سـؤراغ  كردلة  ةكة بةرثرس ةةكانى فرياكةوتنكردمةَلبةندى هةماهةنطى 

 ى دةرياوانى.رياكةوتن لة بوارةكانى طةِران و فكردلة  ةبةرثرس،هةرةوةها  لة بوارى فِرؤكةوانى 
 
 املشرتك لتنسيق عمليات اإلنقاذ ركز امل

حـث  عمليـات الب وعمليات اإلنقاذ املسـؤول عـن عمليـات البحـث واإلنقـاذ يف جمـال الطـريان        مركز تنسيِق  
واإلنقاذ يف اجملال البحري.

( References: Annex 12) 
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3. Joint Service Flight 

    A joint service flight is a flight identified by the designator codes of 

two airlines that typically have agreed with each other to share revenues 

and/or costs with the concurrence of their respective States. 

Note.— Some States consider a joint service flight as a codesharing 

flight and some do not. 

 

 طةشتى هاوبةش
 كة  تئةكرَي دوو دةوَلةت ديارى  فِرؤكةوانى دوو كؤمثانياىنيشانةى ناوى كة بة  ئةو طةشتةية

دا يان اهاتدبةشدارى كردن بة هاوبةشى لة  ؤبة رةزامةندى هةر دوو دةوَلةتةكة ب ِرَيكةوتوون
 تَيضوةكان.

ندآ ات هةاوبةش وةك هاوبةشى لة نيشانةى طةشتةكان سةير ئةك: هةندآ وآلت طةشتى هبينى َيت
 وآلتى تر بةو جؤرة سةيرى ناكات.

   

 املشرتكة اخلدمة ررلة
اإليرادات  يف شاركالت على بعضهما مع العادم يف إتفقتا طريان لشركيت التسمية رموع حتددها ررلة هي
 .املعنيتني دولتيهما موافقة مع التكاليف أو/و

 دول عتدهات وال الررعت رموع يف تشاركا املشرتكة اخلدمة ررعت الدول بعض تعتد — معرظة

 كتلك. أخرى

 
( References: Doc 8335 ) 
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-  K  - 
    

1. Key Performance Areas (KPAs) 

     Key areas of performance corresponding to the expectations of 

providers, regulators, 

users and other interested parties. 

 

 بوارةكانى سةرةكى كاركردن/ كايةكانى كاركردنى سةرةكى
 زمةتطوزاريـدا ةكانى ثَيشكةشـكارى خ نوضـ بؤثَيشـبينى و   كة لةطةَل  ةكاركردن يانةىبوارة سةرةكيئةو 

دا يشـ ريةنـةكانى ت و سـودمةندبوةكان و ال  ى خزمةتطوزارييةكان َيكخةرَيكدةكةوَيت هةروةها لةطةَل ِرِر
 َيك دةكةوَيت.ِر

  

جماالت األداء الرئيسية
ات املعنية ها واجلهني باجملاالت الرئيسية لألداء التي يوافق توقعات مقدم اخلدمات ومنظميها  واملنتفع

 األخرى. 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

2. Key Performance Indicators (KPIs) 

    Current/past performance, expected future performance (estimated as 

part of forecasting and performance modelling), as well as actual 

progress in achieving performance objectives are quantitatively 

expressed by means of indicators. Since indicators support objectives, 

they should be defined having a specific performance objective in mind. 

 نيشانة سةرةكي يةكانى كاركردن

تا و ئَيسـ  ركردنى يـان كـا  ابـردوو  كـاركردنى رِ ئاسـتى   دةربِرينـى   ؤنةن كة بةكاردةهَينرَين بـ يااهَيمئةو 
ــاوةرِ  ــاركردنى ضـ ــَيوةى منونـــ   كـ ــة ضوارضـ ــدةكراو  لـ ــدة )مةزةنـ ــ ةوانكراوى ئاينـ و  كانبينيكراوةثَيشـ

دنةكـة ، و  كرِراييى بؤ بةدةسـتهَينانى ئامـاجن   ىكردةي ىبة ثَيشكةوتن هَيمانةية  ( ، هةروةهاداكردنِرايي
ؤنطةى لـة سـ   نَيبكرةكات ثَيويسـتة ئـةم نيشـانانة ديـاري    لةبةر ئةوةى ئةم نيشانانة ئاماجنةكان بـةهَيزد 

 مبَينَيتةوة. لة هزردا وكةكرايديار ىئاماجنَيك
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 ؤشرات األداء الرئيسيةم
 ملقـدر يف إطـار  اسـتقبل )  املؤشرات اليت تسـتخدم للتعـبري عـن األداء املاضـي أو احلـالي واألداء املتوقـع يف امل      

ملؤشـرات  اا ات أن منتجة التنبـؤات واألداء( ، وكـتلك  عـن التقـدم الفعلـي يف حتقيـق أهـداف األداء. ونظـر        
 ن. إنطعقا من هدف حمدد يبقى ماثع يف الته تدعم األهداف فينبغي حتديد هته املؤشرات

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

3. Kilogram (kg) 

    The unit of mass equal to the mass of the international prototype of 

the kilogram. 

 

 كيلؤطرام
 كيلؤطرام.ى نَيودةوَلةتى بؤ يةكمنونة كَيشى بة يةكسانة كَيشانةيةيةكةيةكى 

 
 الكيلو غرام 

 الكتلة املساوية لكتلة النموذج الدولي للكيلو غرام.وردم 
 

( References: Annex 5 ) 
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4. Knot (kt) 

    The speed equal to 1 nautical mile per hour. 

 طرآ
 ذمَيرَيكدا. ى لة كاتبةميلى دةرياي خَيراييةى كة هاوتاى بِرينى ماوةيةكةئةو 

 
 عقدمال

 سرعة اليت تعادل قطع مسافة ميل حبري وارد بالساعة .ال
( References: Annex 5 ) 

5. Knowledge 

      A person’s range of information; familiarity gained by experience or 

repetition; understanding. Knowledge is understood as information 

stored in the student’s mind that can be retrieved when necessary, and 

the understanding of concepts and performances. Knowledge is a 

component part of the trainees’ expected performance described in the 

intermediate objectives. 

 زانني/ زانايي

ن( )ئةزموة دوة بةطةَل ئةو شارةزاييةى كة ثةيداى كرل تىكةسَيك هةية  انةى كةيبِرى ئةو زانياري
 وةيةيةكؤكراة يياريكردنةوة و دووبارة كردنةوة و تَيطةيشنت، هةروةها مةبةست لة زانني ئةو زانيتاق

ةروةها بطرَيت هَي وةريان كاتى ثَيويست سودى لبيطَيِرَيتةوة لة بريوهؤشى خوَيندكاردا كة دةتوانَيت 
نى ة كاركردرنطة لؤسةكانى كاركردن كة بةشَيكى طو ثِر) ضةمكةكان( ةيشتنةكان بةواتاى زانينى تَيط

 اهَينراوةكان.وانكراوى ِرضاوةِر
 

املعرفة
واملعرفـة   الفهـم ،  كمية املعلومات املتوفرم لدى الشخص واخلدم الـيت إكتسـبها بالتجربـة و التكـرار و    

هـا عنـد   سـتفيد من يليت ميكن أن يسـرتجعها أو  يقصد بها أيضا املعلومات املخزونة يف ذاكرم الطالب وا
 لمتدربني.ملتوقع لالضرورم كما أنها تعين معرفة املفاهيم وعمليات األداء وهي جزء مهم من األداء ا

 
( References: Doc 7192 Part E-2 ) 
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6. Known Consignor 

     A consignor who originates cargo or mail for its own account and 

whose procedures meet common security rules and standards sufficient 

to allow the carriage of cargo or mail on any aircraft. 

 

 

 نَيردةرى زانراو/ ناسراو
ــ ــة كــة مةبةســت ل ــةكةو اليةنةي ــؤ  بارطةي ــةنَيرَيت ب ــان ثؤســتَيك ئ ــَيتى   بةرذةوةنــدى ي ــكةس  وؤى خ

واسـتنةوةى  َيت بة طدربى َيطةطوجنَيت لةطةَل ثَيوةرةكانى كاركردن بةشَيوازَيك ِردةكارى كاركردنى ايَيِر
 .بَيت  لة سةر هةر فِرؤكةيةك بارةكةى يان ثؤستةكةى

 

 

 املرسل املعروف

 مـع معـايري   يقصد به اجلهة  اليت ترسل شحنة أو بريد حلسابها الشخصـي والـيت تنسـجم سـياقات عملـها     
 حنة أو الديد على أي طائرم.  العمل بشكل يسمح بنقل الش

 
( References: Annex 17 ) 
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-  L  - 

    
1. Loading 

     The placing of cargo, mail, baggage or stores on board an aircraft to 

be carried on a flight. 

 

 باركردن
ــتةيةك يــان ثيَ     ــاركردنى بارَيــك يــان ثؤس ــان طةجنينــة  ب ســةر ؤب)كؤكراوةيــةك( كراوَيك ضــراوةيةك ي

 .سةر طةشتَيك فِرؤكةيةك بؤ ئةوةى بطوَيزرَيتةوة لة 
 
 تحميلال

.ل الررلةحتميل الشحنات أوالديد أواألمتعة أو املخزونات على منت الطائرم كي يتم نقلها خع

( References: Annex 9  ) 
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2. Landing Area 

    That part of a movement area intended for the landing or take-off of 

aircraft. 

 ناوضةى نيشتنةوة
 .take-off يان هةلََطةِران فِرؤكةكان ىبةشَيك لة ناوضةى مجوجؤَلةكان تايبةت بؤ نيشتنةوة

 منطقة اهلبوط

 جزء من منطقة التحركات خمصص هلبوط الطائرات أو إقععها.  
 

( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 

9157 Part  ) 

  
 

3. Landing Decision Point (LDP) 

    The point used in determining landing performance from which, an 

engine failure occurring at this point, the landing may be safely 

continued or a balked landing initiated. 

Note.— LDP applies only to helicopters operating in performance 

Class1. 
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 خاَلى بِرياردانى نيشتنةوة
 ىةرزوَينت  ئةطةر ببةكارئةهَينرَي  دايةثَيويستيةكانى نزم بونةوَةكة لة ِراثؤرتى  ئةو خاَلةية  

 . وةتةالمةتى بنيشَيةكى تآكةوت دةتوانرَيت لَيوةى فِرؤكةكة بةسةيؤكةكة كةم و كوِريفِر
 نرَيت لةئةهَيثتةر بةكارنيشتنةوة تةنها بؤ فِرؤكةي هةىل كؤ ئؤقرةى)ئارامى( : خاَلى  بينىَيت

  . 1ثؤلينى

 

نقطة قرار اهلبوط
 ت الطـائرم النقطة اليت تستخدم يف تقريـر تـوفر متطلبـات النـزول والـيت منهـا إذا رصـل خلـل مبحركـا         

 ميكن أن يتم النزول بشكل أمني. 

 . 1نقطة قرار النزول هته تستخدم فق  لطائرات اهلليكوبرت من الصنف   –معرظة. 

 
( References: Annex 6 Part III ) 

4. Landing Direction Indicator 

     A device to indicate visually the direction currently designated for 

landing and for take-off. 

 ةى نيشتنةوةهَيماى ئاِراست
ــئامِر ــار ئاِر ةازَيكـ ــتةى ديـ ــةياسـ ــة كراوى فِرؤكةكـ ــنني  بـ ــاو( بيـ ــتن  )ضـ ــؤ نيشـ ــةدات بـ ــان ئـ ةوة و نيشـ

 .take-offهةَلطةِران )هةَلسان(
 

 مؤشر إجتاه اهلبوط 

 وسيلة تبني بشكل بصري اإلجتاه احملدد راليا للهبوط  واإلقع .
 

( References: Annex 4, Annex 14 Volume I )  
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5. Landing Distance Available (LDA) 

     The length of runway which is declared available and suitable for the 

ground run of an aeroplane landing. 

 

 ماوةى بةردةست بؤ نيشتنةوة
ى واد زةوى لةسةر دروستة و دةطوجنَيت لةطةَل جوَلةى فِرؤكةكانكة  يةفِرطةكة ئةو درَيذايةى

 . نيشتنةوةى
 

 املسافة املتوفرم للهبوط

 طول املدرج التي يصلح ويتعئم مع رركة الطائرات على األرض بعد هبوطها.  
 

( References: Annex 6 Part I ) 
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6. Landing Location 

     A landing area that has the same physical characteristics as a non-

instrument heliport as per Annex 14, Volume II. (Example: the landing 

location could be a non-instrument heliport or could be located on a non-

instrument runway.) 

 

 شوَينى نيشتنةوة
يدا ة تَيك ى هةيةفِرؤكةخانةكانى هةىل كؤثتةر ِرةوشى فيزيائيهةمان  ناوضةيةكى نيشتنةوةية

منونة: دةكرَيت هاتوة ) 14ثاشكؤى ذمارة  ىَيرى بةكارناهَينرَيت وةكو لة بةرطى دووازى ئامئامِر
 ايةت يانكارن بةتيا   ىازى ئامَيرشوَينى نيشتنةوة فِرؤكةخانةيةكى هةىل كؤثتةر بَيت كة ئامِر

 (.بؤ نيشتنةوة  ةياز و ئامَيرى تَيدا نيدةكةوَيتة سةر ئةو فِرطةيةى كة ئامِر
 

 موقع اهلبوط
 تسـتخدم  البرت اليت طقة اهلبوط اليت هلا نفس املواصفات الفيزيائية املخصصة ملطارات طائرات اهلليكومن

ن أن يكـون مطـار   ) مثـال : موقـع اهلبـوط ميكـ     14الوسائل اآللية كما مـبني  باجمللـد الثـاني مـن امللحـق      
لوسـائل  اتخدم بـه  رج ال تسـ لطائرات اهلليكوبرت اليت ال تستخدم الوسائل اآللية أو ميكن أن يقع ضـمن مـد  

 اآللية (. 
 

( References: Doc 8168 Volume II )  
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7. Landing Surface 

    That part of the surface of an aerodrome which the aerodrome 

authority has declared available for the normal ground or water run of 

aircraft landing in a particular direction. 

 

 ِرووتةختى نيشتنةوة
تةآلتى دةســـلةســـةر زةوى لةاليـــةن اوة ردبـــوونى  لةســةر  بريـــاِر يةكـــةووى فِرؤكةخانةبةشــَيك لـــة رِ 

ــةفِرؤكةخانة ــؤَلى فرِ  ك ــؤ مجوج ــان ب ــةكان ي ــة   ؤك ــةى فِرؤكةك ــتنة  جوَل ــاو دواى نيش ــةر ئ ــة لةس وةى ب
 استةيةكى ديارى كراو.ئاِر

 
 اهلبوط سطح

د املـاء بعـ   طار قـررت سـلطة املطـار بأنـه متـوفر حلركـة الطـائرات علـى األرض أو فـوق         جزء من سطح امل
 هبوطها بإجتاه معني. 

 
( References: Annex 8 ) 

 

8. Landing Threshold Point (LTP) 

    The LTP is a point over which the glide path passes at a relative 

height specified by 

the reference datum height. It is defined by the WGS-84 latitude, 

longitude and ellipsoid height. The LTP is normally located at the 

intersection of the runway centre line and threshold. 

 

 خاَلى ِرؤخي فِرطة
ةكى يـ يرَيت بـة بةرز بةسةردا تآ ئةثة فِرؤكةكةى  خوار )الر( بونةوةىهَيَلى استةى ئةو خاَلةية كة ئاِر

انى و ثـ َيَلـةكانى  كراو نيشـانةكراوة ، ئـةم خاَلـة لةسـةر بنـةماى ه     يةكى ديـار يـ ى بةرزيَيبةث ,كراو يديار
َيَلـى  ه. ئـةم خاَلـة دةكةوَيتـة سـةر     WGS 84كراوة ديـاري  1984سيستمى جيوديسـى سـاَلى   درَيذى 

 ؤخى فِرطة.است و ِرناوةِر
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  نقطة عتبة اهلبوط
ادا ات ديـده إسـتن  إن نقطة عتبة اهلبوط هي النقطة اليت مير فوقها مسار اإلحنـدار بإرتفـا  معـني مت حت   

جليوديسـي  اإرتفا  معني ويتم حتديـد هـته النقطـة وفقـا خلطـوط الطـول  والعـرض املبينـة يف النظـام          
درج نصـف للمـ  عـادم مـا تكـون هـته النقطـة واقعـة علـى اخلـ  امل        WGS 84 84العاملي لعـام  

 وعتبة املدرج.  
 

( References: Doc 8168 Volume II )  

 
9. Large Aeroplane 

     An aeroplane of a maximum certificated take-off mass of over 5 700 

kg. 

 

 فِرؤكةى طةورة
 كلطم 5700ة ل take-offهةَلطةِران ) بةرزبوونةوة( بؤ  ثةسةندكراوىفِرؤكةيةك قورسرتين كَيشى

 .بَيت  طةورةتر

 

 الطائرم الكبريم
 كيلوغرام.  5700طائرم يبلغ احلد األقصى لكتلة إقععها املصادق عليها أكثر من 

 

 
( References: Annex 6 Part I and Part II ) 
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10. Lease 

A lease can be understood to be a contractual arrangement whereby a 

properly licensed air operator gains commercial control of an entire 

aircraft without transfer of ownership. 

 بة كرآ طرتن
ــِرَيكــةوتنَيكى بابةتي ــدراو بة ةي ــانى ِرَيطةثَي ــثَيكةرَيكى( ئامس ــةرَيكى) ئيش ــتى سة  طةِرخ ــةنى ال رثةرش ي

ــانى ــةكات  بازرط ــةوا    ئ ــةكارهَينانى ت ــةر ب ــت لةس ــَيوةيةكى دروس ــآ طؤيَ بةش ــةك ب ــةوةى وى فِرؤكةي زان
 خاوةندارَيتى.

  

 التأجري
 صحيح شكلب مرخَّص جوي مشغيل مبوجبه يتوت تعاقدي ترتيب أنه على أن يفهم للتأجري ميكن  

 .للملكية إنتقال دون طائرم بكاملها على التجاري اإلشراف
 

( References: Doc 8335 ) 

11. Lease 

        The right to occupy certain defined premises or possess some 

equipment for a fixed period, which may be used for business purposes. 

The premises or equipment is returned to the owner on expiry of the 

lease, generally without paying any compensation. 
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 بةكرآ طرتن
كراو  يةكى دياراوةيمكراو يان وةرطرتنى  هةندَيك ئامَير بؤ ينى ضةند بينايةكى ديارمايف بةكارهَينا

تةواو  كةى دواىخاوةنة َينرَيتةوة بؤطةِرئة ةكانئامَيرو بؤ مةبةستى كارثَيكردن بةكاربهَيرين ، بينا 
 . بوونى ماوةى بةكرآ طرتنةكة بآ ثَيدانى هيض قةرةبويةك

 التأجري
غراض دم ألميكن أن تستختعك بعض املعدات لفرتم حمددم ،  معينة أو إمرق شغل مباني حمددم و

  العادم. يفي تعويض فع أداألعمال . وتعاد املباني أو املعدات ات مالكها عند إنقضاء فرتم التأجري دون 

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

12. Lessee 

        The term lessee means the party to which the aircraft is leased. 

 كرآ طرتة
 . بةكرآ ى ثآ ئةدرَيتكةئةو اليةنةية كة فِرؤكة

 

 املستأجر
.الطائرم إليها ُتؤجر اليت اجلهة هو

( References: Doc 8335 ) 
 

13. Lessor 

     The term lessor means the party from which the aircraft is leased. 

 

 كرَيضى
 كة فِرؤكةكة بةكرآ ئةطرَيت. ئةو اليةنةية

 
 املؤجر

 .الطائرم تؤجر اليت اجلهة هو

( References: Doc 8335 ) 
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14. Level 

     A generic term relating to the vertical position of an aircraft in flight 

and meaning variously, height, altitude or flight level. 

 ئاست 
يـة  نـدا ، بةَلطة بةستونى لةسـةر زةوى لـة كـاتى فِري    يةفِرؤكةكة بارى ية بةواتاى يطشتدةستةواذةيةكى 

 بؤ بةرزى يان بَلندى يان ئاستى فِرين.
 

 املستوى
رتفـا  أو  لـو أو اإل تعبري عام يعـين وضـع الطـائرم املتعامـد علـى األرض يف أثنـاء الطـريان ، ويـدل علـى الع         

 مستوى الطريان. 
 

( References: Annex 2 , Annex 3 , Annex 4, 

An ne

x 11, Doc 4444,  Doc 8168 Volume I and Volume II, Doc 9432 ) 

 

15. Level of Complexity 

      Refers to the taxonomy of verbs used to describe the trainees’ 

expected performance in a training objective. 

 ثلةى ئاَلؤزى
ةسفي  كاركردنى وبؤ  ارانةى  بةكاردَيت1ئةو ِرةفت )ثؤالندنى(رودؤخى ثؤَلني كردنىبؤ با يةذئاماة

 دا.اهَينانقؤناغةكانى ِر ماوةىاهَينراوةكان لة وانكراوى ِرضاوةِر
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 مستوى التعقيد

 .ل التدريبيشري ات رالة تصنيف األفعال املستخدمة لوصف األداء املتوقع للمتدربني خعل مرار
 

( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

16. Liabilities 

        Debt of the entity in the form of financial claims on an entity’s 

assets. 

 ثابةندةكان
 .   كةهاتةثَيكقةواَلةكانى  يةكان لةسةر يشايستة دارا ازىشَيو لةبارمتة لةسةر ثَيكاهاتةيةك 

 اإللتزامات
 تحقاقات مالية على أصول الكيان.الدين على الكيان يف شكل إس

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

17. Licensing Authority 

      The Authority designated by a Contracting State as responsible for 

the licensing of personnel. 

 

 دةستةآلتى دةركردنى مَؤَلةتةكان
وةبردنى ةِرَيتى بـ بةرثرسـياريَ  لـة ئةسـتؤ طرتنـى   اى ئةسـثَيرَيت بة م ِرئةنـدا  ئةو دةستةاَلتةية كة وآلتى

 ./ فِرين لة بوارى فِرؤكةوانى كاروبارى  مؤَلةتى كارمةندان 
 

 سلطة إصدار اإلجاعات
ن.ل الطرياجما السلطة اليت تكلفها الدولة املتعاقدم مبسؤولية إدارم شؤون إجاعات العاملني يف

( References:  Doc 9379 ) 
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18. Lighting System Reliability 

      The probability that the complete installation operates within the 

specified tolerances and that the system is operationally usable. 

 

 ئؤقرةيى)ئارامى( سيستمى ِرووناك كردنةوة
و  كراوةيديـار  وةك ئـةوةى كارئةكات  ووناكردنةوةسيستمى ِر ثَيكهاتةكانىكة كارى  ة بةوةىطرميانةيةك

 .ئيشثَيكردنداؤسةكانى لة ثِر بةكةَلكة

 

 ستقرارية نظم اإلنارم إ

  التشغيل. إرتمالية أن عمل تركيبات نظم اإلنارم  تعمل ضمن ما هوحمدد وأنها مفيدم يف عمليات

 
( References: Annex 14 Volume I ) 

 

19. Limit Loads 

      The maximum loads assumed to occur in the anticipated operating 

conditions. 

 دياريكردنى بارطة
 كىخستنَيبةطةِرلة بارودؤخى  لة فِرؤكةكة وان دةكرَيت باربكرَيتضاوةِركة بةرزترين كَيش 

 وانكراودا.ضاوةِرثَيشبينيكراو  يان   )َِئيشثَيكردنَيكى(
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 حتديد احلمولة
 هولة يتوقع هلها يف ظروف تشغيل متوقعة.  أقصى

 
( References: Annex 8 ) 

20. Liquidity 

        A state or situation determined by the extent or degree of possession 

of assets which are immediately available for discharge of financial 

obligations. 

 نةختينة
ؤ بـ (  دةسـتدا   قةواَلـةكان لـة بـةر    بـة طـوَيرةى هـةبوونى    كـة خَيـرا بِريـار بـدرَيت )     ودؤخةيـة  ئةو بار

 ةكانةوة.يثابةندبون بة شايستة داراي
  

 السيولة
 ات املالية.  اإللتزاماء باحلالة أو الوضع التي يتقرر بدرجة إمتعك األصول اليت تكون متوافرم فورا للوف

 
( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

21. Litre (L) 

      A unit of volume restricted to the measurement of liquids and gases 

which is equal to 1 cubic decimetre.  

 رليت
ســيمةتر ( دة3يةكســانة بـة يــةك )دسـم   , بــؤ ثَيـوانى شــلةمةنى و طـازى    ةيةكةيـةكى قــةبارةى تايبةتـ  

 سآجا.
 
 لرتال

 قياس رجم السوائل والغاعات وتساوي وارد ديسيمرت مكعب.وردم رجم خمصصة ل
 

( References: Annex 5 ) 
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22. Local Air Quality (LAQ) Emissions-Related Charge 

        Charges levied on aircraft with respect to aircraft engine emissions 

that have effects on local air quality. 

 
 هةاَليسانى )دةرثةِرينى(هةواي شؤَينةكةباجى 

ة و هةيـ ةوة يـ نبزوَينةرةكا دائةنرَيت كة ثةيوةنـدى بـة هةآليسـانى طـازى     ئةو باجةي لةسةر فِرؤكةكان
 شوَينةكة. كاردةكاتة سةر جؤرى هةواي

 
رسوم نوعية اهلواء احمللي املتعلقة باإلنبعاثات

 لي. هلواء احملية اركاتها اليت هلا آثار على نوعرسوم تفرض على الطائرات فيما يتعلق بإنبعاثات حم
 

( Reference : Doc 9562 )

 

23. Location Indicator 

      A four-letter code group formulated in accordance with rules 

prescribed by ICAO and assigned to the location of an aeronautical fixed 

station. 
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 )شوَين نيشاندةر(وَيننيشانى ش
ى ارستانشينى َيكخراوى فِرِربنةمايانةى كة  ئةويةكة لة ضوار ثيت ثَيك هاتوة لةسةر هَيما

 .يةكانى فِرينى جَيطرييتايبةت بة شوَينى وَيستطةى ثةيوةند دايناوةنَيودةوَلةتى 

 
 رمز املوقع

لــدولي ، لطــريان املــدني ارمــز يتكــون مــن أربعــة أرــرف حمــددم طبقــا للقواعــد الــيت وضــعتها منظمــة ا 
 وخيصص ملوقع حمطة إتصاالت الطريان الثابتة. 

 
 ( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 

 

24. Logon Address 

     A specified code used for data link logon to an ATS unit. 

 

 
 ناونيشانى ثةيوةندى كردن

ةت كانى خزمةكةبةي ةكانة تايبةتيرَيت بؤ ثةيوةندي زانيارينيشانةيةكى ديارى كراوة بةكارئةهَين
 ( (ATS Unitطوزارى مجوجؤَلى هةوايى 
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اإلتصالعنوان 
 .(ATSUnit)رمز حمدد يستخدم لإلتصاالت البيانية اخلاصة بوردات خدمات احلركة اجلوية 

 

( References: Annex 4, Annex 15 ) 

25. Low Visibility Procedures ( LVP ) 

      Specific procedures applied at an aerodrome for the purpose of 

ensuring safe operations during Category II and III approaches and/or 

low visibility take-offs. 

 

 

 ِرَيكارةكانى مةوداى بينيى كةم )الواز(
ــةندِر ــنني     َيكارَيكةضـ ــةوداى بيـ ــةوةى مـ ــزم بونـ ــاتى نـ ــةد  ثةيِركـ ــة فِرؤكةخانةكـ ــةكرَيت لـ ــؤ ةوئـ ا بـ

ى دووةم و كـانى نزيكبونـةوة لـة هـةردوو جـؤر     كردةبـة درَيـذايى    فِرؤكةكة دةستةبةركردنى سةالمةتى
 .  take-offةكانى هةَلطةِران كرديان  /ةم وَييس

 

 

 الضعيفة الرؤية سياقات مدى

 والثالثة الثانية الفئتني من االقرتاي عمليات طوال العمليات سعمة لضمان املطار يف تطبق إجراءات هي

.الرؤية مدى اخنفاض عند اإلقع  أو عمليات /و

( References: Doc 9365 ) 

 

26. Low Visibility Take-Off (LVTO) 

        A term used by the European authorities in relation to flight 

operations referring to a 

take-off on a runway where the RVR is less than 400 m. 
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 كاتى نزمبونةوةى مةوداى بينني  off-takeهةَلطةِران 
ى بؤ ِرؤكةوانفانى بؤ وةسفى ثرؤسةك ى ئةوروثى بةكارى ئةهَينندةستةواذةيةكة دةستةاَلتةكانى فِرين

 م كةمرت بَيت.400داى بينني لة وهةَلطةِرانَيك كة مة
                                             

الرؤية مدى اخنفاض عند اإلقع                                                    
الرؤية  مدى قلي عندما تقلع اليت الطريان عمليات لوصف األوروبية الطريان سلطات تستخدمه مصطلح

  .مرت 400 عن املدرج على

 
( References: Doc 9365) 
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- M  - 
    

1. Magnetic Variation 
     
The angular difference between True North and Magnetic 

North. 

Note.— The value given indicates whether the angular 

difference is East or West of True North. 

 جياوازيى موطناتيسى
 

 موطناتيسى. جياوازيى طؤشةيي نَيوان باكورى ِراستةقينة و باكورى
جياوازية  ئةو نيشان بدرَيت دةرئةكةوَيت ئاماذةية بؤ ئةوةى بينى : ئةو جياوازيةىتَي

 ِرؤذئاواى باكورى ِراستةقينةية .بؤ  يان  ةطؤشةيية بؤ خؤرهةآلت
 

اإلختعف املغناطيسي
 

 املغناطيسِي . ل احلقيقي والشمالاإلختعف الزاوي بني  الشما
ل و غـري الشـما  أفيما إذا كان اإلختعف الزاوي ات شـرق  تشرَي  هراليت تظالقيمة  -معرظة 
 احلقيقي.

 
( References: Annex 4 ) 
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2. Maintenance 
    
The performance of tasks required to ensure the continuing 

airworthiness of an aircraft, including any one or combination 

of overhaul, inspection, replacement, defect rectification, and 

the embodiment of a modification or repair. 

 ضاكسازى
 

ــتةبةركردنى      ــؤ دةس ــتانةية ب ــة ثَيويس ــةو ئةرك ــةجَيكردنى ئ ــةردة  جَيب ــةيى ب وامى تؤكم
ــةلَيك        ــان كارطـ ــاكردنةوة يـ ــانى ضـ ــة كارةكـ ــةركارَيك لـ ــِرين ، و هـ ــؤ فـ ــة بـ ــفِرؤكةكـ ؤ بـ

دنـةوة  ِرَيككر نؤذةنكردنةوة ، ثشكنني ، ضاككردنى كةم و كوِرييةكان و طؤِرانكارييـةكان و 
 و ضاكردنةوة .

 
 الصيانة

 

 يأ ذلك يف مبا للطريان ، الطائرم صعرية استمرار لضمان الععمة بالواجبات القيام هي 
 وإصعح التبديل، وأعمال والفحوصات، أعمال الرتميم، من جمموعة ذأو ترميم أعمال

 .إصعرات أو تعديعت وإدخال األعطال،
 

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

Annex 8, Doc 8335) 

 

3. Maintenance Organization’s Procedures Manual 
     
A document endorsed by the head of the maintenance 

organization which details the maintenance organization’s 

structure and management responsibilities, scope of work, 
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description of facilities, maintenance procedures and quality 

assurance or inspection systems. 

 

 ِرَيبةرى ِرَيكارةكانى دةزطاى ضاكسازى
 

ةزطـا  ةيكةرى دتَييدا ث كة  بةَلطةيةكى ِراستَينراوة لةاليةن سةرؤكى دةزطاى ضاكسازييةوة
ــةكان  ــيارَيتيية كارطَيريي ــازييةكة و بةرثرس ــاندراوة  ضاكس ــةَلنيش ــا  لةط ــوارى ك ركردن و ب

ــتنة ِرووى ــة لةبةر   خس ــةي ك ــةو ئامِرازان ــتداية ئ ــا دةس ــة روةه ــاندانى ِرَيك ه ــانى نيش ارةك
 ضاكسازى و دةستةبةرى جؤرايةتى و سيستمى ثشكنني .

 
 صيانِةالدليل إجراءاِت منظمِة 

 

 وثيقــة مصــادق عليهــا مــن قبــل رئــيس منظمــة الصــيانة تــبني هيكليــة منظمــة الصــيانة  
صـيانة  اءات الإجـر  ومسؤولياتها اإلدارية وجمال عملها ووصف للوسائل املتـوفرم لـديها وبيـان   

 وضمان النوعية ونظام التفتي . 
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

 

4. Maintenance Programme 
  
A document which describes the specific scheduled 

maintenance tasks and their frequency of completion and 

related procedures, such as a reliability programme, necessary 

for the safe operation of those aircraft to which it applies. 
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 بةرنامةى ضاكسازى
 

 لةطـةلَ    بةَلطةيةكة ئةو بابةتانة ديارى ئـةكات كـة لـة خشـتةى ضاكسـازيدا نيشـان دراوة      
ةى بةرنامـ  بـؤ منونـة    قؤناغةكانى تـةواوكردنيان و ئـةو ِرَيكارانـةى ثةيوةنـدييان هةيـة ,     

ــةو فِرؤكانــةى كــ     ــثَيكردن بــؤ ئ ــةالمةتى كردةكــانى ئيش ــة دابينكردنــى  س ــة تايبــةت ب ة ل
 خشتةكةدا ئةيانطرَيتةوة .

 
 صيانِةالبرنامج 

 

تلك بـ ملتعلقـة  اوثيقة تصف األمور املبينة يف جدول الصيانة وتكـرارات إمتامهـا واإلجـراءات    
  شمولة به.سعمة عمليات التشغيل للطائرات املومثال على ذلك الدنامج اخلاص بتأمني 

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

 

5. Manoeuvring Area 
     
That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing 

and taxiing of aircraft, excluding aprons. 

 

 ناوضةى مناورة/ مانؤِر
 

وة و نيشتنة ة( وشَيكة لة فِرؤكةخانةكة بةكار ئةهَينرَيت بؤ هةَلطةِران) بةرزبوونةوبة
 طرَيتةوة.( ى فِرؤكةكان ناApronِرؤيشتنى فِرؤكةكان ، ئةم بةشة ثاركى وةستانى )
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 منطقة املناورم
 

قــوف وجــزء مــن املطــار يســتخدم إلقــع  الطــائرات وهبوطهــا وســريها ، وال يشــمل ســارات  
 ات.الطائر

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

I, Annex 15, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9157 Part 1 

 

6. Marginal Cost  

  The cost of producing another unit or output. 
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 تَيضون  ىسنوردار
 

 تَيضوى بةرهةمهَينانى بةشَيكى تر يان بةرهةمَيكى تر.
  

 التكلفة احلدية
 

 تكلفة إنتاج وردم أخرى أو منتج آخر. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

7. Marker 
 

An object displayed above ground level in order to indicate an 

obstacle or delineate a boundary. 

 

 نيشانة/ هَيما
 

سـتَيك  نى بةربةلةسةر ِرووى زةوى نيشان ئةدرَيت ئاماذةية بؤ بـوو  يان ئامِرازَيكة شتَيكة
 بة سنورى ناوضةيةك.يان ئاماذةية 

 
 الععمة

 

 ملنطقة.شيء يعرض فوق مستوى سطح األرض كي يشري ات وجود عائق أو يشري ات ردود ا
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( References: Annex 14 Volume I )  

8. Marking 
  
A symbol or group of symbols displayed on the surface of the 

movement area in order to convey aeronautical information. 

 

 نيشانةكردن
 

ووى ة  سـةر رِ ) هَيمايةكة يـان كؤمةَلـة هَيمايةكـة( لـ    ةيان كؤمةَلة نيشانةيةك ةنيشانةيةك
ى ِرؤكةوانفناوضةى مجوجؤَلى فِرؤكةخانةكة  دانراون بؤ طةياندنى زانياري ثةيوةست بة 

 فِرين. /
 

 الَتأشري
 

 ان.مات تتعلق بالطريرمز أو جمموعة رموع يف منطقة احلركة  باملطار يتضمن معلو
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( References: Annex 4, Annex 14 Volume I ) 

 

 

9. Master Minimum Equipment List (MMEL) 
 

A list established for a particular aircraft type by the 

organization responsible for the type design with the approval 

of the State of Design containing items, one or more of which 

is permitted to be unserviceable at the commencement of a 

flight. The MMEL may be associated with special operating 

conditions, limitations or procedures. 
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 ليستى كةمرتينى ئامَيرة بنةِرةتييةكان 
 

ةكى ن دةزطايـ ليستَيكة ثةيوةست بة  جؤرى فِرؤكةيةكى زانراوةوة ، ئامادةئةكرَيت لةاليـة 
   ة و  ى وآلتـى دروسـت كـةرى لةسـةر    بةرثرسةوة بـؤ دروسـت كردنـى فِرؤكةكـة و ِرةزامةنـد     

ةو ةوَيتـة ئـ  يش بككةم و كـورِ  ي تيا ديارى كراوة  ئةطةر بِرطةيةك يان زياترى  فِرؤكةكة
يةنى يستةكة الدةتوانَيت طةشتةكةى بكات   ، دةكرَيت ل بِرطانة يان لةكاربكةون فِرؤكةكة

ى نورةكانكردن يـان سـ  كةمى ئامَيرةكانى تيا تؤماركرابَيت ثةيوةنـد بـة بـارودؤخى ئيشـثيَ    
 ئيشثَيكردن يان ضةند ِرايَيكارييَةكى تايبةت.

 
 قائمة احلد األدنى من األجهزم 

 

 الطـائرم  قائمة تتعلق بطائرم معينة يتم إعـدادها مـن قبـل املنظمـة املسـؤولة عـن تصـنيع       
الـة  كن يف روموافقة دولة التصنيع تتضمن فقرم واردم أو أكثر من أجهزم الطائرم اليت مي

ل يظروف تشـغ بلها املباشرم بررلة الطائرم . قد ترتب  قائمة احلد األدنى من األجهزم عط
 أو حمدوديات أو سياقات خاصة . 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

10. Maximum Mass 

       

 Maximum certificated take-off mass. 

 قورسرتين كَيش
 

 (.take-offثةسةندكراوة بؤ )هةَلسان( هةَلطةِران )قورسرتين كَيشى فِرؤكةكة كة 
 

 الكتلة القصوى
 

 دق عليها.االقصوى  لإلقع  املصكتلة ال
( References: Annex 6 Part I and Part III, Annex 13 ) 
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11. Medical Assessment 
     
The evidence issued by a Contracting State that the licence 

holder meets specific requirements of medical fitness. 

 

 هةَلسةنطاندنى ثزيشكى )تةندروستى(
 

ةكات ، ئـ دةرى    لة ِرَيكخراوى فِرينـى شارسـتانى نَيودةوَلـةتى    بِروانامةيةكة وآلتى ئةندام
ةاليـةن  لطةواهى ئةدات كة هةَلطرةكةى مؤَلةتى وةرطرتـوة سـةرجةم مةرجـةكانى تَيدايـة     

 يةوة.لَيهاتويى جةستةي
 التقييم الطيب

 

يث دم من رحمد شهادم تصدرها الدولة املتعاقدم ، تفيد بأن رائز اإلجاعم يستويف شروطا
 اللياقة الطبية . 

 
( References: Annex 1, Doc 9379 ) 
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12. Medical Assessor 
  
A physician, appointed by the Licensing Authority, qualified 

and experienced in the practice of aviation medicine and 

competent in evaluating and assessing medical conditions of 

flight safety significance. 

Note 1.— Medical assessors evaluate medical reports submitted 

to the Licensing 

Authority by medical examiners. 

Note 2.— Medical assessors are expected to maintain the 

currency of their professional knowledge. 

 

 خةمَلَينةرى ثزيشكى )تةندروستى(
 

ية لة شارةزا و ِرَلةتةكان ، ثسثؤثزيشكَيكة دائةمةزرَيت لةاليةن دةستةآلتى دةركردنى مؤ
كردنى ارييبوارى ثزيشكى فِرؤكةوانى و تواناى هةَلسةنطاندنى بارى تةندروستى و دي

 ثَيويستة تةندروستييةكانى هةية بؤ ثاراستنى سةالمةتى فِرؤكةوان.
نن كة ئةسةنطَيخةمَلَينةرة تةندروستييةكان ئةو ِراثؤرتة ثزيشكيانة هةَل : 1تَيبينى 

دنى ن ثشكنةرةكانى تةندروستيةوة بةرزئةكرَينةوة بؤ دةستةآلتى دةركرلةالية
 مؤَلةتةكان.

 َيزطارى لةسةر خةمَلَينةرة تةندروستييةكان ثَيويست ئةكرَيت ثار :وا 2تَيبينى 
 زانيارييةكانى ثةيوةست بة سروشتى كاركردنيانةوة بكرَيت.

 

( References: Annex 1 ) 
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 املخمن الطيب
 

طـب   تعينه من قبل سلطة إصـدار اإلجـاعات مؤهـل ولـه خـدم عمليـة يف جمـال        طبيب يتم
افظ علـى  الطريان وقادر علـى تقيـيم احلالـة الصـحية وحتديـد املتطلبـات الصـحية الـيت حتـ         

 سعمة الطريان. 
ر ت سلطة إصدايتوت املخمنون الطبييون تقييم التقارير الطبية اليت تقدم ا –. 1عرْظ م

 الفارصني الطبيني.   اإلجاعات من قبل

عة علقة بطبيملعلومات املتيتوقع من املخمنني الطبيني احملافظة على ا  –. 2عرْظ م
 عملهم.

13. Medical Examiner 
       
A physician with training in aviation medicine and practical 

knowledge and experience of the aviation environment, who is 

designated by the Licensing Authority to conduct medical 

examinations of fitness of applicants for licences or ratings for 

which medical requirements are prescribed. 

 

 ثشكنةرى تةندروستى )ثزيشك(
 

يـى  ةكى كردةو شـارةزايي ثزيشكَيكى ِراهَينراوة لـة بـوارى ثزيشـكيى فِرؤكـةوانى ، زانيـارى      
ت بـؤ  ئةمـةزريَ هةية  لة ذينطةى فِريندا , لةاليةن دةستةآلتى دةركردنى مؤَلةتةكانـةوة دا 

نى سـت هَينـا  ئةجنامدانى ثشكنينى ثزيشكى ثةيوةنديدار بة لَيهاتويى بةشداربوان بؤ بةدة
ى  روشــتمؤَلــةت يــان ئامــادةيى وابةســتة بــة ثَيويســتيية ثزيشــكيية تايبةتييــةكان  بــة س   

 ئةرك و كارةكانيان.
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 الفارص الطيب 
 

يـتم   طبيب متدري يف جمـال طـب الطـريان ولديـه معرفـة عمليـة وخـدم يف بيئـة الطـريان         
دمني قـة املتقـ  تعينه من قبل سلطة إصدار اإلجاعات إلجراء الفحوصات الطبية املتعلقة بليا

   عة عملهم.للحصول على إجاعم أو تاهيل يتعلق باملتطلبات الطبية اخلاصة بطبي
 

( References: Annex 1 ) 

 
14. Meteorological Authority 
       
The authority providing or arranging for the provision of 

meteorological service for international air navigation on behalf 

of a Contracting State. 

 

 دةستةآلتى كةشناسى 
 

ية سةرثةرشــتى ثَيشكةشــكردنى خزمةتطوزارييــةكانى كــةش و هــةواى     ئــةو دةســتةآلتة 
 كةشتييوانى ئامسانى دةكات لة جياتى وآلتى ئةندام.

 
 

األنواء اجلويةسلطة 
 

ة عـن  ليـة نيابـ  السلطة اليت تتوت مهمة تقديم خدمات األنواء اجلوية للمعرة اجلويـة الدو 
 الدولة املتعاقدم.

 
( References: Annex 3 ) 
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15. Meteorological Bulletin 
   
A text comprising meteorological information preceded by an 

appropriate heading. 

 

 بآلوكراوةى كةش و هةوا
 

 وة .اوةبآلوكراوةيةكة زانيارييةكانى كةش و هةواى تَيداية بة مانشَيتَيكى طوجن
 

 

 ألنواء اجلويةنشرم ا
 

 واء اجلوية حتمل عنوان معئم. نشرم تتضمن معلومات األن

 
( References: Annex 3 ) 
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16. Meteorological Information 
    
Meteorological report, analysis, forecast, and any other 

statement relating to existing or expected meteorological 

conditions. 

 زانيارييةكانى كةش و هةوا
 

ة كـ ييةكى تر يان هةر زانيار هةواكةش و ِراثؤرت و شيكردنةوة و ثَيشبينييةكانى تَيبينى
ان وثةيوةنديى هةبَيت بة بـارودؤخى كـةش و هـةواى دؤخـي ئـةم كاتـة يـان كـاتى ضـاوةرِ         

 كراو.
 

معلومات األنواء اجلوية
 

سـائدم  جلويـة ال اتقارير وحتاليل وتنبؤات األرصاد اجلوية وأي بيانات أخرى تتعلق باألروال 
 أو املتوقعة. 

 

( References: Annex 3, Annex 6 Part II, Doc 4444 ) 



 

686 

 

17. Meteorological Office 
      
An office designated to provide meteorological service for 

international air navigation. 

 نوسينطةى كةشناسى 
 

ةواى هـ ارى تَيبينى كـةش و  ئةو نوسينطةيةية كة بةرثرسة لة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوز
 كةشتييوانى ئامسانيى نَيودةوَلةتى.

 
 مكتب األنواء اجلوية

 

املكتب املكلف بتقديم خدمات األرصاد اجلوية للمعرة اجلوية الدولية.

 

( References: Annex 3, Annex 11, Doc 4444 )  
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18. Meteorological Operational Channel 
      
A channel of the aeronautical fixed service (AFS), for the 

exchange of aeronautical meteorological information. 

 

 كةناَلى ئيشثَيكردن بؤ كةش و هةوا
 

ِرى ئـاَلوطؤ ة كـ  خزمةتطوزارييـةكانى فِرينـى شارسـتانى نَيودةوَلـةتى     كةناَلَيكة تايبـةت بـة   
 زانيارييةكانى كةش و هةواي تايبةت بة فِرؤكةوانيى لَيوة ئةكرَيت.

 
 التشغيلية لألنواء اجلوية القنام 

 

خلاصة جلوية ااء اقنام خمصصة خلدمات الطريان املدني يتم من خعهلا تبادل معلومات األنو
 ان.بالطري

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
19. Meteorological Report 
       
A statement of observed meteorological conditions related to a 

specified time and location. 

 ِراثؤرتى تَيبينى كةش و هةوا
 

 دا.نيشاندانى  بارودؤخى كةش و هةواى بينراوة لة كات و شوَينَيكى ديارى كراو
 

 تقرير األرصاد اجلوية
 

 بيان عن األروال اجلوية املرصودم يف وقم وموقع حمددين. 
 

( References: Annex 3, Doc 4444 ) 
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20. Meteorological Satellite 
        
An artificial Earth satellite making meteorological observations 

and transmitting these observations to Earth. 

 

 مانطى دةست كردى كةشناسى
 

رَى بــؤ زانيارييــةكانى كـةش و هــةوا كؤدةكاتـةوة ئــةيانيَ   ى زةمينيــةمـانطَيكى دةســت كـرد  
 زةوى.

 
 اخلاص باألنواء اجلويةالقمر الصناعي 

 

 قمر صناعي أرضي جيمع معلومات تتعلق باألنواء اجلوية ويرسلها  ات األرض.
 

 
( References: Annex 3 ) 

 

21. Minimum Descent Altitude (MDA) or Minimum 

Descent Height (MDH) 
 

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

circling approach below which descent must not be made 

without the required visual reference. 
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Note 1.— Minimum descent altitude (MDA) is referenced to 

mean sea level and minimum descent height (MDH) is 

referenced to the aerodrome elevation or to the threshold 

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

elevation. A minimum descent height for a circling approach is 

referenced to the 

aerodrome elevation. 

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

the visual aids or of the approach area which should have been 

in view for sufficient time for the pilot to have made an 

assessment of the aircraft position and rate of change of 

position, in relation to the desired flight path. In the case of a 

circling approach the required visual reference is the runway 

environment. 

Note 3.— For convenience when both expressions are used 

they may be written in the form “minimum descent altitude/ 

height” and abbreviated “MDA/H”. 

 

 كةمرتين بةرزيى نزم بونةوة/ كةمرتين بَلنديى نزم بونةوة
 

,  ي( زنةي)بان نزيكبونةوةي خوالوة بةرزييةكى دياريكراوة بؤ نزيكبونةوةى درشت يا
ِريار ينينى ببوةى سةرضا ئةطةرناكرَيت  فِرؤكةكة لة ذَير ئةو بةرزاييةوة نزم تر بَيتةوة 

 ةبينرَيت.نلَيدراو 
كِراى طةَل تَي: اليةنى كةمى ) ئايةخى( بةرزيى نزم بونةوة بة ثةيوةندى لة 1تَيبينى 

وة زم بونةننديى بة اليةنى كةمى ) ئايةخى( بَلئاستى ِرووى دةريا بِريارى ىَل ئةدرَيت 
لة  م تر بور نزيان بة ثةيوةندى لةطةَل ئاستى فِرؤكةخانة يان لةطةَل ئاستى ِرؤخ ئةطة

َلندى نزم ب ثآ(  , بةآلم اليةنى كةمى) ئايةخى(  7(م يان )2ئاستى فِرؤكةخانة بة )
 َيت.  ئةدرارى ىَلكةخانةوة بِريبة ئاستى فِرؤية بونةوة بة نزيك بونةوةي خوالوة وابةستة
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 ريدةرة: سةرضاوةى بِريار لَيدراوى بينني بةواتاى ئةو بةشةية لة يا 2تآبينى 
وى ؤ ضابكةشتيةوانيية بينراوةكان يان لةناوضةى نزيكبونةوةوة ديار و ئاشكراية 

ى كِرافِرؤكةوان بة ماوةيةكى باش كة ِرَيطةى ثَيبدات شوَينى فِرؤكةكة و تَي
والوة ةى ختنةوةى لة ئاِراستةى فِرينةكةى دياري بكات . لة كاتى نزيكبونةودوركةو

 سةرضاوةى بينينى بِريار لَيدراو   ذينطةى سةر فِرطةكةية.
 نى كةمى): دةتوانرَيت بة كورتى هةردوو دةستةواذة كة بنوسرَيت )الية 3تَيبينى 

 ئايةخى(  بةرزى / يان بَلندى(.
 

 النزول لعلو األدنى احلد أو لالنزو الرتفا  األدنى احلد
 

 حتتـه  االمتنا  جيب الدوراني االقرتاي أو الدقيق غري لعقرتاي معني علو أو معني ارتفا   

 .مرئيا املقرر البصري املرجع يكن مل ما النزول عن
 حسـط  مسـتوى  متوسـ   إت بالععقـة  يقـرر  النـزول  الرتفـا   األدنـى  احلـد  — 1معرظـة  

 منسـوي  إت وامـا  راملطا منسوي إت بالععقة إما النزول لعلو د األدنىاحل يقرر بينما البحر،

 لعلو األدنى حلدا أما أقدام (.  7مرتين )   من بأكثر املطار من منسوي أدنى كان إذا العتبة

 .املطار منسوي إت بالععقة الدوراني  فيقرر النزول باالقرتاي

 أو لبصـرية ا املعريـة  املساعدات من جلزءا ذلك يعين املقرر البصري املرجع  - 2 معرظة

 تقـدير  لـه  تتـيح  كافيـة  ملدم الطيار لعني يكون ظاهرا أن ينبغي التي االقرتاي منطقة من

الـدوراني   ياالقـرتا  رالـة  ويف .املستصـوي  الطـريان  مسـار  عـن  ابتعاده ومعدل  الطائرم موقع
 .املدرج بيئة هو املقرر البصري  املرجع يصبح

تفـا  / علـو   كما: " احلـد األدنـى إلر   معا بكتابتهما التعبريين اختصار عجيو — 3 معرظة
 .النزول
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( References: Annex 6 Part I, Part II  and Part III, Doc 8168 

Volume I and  

Volume II, Doc 9365 ) 

 

22. Minimum En-route Altitude (MEA) 
           
The altitude for an en-route segment that provides adequate 

reception of relevant navigation facilities and ATS 

communications, complies with the airspace structure and 

provides the required obstacle clearance. 

 

 ِرَيرةودا(لة  ) داكةمرتين بةرزيى لة ِرَيطة
 

َيوة اشـرتين شـ  ب  تيا   ئةو بةرزيية تايبةتةية كة لة بةشَيكى دياريكراو لة ِرَيرةوةكة داية
ييـةكانى  نـى ئـامرازى كةشـتييوانة ئامسانييـةكان دابـني دةكـات و هـةم ثةيوةند       لة وةرطرت

دا كــة لةطــةَل  ثَيكهاتــةى كايــةى ئامسانــ   ATSخزمــةتطوزارى هــةوايى مســؤطةر دةكــات  
 بطوجنَيت و ثاراستنى فِرؤكةكة لةبةربةستةكان  مسؤطةر بكات .
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أقل إرتفا  أثناء الطريق
 

 ة اجلويـة ريق الـتي يـؤمن إسـتعم جيـد لوسـائل املعرـ      اإلرتفا  اخلاص  زء معني من الط
جلـوي  ( تنسـجم مـع تركيبـة الفضـاء ا     ATSويؤمن إتصاالت مع خدمات احلركة اجلوية ) 

 ويوفر احلماية  املطلوبة من العوائق.

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

Volume II )   

  

23. Minimum Fuel 
         
The term used to describe a situation in which an aircraft’s fuel 

supply has reached a state where the flight is committed to land 

at a specific aerodrome and no additional delay can be 

accepted. 
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 كةمرتين بِرى سوتةمةنى
 

ةدا فِرؤكةكـ  دةستةواذةيةكة بةكارئةهَينرَيت بؤ ئةو كاتةى كة تَييـدا بـِرى سـوتةمةنى لـة    
آ َيطـةى ثـ  ِرئةوةندة ماوة كـة فِرؤكةكـة ثَيويسـتة لـة وَيسـتطةيةكى نزيكـدا بنيشـَيتةوة و        

 دواكةوتنَيك. نادرَيت بة هيض
   

 أدنى كمية وقود 
 

ة ات درجـ  يستخدم هتا املصطلح لوصف رالة تصل فيها كمية الوقـود املوجـودم يف الطـائرم   
 . تلتزم فيها الررلة باهلبوط على مطار حمدد وال يسمح بقبول أي تأخري إضايف

 
( References: Doc 4444 ) 

 

24. Minimum Obstacle Clearance Altitude (MOCA) 
       
The minimum altitude for a defined segment of flight that 

provides the required obstacle clearance. 

 

 نزمرتين بةرزي بؤ الدان لة بةربةستةكان
 

بةسـتةكان  بتوانَيت خـؤى لةبةر كة نزمرتين بةرزي فِرؤكةكةية لة بةشَيكى طةشتةكةيدا  
 البدات .

 

 العوائقلتجنب إرتفا  أوطأ 
 

أوطأ إرتفا  جلزء معني من الررلة يؤمن جتنب العوائق.
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( References: Annex 4, Annex 15, Doc 8168 Volume I and 

Volume II ) 

 

25. Minimum Sector Altitude 
     

The lowest altitude which may be used which will provide a 

minimum clearance of 300 m (1 000 ft) above all objects 

located in an area contained within a sector of a circle of 46 km 

(25 NM) radius centred on a radio aid to navigation. 

 

 

 كى دياريكراوبؤ كةرتَيةرزي  نزمرتين ب
 

ان يـــم( 300نــزمرتين بـــةرزيى كـــة دةتوانرَيــت بـــةكاربهَينرَيت بـــؤ فــِرين  و مـــاوةى  )   
ة نـاو  لـ ثآ( لةسةرو هةموو بةربةستةكانةوة دابني بكات كة لة ناوضةكةدا هةيـة  1000)

ة امَيرئ ئةو  ميلى دةرياي( بَيت و ضةقةكةشى 25كلم ) 46بازنةيةكدا كة نيوةتريةكةى 
 . ية بَيت كة بةكارئةهَينرَيتكةشتيةوان
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 معنيإرتفا  لقطاِ  أوطأ 
 

يـع  قـدم ( فـوق مج   1000مـرت )   300أوطأ إرتفا  ميكن إستخدامه والتي يوفر مسـافة   
ري ( ميـل حبـ   25كيلـومرت )   46العوائق املوجودم يف املنطقة وضمن دائرم نصـف قطرهـا   

 مركزها اجلهاع املعري. 
 

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

Volume II )  

 
26. Miss Distance 
      
The minimum lateral spacing achieved when the tracks of both 

aircraft are parallel after the threatened aircraft has executed the 

evading manoeuvre in the deviation analysis.  

 

  هةَلةكانى ماوة يان مةودا 
 

ةى واى ئةوو د  ئاِراستةى دوو فِرؤكة تةريب دةبن كة  كاتَيك ةكةمرتين ماوةى التةنيشت
لة  و كردوةةضاِرئةو فِرؤكةيةى كة لة ذَير هةِرةشةداية تةواوى ِرةفتار و مناوةرةكانى 

 شيكردنةوةى الدانةكةيدا .
 

 املسافة أخطاء
 

 الطـائرم  نفيـت ت بعد متواعيني مسارا الطائرتني يكون عندما نبيةاجلا للمسافة األدنى احلد

 .االحنراف حتليل يف ملناورات املراوغة املهددم

 

( References: Doc 9643 ) 
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27. Missed Approach Holding Fix (MAHF) 
       
A fix used in RNAV applications that marks the end of the 

missed approach segment and the centre point for the missed 

approach holding. 

 

 خاَلى نقومبوون ) ديارنةمان(كة لَيوةى نزيكبونةوة نامَينَيت 
 

ونى كؤتــايى ناوضــةى ونبــو RNAVخاَلَيكــة بــة كارئــةهَينرَيت بــؤ كةشــتييوانى دةظــةر  
ــةوة ــةقى   نزيكبون ــةَل ض ــةخات  لةط ــوون( ى     دةرئ ــوم ب ــةمان )نق ــةنتةرى ديارن ــك س نزي

 بونةوةكة نيشان ئةدات .
  

 نقطة احلوم اليت منها يتم فقدان التقري
 

لتقري ( تبني نهاية منطقة فقدان ا RNAVنقطة تستخدم يف عمليات معرة املنطقة ) 
 ونقطة مركز فقدان التقري أثناء احلوم.  

 
References: Doc 8168 Volume I and Volume II ) 

 

 

28. Missed Approach Point (MAPt) 
      
That point in an instrument approach procedure at or before 

which the prescribed missed approach procedure must be 

initiated in order to ensure that the minimum obstacle clearance 

is not infringed. 
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 خاَلى سةرةتاي وونكردنى نزيكبونةوة
 

ةى ئـةو  ة ثَيشـةو لـ َيكة لة ِرَيكارةكانى نزيكبونةوةى ئامَيرى كة ثَيويسـتة لـةوَيوة يـان    خاَل
رطرتن لة او بؤ بةخاَلةوة  دةستبكرَيت بة ِرَيكارةكانى ونكردنى نزيكبوونةوةى بِريار لَيدر

 كةمرتين سنورى الدان لةبةربةستةكان.
 

 بدء فقدان التقري نقطة
 

 فقدان التقري  إجراءات يف قبلها أو عندها البدء جيب لياآل االقرتاي إجراءات من نقطة 

 العوائق.  لتجنب األدنى احلد عن انتهاك لعمتنا  املقررم

 

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

Doc 9365 )  

 

29. Missed Approach Procedure 
    
The procedure to be followed if the approach cannot be 

continued. 
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 ِرَيكارةكانى وونكردنى نزيكبوونةوة
 

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

إجراءات فقدان التقري
 

 .االقرتاي مواصلة تعتر رالة يف تتبع اليت جراءاتاال 

 

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

Volume II, Doc9365,  Doc 9432 )  

 

30. Missed Approach Turning Fix (MATF) 
        
A fix different from MAPt that marks a turn in the missed 

approach segment.  

 

 خاَلى ثَيضكردنةوة كاتى وونكردنى نزيكبونةوة
 

وة دةسـت  و لةوَيMAPt نكردنى نزيكبونةوة  ووخاَلَيكى ترة بة دور لة خاَلى سةرةتايى 
 ن دةبَيت.ودةكرَيت بة ثَيضكردنةوة كاتَيك كة نزيكبوونةوة و

 
 نقطة املباشرم باإلستدارم يف رالة فقدان التقري

 

الة فقـدان  ( تبني املباشرم باإلستدارم يف ر MAPtدان التقري ) نقطة غري نقطة بدء فق
 التقري.

  
( References:  Doc 8168 Volume II ) 
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31. Mixed-Fleet Flying (MFF) Operations 
       
Operations in which the operator assigns qualified pilots to 

operate as flight crew members on more than one aircraft type 

or variant, in accordance with procedures and conditions 

acceptable to the State of the Operator. 

 
 سةركردايةتى كردنى فِرؤكة لة جؤرَيك زياتر  

 

ــانةن كـــة بةطةِرخـــةرى فِرؤكةيـــةك ئـــةجنامى ئـــةدات بـــة دامةزراندنى)بـــة    ئـــةو ثرؤسـ
 كــةوان بــؤى شــارةزا بــؤ كــاركردن وةك ئةنــدامى دةســتةى فِرؤ كَيبــةكارهَينانى( فِرؤكــةوان

ى كـة  مةرجانـة  زياتر لة جؤرَيكى فِرؤكة يان جؤرَيكى هةمواركراو ، بـةثَيى ئـةو ِرَيكـار و   
 ثةسةندن لةاليةن وآلتى بةطةِرخةرةوة.

  

عمليات قيادم أكثر من طراع من الطائرات
 

م ء يف طـاق طيـارين مـؤهلني للعمـل كأعضـا     العمليات اليت يقوم فيها مشغل الطائرم بتعـيني 
ى قبولـة لـد  القيادم ألكثر من طراع  طائرم أو طراع معدل ، وذك وفقا إلجراءات وشروط م

 دولة مشغل الطائرم .
( References:  Doc 9379 ) 

 

32. Mixed Navigation Environment 
        
An environment where different navigation specifications may 

be applied within the same airspace (e.g. RNP 10 routes and 

RNP 4 routes in the same airspace) or where operations using 

conventional navigation are allowed in the same airspace with 

RNAV or RNP applications. 
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 ذينطةيةكى كةشتييوانى تَيكةَل
 

 َيت )وةكـو لة كايةى ئامسانى كة تَييـدا ضـةند جؤرَيـك كةشـتييوانى تيـا ئـةطوزةر      بةشَيكة 
RNP 10ِرَيــرةوة ئامسانييــةكان تَييــدا دوو جــؤر كةشــتييوانى جَيبــةجَي ئــةكرَيت  

RNP 4 ة بـ ةدرَيت ( يان لة بةشَيكى كايةى ئامسـانى ِرَيطـة ئـ   دالة هةمان كايةى ئامسانى
 َيكردنىئاسـايى و   كةشـتييوانى دةظـةر يـان جَيبـةج     ؤسةى كةشتييوانى خستنى ثِربةطةِر

 كةشتييوانى ثَيويست. ئةو جؤرة لة
  

خمتلطة معرية بيئة
  

 اليت يةاجلو الطرق خمتلفة ) مثل معرية مواصفات فيه تطبق اجلوي اجملال من جزء

 أو اجلوي (  اجملال نفس يف RNP 4و   RNP 10املعري املطلوي  األداء فئتا فيها تطبق

أو  املنطقة  عرةومب التقليدية باملعرة العمليات بتشغيل فيه يسمح اجلوي اجملال من جزء
 .املطلوي املعري باألداء 

 

( References: Doc 9613 ) 

 

33. Mixed Parallel Operations 
       
Simultaneous approaches and departures on parallel or near-

parallel instrument 

runways. 

 ؤسة تةريبةتَيكةآلوة كانثِر
 

ان ةريبـةكان يـ  لةسةر فِرطة ئامَيريية ت نهاوكاتكة  كردةكانى نزيكبونةوة و بةجَيهَيشنت 
 فِرطة شَيوة تةريبةكان.
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 املختلطة املتواعية العمليات
 

 .املتواعية أو شبه املتواعية اآللية املدارج على املتزامنة االقرتاي واملغادرم عمليات هي

 

( References: Doc 9643  

 

34. MLS Critical Area 
       
An area of defined dimensions about the azimuth and elevation 

antennas where vehicles, including aircraft, are excluded during 

all MLS operations. 

Note.— The critical area is protected because the presence of 

vehicles and/or aircraft inside its boundaries will cause 

unacceptable disturbance tothe guidance signals. 
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 ةى شلؤق بؤ سيستمى نيشتنةوةى مايكرويظىناوض
 

سةمت( )دنى ة ئةنتَيناى دياريكردراوة بةناوضةيةكة بة ِرووبةرَيكى دياريكراو دةور
ل و تؤمبي، ئةو ناوضةية لة ئؤ سَيرة يان ضاوبِر( و ئةنتَيناى دياريكردنى ئاست)

 ت.ارادابَية ئل لة كاتَيكدا كردةيةكى نيشتنةوةى مايكرؤيظى ئةكرَيت فِرؤكةكان قةدةغة
ةو كة لنى ئؤتؤمبيل و فِرؤوتَيبينى : ئةم ناوضةية ثاسةوانى دةكرَيت ضونكة بو

 ناوضةيةدا كارئةكةنة سةر تَيكدانى سطناَلى ِرَينمايى و شَيواندنيان. 
  

امليكرويفي اهلبوط لنظام احلرجة املنطقة
 

على  نوعةمم املنسوي، حتديد وهوائي السمم حتديد بهوائي حميطة األبعاد حمددم منطقة
 .جارية ميكروويفي هبوط عملية أي مادامم الطائرات وخصوصا املركبات

 داخل يف يةواجلو األرضية املركبات وجود ألن باحلماية املنطقة هته تتمتع — معرظة

ويفسدها. اإلرشاد إشارات  على يشوش ردودها

( References:  Doc 9365 )  

 

35. MLS Sensitive Area 
      
An area extending beyond the critical area where the parking 

and/or movement of vehicles, including aircraft, is controlled to 

prevent the possibility of unacceptable interference to the MLS 

signals during MLS operations. 

Note.— The sensitive area provides protection against 

interference caused by large objects outside the critical area but 

still normally within the airfield boundary. 
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 ناوضةى هةستيار بؤ سيستمى نيشتنةوةى مايكرؤوييف
 

َلةى يان جو ستانناوضةيةكة درَيذ ئةبَيتةوة بؤ دواى ناوضةى شلؤق ، تَييدا ضاودَيرى وة
ستمى اَلى سيسطن سطناَلةكانى لةطةَل ضوونىيةكابةهةر ئامَيرَيك  ئةكرَيت بؤ بةرطرتن لة

 . MLS نيشتنةوةى مايكرؤ وييفى 
 ةكايبة  : ئةم ناوضةية ثاسةوانييةكى باشدةكرَيت بؤ بةرطرتن لة هؤكارى تَيبينى
 ن هةية.يياة كاريطةرسطناَلى ئةوشتانةى لةدةرةوةى ناوضةى شلؤقي فِرؤكةخانةو ضوونى

 
 امليكروويفي اهلبوط لنظام احلساسة املنطقة

 

 املركبات كو / أو حتر وقوف فيها وخيضع ، احلرجة املنطقة وراء ما إت متتد منطقة 
 نظام إشارات مع ضارا تداخع إشاراتها تداخل إلمكانية منعا للرقابة واجلوية األرضية

 .اهلبوط  امليكروويفي

 األشياء تسببه التي اإلشارات لتداخل منعا باحلماية املنطقة هته تتمتع — معرظة

 املطار. يف احلرجة املنطقة خارج
 ( References:  Doc 9365 )  

 

36. Mobile Surface Station 
      
A station in the aeronautical telecommunication service, other 

than an aircraft station, intended to be used while in motion or 

during halts atunspecified points. 

 وَيستطةى جوَلؤكى ِرووكةش
 

  لـة  طانةىوَيستطةيةكة لة خزمةتطوزارى ثةيوةنديية  فِرؤكةوانييـةكان )نـةك ئـةو وَيسـت    
ة لــةســتانيا وســةر فِرؤكــةكانن( بةكارئــةهَينرَيت لــة كاتَيكــدا فِرؤكةكــة جبوَلَيــت يــان لــة   

 ديارينةكراودا . خاَلَيكى
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 تنقلةاحملطة السطحية امل
 

ء خدم أثنـا حمطة يف خدمات إتصاالت الطريان عدا احملطة املوجـودم علـى مـنت الطـائرم تسـت     
 التحرك أو عند التوقف يف نقطة غري حمددم. 

 
( References: Annex 10 Volume II ) 

 

37. Mode  
    
SSR interrogation mode as specified in Annex 10, Volume IV, 

Chapter 2. 

 

 شي واز  
 

ى ذمارة وةكو لة ثاشكؤSSR  جؤرى سيستمى وةآلمدةرة لة ِرادارى طةِرانى الوةكى 
 و فةسَلى دوو دا هاتوة. IV( بةرطة 10)

 

النم 
 

اجمللـد   10ق ( كما مبني يف امللحـ  SSRمن  منظومة اإلستجواي للرادار البارث الثانوي ) 
 (IV الفصل  الث ).اني

( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

38. Mode A/C Transponder 
    
Airborne equipment that generates specified responses to Mode 

A, Mode C and intermode interrogations but does not reply to 

Mode S interrogations. 
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   /CA سيستمى وةآلمدةرةوةى جؤرى
 

ــةو ثر     ــى ئ ــة وةآلم ــة ك ــةر فِرؤكةك ــةَلطرياوة لةس ــةزراو و ه ــامَيرَيكى دام ــةند ئ ــيارانة ض س
هَينانى ئةداتــةوة كــة  لــة سيســتمةكانى ثرســياركةرى زةمينييــةوة دةنَيردرَيــت بــة بــةكار 

 ناداتةوة . S، وةآلمى ثرسيارى جؤرى  A/Cجؤرى 
 

 A/Cمنظومة اجمليب ذات النم  
 

ظومــة طــائرم تقــوم بــالرد علــى اإلســتجوابات املرســلة مــن من  أجهــزم حممولــة علــى مــنت ال 
 .  Sوال ترد على إستجوابات النم   A/Cاملستجوي األرضية اليت تستخدم النم  

( References: Doc 9684 ) 

39. Mode  "S" 
     
An enhanced mode of SSR that permits selective interrogation 

and reply capability. 

 

  S  جؤرى 
 

ــوةى ل ( SSRجــؤرَيكى ضــاك كــراوى) نايــابى(  سيســتمى ِرادارى طــةِرانى الوةكــى يــة)     َي
 دةتوانرَيت  ثرسيارةكان هةَلببذَيردرَيت و وةآلميشيان ئةداتةوة .

 

 " S نم  "ال
 

بات كمـا  ( ميكـن مـن خعلـه إختيـار اإلسـتجوا      SSRمن  حمسن للرادار البارث الثـانوي )  
 ة. يقوم بعمليات اإلجاب

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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40. Mode "S"  Broadcast Protocols 
       
Procedures allowing standard length uplink or downlink 

messages to be received by more than one transponder or 

ground interrogator, respectively. 

 

 Sثةخشى  بؤ ةكانِرَيكةوتن
 

اوى ار لَيكـر ضةند ِرَيكارَيكة ِرَيطة ئـةدات بـة زيـاتر لةيـةك سيسـتمى وةآلمـدةر يـان ثرسـي        
 زةمينى بة ناردن و وةرطرتنى ثةيام و نامةكان.

 

 Sاإلتفاقيات املتعلقة ببث النم  
 

م سياقات تسمح ألكثـر مـن منظومـة جميـب أو منظومـة مسـتجوي أرضـية بإرسـال وإسـتع         
 الرسائل.  

( References: Doc 9688 ) 

 

41. Mode  "S" Ground Station 
      
Ground equipment that interrogates Mode A/C and Mode S 

transponders using intermode and Mode S interrogations.  

 

 Sوَيستطةى زةمينى جؤرى 
 

ات بـــة ئـــةك A/Cضـــةند ئـــامَيرَيكى زةمينيـــة ثرســـيار لـــة سيســـتمةكانى وةآلمـــدةرةوة 
 .Sبةكارهَينانى جؤرةها ثرسيارى تَيكةَل لة جؤرةجياوازةكان و جؤرى 
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 Sاحملطة األرضية للنم  
 

بإســتخدام  Sوالــنم    A/Cأجهــزم أرضــية تقــوم بإســتجواي منظومــات اجمليــب للــنم   
 . Sإستجوابات مزيج من األمناط والنم   

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 

 

42. Mode "S"  Interrogations 
           
Interrogations consisting of three pulses (P1, P2 and P6) that 

convey information to and/or elicit replies from Mode S 

transponders. Mode A/C transponders do not respond to Mode 

S interrogations because they are suppressed by the (P1-P2) 

pulse pair. 

 Sثرسيارلَيكردنةكانى جؤرى 
 

آلم يـان وة  بـؤ/  زانيـارى هةَلئـةطرن   P1, P2, P6ثرسياركردنةكان سآ جؤر ترثةن 
 A/Cى ، سيستمةكانى وةآلمدةرى جؤر Sهةَلئةبذَيرن لة سيستمى وةآلمدةرةوةى جؤرى 

رثـةكان  تاندنى لةاليـةن دوو لـة   ناداتةوة بة هؤى وةست S, وةآلمى ثرسيارةكانى جؤرى 
P1 – P2. 

 
 Sالنم   إستجوابات

 

ار ( حتمــل معلومــات ات و / أو ختتــ P1, P2, P6إســتجوابات تتضــمن ثــعث نبضــات ) 
وم ال تقــ A/Cعلمـا أن منظومـات اجمليــب للـنم      Sإجابـات مـن منظومــة اجمليـب للــنم     

 ( P1 – P2وج النبضات ) إليقافها من قبل ع Sباإلجابة على إستجوابات النم  
( References: Doc 9684 ) 
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43. Mode "S" Packet 
       
A packet conforming to the Mode S subnetwork standard, 

designed to minimize the bandwidth required from the air-

ground link. ISO 8208 packets may be transformed into Mode 

S packets and vice versa. 

 Sطورزةى جؤرى 
 

وة بـؤ كـةم   رَيـك ئةكـةوَيت ،  ديـزاين كـرا     Sضةثكَيكة لةطةَل ثَيوةرةكـانى تـؤِرى جـؤرى     
ى ى جيهـاني كردنةوةى ثانى شةثؤىل داواكراو لة وَيستطةى زةمينيةوة ، ضةثكةكانى دةزطـا 

 S رثةىدةكرَيت ببَيت بة ضةند ضةثكَيكى ت ISO 8208 8208ثَيوةرةكان ذمارة 
 و بة ثَيضةوانةوة.

 
  " S" نم  رزمة ال

 

وجـة  مت تصـميمها لتقليـل عـرض امل    Sرزمة تتوافق مـع معـايري الشـبكة الفرعيـة للـنم       
قـم  معـايري ر املطلوي مـن قبـل وصـلة بيانـات احملطـة األرضـية. إن رـزم املنظمـة العامليـة لل         

8208  (ISO 8208  ميكن أن تتحول ات رزم النبض )S .و بالعكس 

 
( References: Doc 9688 ) 

 

44. Mode (SSR) 
     

The conventional identifier related to specific functions of the 

interrogation signals transmitted by an SSR interrogator. There 

are four modes specified in Annex 10: A, C, S and intermode. 
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 ى بةكارهَينانى ِرادارى طةِرانى الوةكى()ِرَيطا SSRجؤرى 
 

رى كـراون  ، ئةضنةوة بؤ سةر ئةو ئةركانـةى ديـا   ضةند نيشانةيةكى ئاسايية بؤ ناسينةوة
طة هةية لة وار ِرَيبؤ سطناَلةكانى ثرسياركردن كة ِرادارى طةِرانى الوةكى ئةيان نَيرَيت ، ض

 .و ِرَيطاى ناوةند  ACS( ى ِرَيكةوتن نامةى شيكاغؤ 10ثاشكؤى ذمارة )
  

 ) طريقة إستخدام الرادار البارث الثانوي( SSRالنم  
 

الـيت   إلستجوايالععمات التقليدية لتحديد اهلوية ، وهي تنسب ات وظائف حمددم إلشارات ا
شــر لحــق العايرســلها الــرادار البارــث الثــانوي املستفســر ، وهنــاك أربعــة طــرق حمــددم يف امل 

 والطريقة الوسطى Sو  Cو  A إلتفاقية شيكاغو هي

( References: Doc 4444 ) 

 

45. Mode  "S"  Subnetwork 
   
A means of performing an interchange of digital data through 

the use of secondary surveillance radar (SSR) Mode S 

interrogators and transponders in accordance with defined 

protocols. 

 Sتؤِريلكةى جؤرى 
 

ــيا    ــةى بـــةكارهَينانى ثرسـ ــارةيى لـــة ِرَيطـ ــارى ذمـ ــاَلوطؤرى زانيـ ركردن و ِرَيطايةكـــة بـــؤ ئـ
ريكراوةكـان  بـةثَيى ِرَيكةوتنـة ديا   SSRى رادارى طةِرانى الوةكى  Sوةآلمدانةوةى جؤرى 

 ثةيِرةو ئةكرَيت .
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Sالشبكة الفرعية للنم 
 

ار للـراد  S قمية من خـعل إسـتخدام إسـتجوابات وإجابـات الـنم      وسيلة لتبادل البيانات الر
 ( وفقا لإلتفاقيات احملددم. SSRالبارث الثانوي )

( References: Annex 10 Volume III ) 

 

46. Mode "S" Transponder 
        
Airborne equipment that generates specified responses to Mode 

A, Mode C, intermode and Mode S interrogations. 

 

 Sسيستمى وةآلمدةرةوةى جؤرى 
 

كراو كى ديـاري ضةند ئامَيرَيكى هةَلطرياوة لةسـةر فِرؤكةكـة وةآلمـى ضـةند ثرسـيارلَيكراويَ     
 .Cو جؤرى  Aئةداتةوة كة تايبةتن بة جؤرى 

 

  Sمنظومة اجمليب للنم  
 

 ة بـالنم  سـتجوابات اخلاصـ  أجهزم حممولة على منت الطائرم جتيب بإجابات حمددم على اإل
A   والنمC   و النمS. 

( References: Doc 9684 ) 

 

47. Modulated Charges 
       

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

of use of the facility or service concerned (for example, 

peak/off-peak hours, air traffic congestion, noise and local air 

quality aspects). 
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 باجة طؤِراوةكان / ِرةمسة)مزة( طؤِراوةكان
 

ك لـة  انى يةكَيئةو مزةو و باجانةن كة بةثَيى كات هةمواردةكرَين يان  لة كاتى بةكارهَين
نى ئاسايةكا كاتة يانكاتة جةجناَلةكان لة  بؤ منونة  كةرةستة يان خزمةت طوزارييةكان )

 اوةذاو وذتــر و جــةجناَلى مجوجــؤَلى ئامســانى ، اليةنــةكانى ثةيوةســت بــة غةَلبةغــةَلب و 
 لؤكاَل(. -جؤرى هةواي ناوضةكة

 

 الرسوم املتغريم
 

ساعات  عنية )ت املالرسوم اليت تعدل وفقا لزمن أو رالة إستخدام أرد التجهيزات أو اخلدما
لقة املتع  وانبام احلركة اجلوية ، واجلالتروم أو الساعات اخلارجة عن التروم ، وإعدر

 بالضوضاء ونوعية اهلواء احمللي (.  
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

48. Monitor Display 
      

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

the plan – position indicator ( PPI ) mode of operation. This 

device is generally found as part of the maintenance equipment 

of a PSR and/or SSR station. Generally, radar data at various 

stages of processing may be observed on the monitor display. 

 

 ثةردةى ) سكرينى(ضاودَيرى
 

ــة ِرا    ــاندانى زانياريي ــؤ نيش ــة ب ــةكان ئامِرازَيك ــةداريي ــاندةرى    ك ــاركردنى نيش ــةجؤرى ك ب
ئــةم ِرَيطةيـة بةشـَيوةيةكى طشــتى بةشـَيكة لــة    ,  كارئـةكات    PPIديـاريكردنى ثَيطـة   

SSRيـان وَيسـتطةكانى ِرادارى    PSRئامَيرةكانى ضاكسازى بؤ وَيستطةكانى ِرادارى 
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( ضـاودَيرى  ىنى )ثـةردة لةسـةر سـكري   دازانياريية ِرادارييةكان لة قؤناغـة جياوازةكانـ   كة
 ثيشان ئةدات.

 

 شاشة املتابعة
 

  د املوقـع وسيلة لعرض البيانات الراداريـة تعمـل عـادم ضـمن الـنم  التشـغيلي ملؤشـر حتديـ        
(PPI  وتعتد هته الوسيلة بشكل عام جزءا من معدات الصيانة حملطات منظو )ر مة الرادا

( وتقـوم    SSR)  دار البارث الثانوي( و / أو حملطات منظومة الرا PSRالبارث األولي ) 
بعرض البيانات الرادارية يف خمتلف املرارل على شاشة املتابعة هته.

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

49. Mountainous Area 
     
An area of changing terrain profile where the changes of terrain 

elevation exceed 900 m (3 000 ft) within a distance of 18.5 km 

(10.0 NM). 

 



 

713 

 

 ناوضةى شاخاوى
 

 سـةروو  تـة ا دةطؤِردرَيـت تـا دةطا  تَيـد  ئةو ناوضةيةية كة  بةرزى و نزميـةكانى سـةرزةوى  
(ميلــى 10كلــم يــان ) 18,5ثــآ( لــة مةودايةكــدا كــة دورييةكــةى  3000م( يــان )900)

 دةريايى بَيت.
 

 املنطقة اجلبلية
 

 3000مـرت )  900منطقة تـتغري بهـا إرتفاعـات التضـاريس األرضـية لتصـل ات أكثـر مـن         
  ميل حبري (. 10كيلومرت  )  18,5قدم( ضمن مسافة قدرها  

 
 

( References: Doc 8168 Volume II ) 
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50. Movement Area 
      
That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing 

and taxiing of aircraft, consisting of the manoeuvring area and 

the apron(s). 

 ناوضةى مجوجؤَل/ مانؤر
 

و نيشـتنةوة   take-offبةشَيكة لة فِرؤكةخانة بةكارئةهَينرَيت بؤ) هةَلسان(  هةَلطةِران 
ــان و طؤِرةثا     ــاوةرة( و طؤِرةث ــةى  )من ــة ناوض ــةكان، ل ــتنى فِرؤك ــةكانىو ِرَويش ــتان ن ى وةس

 فِرؤكةكان ثَيك دَيت .
 

 

 منطقة التحركات
 

اورم طقـة املنـ  جزء من املطار تستخدمه الطائرات لإلقع   واهلبوط والسري ، ويتكون من من
 وسارة أو سارات وقوف الطائرات.

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

I, Annex 15, Doc 4444, Doc 9432, Doc 9157 Part 1 )  

 

51. Moving Target Detector ( MTD ) 
       
A technique for achieving fixed and moving clutter rejection by 

a cascade of digital MTI and pulse Doppler filters. 
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 ثشكنةرى ئاماجنة جوَلؤكةكان
 

ى ت( بـةهؤ مـاجنى جـوآلو ناثشـكنَيت)نابينيَ   تةكنيكَيكة  ئاماجنة وةسـتاوةكان و هةنـدآ ئا  
ئـةو  يـة  ئةم سيستمة كارى ئةوة   ( MTI) سيستمى نيشاندةرى ئاماجنةجوآلوةكانةوة   

 . نابينَيت  ةكاننةويسرتاو ةئاماجن  و  شى دةكاتةوة  ئاماجنانة
 

 األهداف املتحركةكاشف 
 

لـك مـن   ف املتحركـة وذ تقنية يتم مـن خعهلـا عـدم كشـف  األهـداف الثابتـة وبعـض األهـدا        
ألهـداف  ا( الـيت تقـوم بتحليـل  تلـك      MTIخعل منظومة مؤشر األهداف املتحركة      ) 

 وعدم كشف األهداف غري املرغوي كشفها.
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

52. Moving Target Indicator ( MTI ) 
       
Signal processing used in primary radar systems to reject 

signals from fixed or slow moving unwanted targets (buildings, 

trees, rain, etc.) and retain for detection or display of signals 

from moving targets (aircraft).  

 

 نيشاندةرى ئاماجنة جوَلؤكةكان
 

ت رئـةهَينريَ طـةِرانى سـةرةتايى بةكا  بؤ  سـطناَلةكان لـة سيسـتمةكانى ِرادارى     ثرؤسةيةكة 
اشـــي بةمةبةســتى نيشـــاننةدانى ئاماجنــة وةســـتاوةكان يــان ئـــةو ئاماجنانــةى كـــة بةهَيو    

دا ةمان كاتــ ئــةجوَلَين و ناويســرتَين دةرخبرَين)بينــا ، درةخــت، بــاران ........هتد(لــة هــ       
 نيشانةى ئةو ئاماجنانة دةرئةخات كة دةجوَلَين)فِرؤكةكان(.
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ملتحركةاألهداف امؤشر 
 

ظهار إنها عدم موسيلة ملعاجلة اإلشارات تستخدم يف منظومات الرادار البارث األولي الغرض 
شـكل بطـيء   تتحـرك ب  اإلشارات املتعلقة باألهداف الثابتة أو اإلشارات املتعلقة باألهداف الـيت 

كشف بم تقوم ومن غري املرغوي إظهارها ) أبنية ، أشجار ، مطر وغري ذلك ( ويف نفس الوق
 وإظهار اإلشارات اخلاصة باألهداف املتحرك ) الطائرات(.  

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

53. Multilateration (MLAT) System 
  
A group of equipment configured to provide position derived 

from the secondary surveillance radar (SSR) transponder 

signals (replies or squitters) primarily using time difference of 

arrival (TDOA) techniques. Additional information, including 

identification, can be extracted from the received signals. 

 

  MALTسيستمى كةشتيةوانى بينينطَيرى 
 

ةو بــكـةكان (  وةى شـوَينيان هةيـة) شـؤَينى فِرؤ   ثَيكـةوة توانـاى دؤزينــة   ةكؤمـةَلَيك ئـامَير  
 SSRِرادارى سطناآلنةى وةرئةطريَين لة ئامَيرى نَيردةوة، هةروةها لـة وةآلمـدةرى سـةربة   

ــةرض) ــان      ثـ ــة جياوازةكـ ــؤ كاتـ ــةى بـ ــةو تةكنيكانـ ــتةوخؤ( بـ ــى ِراسـ ــان وةآلمـ ــةوة  يـ   دانـ
 ســطناَلة  ، هــةروةها  بــة هــؤى  زانينــى   TDOAبةكارئــةهَينرَين   لــة كــاتى طةيشــنت    

 هاتووةكانيشةوة زانيارى زياتر بةدةست دَيت  .
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 ( MALTنظام اإلستطع  املعري ) 
 

د واجمليب ) رد جمموعة أجهزم مرتبة حبيث توفر املوقع املستمد من إشارات اجلهاع املرسل ،
يف يات اإلخـتعف  ( بإستخدام تقن SSRأو إجابات تلقائية( التابع للرادار البارث الثانوي ) 

 ذلك ( بشكل رئيسي ، وميكن إستخعص معلومات إضافية ، مبا يف TDOAعمن الوصول ) 
 التعرف من اإلشارات الواردم.  

 
( References: Doc 4444 ) 

 

54. Multinational Facility or Service 
       
A facility or service established for the purpose of servicing 

international air navigation in airspace extending beyond the 

airspace serviced by a single State. It could be operated by one 

State, a group of States or an international operating agency. 

Guidance on the establishment of such a facility or service is 

included in all regional air navigation plans. 
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 ددابينكردن يان خزمةتطوزارى فرة ِرةهةن
 

نى دابــني كــردن يــان خزمةتطوزارييةكــة ئامــادةكراوة بــة مةبةســتى خزمــةتى كةشــتييوا  
ةك ةاليـةن يـ  لَيودةوَلةتى لة كايةى ئامسانى   دواى  ئـةو كايـةى ئامسانيـةى كـة     ئامسانى ن
ةكى دةكرَيــت، ئــةو خزمةتــة وآلتَيــك يــان ضــةند وآلتَيــك يــان دةســتةي   خزمــةتوآلتــةوة 

ان بــةو يــنَيودةوَلــةتى بــؤ خســتنةكار دةتوانَيــت ثَيشكةشــى بكــات ، كــة بــةو دابينكردنــة   
ةســتة هةرَيمييــةكانى كةشــتييوانى ئامســانى د  خزمةتطوزارييــة تَييــدا ســةِرجةم نةخشــة 

 بةرى ِرَينماييةكان بكات سةبارةت.
  

التجهيز أو اخلدمة املتعددم اجلنسيات
 

د فيما ملمتاجتهيز/خدمة معدم لغرض خدمة املعرة اجلوية الدولية يف الفضاء اجلوي  
 دم ، أووار بعد اجملال اجلوي التي  ختدمه دولة واردم. وميكن أن تقوم خبدمته دولة

لمعرة ية لجمموعة من الدول ، أو هيئة دولية للتشغيل.  وتضمن مجيع اخلط  اإلقليم
 اجلوية  اإلرشادات بشأن وضع هتا التجهيز أو اخلدمة. 

 
( References: Doc 9161 ) 

 

55. Multiplier Effect 
       
Normally expressed as a factor showing how much the direct 

economic impact of the air navigation facilities and services is 

increased by the indirect and induced economic effects of the 

air navigation facilities. 
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 كاريطةرى ضةند بارة
 

ــةدرَيت    ــَي ئ ــازةى ث ــةرى ئــ      ئام ــادبوونى كاريط ــِرى زي ــؤ ب ــة ب ــة فاكتةرَيك ــةوةى ك ابورى ب
ــت ــة    ِراس ــؤى ئاس ــة ه ــةكان  ب ــتييوانية ئامسانيي ــة كةش ــردن و خزمةت ــؤ دابينك وارة ةوخؤ ب

 ةدات.ئابوريية ناِراستةوخؤكان  كة بةهؤى دابينكردنى كةشتييوانى ئامسانى ِرووئ
  

 التأثري املضاعف
 

ت ت وخدماهيزايعد عنه عادم كعامل يبني مقدار إعدياد األثر اإلقتصادي املباشر لتج 
رة  ات املعهيزجتمن خعل اآلثار اإلقتصادية غري املباشرم اليت حتدثها  املعرة اجلوية

 اجلوية.

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

56. Multi – Radar Trajectory Reconstitution 

(MURATREC) 
      
A technique for the accurate a – posteriori determination of an 

object trajectory using simultaneous measured observation 

from a number of radars.  

 دؤزينةوةى ئامانج بة بةكارهَينانى ضةند ِرادارَيك
 

 يششرتى باتةكنيكَيكة بؤ لَيكؤَلينةوة لة دؤزينةوةى وردى ئاماجنةكان بةشَيوةيةك
 كةوة .ارَيِرادبةكارئةهَينرَيت بة بةكارهَينانى زانياريية وةرطرياوةكان لة ضةند 

  كشف األهداف بإستخدام رادارات متعددم 
 

ات تقنيــة تســتخدم لتحقيــق دقــة كشــف  لألهــداف بشــكل أفضــل مــن خــعل إســتخدام بيانــ 
 مستلمة من عدم من الرادارات.  

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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- N - 
    

1. Narcotics Control 
     
Measures to control the illicit movement of narcotics and 

psychotropic substances by air. 

 
 كؤنرتؤَلكردنى هؤشبةرةكان

 

ــادة ي    ــؤَلثَيكردنى مـ ــؤ كـــؤنرتؤَلى مجوجـ ــادة ئـــةكرَيت بـ ــة كـــة ثيـ ــاغة ئـــةو ِرَيكارانةيـ اسـ
 ؤكةدا .هؤشبةرةكان و ئةو مادانةى كاريطةرييان هةية  لةسةر هؤشى مرؤف  لةناو فِر

 
 راِتخدعلى املسيطرم ال
 

العقـِل   ملـؤثرم علـى  علـى احلركـِة احملظـورِم للمخـدراِت واملـواِد ا      املتختم للسـيطرم  اإلجراءات 
 ِبالطائرم.

( References: Annex 9 ) 

 

2. Nautical Mile (NM) 
     
The length equal to 1 852 metres exactly. 

 ميلى دةريايى
 

 م.1852درَيذى ماوةيةك يةكسان بَيت بة 
 

 ريميل حب
  

 مرِت بالضب . 1 852 املسافة اليت تساويطوَل 
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( References: Annex 5 ) 

 
3. Navigation Aid (NAVAID) Infrastructure 
    
NAVAID infrastructure refers to space-based and or ground-

based NAVAIDs available to meet the requirements in the 

navigation specification. 

 

 ذَيرخانى ياريدةرة كةشتييوانييةكان
 

ت كة تَيدابَي اريدةدةرة كةشتييوانيية ئامسانييةكان / يان زةمينييةكان , ئةو مةرجانةىي
 لة ِرةوشةكانى كةشتييوانيدا هاتووة .

  

املعرية للمساعدات األساسية البنية
املواصفات  يف واردمال بالشروط للوفاء املتارة األرضية أو/ و الفضائية املعرية املساعدات
 .املعرية
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( References: Doc 9613 ) 

 

4. Navigation Application 
 

The application of a navigation specification and the supporting 

NAVAID infrastructure, to routes, procedures, and/or defined 

airspace volume, in accordance with the intended airspace 

concept. 

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

communications, ATS surveillance and ATM procedures which 

meet the strategic objectives in a defined airspace concept. 
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 كارثَيكردنى كةشتيةوانى
 

انيية تييوجَيبةجَيكردنى ِرةوشى كةشتييوانى و كردنى ذَيرخانة بؤ ياريدةرة كةش  
و لة ارى كراى ديو ناوضةكانى كاركردن  / يان قةبارةيةك َيرةوثشتيوانييةكان ، لةسةر ِر

 كايةى ئامسانى بةثآى ضةمكى كايةى ئامسانى.
 

 تَيبينى:
ةطةزى طةَل ِرلة  بةجَيكردنى ِرةوشى كةشتييوانى يةكَيكة لة ِرةطةزةكان) هَيمانةكان(جَي

ى و جوَلمجدنى ثةيوةندييةكان و ِرةطةزى بينينطَيِرى )سوسةكارى(و ِرةطةزى بةِرَيوةبر
 .ىامسانئ ايةىكئامسانى بؤ طةيشنت بة ئاماجنة سرتاتيجييةكان لة ) ضةمكى( تَيطةيشتنى 

 

 رياملع التطبيق
 

 الطرق على مة،الداع املعرية للمساعدات األساسية والبنية املعرية املواصفة تطبيق  

 .اجلوي اجملال ملفهوم وفقا اجلوي، اجملال من رجم حمدد أو/ و اإلجراءات ومناطق
 روعنص االتصاالت، عنصر جانب إت وارد عنصر هو املعري التطبيق : معرظة

 مفهوم من نشودمامل االسرتاتيجية لبلوغ األهداف اجلوية كةاحلر  وعنصر ادارم االستطع 

 .اجلوي اجملال
 

( References: Doc 9613 ) 
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5. Navigation Function 
     
The detailed capability of the navigation system (such as the 

execution of leg transitions, parallel offset capabilities, holding 

patterns, navigation databases) required to meet the airspace 

concept. 

Note.— Navigational functional requirements are one of the 

drivers for the selection of a particular navigation specification. 

Navigation functionalities (functional requirements) for each 

navigation specification can be found in Volume II, Parts B and 

C. 

 

 ئةركى كةشتييوانى
 

انى ةى ئامسكاي توانست بؤ سيستمَيكى كةشتييانى بِريار لَيدراو بة)ضةمكى(  تَيطةيشتنى
ى لة ؤكةوانفِر  )وةكو تواناى طوزةركردن لة بةشَيك بؤ بةشَيكى تر ، تواناى ِرَيكخستنى

تواناى  ،ت  ئاِراستة تةريبةكاندا بؤ قةرةبوى دواكةوتن واتة لةبرى ئةوةى دوابكةوَي
ريية انياثةيِرةوكردنى جؤرةكانى ضاوةِروانى ، تواناى ثةيِرةوكردنى بنةماكانى ز

 كةشتيةوانييةكان ( .
وشة ئةركى كةشتييوانى يةكَيكة لة ثاَلنةرةكانى هةَلبذاردنى ِرة تَيبينى :

ئةركى  9613كان ولة هةردوو بةشى )ب( و )ج( لة بةرطى دووى بةَلطةى كةشتييوانيية
 ةرجةهةر يةكَيك لة خةسَلةتة كةشتيوانيةكانى تيا هاتووة )لة ذَير بِرطةى م

 فةرمانييةكان (
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 املعرية الوظيفة
 

 لاالنتقـا  قدرم ثلاجلوي ) م اجملال مبفهوم للوفاء املقررم املعري للنظام التفصيلية القدرم
 الوفاء قدرمو للتأخري، تعويضا مواعية جوية مسارات يف وقدرات الطريان آخر، إت قطا  من

 املعرية. البيانات قواعد وقدرم االنتظار، بأمناط

  البابان يتضمنو .املعرية املواصفات اختيار دوافع أرد هي املعرية الوظيفة معرظة :
 بند رية ) حتممع مواصفة كل الدليل وظائف هتا من الثاني اجمللد يف  ج (  () ي (  و 

الوظيفية (. الشروط
 

( References: Doc 9613 ) 

 

6. Navigation Specification 
     
A set of aircraft and flight crew requirements needed to support 

performance-based navigation operations within a defined 

airspace. There are two kinds of navigation specifications: 

Required Navigation Performance (RNP) specification:  

Anavigation specification based on area navigation that 

includes the requirement for performance monitoring and 

alerting, designated by the prefix RNP, e.g. RNP 4, RNP 

APCH. 

Area Navigation (RNAV) specification:  A navigation 

specification based on area navigation that does not include the 

requirement for performance monitoring and alerting, 

designated by the prefix RNAV, e.g. RNAV 5, RNAV 1. 

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

(Doc 9613), Volume II, contains detailed guidance on 

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

the navigation performance necessary for operation within 

adefined airspace”, has been removed from this Annex as the 

concept of RNP has been overtaken by the concept of PBN. 

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

navigation specifications that require performance monitoring 

and alerting, e.g. RNP 4 refers to the aircraft and operating 

requirements, including a 4 NM lateral performance with on-

board performance monitoring and alerting that are detailed in 

Doc 9613. 

 ِرةوشة كةشتيةوانيةكان
 

 ةهةي كؤمةَلَيك مةرجة ثةيوةندى بة فِرؤكةكان و دةستةى سةركردايةتييةكانةوة
كردنى ةجَيثَيويسنت بؤ ثشتيوانيكردنى  كردة كةشتييوانيةكان كة بةندة لةسةر جَيب
ةن هييةكان ةوانكةشتييوانى لة كايةيةكى ئامسانى دياريكراو.  دوو جؤر لة ِرةوشة كةشتي

: 
: ِرةوشى كةشتييوانى تايبةت بة سيستمى كةشتييوانى دةظةر ، ِرةوشى كةشتييوانى دةظةر

و بة ئاطابونى هةَلةكانى سةر فِرؤكةكةى  تيا نية ، جؤرةكانى ئةم   مةرجى تَيبينيكردن
 RNAVيان  RNAV 5ئةناسرَين و بةم جؤرة ئةنوسرَيت  RANVِرةوشانة بة   

1 . 
 

ةت ى تايبوانيةكان: ِرةوشةكانى ئةجنام دانى كةشتييوانى دةظةر: ِرةوشة كةشتيي 1 تَيبينى
 ؤكةكة وفِر ينيكردنى جَيبةجَيكردن  لةسةربة سيستمى كةشتييانى دةظةر و مةرجى تَيب

اسرَيت كة ئةن RNPبة ئاطابوون لة هةَلةكان ئةطرَيتةوة ، جؤرةكانى ئةم ِرةوشة بة 
 ئةنوسرَيت. RNP APCHيان  RNPبةشَيوةى 
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ةبارةت بة ِرَينمايى وردى س  9613Doc :  لة بةرطى دووةم لة بةَلطةى   2 تَيبينى
 هاتووة .ِرةوشةكانى كةشتييوانى تيا 

 

املعرية املواصفات
 

 عرةامل عمليات لدعم وضرورية القيادم وطواقم بالطائرات تتعلق شروط جمموعة 

 :املعرية اتاملواصف من نوعان وهناك .حمدد جوي أي جمال داخل يف األداء على القائمة

 شملت وال املنطقة، معرة نظام ختص معرية مواصفات  املنطقة: معرة مواصفات

ته املواصفات هإت األخطاء ، ومتيز فئات  والتنبيه الطائرم منت على األداء  رصد طشر
 RNAV 1أو  RNAV 5 حبيث تكتب الفئة هكتا مثع RANV  بالبادئة

 تشملو املنطقة معرة نظام ختص معرية مواصفات املنطقة: معرة أداء مواصفات

ته ه فئات ومتيز األخطاء ، إت بيهاتالتن واصدار األداء رصد مبعدات الطائرم  جتهيز شرط
  . RNP APCHأو  RNPحبيث تكتب الفئة هكتا مثع  RNPبالبادئة  املواصفات  
 بشأن يةتفصيل إرشادات  Doc 9613 الدليل هتا من الثاني اجمللد يتضمن معرظة : 

  .املعرية املواصفات

 

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

Part III, Annex 11, Annex 15, Doc 9613 ) 

 

 

 

7. Near-Parallel Runways 
     
Non-intersecting runways whose extended centre lines have an 

angle of convergence/divergence of 15 degrees or less. 
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 فِرطة شَيوة تةريبةكان
 

, طؤشةى    ئةبِرنم  درَيذكراوةى ئاراستةكانيان   يةكرتئةو فِرطانةية كة يةكرتبِرنني بةاَل
 يان كةمرتة . °15يةكرتبِريين ئاِراستةكانيان يان  /جيابونةوةيان  يان 

 
املتواعية شبه املدارج

 

افرتاق  / عقيت  عاوية املمتدم املركزية يكون خلطوطها اليت املتقاطعة غري املدارج هي
   .أقل أو درجة ١٥ قدرها

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

Volume I and Volume II, Doc 9643 ) 

8. Net Asset Value 
    
The value of the total assets of an entity after deduction of all 

debts (equals equity capital). 

 



 

729 

 

 نرخى  ِرةضةَلةك/شت
 

شــكاندنى كان ( الى قةوارةيــةكى ديــاريكراو  دواى داضــةَلةكةنرخــى تــةواوى شــتةكان )ِرة
 سةرجةم )بارمتةكان( قةرزةكان )يةكسانة بة سةرمايةى  هاوبةشةكان(.

   

قيمة األصل الصافية
 

 .(ساهمني امل دى كيان معني بعد خصم كل الديون ) تساوي رأس مالقيمة األصول الكلية ل

 
  ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

    

9. Network Station 
     
An aeronautical station forming part of a radiotelephony 

network. 

 

 وَيستطةى تؤِرى ثةيوةندييةكان
 

ــِرين ، بة   ــة ف ــة ب ــتطةيةكى تايبةت ــةك   وَيس ــة ِراديؤيي ــؤِرى ثةيوةنديي ــة  ت ــَيك ل ــك ش ان ثَي
 ئةهَينَيت .

 
اإلتصاالت حمطة شبكِة

 

حمطة خاصة بالطريان تشكل جزءا من شبكة اإلتصاالت الراديوية

( References: Annex 10 Volume II ) 
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10. Newton (N) 
     
The force which when applied to a body having a mass of 1 

kilogram gives it an acceleration of 1 metre per second squared. 

 نيوتن
 

ــورِ        ــت ط ــؤطرام بَي ــةك كيل ــةكةى ي ــةنَيك كَيش ــةر ت ــة س ــة خبرَيت ــة ك ــةو هَيزةي ــِرى ئ َيكى ب
 مةتر لة دووجاي ضركةيةكدا ئةبَيت. 1( ئةداتآ بِرةكةى َيكى)خَيرابوون

 نيوتن 
 

دره مـرت  لتـه  كيلـوغرام وارـد تعطيـه تعجـيع قـ      مقدار القوم اليت إذا سلطم على جسم كت
 وارد يف الثانية تربيع. 

 
( References: Annex 5 ) 

 

11. Next Data Authority 
      
The ground system so designated by the current data authority 

through which an onward transfer of communications and 

control can take place. 
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 دةستةآلتى زانيارييةكانى داهاتو
 

 َيطةيـةوة ئةو سيستمى زةمينيةيـة كـة دةسـتةآلتى زانيارييـةكان داى مةزرانـدوة كـة لـة رِ       
 ام ئةدرَيت.طواستنةوةى ثةيوةندييةكان و ضاودَيرى ئةجن

 
 سلطة البيانات التالية

 

لـه  ي مـن خع النظام األرضي التي عينته سلطة البيانات السارية بهته الصفة ، والـتي جيـر  
نقل اإلتصاالت واملراقبة

( References: Annex 10 Volume II, Doc 4444 ) 

 

12. Night 
      
The hours between the end of evening civil twilight and the 

beginning of the morning civil twilight or such other period 

between sunset and sunrise, as may be prescribed by the 

appropriate authority. 

Note 1 . — Civil twilight ends in the evening when the centre 

of the sun’s disc is 6  degrees below the horizon and begins in 

the morning when the centre of the sun’s disc is 6 degrees 

below the horizon. 

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

between 15 minutes after sunset and 15 minutes before sunrise. 
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 شةو 
 

ئاسؤي  ةتاىكةونة نَيوان نةمانى زةردةى خؤرى ئَيواران و سةرئةو كات ذمَيرانةي دة
يارى دت مةند ايبةبةيانيان يان ماوةى نَيوان ئاوابون و هةَلهاتنى خؤر وةكو دةستةآلتى ت

 ئةكات.
لة لة خوار هَيَلى ث 6ئاوا بونى  خؤر لة ئَيواراندا بةشَيوازَيك ضةقي ِرؤذ  : 1تَيبينى  

خوار ئاسؤوة  ثلة لة 6بةيانياندا دةست ثآ ئةكات ضةقى ِرؤذ زةردةى خؤرةوة بَيت و لة 
 بَيت .

ولةك لة خ 15سةبارةت بة فِرؤكةوانى شارستانى لة عَيراق شةو دواى  : 2تَيبينى  
انياندا خولةك لة هةَلهاتنى خؤر لة بةي 15ئاوابونى خؤر دةست ثآ دةكات و ثَيش 

 كؤتايى دَيت.
 

 الليل
 

أي فـرتم  َأو  الصـباري َي غسِق  املـدن الية الغسِق املدني املسائِي وِبداية بني نهااملمتدم الساعات 
 عمنية بني غروي الشمس وشروقها وفقا ملا حتدده  السلطة املختصة. 

درجـات   6 مركـِز قـرِص الشـمس   يكـون  دني َينتهي يف املساء عنـدما  املغسق ال -. 1 ةعرظم
 . درجات حتم األفق 6الشمس حتم األفق ويبدأ يف الصباح عندما يكون مركز قرص 

روي غــدقيقـة مــن   15بالنســبة للطـريان املــدني العراقــي يبـدأ الليــل بعــد    –. 2 ةعرظـ م
 دقيقة من شروق الشمس. 15الشمس وينتهي قبل 
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( References: Annex 1 , Annex 4 , Annex 6 Part I, Part II and 

Part III ) 

 

13. None (N) 
 

 Feature is not required. 

 هيض
 

 هيض شتَيك داوانةكراوة.
 

 شيءال 

 ال شيء مطلوي .

 
( References: Doc 9625 Volume I ) 
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14. Non-Compliant Aircraft 
      
An aircraft configured to comply with the requirements of an 

RVSM MASPS which, through height monitoring, is found to 

have a total vertical error (TVE) or an assigned altitude 

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

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

 

 

 ؤكةيةكى شِرؤَلة)مةرجةكانى تَيدانيية(فِر
 

ةجآكردنى اليةنى كةمى ثَيوةرةكانى جآب ديزايني كراوة بة جؤرَيك يةئةو فِرؤكةية
ت ةزانرَيَيى ئث لة كاتَيكدا ئةوةشفِرؤكةوانى تَيداية بؤ نزم ترين جياكردنةوةى ستونى 

او يارى كردةكى بةرزاييهةَلةيةكى طةورةى ستونى ىَل دةكةوَيتةوة / يان الدانَيك لة  كة
 ةرى بةرزى )ثآ يان زياتر دةكات / يان هةَلةيةك لة ذمَيرد 300(م يان 90بة بِرى  )

 زياتر.ن ثآ يا 245(م يان 75بةرزبذَيرى( بةبِرى )
 

للمتطلبات املستوفية غري الطائرات
  

 للفصـل  املخفض ىدناأل احلد الطريان يف نظام ألداء الدنيا املعايري الستيفاء املصممة الطائرم

عـن   احنراف أو رأسي،  كلي خبطأ يتسم أداءها أن األداء رصد طريق عن يكتشف الرأسي اليت
 75 مبقدار تفا االر عداد خبطأ أو ، أكثر أو  قدم ( 300مرتا ) 90 مبقدار املعني االرتفا 

  قدم ( أو أكثر .  245)   مرًتا
 

( References: Doc 9574 ) 
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15. Non-Congested Hostile Environment 
         
A hostile environment outside a congested area. 

 

 ذينطةيةكى زيانبةخشى ضؤَل
 

  . جةجناَل بة دانيشتوان  يةكى ذينطةيةكى ) ثؤخَل( خراث لةدةرةوةى ناوضة
 

 ضارم غري مزدهة بيئة
 

  بيئة ذات مواصفات ضارم خارج املناطق املكتظة بالسكان.

 

( References: Annex 6  Part III ) 

 

16. Non-Hostile Environment 
  
An environment in which: 

a) a safe forced landing can be accomplished because the 

surface and  surrounding environment are adequate; 

b) the helicopter occupants can be adequately protected from 

the elements; 

c) search and rescue response/capability is provided consistent 

with  anticipated exposure; and 

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

ground is  acceptable. 

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

requirements are considered non-hostile. 
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 ذينطةيةكى ئاسايى / بآ زيان/ بَى خةوش
 

 ذينطةيةكة كة :
كانى نيشتنةوةى ناضارى تيَيدا بكرَيت لةبةر طوجناويى ِرووكةش و ناوضة -أ

 دةوروبةرى.

لة  تىكى طش( ثارَيزراوبن بةشَيوةيةةكةسةرنشينانى ثةروانةدارةكة)هةليكؤثتةر -ب
 . مةترسى

رى سنو ة دن  لكاردانةوةى تيمةكانى لَيكؤَلينةوة و سؤراغ ) ثةجيور( و ِرزطاركر -ت
 دابَيت.كاندا توانا

كى استَيئِروودانى مةترسى ضاوةِروانكراو لةسةر كةسةكان و مشةكةكانيان بة  -ث
 طوجناوبَيت.

ة بدابَيت تَي هةرناوضةيةك ضِر بَيت بة دانيشتوان و ئةو مةرجانةى سةرةوةى تَيبينى :
 ذينطةيةكى بَيزييان دائةنرَيت.

 ضارمبيئة غري 
 

 بيئة فيها : 
عئمـة  مميكن إجراء عملية اهلبوط اإلضطراري كون سطحها واملنـاطق احمليطـة بهـا     .أ

 لتلك. 
 شاغلو املرورية ميكن هايتهم بشكل كايف من كافة املخاطر. .ي

 ج. إستجابة وإمكانات فرق البحث واإلنقاذ ميكن حتقيقها  و 
 ماالت اخلطر املتوقعة على األشخاص واملمتلكات مبستوى مقبول.  د. إرت

علـى تعتـد   أي منطقـة مكتظـة بالسـكان تتـوفر فيهـا املتطلبـات املـتكورم يف األ        –معرظة. 
 بيئة غري ضارم.

( References: Annex 6  Part III ) 
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17. Non-Instrument Runway 
       
A runway intended for the operation of aircraft using visual 

approach procedures. 

 فِرطةيةكى بآ ئامَير
 

كانى كارييةاييَيفِرطةيةك تايبةت بَيت بة بةكارهَينان لةاليةن ئةو فِرؤكانةى بةضاو ِر
 نزيكبوونةوة ثةيِرةو ئةكةن .

 

 آليمدرج غري 
 

 بصري.مدرج خمصص لإلستخدام من قبل الطائرات اليت تتبع سياقات التقري ال
 

 
 

( References: Annex 14 Volume I,  Doc 9157 Part 1  
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18. Normal Operating Zone (NOZ) 
       
Airspace of defined dimensions extending to either side of an 

ILS localizer course and/or MLS final approach track. Only the 

inner half of the normal operating zone is taken into account in 

independent parallel approaches. 

 

 ى ئاسايىناوضةى) كةرتى( بةطةِرخستن
 

 تــةوةرى  كايةيــةكى ئامسانييــة بةِرووبــةرَيكى زانــراو درَيذبؤتــةوة بــة ســةر هــةردوو الى  
نى ة كردةكـا لدياريكراوى ئاِراستةى نيشتنةوةى ئامَيرى و/ يان نيشتنةوةى مايكرؤويفى ، 

رخسـتنى  نزيك بونةوةى تةريبى سةربةخؤدا تةنها نيوةى ِرووبةرى بـةكارهاتوو بـؤ بةطة  
 اوئةكرَيت .ئاسايي ِرةض

 
اإلعتيادي التشغيل قطا 

 

 لي و /بوط اآلمعرف األبعاد ميتد ات أي من جانيب جمرى حمدد حمور مسار اهل جوي جمال
بار سوى  اإلعتخت يفأو اهلبوط املكروويفي، ويف عمليات اإلقرتاي املتواعية املستقلة ال يؤ

 النصف الداخلي ملنطقة التشغيل العادية.

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

 

19. NOTAM 
        
A notice distributed by means of telecommunication containing 

information concerning the establishment, condition or change 

in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the 

timely knowledge of which is essential to personnel concerned 

with flight operations. 
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 (NOTAM) فِريننامة
 

سـت  نى ثةيوةبآلو كراوةيةكة بة ثةيوةندى تةلدار و بآ تةل دابةش ئةكرَيت ، زانياريةكا
ــان    ــان يـ ــان ِرَيكارةكـ ــان خزمةتطوزارييـــةكان يـ ــةوانى يـ ــتييةكانى فِرؤكـ ــةر  بـــة ثَيويسـ هـ

ودؤخى وةيةك كة مةترسى بَيت ، لة بارةى  ئـةو ِرةوشـةى دروسـت ئـةبَيت يـان بـار      سةضا
دانى ؤ كارمةنــئــةو كاتــة يــان طؤِرانكارييــةكان و زانينــى ئــةو ِرَينمابيانــة زؤر ثَيويســنت بــ 

اوة لة كة نوسر بوارى فِرؤكةوانى لة كاتى طوجناودا .) بة ثَيى ئةو  فريينامةيةى خوارةوة
ة نَيـو  ةردوو فِرؤكةخانةى سليمانى و هةولَيرى بة ِرووى طةشـت عَيراق ه 29-09-2017

 . دةوَلةتيةكاندا وةستان(
 

) إععن للطيارين (  النوتام
 

هيـزات  جتإععن يوع  باإلتصال السلكي والعسـاكي وحيتـوي علـى معلومـات تتعلـق بـأي مـن        
 احلالـة  أو الطريان أو خدماته أو إجراءاتـه أو أي مصـدر خطـورم ، وذلـك مـن ريـث النشـوء       
 يف للعـاملني  الراهنة أو التغريات وتكـون معرفـة هـته املعلومـات يف الوقـم املناسـب ضـرورية       

جمال العمليات اجلوية.
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Example : ICAA NOTAM  

   ( 

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

4444, Doc 9574 ) 
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20. No Transgression Zone (NTZ) 
        
In the context of independent parallel approaches, a corridor of 

airspace of defined 

dimensions located centrally between the two extended runway 

centre lines, where a penetration by an aircraft requires a 

controller intervention to manoeuvre any threatened aircraft on 

the adjacent approach . 

 ناوضةى قؤرخ/ نةضوون
 

وان هَيَلـى  سـت لـة نيَـ   ِرَيرةوَيكة لة كايةى ئامسانى بة ِرووبةرَيكى زانـراو  دةكةوَيتـة ناوةِرا  
ةو  ئـ ِركردنى ناوةِراستى هةردوو فِرطةى بةكارهاتوبؤ كردةى نزيكبونةوةى تةريب ،  تَيثـة 

ى تـا  ى ئامسـان يةن فِرؤكةكانةوة  ناكرَيت بةبآ مؤَلةت وةرطرتن لة ضـاودَير ناوضةية لة ال
ةضـَيتة  هيض فِرؤكةيـةكى تـر نزيـك نةبَيتـةوة  لـةو ناوضـةى نزيكبونـةوةى دراوسـَى تـا ن         

 دَؤخى مةترسييةوة .
 

 التخطي عدم منطقة
 

ني درجامل ممر يف اجملال اجلوي املعرف األبعاد ويقع يف الوس  بني إمتدادي حموري
إال بإذن  ا املمر هتيفاملستخدمني لعمليات اإلقرتاي املتواعية املستقلة ، وال تدخل الطائرم 

  من املراقب رتى ال تصبح أي طائرم يف منطقة اإلقرتاي  اجملاورم مهددم.
 

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

Doc 9643 )  
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- O  - 
 

1. Observation (Meteorological) 
     
The evaluation of one or more meteorological elements. 

 

 دياريدةى هةوايى / تآبينى كةش 
 

 ا.هةو هةَلسةنطاندنى هَيمانةيك يان زياتر لةِرةطةزةكانى)هَيمانةكانى( كةش و
 

 الرصدم اجلوية ) األنواء اجلوية (
 

 .واء اجلوية،األنعناصِر أكثر من وارد َأو عنصر تقييم 
 

( References: Annex 3 ) 

 

2. Obstacle 
     
All fixed (whether temporary or permanent) and mobile 

objects, or parts thereof, that: 

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

aircraft; or 

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

flight; or 

c) stand outside those defined surfaces and that have been 

assessed as being a   hazard to air navigation. 

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

purpose of specifying the charting of objects that are 

considered a potential hazard to the safe passage of aircraft in 
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the type of operation for which the individual chart series is 

designed. 
 

 بةربةست/ ِرَيطر
 

 كى :تةنَيكى جَيطري يان جوآلو )بةشَيوةيةكى كاتى يان بةردةوام( يان بةشَي
 يان ك كة مجوجؤَلى فِرؤكةي تَيداية لةسةر زةوىدةكةوَيتة ناو ناوضةية -أ

  بةرزترة لةبةرزى دياريكراو بؤ سةالمةتى فِرؤكةكان لة هةوادا يان -ب

انى شتييولةدةرةوةى ئةو ناوضانةية بةآلم دةبَيتة  جَيطاى مةترسى لةسةر كة -ت
 . ئامسانى

كة  نةنتا: بةربةست لةم بةَلطةيةدا تةنها بؤ مةبةستى ديارى كردنى ئةوشتَيبينى 
 . دةبَيتة مةترسى لةسةر فِرؤكةكان لة ثِرؤسةكانى بةطةرخسنت

 
 ائقالع

 

 جسم ثابم أو متحرك ) بشكل وقيت أو دائم ( أو جزء منه :
 يقع يف منطقة ضمن رركة الطائرات على األرض ، أو  .أ
 ميتد أعلى من اإلرتفا  احملدد لسعمة الطائرات يف اجلو ، أو  .ي

 إال أنه يشكل خطرا على املعرة اجلوية.ج. يقع خارج هته املناطق 
كل خطـرا  العائق يف هتا امللحق مستخدم فق   لغرض حتديد األجسام اليت تشـ  –معرظة. 

 على الطائرات ضمن عمليات التشغيل .
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( References: Annex 4 , Annex 11, Annex 14 Volume I and 

Volume II, Annex 15 )  

 

3. Obstacle Clearance Altitude (OCA) or Obstacle  

Clearance  Height (OCH) 

   

The lowest altitude or the lowest height above the elevation of 

the relevant runway threshold or the aerodrome elevation as 

applicable, used in establishing compliance with appropriate 

obstacle clearance criteria. 

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

level and obstacle clearance height is referenced to the 

threshold elevation or in the case of non-precision approaches 

to the aerodrome elevationor the threshold elevation if that is 

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

obstacle clearance height for a circling 

approach is referenced to the aerodrome elevation. 
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Note 2.— For convenience when both expressions are used 

they may be written in the form “obstacle clearance 

altitude/height” and abbreviated “OCA/H”. 

Note 3.— See Procedures for Air Navigation Services — 

Aircraft Operations (Doc 8168), Volume I, Part I, Section 4, 

Chapter 1, 1.5, and Volume II, Part I, Section 4, Chapter 5, 5.4, 

for specific applications of this definition. 

 

 تةكانبةرزايى قوتاربوون لةبةربةستةكان يان بةرزى قوتاربون لةبةربةس
 

ة سـتى فِرطـ  نزمرتين بةرزى يان كةمرتين بَلندى لةسةر ئاستى ِرؤخى فِرطة يـان لةسـةر ئا  
 اوةكـان بـؤ  بـؤ ثابةنـد بـوون لـةوَيوة بـة ثَيـوةرة طوجن       بِرةخسـَيت كة بةثَيى بارودؤخةكـة  

 قوتاربون لة بةربةستةكان.
ورَيت ، ةثَيبةربةســتةكان لــة ئاســتى ِرووى دةريــاوة ئــ لــة : بــةرزي  قوتــاربون 1 تــآبينى

نةوةى ى نزيكبوبَلندى قوتاربون لةبةربةستةكان لة ِرؤخى فِرطةوة دةثَيورَيت ، لة ثِرؤسة
سـتى  ان لة ئادرشتدا  بَلندى قوتاربون لة بةربةستةكان يان لةسةر ئاستى فِرؤكةخانةوة ي

  ( aerodrome elevationِرؤخـى فِرطـةوة ئـةثَيورَيت  ئةطـةر ئـةو ئاسـتة لـةذَير)         

ة كـاتى  لـ   (ثـآ ,   7مـةتر يـان )   2خاَلى   فِرؤكةخانةوة بَيت بـة بـِرى  زيـاتر لـة     ئاستى 
خانــةوة نزيكبونــةوةى بازنةييــدا بَلنــدى قوتــاربوون لــة بةربةســتةكان لــة ئاســتى فِرؤكة  

 ئةثَيورَيت.

 
ة لـــ: ئـــةم دوو دةســـتة واذةيـــة بـــة كــورتى بـــة )بـــةرزى/ بَلنـــدى قوتـــاربون   2 تَيبينــى 

و كــة ئةنوســرَيت (Obstical Clearancee Altitude/Height)بةربةســتةكان( 
 OCA/H )بةيةكةوة بةكارئةهَينرَيت بة
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 – 8168ة : ســةرجنى ِرَيكــارة تايبةتــةكانى كةشــتييوانى ئامســانى بــدة )بةَلطــ  3 تَيبينــى
بـةرطى   (،  و5- 1بةرطى يةكةم / بةشى يةكةم / بِرطةى ضوارةم /بةَشى يةكةم بِرطـةى ) 

ةسـتى  ( بةمةب4- 5ةم / بِرطـةى ضـوارةم / فةسـَلى ثَينجـةم بِرطـةى )     دووةم / بةشى يةكـ 
زانينى ئةم ثَيناسةية

 

 العوائق من التخلص علو أو العوائق من التخلص ارتفا 
 

 حلالـة، ا املطـار، رسـب   منسـوي  فـوق  أو املـدرج  عتبـة  منسـوي  فوق علو أقل أو ارتفا  أدنى

 .عوائقال من املناسبة للتخلص باملعايري عنده لعلتزام

 وعلو البحر، سطح مستوى متوس  من يقاس العوائق من التخلص ارتفا  :  1معرظة 

 الدقيق ريغ االقرتاي رالة يف أما .عتبة املدرج منسوي من يقاس من  العوائق التخلص

 إذا بة املدرجعت منسوي من وأما املطار منسوي من إما من  العوائق التخلص علو   فيقاس

 االقرتاي لةرا أقدام ( ويف 7مرتين )  من بأكثر املطار حتم منسوي املنسوي هتا  كان

 .املطار منسوي من العوائق  من التخلص علو  يقاس الدائري

 من صالتخل علو /  ارتفا  " النحو هتا على املصطلحان هتان خيتصر : 2 معرظة

 ."العوائق
 "Obstical Clearancee Altitude/Height  يا " عند إستخدامهما سو

 (.  OCA/Hوإختصارهم ) 
املستند ) –عمليات الطائرات  –: أنظر السياقات اخلاصة باملعرة اجلوية 3معرظة 

واجمللد الثاني  1.5الفقرم  ألول املقطع الرابع الفصل األول ( اجمللد األول اجلزء ا 8168
هتا قات لغرض معرفة تطبي 5,4اجلزء األول املقطع الرابع الفصل اخلامس  الفقرم 

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

4444, Doc 8168 Volume I and Volume II,  Doc 9365 )  

 

4. Obstacle Free Zone (OFZ) 
     
The airspace above the inner approach surface, inner 

transitional surfaces, and balked landing surface and that 

portion of the strip bounded by these surfaces, which is not 

penetrated by any fixed obstacle other than a low-mass and 

frangibly mounted one required for air navigation purposes. 

 
 ناوضةى بَيبةربةست/ بَيخةوش /بةر بةرةاَل

 

 innerئامسـانى سـةر ِرووكةشـى نــاوةوةى ئامـادةكراو بـؤ نزيـك بونـةوة         لـة  ئـةو بةشـة  

approach surface وة و ِرووكـــارى طـــوزةرى نـــاوةtransitional surfaces  و
ِرووكارى ئامادةكراو بؤ نيشتنةوةى شكست و قـةراغى ئـةو هَيَلـةى ئـةم ِرووكارانـة ديـارى       
ئةكةن ، ئةم ناوضةية هيض بةربةسـتَيكى جـَيطري يـان جـوآلو نـاي بِرَيـت جطـة لـةو تةنـة          
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ــانة و    ويةوةالوازانـــةى كـــة لـــة ســـةر  ــان ئاسـ بـــة ئاســـانى وردوخـــاش ئـــةبن و وردبوونيـ
 ياريكراون بؤ كةشتييوانى ئامسانى.  د
 

 العوائق من اخلالية املنطقة
 

 لـداخلي ا االنتقـالي  والسـطح  لعقـرتاي  املعـد  الـداخلي  السـطح  فـوق  املوجـود  اجلـوى  اجلـزء 

 عوائق أي هخترتق وال األسطح، هته حتده التي الشري  وجزء للهبوط الفاشل املعد والسطح

 .اجلوية رةألغراض املع املقررم لعنكسار قابلةوال الكتلة ضئيلة األشياء غري ثابتة
 

 

 
 

( References: Annex 4 , Annex 14 Volume I, Doc 8168 Volume 

I and Volume II, Doc 9365 ) 
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5. Occupancy 
    
A parameter of the collision risk model which is twice the 

count of aircraft proximate pairs in a single dimension divided 

by the total number of aircraft flying the candidate paths in the 

same time interval. 

 

 اراستةطرتنى ئاِراستة / داطريكردنى ئ
 

ان يكـى نَيـو  ضوارضَيوةيةكى ) ثلةيةكى( مةترسيية بـؤ ثَيكـدادان تَييـدا دوو ئةوةنـدةى نز    
ةفــِرن دوو فِرؤكــة لةيــةك دوريــدا دابــةش بكرَيــت بةســةر ذمــارةى ئــةو  فِرؤكانــةى كــة د 

 لةسةر ئاَِراستة دياريكراوةكاندا لة هةمان كاتدا.
  

املسار شغل
 

 وارد عدب يف طائرتني بني التقاري رساي ضعف نيكو التصادم خماطر لنموذج بارامرت

 الزمنية الفرتم فسن يف املرشحة املسارات يف تطري للطائرات اليت الكلي العدد على مقسوما،

 .الفاصلة
 

( References: Doc 9574 ) 

 

6. Operating Base 
  
The location from which operational control is exercised. 

Note.— An operating base is normally the location where 

personnel involved in the peration of the aeroplane work and 

the records associated with the operation are located. An 

operating base has a degree of permanency beyond that of a 

regular point of call. 
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 ةى بةطةِرخسنتشوَين يان بنك
 

 . ئةو شوَينةية كة تَيدا كؤنرتؤَلى كردةكانى بةطةِرخستنى لَيوة دةكرَيت
ؤسةى ثِر تَيبينى : شوَين يان بنكةى كاركردن ئةو شوَينةية كة كةسة بةرثرسةكانى

اية ، نى تَيدرخستخستنةكار تيا ئامادة دةبَيت  و تَييدا تةواوى تؤمارى ثِرؤسةكانى بةطة
نت طرنطى خؤى هةية كة زياترة لة طرنطى ئةو خاآلنةى كة خسبنكةى بةطةِر

 بانطةوازةكانى لَيوة ئةكرَيت.
 

 مكان أو قاعدم التشغيل
 

 املوقع التي منه تتم السيطرم على عمليات التشغيل.

يـه األشـخاص   مكان أو قاعدم التشغيل عادم ما يكون يف املوقع التي يتواجـد ف   –معرظة. 
مليــات غيل الطــائرم والــتي فيــه تتواجــد الســجعت اخلاصــة بع املســؤولني عــن  عمليــات تشــ

 وجــه منهــاالتشـغيل. قاعــدم التشــغيل هلــا  ثبــات أو أهميــة أكثــر مــن أهميــة النقــاط الــيت ت 
 النداءات.   

( References: Annex 6 Part II ) 

 
7. Operating Lease 
     
An operating lease is designed to meet an air operator’s need 

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

 

 بةكرآ طرتن بؤ كاركردن
 

ياتر ز ياتر , ةى زتايبةتة بة دابينكردنى ثَيداويستييةكانى ئيشثَيكةرى ئامسانى بؤ فِرؤك
 لةسةر بنةماى وةرزى يان كورت ماوة دةبَيت.
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 التشغيلي التأجري
 

 أساس على ونيك ما وغالبا إضافية، طائرات ات اجلوي املشغيل اتإرتياج لتلبية خمصص

 .األجل أو قصري مومسي
 

 ( References: Doc 8335 ) 

 

8. Operating Life (of an asset) 
      

 Period of time that a fixed asset can be used. 

 

 تةمةنى كاركردن)بؤ ِرةَِضةَلةكَيك(
 

 َينرَيتتوانرَيت شتة )ِرةَِضةَلةكة( جَيطريةكة بةكاربهكة تَييدا دة يةئةو ماوةية
   

 العمر التشغيلي ) ألصل ما (
 

 الفرتم الزمنية اليت ميكن إستخدام األصل الثابم فيها. 
 

( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

9. Operational Control 
     
The exercise of authority over the initiation, continuation, 

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

of the aircraft and the regularity and efficiency of the flight. 
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 ضاودَيريي كاركردن
 

نى َيداثبؤ دةست ثَيكردنى  طةشتةكة يان درَيذة  وةدةستةآلتة ة لةاليةنمةشقَيك
ردنى بينكاِراستةكةى يان كؤتايى هَينان بةطةشتةكة بؤ داطةشتةكة يان الدان لة ئ

 .دنى سةالمةتى فِرؤكةكة بة مةبةستى  ِرَيك خستنى طةشتةكة و باش جَيبةجَيكر
 

 التشغيلية املراقبة
 

مة قا لسعا حتقيالسلطة على بدء الررلة أو مواصلتها أو حتريف مسارها أو إنهائه ممارسة
ءتها.الطائرم وإلنتظام الررلة وكفا

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

4444, Doc 8335 ) 

 

10. Operational Control Communications 
      
Communications required for the exercise of authority over the 

initiation, continuation, diversion or termination of a flight in 

the interest of the safety of the aircraft and the regularity and 

efficiency of a flight. 

Note.— Such communications are normally required for the 

exchange of messages between aircraft and aircraft operating 

agencies. 
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 بةطةِرخسنت ثةيوةندييةكانى ِركَيفى
 

ةشتةكة طدنى ثةيوةندية ثَيويستييةكانى دةستةاَلتى جَيبةجَيكردنة بؤ  دةست ثَيكر  
بةر ة لةيان بةردةوامى طةشتةكة يان طؤِرينى ئاِراستةكةى يان وةستاندنى طةشتةك

 .هؤكارى ثةيوةست بةسةالمةتى فِرؤكةكة و ِرَيك و ثَيكى و باشى طةشتةكة 
ؤكةكان وان فِرنَي وةنديية بؤ مةبةستى ئاَل و طؤِرى نامةكانة لةئةم جؤرة  ثةي تَيبينى :

 و اليةنةكانى بةطةِرخةرى فِرؤكةكان.
 

 املراقبة التشغيليةإتصاالت 
 

جهتهـا أو  تغـيري و  اإلتصاالت الععمة لتنفيت السلطات املتعلقة ببدء الررلـة أو إسـتمرارها أو  
 كفاءم الررلة.إيقافها ألمور تتعلق بسعمة الطائرم وإنتظام و

ائرم بني الط إن هتا النو  من اإلتصاالت عادم ما يكون ألغراض تبادل الرسائل _معرظة .
واجلهة املشغلة هلا.

 

 
( References: Annex 10 Volume II and Volume V )  
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11. Operational Error 
       
Any vertical deviation of an aircraft from the correct flight 

level as a result of incorrect action by air traffic control (ATC) 

or the aircraft crew. 

 نتهةَلةكانى بةطةِرخس
 

جنامى ِرووبــدات لــة ئــة  ولــة ئاســتى فِرينةكــةى خــؤى   يــةهــةرالدانَيكى ســتونى فِرؤكةكة
 وة .كارَيكى هةَلة لةاليةن ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى يان دةستةى فِرؤكةوانة

 
 التشغيلية األخطاء

 

 ن جانبم خاطئ إلجراء نتيجة الصحيح الطريان مستوى عن للطائرم احنراف رأسي أي  

 .طاقم الطائرم أو اجلوية حلركةا مراقبة

 

( References: Doc 9574 )  

12. Operational Flight Plan 
      
The operator’s plan for the safe conduct of the flight based on 

considerations of aeroplane performance, other operating 

limitations and relevant expected conditions on the route to be 

followed and at the aerodromes concerned. 

 

 ثالنى فِرين / نةخشةى فِرين
 

ى و ى توانايثالنى بةطةِرخةرة كة بتوانَيت سةالمةتى طةشتةكة دابني بكات لةسةر بنةما 
ان لةسـةر  سـنور و بارودؤخـة ضـاوةِروان كراوةكـ     هةمووِرةوشى فِرؤكةكة  بةِرةضاوكردنى 

ة بـةرةو  كـ لةطـةَل ئـةو فِرؤكةخانانـةى     لةسـةرى ئـةِروات    ِراسـتةيةى كـة فِرؤكةكـة   ئةو ئا
 .فِرن ِرووى ئة
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 لتشغيليةخطة الطريان ا
 

ت مـع األخـ   خطة املشغل اليت تؤمن سعمة الررلة مستندم على مواصفات الطائرم وكفاءتها
لطــائرم اكه بنظــر اإلعتبــار كافــة احملــدوديات والظــروف املتوقعــة ضــمن املســار الــتي ستســل 

 واملطارات املتوجهة هلا. 

 
 

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

 

13. Operational Planning 
      
The planning of flight operations by an operator. 

 

 ثالنى خستنةكار
 

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

 ختطي  العمليات التشغيلية املتعلقة بالررلة من قبل املشغل. 
 

( References: Annex 3 , Annex 6 Part II ) 

 
14. Operational Requirement (OR) 
  
A statement of the operational attributes required of a system 

for the effective and/or efficient provision of air traffic services 

to users. 

  ثَيويستيةكانى بةطةِرخسنت 

دا بــؤ كَيســتمديـارى كردنــى ئـةدطارةكانى بةطةِرخســنت كـة ثَيويســتة دابـني بكــرَين لـة سي     
ــةتطوزارى ه  ــكردنى خزم ــَيوةيةك    اثَيشكةش ــةران بةش ــؤ بةكارهَين ــانى ب ــؤى ئامس ــتوض ة ك

 ضوست و ِرَيك و ثَيك بَيت.
 

 لتشغيلا اتمتطلب
 

جلويــة حتديــد اخلــواص التشــغيلية املطلــوي توفرهــا يف النظــام لتقــديم خــدمات احلركــة ا   
للمستخدمني بشكل كفوء وفعال.

( References: Doc 9694 ) 

 

15. Operations Manual 
 

A manual containing procedures, instructions and guidance for 

use by operational personnel in the execution of their duties. 
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 ِرَيبةرى كردةكان 
 

يــــة   كــــة ئةوبةَلطةيةيــــة كــــة تــــةواوى ئــــةو  ِرَيكــــار و ِرَينمــــايى و ِرَيســــايانةى تَيدا  
 َينرَين لةاليةن كارمةندان كاتى جَيبةجَيكردنى ئةركةكانيان.بةكارئةه

 
 عملياِتالدليل 

 

 العـاملني  الدليل التي يتضمن السياقات والتعليمات والتوجيهات لغرض إستخدامه مـن قبـل  
أثناء أداءهم واجباتهم.

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 

16. Operations Specifications 
    
The authorizations, conditions and limitations associated with 

the air operator certificate and subject to the conditions in the 

operations manual. 

 ِرةوشى ثِرؤسةكان
 

ــدانئــةو  ــة لةطــةَل بِروانامــةى ئيشــثَيكةرى ئا   رََِِيطةثَي ــةو مــةرج وكؤتانةيــة ك و  مسانيداي
 ى ئةو مةرجانةن كة لة بةلََطةى ثِرؤسةكاندا نوسراون .وابةستة

 
 العمليات مواصفات

 

 للشروط ضعخت واليت اجلوي املشغل  شهادم ترافق اليت والقيود والشروط، األذونات، هي

 العمليات. يف دليل عليها املنصوص

( References: Annex 6 Part I and Part III, Doc 8335 )   
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17. Operator 
      
A person, organization or enterprise engaged in or offering to 

engage in an aircraft operation. 

 ئيشثَيكةر /بةطةِرخةر
 

ةكان ة فِرؤكلك خستنى يةكَيكةسَيكة يان دةزطايةكة يان ِرَيكخراوَيكة بةشدارة لة بةطةِر
 ا.يان ئامادةيى ثيشان ئةدات بؤ بةشداربوون لة بةطةِرخستنيد

 املشغيل
 

 شاركةامل يعرض أو الطائرات إردى تشغيل يف مشارك مؤسسة، أو منظمة، أو شخص، هو

   .فيها

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

Part III, Annex 11, Annex 12, Annex 13, Annex 18, Doc 4444, 

Doc 8335 ) 

 

18. Operator’s Maintenance Control Manual 
      
A document which describes the operator’s procedures 

necessary to ensure that all scheduled and unscheduled 

maintenance is performed on the operator’s aircraft on time and 

in a controlled and satisfactory manner. 

 

 ئيشثَيكةرسازى بةَلطةى ِركيفكردنى ضاك
 

ردن و كـــبةَلطةيةكـــة ِرَيكـــارة ثَيويســـتييةكانى بةطةِرخـــةر دابينـــدةكات  بـــؤ دةســـتةبةر 
 تى ديارىثابةندبوون بة  تةواوى ثَيويستييةكانى ضاكسازى خشتةيي و بآ خشتةيي  لةكا

ــة     ــثَيكةر  ب ــة ئيش ــةك  ك ــثَيكةر  بةِرَيطةي ــةكانى ئيش ــة فِرؤك ــةبارةت ب ــراودا س ــةواوى  ك ت
 .  هةية بةسةريدا كؤنرتؤَلى
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 املشغل اخلاص بالسيطرم على الصيانة دليل 
 

 ولـة وغـري  مستند يبني سياقات املشغل الضرورية لضمان أن مجيع متطلبـات الصـيانة اجملد  
يطر طريقـة مسـ  اجملدولة قد مت اإللتـزام بهـا يف الوقـم احملـدد بالنسـبة لطـائرات املشـغل وب       

 عليها ومقنعة.

 
 

( References: Annex 6 Part I and Part III ) 
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19. Overall Risk 
      
The risk of collision due to all causes, which includes the 

technical risk (see definition) and all risk due to operational 

errors and in-flight contingencies. 

 مةترسيية طشتطريةكان 
 

ن ة تةكنيكييــةكا يمةترســييةكانى ثَيكــدادان بــؤ هــةموو ئــةو هؤكارانــةى كــة مةترســي       
كان بـة  ئةيانطرَيتةوة )سةيرى ثَيناسةى مةترسييةكان بكـة( لةطـةَل سـةرجةم مةترسـيية    

 كتوثِريية كان لة كاتى فِريندا . هؤى هةَلةكانى بةطةِرخسنت و بارودؤخة

 العامة املخاطر
 

ومجيع  (  التعريف ) أنظر الفنية املخاطر تشمل اليت األسباي جلميع التصادم خماطر
 .الطريان أثناء يف الطوارئ التشغيلية وراالت األخطاء بسبب املخاطر

( References: Doc 9574 ) 

20. Overlapping Targets 
     
A condition where radar replies overlap each other in range 

and/or azimuth. (See also "Garbling ")  

 ثَيكدا ضوونى ئاماجنةكان
 

ريدةبن دا يـةكانط تَييدا وةآلمةكانى ِرادار لة سَيرة )قةمضى بينني(  و ئاسؤ كةبارودؤخَيك 
 يان ثَيكدادةضن . 
 َتَداخل األهداف

 

 ا إجابات الرادار يف املدى واألفق.ظروف أو رالة تتداخل به
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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- P -   
 

1. Pascal (Pa) 
     
The pressure or stress of 1 newton per square metre. 

 باسكال
 

 ووجا.تر دئةو فشارةية  يان ئةو ثاَلة ثةستؤيةي يةكسانة بة يةك نيوتن بؤ يةك مة
 

 باسكال 
 

 إلجهاد التي يساوي نيوتن وارد لكل مرت املربع.الضغ  أو ا

 
( References: Annex 5 ) 
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2. Passing Frequency 
     
The frequency of events in which two aircraft are in 

longitudinal overlap when travelling in the opposite or same 

direction on the same route at adjacent flight levels and at the 

planned vertical separation. 
 

 ِراطوزةرى يةك 
 

بارى   يندا لةفِر داوانةى كة  دوو فِرؤكة يةكانطري دةبن  لة كاتىتَيثةِربوونى ئةو ِروو
 َيرةوىةر ِردرَيذى لة سةر ئاِراستةيةكى  ثَيضةوانة يان لة سةر هةمان ئاِراستةى س

بؤ  ةخشةئامسانى و لة ئاستةنزيكةكانى فِرين لةسةر بنةماى جياكردنةوةى ستونى ن
 كَيشراو.

  

 العبور تواتر
 

 معـاكس  اجتـاه  يف طريانهما عند طوليا، تداخع، طائرتان فيها تتداخل اليت األرداث تواتر  

 للفصل ا،ووفق متقاربة طريان مستويات وعند اجلوي الطريق نفس على االجتاه نفس يف أو

  .املخط  الرأسي

( References: Doc 9574 ) 

 

3. Pavement Classification Number (PCN) 
     
A number expressing the bearing strength of a pavement for 

unrestricted operations. 

 ذمارةى ثؤَلينى تؤكمةيى ِرووثؤش
 

ند ؤت و بةكبآ  ذمارةيةكة ئاماذةية بؤ هَيزى بةرطةطرتنى ِرووثؤشكراوةكة كة بتوانرَيت
 بةكاربهَينرَيت .
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 ف أي متانة الرصيفيالرقم اخلاص بصنف الرص
 

 لرصيف مبا ميكن من إستخدامه دون قيود. رقم يشري ات قوم حتمل ا
 

 
  

( References: Annex 14 Volume I ) 

 

4. PEL Office 
     
The office within the Civil Aviation Authority responsible for 

personnel licensing functions and processes. 
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 نوسينطةى كاروبارى مؤَلةتى كارمةندانى فِرؤكةوانى
 

ة بارو كارو ةر ثرسة لة ثلةنوسينطةيةكة لة ناو دةستةآلتى فِرينى شارستانى ب
 ثةيوةستةكانى دةركردنى مؤَلةتى كارمةندانى بوارى فِرين.

  

 مكتب شؤون إجاعات العاملني يف الطريان
 

اعات صدار إجة بإاملكتب املسؤول داخل هيئة الطريان املدني عن اخلطوات واملهام املتعلق
 العاملني يف جمال الطريان. 

 
( References:  Doc 9379 ) 

 

5. Performance-Based Navigation (PBN) 
       
Area navigation based on performance requirements for aircraft 

operating along an ATS route, on an instrument approach 

procedure or in a designated airspace. 

Note.— Performance requirements are expressed in navigation 

specification (RNAV specification, RNP specification) interms 

of accuracy, integrity, continuity, availability and functionality 

needed for the proposed operation in thecontext of a particular 

airspace concept. Availability of GNSS SIS or some other 

NAVAID infrastructure is considered  within the airspace 

concept in order to enable the navigation application. 
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 ِرةوشة كةشتييوانييةكان بة  ثَيى جَيبةجَيكردن
 

وة كةشتيةوانى دةظةر لةسةر بنةماى ئةو مةرجانةى كة بؤ جآبةجآ كردن دانرا
ةر بة سانى ش ئةكات لة سةر درَيذايى هةر ِرَيرةوَيكى ئامسلةسةرئةو  فِرؤكةيةى ئي

ونةوةى زيكبنخزمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى هةوايى  , يان لةناو دةظةرى ِرَيكارةكانى 
 ئامَيرى  , يان لةهةر كايةيةكى ئامسانى دياريكراو.

ة ت بدرَيةبِرتَيبينى : مةرجةكانى جَيبةجَيآكردن لة ِرةوشةكانى كةشتييوانى دا دةرئ
ردنى تى كاركوانسثَيوةرةكانى وردى و دَلنيايى )سةالمةتى سطناَلةكان ( و بةردةوامى و ت

 ، مسانىى ئاكايةبةردةست لةو ثرؤسة هةوايية كة ثَيشنيار كراوة بة ثَيى تَيطةيشتنى 
ان لة ردةكانى بة مانطة دةست كوبةآلم ثَيوةرى هةبونى سطناَلةكانى سيستمى كةشتيي

ان ةوانيةكةشتيكبؤ دياريكردنى شوَين يان سطناَلى ياريدةرة  يةوةجيهان ِرَيطةى سيستمى
 ةكانيارمةتى ضةمكى كايةى ئامسانى ئةدات تا بتوانرَيت ِرَيكارة كةشتيةواني

 جَيبةجَيبكرَيت.
  

 األداء على القائمة املعرة مواصفات
  

 طريق أي طول على املشغلة الطائرات على مقررم أداء شروط على بناء املنطقة معرة

 جمال أي يف وأ اآللي، االقرتاي إجراءات منطقة يف أو اجلوية، احلركة خلدمات تابع جوي

 .بعينه جوي

)  ةياملوثوقو الدقة سييمبقا ةياملعر املواصفات يف عنها عدي األداء شروط — معرظة
 املقرتح ةيواجل ةيالعمل يف املتوفرم ةيفيالوظ والقدرم ةيواالستمرار   سعمة اإلشارات (

 باألقمار عرةامل نظام إشارات توافر اسيمق أما .اجلوي اجملال   مفهوم مبوجب لهايتشغ

 فهو ةياملعر داتاملساع إشارات أو املوقع ديلتحد العاملي  النظام عد املرسلة ةيالصناع

 .ةياملعر قاتيالتطب تيتنف تسنىي لكي  اجلوي اجملال مفهوم يف راعىي
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( References: Annex 3, Annex 4, Annex 6 Part I, Part II and 

Part III, Annex 11, Annex 15, Doc 9365, Doc 9613 ) 

 

6. Performance Management 
      
An interactive process through which the performance of 

providers is expected to improve over time. This process 

consists of several steps, i.e. defining performance objectives, 

selecting performance indicators and setting their targets, 

monitoring performance, and reporting and assessing 

performance. 
 

 كردنِراييبةرَيوةبردنى 
 

ؤرى جشكردنى بة تَيثةِربوونى كات ضاوةِروانى با تَييدا كة  يةيةكى كارلَيكيى كردة
َيت لة دَيك جَيبةجَيكردنى ثَيشكةشكارى خزمةتطوزارييةكان دةكرَيت ، ئةم ثرؤسةية ث

ردنى بذاكردن ، هةَلَيمارةيةك قؤناغ ئةمانةن : ديارى كردنى ئاماجنةكانى جآبةجذ
كردن ، ةجَيئاماجنةكانى جَيبةجَيكردن و دياريكردنى مةبةستةكان ، دياريكردنى جَيب

 ئامادةكردنى ِراثؤرت و هةَلسةنطاندنى جَيبةجَيكردن. 
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 إدارم األداء
 

  تتـألف هـته  مقدم اخلدمات مع مرور الـزمن. و عملية تفاعلية يتوقع من خعهلا حتسن أداء 
 ء وحتديــدالعمليــة مــن عــدم مرارــل ، هــي : حتديــد أهــداف األداء ، وإختيــار مؤشــرات األدا 

غاياتها ، ورصد األداء ، وإعداد التقارير وتقييم األداء.

  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

7. Pilot – In – Command 
     
The pilot designated by the operator, or in the case of general 

aviation, the owner, as being in command and charged with the 

safe conduct of a flight. 

 

 سةركردةى فِرؤكة
 

نى ةى خاوةةوانئيشثَيكةرى ئامسانى  داميةزراندوة يان ئةو فِرؤك ية كةئةو فِرؤكةوانة
ية و كردة) لة بارودؤخى فِرينى طشتى( بةو ثَييةى  ئةو سةر فِرؤكةكة دياريكردوة

 خستنى طةشتةكة بة ئارامى.ِراسثَيدراوة  بة بةطةِر
 

 قائد الطائرم
 

 دبوصـفه القائــ  الطيـار الـتي عينـه املشـغل ، أو الـتي عينـه املالـك يف رالـة الطـريان العـام ،          
  واملكلف بتسيري الررلة بأمان.
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( References: Annex 1 , Annex 2 , Annex 3, Annex 6 Part I, 

Part II and Part III , Annex  9, Annex 11, Annex 12, Annex 18, 

Doc 4444 )  

 

8. Pilot-In-Command Under Supervision (PIC/US) 
      
Co-pilot performing, under the supervision of the pilot-in-

command, the duties and functions of a pilot-in-command, in 

accordance with a method of supervision acceptable to the 

Licensing Authority. 

 

 ى فِرؤكة لةذَير سةرثةرشتيداسةركردة
 

ت ةجَيـدةكا ئةو ياريدةدةرة فِرؤكةوانةية كة  ئةرك و فةرمانى سةركردةى فِرؤكةكـة جَيب 
 ةكـ  تيكردنلة ذَير سةرثةرشتى سةركردةى فِرؤكة)كابنت(، بـةثَيى ِرَيكارةكـانى سةرثةرشـ   

 الى دةستةآلتى دةركردنى مؤَلةت . بَيت ثةسةند
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 قائد الطائرم حتم اإلشراف
 

 يوطبقا ألسلو طيار مساعد يؤدي واجبات ومهام قائد الطائرم حتم إشراف قائد الطائرم ،
 إشراف مقبول لدى سلطة إصدار اإلجاعات. 

 
 

( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

 

9. Plan Position Indicator ( PPI ) 
   
A Monitor display with radar and other related information in 

plan position (as if projected on a horizontal plane ).  

 
 نيشاندةرى ثَيطة / شوَين نيشاندةر

 

نى زى شوَيَيواى تر بة هةمان  شنيشان دانى زانياريةكانى ِرادار و يان هةر زانياريةك
 ئاسؤيى )وةكو ئةوةى بة ئاستى ئاسؤيى نيشان بدرَيت(.
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 وقِع  املمؤشر 
 

مبسـتوى   عرض بيانات الرادار وأية معلومات أخرى بشكل موقع أفقي ) كمـا لـو مت عرضـها   
 أفقي (.

 
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

 

10. Point of No Return 
        

The last possible geographic point at which an aeroplane can 

proceed to the destination aerodrome as well as to an available 

en-route alternate aerodrome for a given flight. 
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 خاَلى نةطةِرانةوة
 

ةوة بؤ َيتدوا خاَلى جوطرافيايية كة فِرؤكةكة ئةيطاتَى و ناتوانَيت لَيوةى بطةِر
يان  مةبةست انةىفِرؤكةخانةى بةجَيهَيَلراو بةآلم دةتوانَيت بةردةوام بَيت بؤ فِرؤكةخ

 سةر ِرَيرةوى ئامسانى . ىفِرؤكةخانةى يةدةك تايبةت بة قؤناغَيك
 

 ) الععودم ( دم الرجو عنقطة 
 

منـه   تي غـادرت آخر نقطة جغرافية اليت إذا وصلتها الطائرم ال ميكن هلا العـودم للمطـار الـ   
نــاء ررلــة أثمبولكــن بإمكانهــا اإلســتمرار ات املطــار املقصــود أو املطــار اإلرتيــاطي اخلــاص    

 الطريق. 
 
 

 
( References: Annex 6 Part I  ) 
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11. Polarization 
       
Direction of the electrical field vector of radiated radar energy 

with respect to a plane tangential to the earth (horizontal, 

vertical, lefthand circular, righthand circular, elliptical, etc.) 

 

 جةمسةرطريى / ثورةدان
 

وتى ى لَيكةةثَيئاِراستةبوونى بوارى كارةبايى بؤ ئةو وزةيةى كة ِرادار ثةخشى ئةكات ب
ى وة بؤ الدانةفِرؤكةكة بةزةويدا )بة ئاسؤيى ، بة ستونى ، بادانةوة بؤ الى ضةث ، با

 ِراست ، لةسةر شَيوةى هَيلكةيى ...... هتد(
 

 اإلستقطاي
 

أفقيـا ،  األرض ) ر وفقـا لتمـاس الطـائرم مـع    إجتاه احلقل الكهربائي للطاقة اليت يبثهـا الـرادا  
 عموديا ، إستدارم ات اليسار ، إستدارم ات اليمني ، بشكل بيضوي ، اخل (

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

12. Pooling Arrangements 
     

Pooling arrangements are commercial agreements which may 

involve agreed capacity, conditions of operation, and the 

sharing between the parties of one or more of the elements of 

traffic, frequencies, equipment, revenues and costs. 
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 ِرَيكخستنى طردبونةوة
 

سةر ةوتن لةَيكِرسةبارةت بة  انة لة خؤ دةطرَيت انيية ئةو بابةتضةند ِرَيكارَيكى بازرط
يان  ةطةزَيكة ِرقةبارة و مةرجةكانى خستنةكار ، لةطةَل هاوبةشى لة نَيوان اليةنةكان ل

ن و اهاتةكان ، دو طوزةركردنةكان ، و دابينكردةكامجوجؤَلى هةوايى  زياترى ِرةطةزةكانى
 تَيضوةكان.

  

 التجمع ترتيبات
 

 واملشاركة التشغيل، وشروط السعة، من عليه املتفق تشمل أن ميكن جتارية ترتيبات هي

 جهيزات،والت والرتددات، اجلوية، احلركة عناصر من أكثر أو وارد يف األطراف بني

 .والتكاليف واإليرادات،
 

( References: Doc 8335 ) 

 

13. Position (Geographical) 
        
Set of coordinates (latitude and longitude) referenced to the 

mathematical reference ellipsoid which define the position of a 

point on the surface of the Earth. 

 
 جوطرايف / هةَلكةوتةى ثَيطة 
 

 ةواو كـة ناتـ  رةيىكؤمةَلَيك تان و ثؤية )هَيَلى درَيذى و ثانى( ئاماذةية بؤ بِرطةيـةكى ذمـا  
 شوَينى خاَلَيكى ديار لةسةر زةوى ديارى ئةكات.
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 غرايف(اجلوقع )امل
 

 جمموعة إرـداثيات ) خطـوط طـول وخطـوط عـرض ( تشـري ات املقطـع احلسـابي النـاقص         
 موقع نقطة معينة على سطح األرض. التي حيدد 

( References: Annex 4, Annex 15 ) 

 

14. Position Indication 
      
The visual indication, in non-symbolic and/or symbolic form, 

on a situation display, of the position of an aircraft, aerodrome 

vehicle or other object. 

 دياريكردن شوَين 
 

ؤ بـ يشـانةوة  , بآ نيشانة بـَى يـان بـة ن    ةكةى شوَين لةسةر ثةردةى ثيشاندانى ِرةوشبينين
 ر .ةك يان هةر طاليسكةيةك لة فِرؤكةخانة يان هةرشتَيكى تشوَينى هةر فِرؤكةي

  

 بيان املوقع
 

م أو أي البيان البصري بشكل غري رمزي أو رمزي على شاشـة عـرض احلالـة ملوقـع أي طـائر     
 عربة يف املطار أو أي شيء آخر.

 
( References: Doc 4444 ) 

 

15. Position Symbol 
     
The visual indication in symbolic form, on a situation display, 

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

obtained after automatic processing of positional data derived 

from any source. 
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 نيشانةى شوَينةكة
 

ى هةر وَينشنى ِرةوش بؤ بينينى شوَين لةسةر شَيوةى نيشانة لةسةر ثةردةى  ثيشاندا
ةو ئفِرؤكةيةك يان ئؤتؤمبيلَيك لة فِرؤكةخانة يان هةر شتَيكى تر بةمةرجآ 

 ةرلة ه انيَين دياريكردنة وةرطريابَيت لة ضارةسةرة خؤ بة خؤكان بؤ زانيارييةكانى شو
 .ةوةسةرضاوةيةكى تر

 

 رمز املوقع
 

ر يف املطـا  أي طائرم أو أي عربـة البيان البصري بشكل رمزي على شاشة عرض احلالة ملوقع 
ملوقـع أو  انـات ا بيأو أي شيء آخر ، على أن يكون هتا البيان قد أخت من املعاجلـة التلقائيـة ل  

 من أي مصدر آخر. 
( References: Doc 4444 ) 

 

16. Powered-Lift 
      
A heavier-than-air aircraft capable of vertical take-off, vertical 

landing, and low-speed flight, which depends principally on 

engine-driven lift devices or engine thrust for the lift during 

these flight regimes and on non-rotating aerofoil(s) for lift 

during horizontal flight 
 فِرؤكةى فِرينى ستونى

 

( و  take-off)  بةرزبَيتةوةبتوانَيت بة ستونى  فِرؤكةيةك قورسرتبَيت لة هةوا ،
رى ى ئامَيبةشَيوةيةكى بنةِرةتى  بةهؤبفِرَيت   بنيشَيتةوة ، بةخَيراييةكى كةم 

 ياتر بؤان زبةرزكردنةوة بة بزوَينةرَيك يان زياتر يان بة ثاَلنانى بزوَينةرَيك ي
الوةى ةخوان زياترى نبةرزبوونةوة لةو قؤناغةكانى فِرين و فِرؤكةكة ِرووكةشَيك ي

 طوجناوى هةبَيت بؤ ثارَيزطارى كردن لة فِرينى ئاسؤيى.
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 طائرم اإلقع  الرأسي
 

عة ان بسرالطريطائرم أثقل من اهلواء ، قادرم على اإلقع  الرأسي واهلبوط الرأسي ، و
و بدفع ( أ منخفضة ، تعتمد بشكل أساسي على معدات رفع تعمل  مبحرك ) وارد أو أكثر

 ك ) الوارد أو األكثر ( لتحقيق الرفع احملر
على  لمحافظةلوار ديف هته املرارل من الطريان ، وهلا سطح إنسيابي ) وارد أو أكثر ( غري 

الطريان األفقي

( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

17. Precipitation Intensity 
      
Intensity of precipitation is an indication of the amount of 

precipitation collected perunit time interval. It is expressed as 

light, moderate or heavy. Intensity is defined with respect to the 

type of precipitation occurring, based either on rate of fall for 

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

of fall criterion is based on time and does not accurately 

describe the intensity at a particular time of observation. 
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 ضِرى نيشنت
 

كاتيى  كةكىئاماذةية بة  بِرى باران يان شةختة يان بةفر يان ثِروشةيةك كة لة  ية
ؤر( ، ةند ، زناو دياريكراودا كؤبؤتةوة و ئاماذةى ثآ ئةدرَيت بة دةستةواذةى) كةم ، مام

اران بذةى دةرئةبردِرَيت كة دروستبووة بةثَيى ِرَي بة جؤرى نيشتنةكةضِرييةكةش 
ةفر و اتى بكدةرئةبِرَيت لة  بةثَيى مةوداى بيننيشةختةكة , ضِرييةكة  بارين يان

 َيت لةَيردرتَيكرايى بارين ئةذمَيردرَيت نةك ضِريةكة بذم بةثَيى كاتثِروشةدا ، 
 كاتَيكى دياريكراودا.

 
 أو اجلليد أو الثلج أو الرذاذ طِركثافة ترسبات امل

 

نـة  منيـة معي عو الـرذاذ الـيت مجعـم خـعل فـرتم      يقصد بها كمية املطر أو اجلليد أو الـثلج أ 
ا لنــو  ويــتم التعــبري عنهــا بعبــارم خفيــف أو معتــدل أو كثيــف والكثافــة يعــد عنهــا وفقــ    

ؤيـة يف  دى الرمـ  الرتسبات احلاصلة إستنادا ات معـدل سـقوط املطـر أو اجلليـد أو إسـتنادا ات     
 افـة بشـكل  ن وال يصـف الكث إن معدل السقوط يـتم إرتسـابه وفقـا للـزم     رالة الثلج والرذاذ

دقيق يف وقم معني.
( References: Doc 9640 ) 

18. Precision 
     
The smallest difference that can be reliably distinguished by a 

measurement process. 

 

 ووردى
  

نـة  واكـانى ثيَ تَيبينـى بكرَيـت لـة بـةكارهَينانى ئامِرازة     ىووردبـة  كةمرتين جياوازيية كـة  
 كردن .
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 الدقة
 

أقل إختعف ميكن متييزه بشكل دقيق من خعل إستخدام وسائل القياس

( References: Annex 15 ) 

 

19. Precision Approach Procedure 
       
An instrument approach procedure utilizing azimuth and glide 

path information provided by ILS or PAR. 

 

 كارةكانى نزيكبونةوةى ووردَيِر
  

ــةى لــ      ــةو زانيارييان ــةكارهَينانى ئ ــة ب ــة ب ــةوةى ئامَيريي ــانى نزيكبون ــتمىِرَيكارةك  ة سيس
شـوَينى    وةرطـرياوة كـة   PARيان لة ِرادارى نزيكبونـةوةى ورد   ILSنيشتنةوةى ئامَيرى 

 بينراوى خؤى و ثَيطةى ستونى فِرؤكةكة ديارى ئةكات.
 

 قسياقات اإلقرتاي الدقي
 

( أو رادار  ILSسياقات تقري آلي بإستخدام املعلومات  املسـتلمة مـن نظـام اهلبـوط اآللـي )      
 .( اليت حتدد املوقع السميت واملوقع العمودي للطائرم PARالتقري الدقيق ) 

( References: Annex 4 ) 

 

20. Precision Approach Radar (PAR) 
       
Primary radar equipment used to determine the position of an 

aircraft during final approach, in terms of lateral and vertical 
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deviations relative to a nominal approach path, and in range 

relative to touchdown. 

Note.— Precision approach radars are designated to enable 

pilots of aircraft to be given guidance by radiocommunication 

during the final stages of the approach to land. 

 

 ِرادارى نزيك بونةوةى وورد
 

وةى زيكبونةناتى كادارةية كة بةكاردةهَينرَيت بؤ دياريكردنى شوَينى فِرؤكةكة لة ئةو ِر
ؤ نراو باستةى ناوةر ئاِرتةنيشتةالدان و  ستونةالدان لةس  سةبارةت بة  كؤتايى 

 ة .ر فِرطدوورى فِرؤكةكة لة خاَلى بةركةوتنى زةمينى لة سة لةطةَل  نزيكبونةوة 
ونى تَيبينى : مةبةست لة بةكارهَينانى ِرادارى نزيكبونةوةى ورد ثابةند بو

ةستى ة بةمةبونةوبفِرؤكةوانةكةية بة ِرَينمايية بَيتةلةكان لة قؤناغةكانى كؤتايى نزيك 
 . تنةوةنيش

 رادار اإلقرتاي الدقيق
 

ا إحنرافهــ الــرادار الــتي يســتعمل لتحديــد موقــع الطــائرم أثنــاء اإلقــرتاي النهــائي مــن ريــث 
 رض. عمسة األاجلانيب وإحنرافها الرأسي عن املسار اإلمسي لإلقرتاي ، وبعدها عن نقطة م
ت بإرشـادا  الطـائرم معرظة : الغرض من إستعمال رادار اإلقـرتاي الـدقيق هـو موافـام قائـد      

السلكية يف املرارل النهائية من اإلقرتاي بغرض اهلبوط
 

( References: Doc 4444 ) 

 

21. Precision Runway Monitor (PRM) 
      
A specialized secondary surveillance radar system for 

monitoring of aircraft conducting simultaneous independent 

instrument approaches to parallel runways spaced less than 1 
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525 m (5 000 ft) but not less than 1 035 m (3 400 ft) apart. The 

equipment should have a minimum azimuth accuracy of 0.06 

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

and a high resolution display providing position prediction and 

deviation alert. 

 

 ئامَيرى ضاودَيرى  وردى سةر فِرطة
 

ات بـة هاوكـ   سيستمَيكى بينينطَيرى ِرادارى تايبةمتةندة بـؤ ضـاودَيرى ئـةو فِرؤكانـةى كـة     
ة لـ  وانيـان ثِرؤسةى نزيكبونةوةى ئامَيرى ئـةجنام ئـةدةن لةسـةر فِرطـة تةريبـةكان كـة نيَ      

ثــآ كــةمرت نييــة ،   3400مــةتر يــان  1035ثــآ( كــةمرتة بــةآلم لــة   5000م )1525
ةك يـان  ضـركةي  2,5سيطما( كةمرت نةبَيت ولة هـةر   1ثلة ) %6ثَيويستة ثلةى بينني لة 

 كةمرتيش نوآ بكرَيتةوة ،
َينى ات بؤ شوهةروةها سيستمةكة نيشاندانَيكى ِروونى هةبَيت كة بتوانَيت ثَيش بينى بك 

 ؤكةكة وبة الدانى فِرؤكةكةش ئاطادارى بدات .فِر
 

 املدرج من الدقيق االقرتاي مراقبة جهاع
 

 متزامنـة  عمليات اقرتاي جترى اليت الطائرات ملراقبة متخصص استطع  راداري نظام هو

( قـدم  5000مـرت )  1525 مـن  أقـل  بعضـها مسـافة   عـن  تفصـلها  متواعية مدارج من  آلية
ن قـدم ( وينبغـي أن ال تقـل دقـة السـمتية عـ       3400مـرت )   1035ولكنـه لـيس أقـل مـن     

بوضـوح   ثانية أو أقل ، وعرض يتمتع 2,5درجة ) سيجما واردم ( ، وأن جيدد كل  0.06
 شديد يوفر التنبؤ باملوقع والتنبيه باإلحنراف.

 
( References: Doc 9643 ) 
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 22. Pre-Flight Information Bulletin (PIB) 
         

A presentation of current NOTAM information of operational 

significance, prepared  prior to flight. 

 

 باَلوكراوةى  ثَيش طةشت
 

ان( نطةك)فِريننامة طر هةية بة بةدةستهَينانى ئةو زانيارييانةي كة ثةيوةنديان
(NOTAM . و ئامادةكردنيان ثَيش طةشتةكة ) 
 

 ررلةنشرات معلومات ما قبل ال
 

بــل بــدء ق( املهمــة وتهيئتهــا  NOTAMتــوفري املعلومــات املتعلقــة بإععنــات الطيــارين )  
 .الررلة

 

 
( References: Annex 15 ) 
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23. Preformatted Free Text Message Element 
       
A free text message element that is stored within the aircraft 

system or ground system for selection. 

    
 ثَيش وةختة هةَلطرياوى نامةيةكى ئاسايى 
 

ينـى  سـتمى زةم مى فِرؤكةكة يان لة سينامةيةكة بة دةقَيكى ئاسايى هةَلطرياو  لة ناوسيست
 ، ئامادةبَيت بؤ بة كارهَينان.

  

عنصر الرسالة النصية العادية املنسقة سلفا
 

ومــة عبــارم عــن عنصــر رســالة نصــية عاديــة خمزونــة داخــل منظومــة الطــائرم أو يف املنظ
األرضية وجاهزم لإلستعمال

 

( References: Doc 4444 ) 

 

24. Pre-Funding 
       
Partial or complete financing of an air navigation facility 

project through charges levied on users prior to completion of 

the facility concerned. 

 ثَيدانى ثَيشينة/ باربو كردن
 

ى انويسـتييةك ثَيدانى بةشَيك يان تةواوى بِرى تةرخان كراوى بودجة  ثَيشةكى بـؤ   ثَيدا 
 ون لةسـةر كةشتييوانى ئامسانى لة ِرَيطةى كؤكردنةوةى ئةو بـاج و خةراجانـةى كـة دانـرا    

 سودمةندةكان ثَيش جَيبةجَيكردنى ئةو ثَيداويستييانة .
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 التمويل املسبق
 

م  لرسوالتمويل اجلزئي أو الكامل ملشروع جتهيزات مالحة جوية من خالل جباية ا
 لتجهيزات املعنية. املفرورة على املنتفعني قبل إجناز ا

  ( References: Doc 9161 )  

25. Pressure-Altitude 
  
An atmospheric pressure expressed in terms of altitude which 

corresponds to that pressure in the Standard Atmosphere. 

 

 بَلندى فشارى/ ىفشارة بَلند 
 

  فشارى بة بةرزى بةرانبةرةكةى لة كةشةثَي ئةدرَيت  فشارى هةوايةك كة ئامازةى
 ثَيوانةيى.

 اإلرتفا  الضغطي
 

 ضغ  جوي معد عنه باإلرتفا  املقابل له يف الضغ  اجلوي القياسي. 
 

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

Volume I, Doc 4444 ) 
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26. Prevailing Visibility 
    
The greatest visibility value, observed in accordance with the 

definition of “visibility”, which is reached within at least half 

the horizon circle or within at least half of the surface of the 

aerodrome. These areas could comprise contiguous or non-

contiguous sectors. 

Note.— This value may be assessed by human observation 

and/or instrumented systems. When instruments are installed, 

they are used to obtain the best estimate of the prevailing 

visibility. 

 

 هةية لة ئَيستادا  ى ةمةوداى)قةمضى( بينينئةو  
 

ة ت كة برابَيدوورترين بِركردنى بينينى  ضاو بةثَيى ثَيناسةى بِركردنى ضاو ديارى ك
انى يى  ئامسازنةاليةنى كةم بطاتة نيوةتريةي  ئاسؤ  يان كةمرت نةبَيت لة نيوة تريةى ب

 ةوة.بطرَيت كانيشكة شوَينة نزيك و / يان دورة فَرؤكةخانة لةطةَليشيا  ئةو ضاو بِركدنة
وة َيرة: مةوداى بينني دةتوانرَيت لةاليةن كةسةكانةوة يان بةهؤى ئام تَيبينى

شرتين بة  با بَيتدياريبكرَيت ، ئةطةر ئامَيرى ثَيوانى مةوداى بينني بةكاربهَينرَيت دة
 كاربهَينرَيت بؤ دياري كردنى دوور بينني .ِرَيطة كة بة

 
 اليةاحلالسائدم  الرؤية مدى 

 

 يقل الأعلى مدى رؤية مت رصدها رسب تعريف مدى الرؤية واليت مت معرظتها ضمن ما 
كن ميملسافات عن نصف دائرم األفق أو ضمن ما ال يقل عن نصف دائرم املطار علما أن هته ا

  متادة. أن تتضمن مناطق متادة أو غري
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مـا أنـه   ميكن حتديد مدى الرؤية من قبل أشخاص أو من خعل أجهزم آليـة عل  –معرظة. 
ل مـدى  يف رالة نصب أجهزم  آلية لقياس مدى الرؤية فإنها ستستخدم للحصـول علـى أفضـ   

رؤية متوفر
( References: Annex 3 ) 

 

27. Price Cap 
      
The maximum price set under a prices policy or under specific 

legislation. 

 ةكةنرخ ئاست بؤكؤتا 
 

 رى كراو.بةرزترين نرخى دياريكراو بةثآى سياسةتى نرخةكان يان بةثَيى ياسايةكى ديا
  

السقف السعري أو احلد األقصى للسعر
 

 السعر األقصى احملدد مبوجب سياسة األسعار أو مبوجب تشريع معني

  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

28. Primary Frequency 
    
The radiotelephony frequency assigned to an aircraft as a first 

choice for air-ground communication in a radiotelephony 

network. 

 شةثؤىل سةرةكى يان بنةِرةتى
 

ــؤ فرِ    ــةرةكى بـ ــةثؤىل سـ ــو شـ ــة وةكـ ــديى ِراديؤيـ ــةثؤلَيكى ثةيوةنـ ــاريكرا شـ ــةكان ديـ وة ؤكـ
 . يةكانةوةبةمةبةستى ثةيوةنديى ئامسان بة زةمني لة ميانى تؤِرى ثةيوةنديية ِراديؤي
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 ساسية أو الرئيسيةاأل وجةامل
 

ض ات ألغـرا موجة اإلتصـاالت الراديويـة الـيت مت حتديـدها لتكـون املوجـة األساسـية للطـائر        
اإلتصاالت الراديوية.أرض ضمن –اإلتصاالت جو 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

29. Primary Means Of Communication 
     
The means of communication to be adopted normally by 

aircraft and ground stations as a first choice where alternative 

means of communication exist. 

 

 ي  ئامِرازة سةرةكييةكانى ثةيوةند
 

كةكان  و وان فِرؤضةند ئامِرازَيكى ثةيوةنديية بةشَيوةيةكى ئاسايى بةكارئةهَينرَين لة نَي
 ندى.نى ثةيوةوَيستطة زةمينييةكان بةو ثَييةى باشرتين بذاردةي بةردةستة بؤ ئامِرازةكا

 
أو الرئيسية األساسية اإلتصاالتوسائل 

 

رهـا  ة بإعتباالطائرات واحملطـات األرضـي   وسائل اإلتصاالت اليت تستخدم بشكل إعتيادي بني
 اإلختيار األول من بني وسائل اإلتصاالت املتوفرم. 

 
( References: Annex 10 Volume V ) 

 

30. Primary Radar 
      
A radar system which uses reflected radio signals. 
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 ِرادارى سةرةتايى )بنةِرةتى(
 

 نَيت.ةكارئةهَيبَلى بَيتةىل طَيِردراوة )ثَيضةوانةكراو( ئةو سيستمة ِرادارييةية كة سطنا
  

 الرادار األولي
 

 نظام راداري يستعمل اإلشارات العسلكية املنعكسة.

( References: Doc 4444 ) 

31. Primary Runway(s) 
      
Runway(s) used in preference to others whenever conditions 

permit. 

 )يةكان(فِرطة سةرةكي
 

ت  بـة  او بكريَـ ئةو فِرطة دانسقةيةية بـؤ بـةكارهَينان يـان   فِرطـةى هةَلبـذَيردراوة  ِرةضـ      
 ِرطةكانى تر .بةراورد لةطةَل ف
  أو املدارج األساسية املدرج األساسي

 

 ى. رج األخراملدرج املفضل لإلستخدام أو املدارج  املفضلة لإلستخدام مقارنة مع املدا
( References: Annex 14 Volume I, Doc 9157 Part 1 )                 
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32. Primary Surveillance Radar (PSR) 
       
A surveillance radar system which uses reflected radio signals. 

 ِرادارى طةِرانى سةرةكى 
 

 َينةوة(.وة )ئةدرسيستمَيكى ِرادارى طةِرؤكة، ئةو سطناآلنة بةكارئةهَينَيت كة ثَيض ئةكةنة
  

 الرادار البارث األولي
 

 نظام راداري بارث يستخدم  اإلشارات العسلكية املنعكسة.

 
( References: Doc 4444 ) 

 

33. Principal Place of Business 
       

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

been defined so far in ICAO documents, although it is referred 

to in Article 83 bis as well as in the definition of the “State of 

the Operator” (see below). It should be a matter of appreciating 

the facts of each case and comparing the importance of the 
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various places of business of an operator so that the main one 

can be selected. Domestic jurisprudence or case law may also 

offer definitions and criteria assisting in the determination of an 

air operator’s principal place of business. 

 

 ركردنشوَينى سةرةكيى كا
 

ةكان  طةِرخةرى بةتا ئَيستا لة دؤكؤمَينتةكانى ئايكاودا ضةمك بؤ شوَينى كاركردنى سةرةك
، هةروةها لة  (ى ثَي دوبارة كراوةتةوة83ديارى نةكراوة جطة لةو ئاماذةيةى كة مادة )

وى هةر ةضاِرثَيناسةى وآلتى بةطةِر خةر )سةيرى دؤكؤمَينتى خوارةوةبكة(، ثَيويستة 
نَيوان   رَيت لةد بكَيك لة  ِرَيكةوتَيكةوتةكان لة كاتى خؤيدا بكرَيت . و بةراورِرَيكةوت

رَيت توانب طرنطى شوَينة جياوازةكانى كاركردنى بةطةِرخةرةكان ، بةو شَيوةيةى كة 
 شوَينى كاركردنى بنةِرةتييان تيا هةَلبذيردرَيت.

نَين تا كان دابوةرةَيناسة و ثَيهةروةها  ِرَينمايية ناوخؤييةكان يان ياساكان دةتوانن ث 
 ن  .يةكايارمةتيدةربن بؤ دياريكردنى شوَينى كاركردنى سةرةكى بةطةِرخةرة هةواي

  

  الرئيسي العمل مكان
 

 رغـم  كـاو، االي وثـائق  يف للمشـغيل  الرئيسـي  العمـل  مكـان  مفهـوم  حتديـد  اآلن رتـى  يتم مل 

 أن وجيـب  اه (  أدنـ  أنظـر  املشـغل )  دولة" تعريف يف وكتلك مكرر، ٨٣ املادم يف إليه اإلشارم

 حبيـث  شـغلني ، امل أماكن عمل  خمتلف أهمية بني واملقارنة رالة، كل يف الوقائع تقدير يتم

 أيضـا  تقـدم  أن يـة القانون للحـاالت  أو احمللي للفقه وميكن .بينها الرئيسي املكان إختيار يتم

.اجلوي للمشغيل الرئيسي  العمل مكان حتديد تساعد يف ومعايري تعريفات

( References: Doc 8335 ) 
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34. Printed Communications 
    
ommunications which automatically provide a permanent 

printed record at each terminal of a circuit of all messages 

which pass over such circuit. 

 ثةيوةنديية ضاثكراوةكان
 

ــةو ثةيوةندي ــة      ئ ــراوى نام ــاث ك ــارَيكى ض ــتةوخؤ تؤم ــَيوةيةكى ِراس ــة ش ــة ب ــة ك كان يانةي
 دةستةبةردةكات تايبةت بةهةر وَيستطةيةكى ترى دةووروبةر .

 
( References: Annex 11 ) 

 اإلتصاالت املطبوعة
 

طرفيـة   اإلتصاالت اليت توفر بشكل طوعي سجل مطبو  لكافة الرسائل اخلاصة بكل حمطة
. 

35. Private Involvement 
    
Minority participation or involvement of a private entity in the 

ownership of certain facilities and services. Private 

involvement may also take the forms of management contract 

or lease. 

 بةشداريى كةرتى تايبةت
 

ــتةيةكى    ــان دةسـ ــةك يـ ــداريى كةمينةيـ ــةند    بةشـ ــدارَيتى ضـ ــة خاوةنـ ــةت لـ ــةرتى تايبـ كـ
ــةرتى تايبــ    ــداريكردنى ك ــةك ، بةش ــةند خزمةتطوزاري ــراو  و ض ــتةيةكى دابينك ةت كةرةس

 ة.َيكردن و/ يان طرآبةستى بةكرَيطرتنيش دةطرَيتةوAشَيوةى طرَيبةستى كاربةر
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 مشاركة القطا  اخلاص
 

.  اخلدماتات ولكية بعض التجهيزمشاركة األقلية أو إشرتاك هيئة من القطا  اخلاص يف م
 وقد تأخت مشاركة القطا  اخلاص أيضا شكل عقد اإلدارم أو عقد التأجري. 

  ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

36. Privatization 
       
Transfer of full or majority ownership of facilities and services 

to the private sector. 

 ةندبوون/ ثشكَينةتايبةمت
 

 ويان سةرجةم خاوةندارَيتى  كةرةستة دابينكراوةكان  ينةىطواستنةوةى زؤر
 خزمةتطوزارييةكان بؤ كةرتى تايبةت.

    

 اخلصخصة
 

 حتويل كل أو أغلبية ملكية التجهيزات واخلدمات ات القطا  اخلاص

  ( References: Doc 9161, Doc 9562 ) 

 

37. Probability of Detection ( PD ) 
     
Probability that a correct radar plot message is derived when a 

target is present.  

 هاتنى ناوةختة  /ثشكنينى ناوادة
 

ة ةبَيت كةوة هطةيشتنى نامةيةك ثةيوةندى بة ترثةى ِرادارييِرَيكةوتى يان ِروودانى  
 سيستمى ِرادارةكةوة.تايبةت بَيت بة بينينى ئاماجنَيك لةاليةن 
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 الكشِف  يةإرتمال
 

 إرتمالية وصول رسـالة تتعلـق بنبضـة راداريـة ختـص هـدف مت كشـفه مـن قبـل منظومـة          
 الرادار.

 
( References: Doc 8071 Volume III ) 

 

38. Problematic Substance Use Intervention  
      
Consists of actions aimed to nullifying or minimizing the 

psychological, physiological, medical, occupational, 

operational, and / or social consequences of problematic 

substance use, especially those adversely affecting safety in the 

aviation workplace. 

 بةرطرتن لة بةكارهَينانى مادةى ترسناك  
 

نـى و  ارى دةرونةية كة دةطَيرَيتة بةر بؤ نةهَيشـنت يـان كةمكردنـةوةى ئاسـةو    ئةو ِرَيكارا 
مــادة  فسـيؤلؤجى و تةندروســتى و كردةيــى و كؤمةآليــةتى كـة لــة ئــةجنامى بــةكارهَينانى  

 ايبـةت ئـةو  يان سنوردانان بـؤ بـةكارهَينانى  ئـةو مادانـة بـة ت      دروست دةبن  ترسناكةكان
  وارى فِرين .مادانةى كار ئةكةنة سةر سةالمةتى ب

  

 للمواد اخلطر التعاطي ملنع التدخل
 

 لوظيفيـة وا والطبيـة  والفسـيولوجية  النفسـية  اآلثـار  إعالـة  إت الراميـة  اخلطـوات  ويعـين 

 تؤثر اليت ملوادا خاصة تأثريها، من احلد أو املواد تعاطي عن الناجتة والعملية واالجتماعية

 .الطريان قطا  يف السعمة على
 

( References: Doc 9654 ) 
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39. Problematic Substance Use Prevention  
      
Consists of the actions necessary to preclude problematic 

substance users from being employed within the safety-

sensitive areas of aviation and the actions aimed at deterring 

safety-sensitive aviation personnel from engaging in 

problematic substances use. 

 بةرطرتن لة بةكارهَينانى مادةى ترسناك
 

ــت   ــارى ثَيويسـ ــةوة ِرَيكـ ــبة    ئةطرَيتـ ــادةى هؤشـ ــانةى مـ ــةو كةسـ ــدنى ئـ ــؤ دانةمةزرانـ ر بـ
  ةوة ئةطرَيت شهةنطاوانة بةكارئةهَينن لة بوارةكانى سةالمةتى فِرؤكةوانى ، هةروةها ئةو 

ــدانى بـــوارى ســـةالمةتى تـــا مـــادةى ترســـناك    كـــة بـــؤ مةبةســـتى بـــةرطرتن لـــة كارمةنـ
  بةكارئةهَينن.

  

 للمواد اخلطر التعاطي منع
 

 يف طـري خ بشكل املواد يتعاطون أشخاص توظيف عدم من للتأكد الععمة اخلطوات ويشمل 
 اجملاالت يف تغلنيشامل منع إت تهدف اليت اخلطوات وكتلك الطريان، بسعمة اجملاالت املتعلقة

 .املواد اخلطرم تعاطي من الطريان بسعمة املتعلقة
( References: Doc 9654 ) 

 

40. Problematic Use of Substances 
     
The use of one or more psychoactive substances by aviation 

personnel in a way that: 

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

health or welfare of others; and/or 

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

problem or disorder. 
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 بةكارهَينانى مادةى ترسناك
 

ان ييان بةماناى بةكارهَينانى كارمةندانى فِرؤكةوانى بؤ مادةيةك كة كارلة هؤش
 ريان بكات كة لة ئةجنامدا :ِرةفتا

يان  ئةو كةسةى كة وةرى ئةطرَيت خودى ِراستةوخؤ مةترسى دروست بكات بؤ -أ
 ذيانى كةسانى تر خباتة مةترسييةوة.

 يانتى  كؤمةآلية يانكاركردن  يةكىكَيشة يانكةم و كوِرى  هؤى  يان ببَيتة -ب
 جةستةيى يان هةركَيشةيةكى ترى خراث. ياندةرونى  

للمواد راخلط التعاطي
 

 :أن شأنها من يكون أكثر أو العقل يف مؤثرم ملادم الطريان موظفي استعمال وتعين

 .للخطر اآلخرين ريام تعرض أو يتناوهلا ملن مباشرا خطرا أ. تشكل         

 أو ةجسـماني  أو نفسـية  أو اجتماعيـة  أو وظيفيـة  مشـكلة  أو خلـع  تسـبب  أو ي.        

 .جتسمها

( References: Annex 1 , Annex 2, Doc 9654 ) 

 

41. Procedural Control 
       
Term used to indicate that information derived from an ATS 

surveillance system is not required for the provision of air 

traffic control service. 

 يكردنراَِييكاريى ضاودَير
 

( ) سةســةكارى  انــةى لــة سيســتمى    يةى ئــةو زانياريدةســتةواذةيةكة ئاماذةيــة بــؤ ئــةو   
ان داوا يـ   ناكاتبينينطَيرى سةر بة خزمةت طوزارييةكانى هةوايى دةستدةكةون ثَيويست 

 ناكرَيت بؤ خزمةتى ضاودَيرى مجوجؤَلى هةوايى ثَيشكةش بكرَيت .
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 املراقبة اإلجرائية
 

ويـة  ركـة اجل التابع خلدمات احل مصطلح يدل على أن املعلومات املشتقة من نظام اإلستطع 
غري مطلوبة لتقديم خدمة مراقبة احلركة اجلوية

( References: Doc 4444 ) 

 

42. Procedural Separation 
        
The separation used when providing procedural control. 

 
 جياكردنةوةى ِرايَيكاريى

 

 .ى ضاودَيرىيةشكردنى ِرَيكارجياكردنةوة لة نَيوان فِرؤكةكان كاتى ثَيشك
 

( References: Doc 4444 )  

 الفصل اإلجرائي
 

 الفصل بني الطائرات عند تقديم املراقبة اإلجرائية. 
 

 
( References: Doc 4444 ) 
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43. Procedure Turn 
      
A manoeuvre in which a turn is made away from a designated 

track followed by a turn in the opposite direction to permit the 

aircraft to intercept and proceed along the reciprocal of the 

designated track. 

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

according to the direction of the initial turn. 

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

either in level flight or while descending, according to the 

circumstances of each individual procedure. 

 

 ى( ِراييَيكارىثَيض كردنةوةى )خوالنةوة
 

ستَيكى ة ئاِرةفتارَيكة فِرؤكةكة يةكةم خوالنةوة  ئةجنام دةدات بؤ دوركةوتنةوة ل
ستةى ة ئاِرابم و دياريكراو ، خوالنةوةى دووةم بة ئاِراستةى ثَيضةوانةى خوالنةوةى يةكة

ستى ثَيضةوانةى ئةو ئاراستةيةى كة ثَيش خوالنةوةى يةكةم طرتويةتى بؤ مةبة
 . بؤ ئةو ئاِراستة دياريكراوة و دةستكردن بة ِرؤيشنت )فِرين(طةِرانةوة 

ى بةثَي ( ئةبَيت: خوالنةوةى ِرايَيكارى يا بؤ الى )ضةث( يان بؤ الى )ِراست 1تَيبينى 
 ئاِراستةى خوالنةوةى يةكةم.

)لة  ا( ياندستة فِرين :  ئامازة بة خوالنةوةى ِرايَيكارى ئةدرَيت لة )كاتى  ِرا  2تَيبينى 
ا ئة يَيدكاتى نيشتنةوة دا( بة ثَيى هةر يةكَيك لةو بارودؤخانةى كة فِرؤكةكة ت

 خولَيتةوة .
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الدوران اإلجرائي
  

ه ن يف اإلجتـا تعمل دوران أول لإلبتعاد بالطائرم عن مسـار معـني ، وعمـل دوران ثـا     مناورم 
دم ول للعــوران األاملضــاد للــدوران األول يف عكــس اإلجتــاه الــتي كانــم تســري فيــه قبــل الــدو   

 بالطائرم ات ذلك املسار املعني والشرو  يف السري.

 الجتـاه  تبعا "  اليمني  أو إت  " "  اليسار إت  " إما يكون اإلجرائي الدوران : 1معرظة 

 .األول الدوران 
 أثنـاء  و "  أالطـريان املسـتقيم "    إنـه "  أثنـاء   اإلجرائـي  الـدوران  علـى  يقال : 2معرظة 

 .فيهما  الدوران يتم الظرفني اللتين من أي   رسب "  طاهلبو
 

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

Volume II, Doc 9365 ) 

 

44. Profile 
      
The orthogonal projection of a flight path or portion thereof on 

the vertical surface containing the nominal track. 

 شَيوةى التةنيشت/ ال وَينة
 

سـةر  لة –ةكـة  سَيبةرى ستونى بؤ ئاِراستةى فِرينةكة يان  بؤ بةشـَيك لـة ئاِراسـتةى فِرين   
 ِروكةشَيكى ستونى تَييدا ئاِراستة ناوى طةشتةكةى تَيدابَيت .

 

 الشكل اجلانيب
 

وي املسار حيرأسي  على سطح –أو جلزء من مسار الطريان  –املسق  العمودي ملسار الطريان 
اإلمسي للررلة

( References: Doc 4444 ) 
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45. Prohibited Area 

      

An airspace of defined dimensions, above the land areas or 

territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is 

prohibited. 

 ناوضةى قةدةغة
 

اوضة لةسةر ن بةِروبةرَيكى دياريكراو لةسةر ناوضة  زةمينيةكان يان ييةكايةيةكى ئامسان
 ئةكرَيت.نتَييدا قةدةغة نىئاويية هةرَيمبيةكاني ناو دةوَلةت كة  فِرينى فِرؤكةكا

 
املنطقة املمنوعة

نـع  ة الـتي مي جمال جوي ذو أبعاد حمددم فوق مناطق أرضية أو فوق امليـاه اإلقليميـة للدولـ   
رات ضمنه.حتليق الطائ

 
 

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Annex 15 ) 
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46. Protected Flight Zones 

     

Airspace specifically designated to mitigate the hazardous 

effects of laser radiation. 

 

 

 ناوضة )دةظةرة( ثارَيزراوةكان
 

 كايةيةكى ئامسانى دياريكراوة بؤ كةمكردنةوةى مةترسيى تيشكاندنى لَيزةر.
 

 مناطق الطرياِن احملميِة
 

 جمال جوي حمدد للتقليل من خطر إشعاعات الليزر. 
( References: Annex 14 Volume I )  

 

47. Providers 
       
In this document, refers to entities providing and operating 

airports. 

 

  خزمةتطوزارةكان /دابينكاران 
  

دابـني   ئةم دةسـتةواذةية ئاماذةيـة بـؤ ئـةو دةسـتانةى كـة فِرؤكةخانـة و بةطةرخسـتنيان        
 دةكةن.

 مقدمو اخلدمات
  

.يشري هتا املصطلح يف هته الوثيقة ات اهليئات اليت توفر وتشغل املطارات 

( Reference : Doc 9562 )  



 

800 

 

48. PSR Blip 
  

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

display of the position of an aircraft obtained by primary radar.  

 

 رى طةِرانى سةرةكىبريسكةى ِرادا
 

ةكـة  بارودؤخ سطناَلَيكى بينراوة بةشَيوةيةكى بآ نيشانة )كؤد( لةسةر ثةردةى ثيشاندانى
ــةرةكييةوة       ــةن ِرادارى س ــة لةالي ــةخات ك ــة دةرئ ــوَينى فِرؤكةك ــةوَيت و ش ــارى ددةرئةك ي

 ئةكرَيت.
  

ومضة الرادار البارث األولي
 

رم وقع الطائعلى شاشة عرض احلالة وتبني ماإلشارم املرئية اليت تظهر يف شكل غري رمزي 
 التي ردده رادار أولي.

 

( References: Doc 4444 ) 

 

49. Psychoactive Substances 
      
Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and hypnotics, 

cocaine, other psychostimulants, hallucinogens, and volatile 

solvents, whereas coffee and tobacco are excluded. 

 مادة هؤشبةرةكان 
 

ــة      ــةكان و خةولَيخ ــَيوة قات ــةكان و ش ــَيوة ئةفيون ــةكان و ش ــةوة ئةلكهوليي رةكان و خواردن
لـة   تـةوة جطـة  كؤكايني و بةئاطاهَينةكانى تر و دةرمانى طةشـكة و تَيكةَلـةكانى تـر ئةطريَ   

 توتن و قاوة.
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 العقل يف املؤثرم املواد
 

املنومـات،  و واملهـدئات،  القنـب،  وأشـباه  األفيـون،  وأشـباه  الكحوليـة،  املشـروبات   ملوتشـ  
 و التبـغ  تشـمل  وال  .املتطـايرم  واحملاليـل  اهللوسـة  وعقـاقري  األخـرى  واملنبهـات  والكوكـايني، 

 القهوم

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

Part III, Doc 9654  ) 

 

50. Public Authorities 
 

The agencies or officials of a Contracting State responsible for 

the application and enforcement of the particular laws and 

regulations of that State which relate to any aspect of these 

Standards and Recommended Practices. 

 

 ان/ مريىدةستةآلتةك
 

و  ةجَيكردنِرَيكخراو و دةستةكانى سةر بـة دةوَلـةت )وآلتـى ئةنـدام( بةرثرسـيار لـة جَيبـ       
ةيـة  هةنـدييان  ثةيِرةوكردنى ياسا و ِرَينمايية دياريكراوةكان تايبـةت بةوآلتةكـة كـة ثةيو   

 بةهةر ثَيوةر و ِراسثاردةيةك كة هةبَيت .
 العامة سلطاتال
 

عليمـات  وانني وتقـ دولة املتعاقدم واملسؤولة عن تطبيـق وتنفيـت   الوكاالت والدوائر التابعة لل
 معينة ختص تلك الدولة واليت تتعلق بأي صفة كانم باملعايري والتوصيات. 

 
( References: Annex 9 ) 
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51. Public Health Risk 
       
A likelihood of an event that may affect adversely the health of 

human populations, with an emphasis on one which may spread 

internationally or may present a serious and direct danger.  

 

 مةترسى بؤ سةر تةندروستى طشتى
 

 تى كؤمـةلَ هةر ِرَيكةوتَيك بؤ كةوتنةوةى ِرووداو كة كاريطـةرى هـةبَيت لةسـةر تةندروسـ    
طةرى َيتــة هــؤى بآلوبونــةوةي مةترســييةكى مســؤ لةطــةَل دَلنيــابوون لــةوةى كةســَيك دةب 

 ترسناك لةسةر ئاستى جيهانى يان ِراستةوخؤ ببَيتة هؤكارى مةترسييةك .
 

 عامِةالصحة التي يؤثر على الطر اخل
 

تسـبب  أي إرتمال لوقو  ردث قد يؤثر على صحة السكان مع التأكيد على أي شخص قـد ي 
 ثل خطرا رقيقيا ومباشرا.  بنشر خطر جدي على املستوى العاملي أو قد مي

 
( References: Annex 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

803 

 

- Q  - 
                                                

1. Qualification Training 
     
Job-category-related knowledge, attitude and skills appropriate 

to the discipline to be pursued in the ATS environment. 

 ِراهَينانى ئامادةيى/ دروستى
 

ــؤرى    ــة ج ــت ب ــةكى ثةيوةس ــةو  زانياريي ــة  ثيش ــة ك ــتة  كارةك ــارة ثَيويس ــار و ش  زاييِرةفت
وجـؤَلى  تـا ئامادةبَيـت بـؤ كـاركردن لـة بـوارى خزمـةت طـوزارى مج          كةسةكةى تَيـدابَيت  

 ئامسانى .
 
 لغرض التأهيل تدريب ال 
 

ي يكـون  وك واملهـارات الـععم توفرهـا بالشـخص كـ     معرفة متعلقة بصنف العمل تتضمن السل
 مؤهع للعمل يف رقل خدمات احلركة اجلوية. 

 
( References: Doc 7192 Part E-2 ) 

  

2. Quality 
     
The totality of features and characteristics of a product or 

service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. 
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 جؤرايةتى/ جؤر 
 

ةى ة تواناككيان بؤ خزمةتَيك  َيكتةواوى ِرةوش و تايبةت مةنديتييةكان بؤ بةرهةم هَين
دةقَيكــى  بــة ثَيــى ئــةو ِرةوشــة هاتبَيــت  كاربكاتــة ســةر دابينكردنــى ثَيويســتييةكان يــان 

 نوسراو  .
 

 اجلودم 
 

ة اجات ضمنييف قدرتها على تلبية إرتيجممل السمات واخلصائص ملنتج أو خلدمة مبا يؤثر 
أو منصوص عليها.

( References: Doc 9379 ) 

 

3. Quality Assurance (QA) 
       
All the planned and systematic actions necessary to provide 

adequate confidence that all activities satisfy given standards 

and requirements, including the ones specified by the approved 

training organization in relevant manuals. 

 

 دةستةبةرى جؤرايةتى 
 

 ى بـِرواى هةموو ِرَيكارة بةرنامةيى ية نةخشـة بؤكراوةكـانى ثَيويسـت بـؤ دةسـتةبةركردن     
ــارى كراوة        ــتيية دي ــوةر و ثَيويس ــة ثَي ــدن ب ــاالكييةكان ثابةن ــةموو ض ــة ه ــةواو ك ــت ان ،  ك

 مــــةئــــةكات بــــةثَيى بةَلطةنا ئةوانــــةش كــــة دةزطــــاى ِراهَينــــانى بــــاوةرثَيكراو ديــــارى 
 كان .ثةيوةنديدارة
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 ضمان اجلودم
 

ليب تألنشطة ايع مجيع اإلجراءات املنهجية املخططة الععمة لتوفري الثقة الكافية بأن مج
ا  مدم فيمعتيب املمعايري ومتطلبات معينة ، مبا يف ذلك تلك اليت حتددها مؤسسة التدر

 يصدر من أدلة ذات صلة. 
( References: Doc 9379 ) 

 

4. Quality Audit 
      
A systematic and independent examination to determine 

whether quality activities and related results comply with 

planned arrangements and whether these arrangements are 

implemented effectively and are suitable to achieve objectives. 

 وردبينى جؤرايةتى
 

ــاالكيية  جؤرايةتييــ       ــا ض ــة ئاي ــني ك ــؤ زان ــةربةخؤية ب ــةيى و س ــكنينَيكى بةرنام  ةكان  ثش
ــةَل ــةوة و   لةط ــارة دانراوةكان ــة ِرَيك ــتةن  ب ــةكان وابةس ــا ئةجنام ــان ئاي ــةو  ة ي ــةى  َيكاراِرئ ن

 ةسـت نيشـان  كارا جَيبةجَيكراون طوجناون لةطـةَل جَيبـةجَيكردنى ئاماجنـة د   بةشَيوةيةكى 
 كراوةكان.

  

 تدقيق اجلودم
 

صلة ت الفحص منهجي ومستقل لتحديد ما إذا كانم األنشطة ذات اجلودم والنتائج ذا
ناسب يال مبا و فعمتتثل لرتتيبات موضوعة ، وما إذا كان يتم تنفيت هته الرتتيبات على حن

 األهداف املنشودم. حتقيق 
 

( References: Doc 9379 ) 
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5. Quality Control (QC) 
    
A system for verifying and maintaining a desired level of 

quality in a product, service or process through the effective 

implementation of documented inspection and testing 

procedures. 

 ضاودَيرى جؤرايةتى
 

خزمـةت   سيستمَيكة بؤ دَلنيا بـوون يـان ثاراسـتنى ئاسـتى جؤرايـةتى بـؤ بةرهـةمَيك يـان        
ارا دنَيكى كـ طوزارييةك يان كردةيةك ، ثارَيزطاريكردنى ئةو ئاسـتة لـة ميـانى جَيبـةجَيكر    

 بؤ ِرَيكارةكانى ثشكنني و تَيستى باوةرثَيكراو.
 

 مراقبة اجلودم
ملية ، عة أو تلبية مستوى اجلودم املنشود بالنسبة ات منتج أو خدمنظام للتحقق من  

 قة.موث واحلفاظ على هتا املستوى من خعل التنفيت الفعال إلجراءات تفتي  وفحص

 
( References: Doc 9379 ) 

 

6. Quality Management 
      
A management approach focused on the means to achieve 

product or service quality objectives through the use of its four 

key components: quality planning; quality control; quality 

assurance; and quality improvement. 

 بةرَيوةبردنى جؤرايةتى 
 

ةتى لةسةر ئامِرازةكانى بةدةستهَينانى ئاماجنـةكانى جؤرايـ   ِرشدةِرةوتى  بةِرَيوةبردنة كة 
بةرهةمهَين يان دابينكردنى خزمةتطوزارى بـة بـةكارهَينانى ضـوارثَيكهاتة سـةرةكييةكان     
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بؤ جؤرايةتى / نةخشةى جؤرايةتى / ضاودَيريى جؤرايةتى / دةسـتةبةريى جؤرايـةتى /   
 باشكردنى جؤرايةتى.

 

 إدارم اجلودم

كونات خدام املإستة بنهج اإلدارم اليت تركز على وسائل حتقيق أهداف جودم املنتج أو اخلدم
ني ، وحتس ودماألربعة الرئيسية للجودم : ختطي  اجلودم ، ومراقبة اجلودم ، وضمان اجل

 اجلودم. 
 

( References: Doc 9379 ) 

7. Quality System 
     
Documented organizational procedures and policies; internal 

audit of those policies and procedures; management review and 

recommendation for quality improvement. 

 سيستمى جؤرايةتى
 

ت ست ئةكاَيويثِراييَيكار و بةرنامة ِرَيكخراوةكانة ,  ثةيوةندى بةو سيستمةوة هةية 
ى و َيِرماوةماوة ثياضونةوةى بؤ بكرَيت بة مةبةستى ثَيداضونةوةى ثِرؤسةى كارط

 ةكان  بؤ باشرتكردنى  سيستمةكة .بةرزكردنةوةى ِراسثارد
 

 ودمنظام اجل
 

غرض لخرى السياقات والسياسات املتعلقة باملنظمة اليت جيب مراجعتها بني فرتم وأ
 مراجعة العملية اإلدارية ورفع التوصبات بغية حتسينها.

 
( References: Annex 1 ) 



 

808 

 

- R   - 
                                            

1. Racetrack Procedure 
     
A procedure designed to enable the aircraft to reduce altitude 

during the initial approach segment and/or establish the aircraft 

inbound when the entry into a reversal procedure is not 

practical. 

 ِراييكاريةكانى خوالنةوةى شَيوة ثَيشرِبكَى
 

ــةكان      ــراوة بــؤ   فِرؤك ــة  دان ــةند ِرايَيكاريَيك ــاغى نزيك    ض ــة قؤن ــا بتــوانن ل بوونــةوةى ت
ى ة ئاِراسـتة نةوةى فِرؤكةكة ببونزيك ىون  بكةن و/ يان لة كاتوسةرةتايى بةرزيةكانيان 

 بة ثَيضةوانةوة نةطوجنَيت . ى فِرؤكةكةفِرطة فِرين
 

 سياقات الدوران بإسلوي مضمار السباق 
 

 تـدائي و / مصممة لتمكني الطائرات من فقدان إرتفاعها خعل مررلة التقـري اإلب سياقات 
 ي.أو لتقري الطائرم بإجتاه املدرج يف رالة كون الطريان بشكل معاكس غري عمل

 
( References: Doc 8168 Volume I and Volume II ) 
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2. Radar 
     
A radio detection device which provides information on range, 

azimuth and/or elevation of objects. 

 ِرادار
 

ؤشــةى ط لةســةر دووريــى تةنــةكان و/ يــان   سيســتمَيكى ِراديــؤيي بَيتةلــة زانيــارى ئــةدات 
 بينينيان  و/ يان بةرزييةكانيان .

 

 الرادار
 

  ا.إرتفاعه جهاع كشف السلكي يعطي معلومات عن بعد األشياء و / أو عاوية مستها و / أو

 

 
 

( References: Doc 4444 ) 
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3. Radar Approach 
 

An approach in which the final approach phase is executed 

under the direction of a controller using radar. 

 

 نزيكبونةوةى ِرادارى
 

ر ة ِرادابـ ني ايـة كـة  ضـاودَيرى ئامسـ    ى فِرؤكةكةقؤناغةكانى كؤتايى ثِرؤسةى نزيكبونةوة
 ِرَينمايي بكات( جَيبةجَيى  بكات.)
 

 اإلقرتاي الراداري
 

 رادار.  ن املراقب التي يستخدم الاإلقرتاي التي تنفت مررلته النهائية بتوجيهات م
( References: Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

4. Radar Clutter 
   
 The visual indication on a situation display of unwanted 

signals. 

 ذاوةذاوى ِرادارى /  هاذةى ِرادارى
 

ــةردةى ِرادار       ــكردنةكة ) ث ــكرينى  ثةخش ــةر س ــةى لةس ــطناَلة نةخوازراوان ــةو  س ــة( ئ ةك
 دةرئةكةوَيت.

  

 التشوي  الراداري
 

  إشارات غري مرغوي فيها تظهر على شاشة عرض احلالة.
 

( References: Doc 4444 ) 
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5. Radar Contact 
 

  The situation which exists when the radar position of a 

particular aircraft is seen and identified on a situation display. 

 

 دؤزينةوة يان دياريكردنى ِرادارى
 

 ةكةى.بينينى شوَينى فِرؤكةيةكى زانراو لةسةر ثةردةى ثةخش و دياريكردنى ثَيناس

 
 الكشف الراداري

 

 رم معينة على شاشة عرض احلالة وحتديد هويتها.رؤية موقع طائ

 
 

( References: Doc 4444 ) 

 

6. Radar Identification 
 

The situation which exists when the radar position of a 

particular aircraft is seen on aradar display and positively 

identified by the air traffic controller. 
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 نيناسينى ِرادارى / ِرادارة ناس
 

ن( ) سكري ةردةئةو ِرةوشةية كاتَيك ضاودَيرى ئامسانى شوَينى فِرؤكةى زانراو لةسةر ث
 ة.ثةخش دةبَيت و بةباشى ئةيناسَيتةو

 
 يراداِرالتعريف ال
 

يتعـرف  ى املراقب اجلـوي موقـع طـائرم معينـة علـى شاشـة الـرادار و       ررالة حتصل عندما ي
 .عليها بشكل جيد

 

 
 

( References: Doc 9432 ) 
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7. Radar Separation  
     

The separation used when aircraft position information is 

derived from radar sources. 

 جياكردنةوة  بة ِرادار
 

 ابَيت.وة وةطريدورخستنةوة لة نَيوان فِرؤكةكان كاتَيك زانياري شوَينةكانيان لة ِرادارة
  

 الفصل الراداري
 

 . ادارعندما تكون املعلومات عن موقعها مستمدم من الر املباعدم بني الطائرات
 

 
 

( References: Doc 4444 ) 
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8. Radio Direction Finding (RR S1.12) 
      
Radiodetermination using the reception of radio waves for the 

purpose of determining the direction of a station or object. 

 

 1.12RR Sدةرخةرى ئاِراستةى ِراديؤيى 
 

ــاريكردنى ئا    ــتى دي ــةطرَيت بةمةبةس ــؤيى وةرئ ــةثؤىل ِرادي ــة ش ــةكى ِراديؤي ــتةى دةزطاي ِراس
 اِراستةى ئاماجنةكة.وَيستطةى نَيردة يان دياريكردنى ئ

 
1.12RR Sموجد اإلجتاه الراديوي

  

اه لة أو إجتـ احملطـة املرسـ  منظومة راديوية تستقبل املوجات الراديوية لغرض حتديـد إجتـاه   
 اهلدف. 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

9. Radio Direction-Finding Station (RR S1.91) 
     
A radiodetermination station using radio direction finding. 

Note.— The aeronautical application of radio direction finding 

is in the aeronautical radio navigation service. 

 

 ( 1.91RR S) وَيستطةى ) ئاِراستة دؤز( دةرخةرى ئاِراستة 
 

 . هَينَيتةكارئةباِراستةى ِراديؤيى ِراديؤيية سيستمى دةرخةرى ئديايكردنى  وَيستطةيةكى
كانى طوزاريةزمةتخبةكارهَينانى سيستمى دةرخةرى ئاِراستة لة فِرؤكةوانيدا لة  تَيبينى :

 كةشتييوانى فِرؤكةوانيى ِراديؤييدا دةبَيت.
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 ( 1.91RR Sموجد اإلجتاه ) حمطة 
 

 حمطة حتديد راديوية تستخدم منظومة موجد اإلجتاه الراديوي. 

ة إســتخدام منظومــة موجــد اإلجتــاه يف الطــريان يكــون ضــمن خــدمات معرــ   –. معرظــة
الطريان الراديوية.

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

10. Radio Navigation Service 
      
A service providing guidance information or position data for 

the efficient and safe operation of aircraft supported by one or 

more radio navigation aids. 

 

 خزمةتطوزارى كةشتييوانى ِراديؤيى 
 

ؤ خزمةتطوزاريةكة هؤشياري ئةدات يان زانيارييةكانى شوَين دابني دةكات ب
ى  ثشتطري م كةجَيبةجَيكردنى ثِرؤسةى خستنةكارى فِرؤكةكان بة شَيوةيةكى باش  و ئارا

 يان زياتر لة ِرَيطةكانى كةشتييوانى ِراديؤيى.كرابَيت بة يةكَيك 
 

 راديويةخدمة املعرِة ال
 

بشـكل   خدمة توفر معلومات توجيهية أو بيانات موقع لتحقيـق عمليـات تشـغيل للطـائرات    
 كفوء وأمني مدعومة بوارد أو أكثر من وسائل املعرة الراديوية. 

 
( References: Annex 11 ) 
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11. Radiotelephony 
      
 form of radiocommunication primarily intended for the 

exchange of information in the form of speech. 

 

 ثةيوةنديية ِراديؤيية دةنطييةكان
 

َينرَيت ةكارئةهبةتى بةشَيوازَيكى بنةِر ةشَيوةيةك لة شَيوةكانى ثةيوةنديية ِراديَوييةكان
 .ى دةنط(هَينانيان طفتوطؤ )بةبةكار ( دووانقسةكردن ) بؤ ئاَلؤطؤرى زانيارييةكان بة 

 
 اإلتصاالت الراديوية الصوتية 

 

 لكعم )ات بــاشــكل مــن أشــكال اإلتصــاالت الراديويــة تســتخدم بشــكل أساســي لتبــادل املعلومــ
 بإستخدام الصوت (. 

( References: Annex 2, Annex 11 ) 

 

12. Radiotelephony Network 
      
A group of radiotelephony aeronautical stations which operate 

on and guard frequencies from the same family and which 

support each other in a defined manner to ensure maximum 

dependability of air-ground communications and dissemination 

of air-ground traffic. 

 

 ى ثةيوةنديى ِراديؤيية دةنطييةكانتؤِر
 

ؤلَيك ةشةثذمارةيةك وَيستطةن بؤ ثةيوةنديى ِراديؤيية دةنطيية كةشتييوانييةكان ب
ى ةيوةنديثؤرى كارئةكةن و  يةكرت بةهَيزدةكةن بؤ دابينكردنى باشرتين و بةهَيزترين ج

 ةمينى.زةوى و بةهَيزكردنى كردةكانى ثةيوةندى بؤ هاتوضؤى ئامسانى و ز –هةوا 
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 اإلتصاالت الراديوية الصوتية شبكة 
 

وإسـناد   جمموعة حمطات لإلتصاالت الراديوية الصوتية تعمل مبوجات موردم وتقوم بدعم
يـات  أرض وتعزيـز عمل  –بعضها البعض لضمان حتقيق أفضل جودم ممكنة لإلتصـاالت جـو   

 إلتصال للحركة اجلوية واألرضية. ا
( References: Annex 10 Volume II ) 

13. Rain 
       
Precipitation of liquid water particles, either in the form of 

drops of more than 0.5 mm in diameter or smaller drops which, 

in contrast to drizzle, are widely separated. 

 باران
 

ر بَيت يان ملم زيات %5طةرديلةى شلن لة ئاو يا لةسةر شَيوةى دَلؤثةية تريةكةى لة 
 بضوكرت بة بةراورد لةطةَل ثِروشة / ثرذة. طةرديلةى ووردى ئاوة 

 املطر
 

مليمرت أو  5,0جزيئات سائلة من املاء أما على شكل قطرات يزيد قطرها على 
 نقاط أصغر مقارنة بالرذاذ.  

 
( References: Doc 9640 ) 
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14. Rated Air Traffic Controller 
      
An air traffic controller holding a licence and valid ratings 

appropriate to the privileges to be exercised. 

 

 ضاودَيري ئامسانيى هةَلكةوتوو/ ثَيطةيشتوو
 

ــة بةندييــة(      ــةت و ئامادةييــة ) ثل ــةَلطرى مؤَل ــةو  نــدىثةيوةضــاودَيرَيكى ئامسانييــة ه ب
 ثسثؤرييةوة هةية كة جَيبةجَيى دةكات .

 
 املراقب اجلوي املؤهل  

 

 ليت سيمارسها.مراقب جوي رامل إجاعم ومؤهعت نافتم تتعلق باإلختصاصات ا
 

( References: Annex 1 ) 

 

15. Rating 
 

An authorization entered on or associated with a licence and 

forming part thereof, stating special conditions, privileges or 

limitations pertaining to such licence. 

 

 ثلةداري  
 

رَيـت و  كـةوة دةك ةتةكة تؤمار دةكرَيت يان بـة ثاشـكؤى مؤَلةتة  ِرَيطة ثَيدانَيكة لةسةر مؤَل
ان كؤتــة دةبَيــت بــة بةشــَيك لــة ِرَيطةثَيدانةكــة ، ســنور دائــةنَيت بــؤ مــةرج يــان مــاف يــ    

 تايبةتةكان كة ثةيوةندى بة  مؤَلةتةكةوة هةبَيت .
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 األهلية
 

د أو قيو اعاتإمتيإذن يدون على اإلجاعم أو يرفق بها ويشكل جزءا منها ، حيد شروط أو 
 خاصة تتعلق باإلجاعم.

 

( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

 

16. Required Communication Performance ( RCP ) Type 
   

A label (e.g. RCP 240) that represents the values assigned to 

RCP parameters for communication transaction time, 

continuity, availability and integrity. 

 

 شَيوازى كردنى ثةيوةندييةكان  
 

ارى بؤ نرخى ديئامازةية  ( RCP 240مؤرَيكى) نيشانةيةكى( ناسينةوةية )وةكو 
ة و ة ماوبكاتى جَيبةجَيكردنى ثةيوةندية ثَيويستةكان  بةراورد بة  بارؤمةترةكان

 بةردةوامى بوون و سةالمةتى ثةيوةنديكردن .
 

 اإلتصاالت املطلويفئة أداء 
 

طلوي تصاالت امل( متثل القيم احملددم لبارومرتات أداء اإل RCP 240بطاقة متييز ) مثل 
 بالنسبة ملدم اإلتصال وإستمراريته ومدى توفره وسعمته. 

 
( References: Annex 6 Part II, Annex 11, Doc 4444 )  
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17. Readback 
     
A procedure whereby the receiving station repeats a received 

message or an appropriate part thereof back to the transmitting 

station so as to obtain confirmation of correct reception. 

 دووبارة خؤَيندنةوة/ خوَيندنةوةيةكى تر
 

 نامةكــةى وَيســتطةيةىِرَيكارَيكــة بةهؤيــةوة وَيســتطةى نَيــردةى نامةكــة داوا دةكــات لــةو   
لـة   ى بةشـَيك وةرطرتوة دووبارة نامةكة خبوَينَيتةوة بة تةواوى يـان دووبـارة خوَيندنـةوة   

 نامةكة بؤ دَلنيا بوون لةوةى كة نامةكةى  بة دروستى وةرطرتوة .
 

 إعادم قراءم الرسالة
 

إجراء يتم من خعله أن تطلب احملطة املرسلة للرسالة من احملطة اليت إستلمم 
لرسالة إعادم قراءم الرسالة بكاملها أو إعادم قراءم جزءا منها  للتأكد من أن ا

 احملطة املستلمة للرسالة قد إستلمتها بشكل صحيح.
 

( References: Annex 10 Volume II ) 

 

18. Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) 
 

A form of ABAS whereby a GNSS receiver processor 

determines the integrity of the GNSS navigation signals using 

only GPS signals or GPS signals augmented with altitude 

(baroaiding). This determination is achieved by a consistency 

check among redundant pseudo-range measurements. At least 

one additional satellite needs to be available with the correct 

geometry over and above that needed for the position 

estimation, for the receiver to perform the RAIM function. 
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 ِروانينى ئامَيرى سةربةخؤ بؤ سةالمةتيى وةرطرتن
 

ن ِرؤكةكافةر لةس وةى سطناَلةكان ,ةوة( ِراستكردنةردنكشَيوازَيكة لة ئامَيرى )ِرَيك
 اوكردنىتةو دامةزراون بةشَيكى تَيداية بؤ ضارةسةركردنى زانيارييةكان و دةستةبةرى

مانطة  ةهؤىبلة سيستمى جيهانى  كةشتييوانى  ئةكات سطناَلة كةشتييوانييةكانى هاتوو
ناالنة سط ودةست كردةكان بؤ ديارى كردنى شوَين ، يان دةستةبةرى ِراستكردنةوةى ئة

ة لئةكةن  ةواوبكات بة زياد بوونى بةرزى )بارؤمةترى(، ئةو ئامَيرانة  سطناآلنةكان ت
 ةو  ،ةودايي م انى ِرَيطةى ثشكنينى  ئةو سنورةى ئةطوجنَيت نَيوان ثَيوانة دووبارةكراوةك

 ةالمةتىسبؤ  بؤ ئةوةى ئامَيرى وةرطرتن هةستَيت بة ئةركى ِروانينى ئامَيرى سةربةخؤ
 ارودؤخيبلة  رطرتن ثَيويستة بةاليةنى كةم ِرَيطةبدرَيت بة مانطَيكى ترى دةستكردوة

 ن.شوَي جيؤمةترى تةندروستدا زياد لة مانطى دةستكردى ثَيويست بؤ مةزةندةكردنى
 

 الرصد اآللي املستقل لسعمة اإلستقبال
 

 بيانـات ال ةملعاجلـ  ورـدم  وفيـه  الطـائرات  مـنت  علـى  مركب اإلشارات تقويم تنو  من معدا

 عـد  الصـناعية  ارباألقم للمعرة العاملي النظام من الواردم املعرية اإلشارات اكتمال تضمن

 كلمـا  املوقـع  يـد لتحد العـاملي  النظـام  إشـارات  تقـويم  تضمن أو املوقع، لتحديد العاملي النظام

 طريـق  نعـ  اتاإلشـار  تلـك  مـن اكتمـال   املعـدات  هـته  وتتأكـد  (. االرتفا  ) البـارومرتي  اعداد
 سـتقبال اال يـؤدي جهـاع   ولكـي  .املـدى  شـبه  على املتكررم القياسات بني التوافق مدى فحص

 وارـد  يفإضـا  صـناعي  قمـر  إتارـة  من البد لسعمة االستقبال املستقل اآللي الرصد وظيفة

 .املوقع رلتقدي الضروري الصناعي القمر إت باإلضافة سليم جيومرتي وضع يف على األقل

 

( References: Doc 9613 )  
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19. Receiving Unit/Controller 
        

Air traffic services unit/air traffic controller to which a message 

is sent. 

Note.— See definition of “sending unit/controller”. 

 

 بةشى وةرطر/ ضاودَيرى وةرطر
 

مةكةى ة ناو ضاودَيرى  ئامسانييةى كبةشى خزمةتطوزارى مجوجؤَلى ئامسانى يان ئة  
 ئاِراستة ئةكرَيت  .

 تَيبينى : سةرجنى ثَيناسةى نَيردةر / ضاودَيرى نَيردةر بدة .
 

 الوردم املستلمة / املراقب املستلم
 

يـة الـتي   وردم خـدمات احلركـة اجلويـة الـيت توجـه اليهـا الرسـالة أو مراقـب احلركـة اجلو         
 توجه اليه الرسالة. 

 نظر تعريف الوردم املرسلة / املراقب املرسلمعرظة : أ

( References: Doc 4444 )  

 

20. Recertification 
      
Certification of an aircraft with or without a revision to its 

certification noise levels, to a Standard different to that to 

which it was originally certificated. 
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 نوَيكردنةوةى بِروانامةى فِرؤكة يان نوَيكردنةوةى مؤَلةتى فرؤكة
 

ــآ طؤِرانكــارى       ــةوة يــان ب ــة  بــة طؤِرانكاريي ــةتى فِرؤكةك ــان مؤَل ــبِروانامــة ي ــي ة ان مؤَلةت
 ئــةو تايبةتةكــةى كــة ثةيوةنــديى بــة ئاســتى ذاوةذاوةوة هةيــة بــة بــةراوردكردن لةطــةلَ  

 دةرضووة. ثَيوةرانةى كة مؤَلةتةكةى لةسةر
 

 جتديد شهادم الطائرم أو جتديد إجاعم الطائرم 
 

صـة بهـا   اعم اخلاشهادم أو إجاعم الطائرم مع تعديعت أو بدون تعديعت على الشهادم أو اإلجـ 
 م. ر الشهادواملتعلقة مبستويات الضوضاء مقارنة مع املعايري اليت مت مبوجبها مت إصدا

( References: Annex 16 Volume I ) 

 

21. Regional Air Navigation Agreement 
      
Agreement approved by the Council of ICAO normally on the 

advice of a regional air navigation meeting. 

 
 ِرَيكةوتنى كةشتييوانى ئامسانيى هةرَيمايةتى

 

ــةت   ــتانى نَيودةوَلـ ــى شارسـ ــراوى فِرينـ ــديى ِرَيكخـ ــة ِرةزامةنـ ى  ICAOى ِرَيكةوتنَيكـ
 .ئةكرَيت لةسةردراوة و لة كؤبونةوةى كةشتييوانى ئامسانيى هةرَيمايةتى واذؤى لةسةر

 

 إتفاق املعرة اجلوية اإلقليمي
 

واليت عـادم   ( ICAOإتفاقية متم املوافقة عليها من قبل منظمة الطريان املدني الدولي ) 
 اإلقليمية. ما يتم التوقيع عليها من خعل إجتما  للمعرة اجلوية

( References: Annex 3 ) 
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22. Regional Air Navigation Plans (ANPs) 
      
Air navigation plans that set forth in detail the facilities, 

services and procedures required for international air 

navigation within a specified area. 

 

 ئامسانيى هةرَيمايةتىثالنى كةشتييواتنى 
 

رةكانى َيكاثالنى كةشتييوانى ئامسانيية كة بةوردى ثَيداويستى و خزمةتطوزارى و ِر
 دا .كراوكةشتييوانى ئامسانى نَيودةوَلةتى ديارى دةكات لة ناو ناوضةيةكى دياري

 

 خط  املعرة اجلوية اإلقليمية
 

لععمــة ادمات  واإلجــراءات خطـ  املعرــة اجلويــة الــيت حتــدد بالتفصـيل التجهيــزات واخلــ  
 للمعرة اجلوية الدولية داخل منطقة حمددم. 

  ( References: Doc 9161 ) 

 

23. Regulated Agent 
      
An agent, freight forwarder or any other entity who conducts 

business with an operator and provides security controls that 

are accepted or required by the appropriate authority in respect 

of cargo or mail. 

 
 بريكارى شارةزا/ لَيهاتوو

 

ني ايش دابئاس بريكارَيك يان باربةرَيك يان هةرقةوارةيةكى تر كة   لةطةَل ئيشثَيكةر
تى ستةآلبكات بؤ بارطة و ثؤستةكان بةثَيى ئةو ِرةزامةندييانةى كة لةاليةن  دة

 بةمتةندةوة داواكراوة .تاي
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 نتظم الوكيل امل
  

طرم ؤمن السيوكيل أو شارن شحنات أو أي كيان آخر التي يقوم بإجناع العمل مع املشغل وي
 ملختصة.ااألمنية للشحنات والديد رسب ما متم املوافقة عليها أو طلبتها  السلطات 

( References: Annex 17 ) 

 

24. Release Of Goods 
    

The action by the customs authorities to permit goods 

undergoing clearance to be placed at the disposal of the persons 

concerned. 

 بةِرَيكردنى كاآل/ طوزةرى كاآلكان
 

كةسانى  يةك بؤكاآل ِرايَيكارييَةكة طومرط ئةجنامى ئةدات بؤ ِرَيطةثَيدان بؤ بةِرَيكردنى
 ناسراو.
 السلع مرور

 

 .إجراء يتم إختاذه من قبل الكمارك للسماح مبرور السلع ات األشخاص املعنني
  

( References: Annex 9 ) 

25. Relief Flights 
      

Flights operated for humanitarian purposes which carry relief 

personnel and relief supplies such as food, clothing, shelter, 

medical and other items during or after an emergency and/or 

disaster and/or are used to evacuate persons from a place where 

their life or health is threatened by such emergency and/or 

disaster to a safe haven in the same State or another State 

willing to receive such persons 
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 طةشتة فرياطوزارييةكان
 

وزارى رياطفضةند طةشتَيكة بةمةبةستى كارى مرؤظدؤستى ِرَيك ئةخرَيت و كارمةندانى 
وَينى شك و هةَلدةطرن لةطةَل ثَيويستييةكانى فريا طوزارى وةك خواردن و جل و ثؤشا

 وارةسات ان كيكتوثِرى داَلدة و كةرةستةى ثزيشكى و شتى تر لةكاتى يان لةدواى قؤناغى 
يان  نيانيان بؤ ضؤَلكردنى شوَينةكان لة دانيشتوان كة مةترسى هةبَيت لةسةر ذيا

ان بؤ يآلت وبارودؤخى تةندروستييان و طوَيزانةوةيان بؤ ناوضةيةكى ئارام لة هةمان 
 وآلتَيكى تر كةِرَيطة بة ثَيشوازييان بدات.

 غاثِةاإلررعت 
 

ثة إلغااض إنسانية حتمل موظفي اإلغاثة وجتهيزات ررعت يتم تشغيلها ألغرا
ررلة عد مبكالطعام واملعبس واملعجيء واملواد الطبية ومواد أخرى خعل أو 
طرا خشكل يالطواريء و/أو الكوارث و/أو لغرض إخعء اإلشخاص من املكان التي 
دولة  يفأو  على رياتهم أو رالتهم الصحية ونقلهم ات مكان آمن يف نفس الدولة

 أخرى توافق على إستقباهلم.

 
( References: Annex 9 ) 
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26. Remote Monitoring and Control System (RMCS) 
       

A system which allows manual or automatic reconfiguration of 

a radar system. The RMCS will also give an overall indication 

of the system status (equipment operational, equipment in 

standby, faults, etc.). The RMCS equipment may have a 

terminal either at the station level or at the ATC centre level 

and often at both levels. 

 لةدورةوة كردنسيستمى ضاودَيرى و ِركَيف
 

لة هةمان  خؤ ,سيستمَيكة ِرَيطة ئةدات بة ِرَيكخستنى سيستمى رادارى بةدةست يان خؤبة
امَيرة ئ ، كاتدا زانياريى طشتى لةسةر بارودؤخى سيستمةكة )ئامَيرةكانى بةطةِرخسنت

وةكى الةكى ت  , دةكرَيت ئةم سيستمة وَيستطةييةدةكةكان ، هةَلةكان ... هتد( ئةدا
ان ي واييدا ى هةهةبَيت لة ناو وَيستطةى سةرةكيدا يان لة  مةَلبةندى ضاودَيرى مجوجؤَل

 لة  ناو هةردوو كياندا  .
 

 نظام املراقبة والسيطرم عن بعد 
 

الـة  ن رعـ نظام يسمح برتتيب النظام الـراداري يـدويا أو طوعيـا كمـا يعطـي بيانـات عامـة        
لنظـام  اون هلـتا  النظام ) أجهزم التشـغيل ، األجهـزم اإلرتياطيـة ، األخطـاء .. اخل ( وقـد تكـ      
 يهما.حمطة طرفية يف احملطة الرئيسية  أو يف مركز مراقبة احلركة اجلوية أو بكل

( References: Doc 9684 ) 

 

27. Remote Pilot 
      
 person charged by the operator with duties essential to the 

operation of a remotely piloted aircraft and who manipulates 

the flight controls, as appropriate, during flight time. 
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 ؤيي ذدوورة فِرؤكةوانى / دور ئا
 

َي ن جَيبـةج كةسَيكى ِراسثَيردراوة لةاليـةن بةطةِرخـةرةوة بـؤ ئـةوةى ئةركـة ثَيويسـتيةكا      
ــة خ  ــات ب ــة مــ     بك ــة ل ــؤنرتؤَلكردنى فِرؤكةك ــة دوورةوة و  ك ــة ل ــتنةكارى  فِرؤكةك اوةى س

 فِرينةكةيدا  .
  التي يقود الطائرم عن بعد  الطيار

 

 تقـاد  شخص مكلف من قبل املشغل للقيام بواجبات ضرورية تتمثـل بتشـغيل الطـائرم الـيت    
عن بعد ويتوت السيطرم على الطائرم خعل فرتم الطريان

 

 
 

( References: Annex 2 ) 
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8. Remote Pilot Station 
     
The component of the remotely piloted aircraft system 

containing the equipment used to pilot the remotely piloted 

aircraft. 

 

 وَيستطةى جَلةوكردنى فِرؤكة لةدوورةوة
 

ــة دوورةوة  , ئــــامَير       ــةوكردنى فِرؤكةكــــة لــ ــتمَيكى تايبــــةت بةجَلــ ــةى سيســ ة   ثَيكهاتــ
 ثَيويستيييةكانى بؤ فِرؤكةوان تَيداية تا بتوانَيت فِرؤكةكة بفرَينَيت.

 

 لطائرم عن بعد قيادم احمطة 
 

قـود  ر الـتي ي مكونات النظام اخلاص بقيادم الطائرم عن بعد يتضمن األجهزم الععمة للطيا
 الطائرم عن بعد.

 
( References: Annex 2 ) 

 

29. Remotely Piloted Aircraft (RPA) 
       
An unmanned aircraft which is piloted from a remote pilot 

station. 

 

 يةك لة دوورةوة جَلةو بكرَيتفِرؤكة
 

 نرَيت(دةسَيفِرؤكةيةكة كةسى تَيدانيية لة وَيستطةى سةركردايةتى فِرؤكةكةوة) هةَل
 ئةفرَينرَيت.
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 اليت تقاد عن بعدطائرم ال
 

طائرم غري مأهولة تتم قيادتها من حمطة قيادم الطائرم عن بعد.

( References: Annex 2 , Annex 7 ) 

 

30. Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) 
        
A remotely piloted aircraft, its associated remote pilot 

station(s), the required command and control links and any 

other components as specified in the type design. 

 

 فِرؤكة لة دوورةوة جَلةوكردنىسيستمى 
 

َل ت لةطةَينرَيناو فِرؤكةكةية كة لةدوورةوة ئةفر جَلةوكردنىركردايةتى و ئامِرازى سة
 ضةند ثَيكهاتةيةكى تر بةثَيى ديزاينةكةى.

 
  منظومة قيادم الطائرم عن بعد 

 

سـب  رمكونـات أخـرى   تتـوفر يف الطـائرم الـيت تقـاد عـن بعـد مـع        وسائل قيـادم وسـيطرم    
 تصميمها.  

 
( References: Annex 2 ) 

 

31. Removal of a Person 
       

Action by the public authorities of a State, in accordance with 

its laws, to direct a person to leave that State. 
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 دوورخستنةوةى كةسَيك
 

ن داوا لة مى ئةدةةجناِرَيكاريَِكة بةثَيى ياساكانى وآلت دةستةَلاتة تايبةتةكان لة وآلتدا ئ
 بكرَيت وآلتةكة بةجآ بهَيَلَيت.كةسَيك 

  

 إبعاد شخص 
 

 مغـادرم  إجراء تتخته السلطات العامة يف الدولة وفقـا لقوانينهـا بـأن تطلـب مـن شـخص      
 تلك الدولة. 

( References: Annex 9 ) 

32. Removal Order 
       

A written order served by a State on the operator on whose 

flight an inadmissible person travelled into that State, directing 

the operator to remove that person from its territory. 

 

 فةرمانى دوورخستنةوة
 

َيت ية ئةكرؤكةفةرمانَيكى نوسراوة لة وآلتةكةوة دةرئةضَيت داوا لةئيشثَيكةرى ئةو فِر
ئةو  تكرَيئة ويستوة  لةسةري ثَيكة كةسَيكى نةخوازراوى لةسةر فِرؤكةكةى طواستؤتة

 كةسة بؤ دةرةوةى سنورى وآلتةكة دوورخباتةوة .
 

 أمر إبعاد
 

ري أمر حتريري يصدر من الدولة يطلب مـن املشـغل الـتي علـى طائرتـه مت نقـل شـخص غـ        
 مرغوي فيه أن يبعد ذلك الشخص ات مكان خارج إقليم الدولة. 

 
( References: Annex 9 )  
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33. Rendering (a Licence) Valid 
       

The action taken by a Contracting State, as an alternative to 

issuing its own licence, in accepting a licence issued by any 

other Contracting State as the equivalent of its own licence. 

 

 طريى بِروانامةيةكى كاراثشت
 

مؤَلةت( )ثَيدان َيطةوآلتى ئةندام ئةجنامى ئةدات وةك بنةماى ِراستاندنى ِرِرايَيكارييَةكة 
ة يان ِروانامرى بيان ئةو ِرَيطةثَيدانةى كةلةاليةن وآلتَيكى ئةندامى ترةوة دةرضوة لةب

 مؤَلةتى وآلتةكةى خؤى.
 

 إعتماد ) ترخيص أو شهادم ( سارية املفعول 
 

ن دولة مدرم صديق الرتخيص أو الشهادم  الصاإجراء تتخته دولة متعاقدم يتم مبوجبه ت
 .متعاقدم أخرى لتكون بديع عن الرتخيص أو الشهادم اخلاصة الصادرم عنها

 
( References: Annex 1 ) 

 
34. Rendering (a Certificate of Airworthiness) Valid 
       
The action taken by a Contracting State, as an alternative to 

issuing its own Certificate of Airworthiness, in accepting a 

Certificate of Airworthiness issued by any other Contracting 

State as the equivalent of its own Certificate of Airworthiness. 
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 ثشتطريى كارايي )بِروانامةى تؤكمةيى هةوايى( 
 

ةيةكى ِروانامنى بة وآلتى ئةندام وةك بنةما كار دةكات  بة ِراستاندئةو ِرايَيكاريةية ك
ة ليةى كة نامةتؤكمةيى هةوايى كة لة وآلتَيكى ترى ئةندامدا دةرضوة لة برى ئةو بِروا

 وآلتةكة خؤيدا دةرضوة.
 

 تماد ) شهادم جدارية جوية ( سارية املفعول إع
 

لة ن دوادم جدارم جوية صادرم مإجراء تتخته دولة متعاقدم يتم مبوجبه تصديق شه
  الشهادم اخلاصة الصادرم عنها. متعاقدم أخرى لتكون بديع عن 

 
( References: Annex 8 ) 

 

35. Rendering Valid 
    
The action by a Contracting State of issuing a validation of a 

licence or certificate issued by another Contracting State as an 

alternative to the issuance of its own licence or certificate. 

 

 بِرياردان لةسةر دروستى 
 

دروسـتى   ان لةسـةر ئةو ِرَيكارة ية كة يةكَيك لة وآلتانى ئةندام دةيكاتة بنةما بـؤ بِريـار د  
كى َلــةتَيمؤ بِروانامةيـةك يــان مؤَلـةتَيك كــة دةركرابَيــت لـة وآلتَيكــى تــرى ئةنـدام لــةبرى    

 تايبةت يان بِروانامةيةكى دةرضوو لةاليةن وآلتةكة خؤيةوة.
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 بالصعرية اإلقرار
 

 صـادر  يصتـرخ  أو شـهادم  بصعرية مبوجبه املتعاقدم الدول إردى ُتقر  التي اإلجراء هو

 .نهاع الصادرم اخلاصة الشهادم أو اخلاص الرتخيص عن كبديل أخرى متعاقدم دولة عن

 
( References: Doc 8335 ) 

 

36. Rental of Premises 
   
The right to occupy certain defined premises or a specific area 

of land against payment of a fee. 

 

 بةكرَيطرتنى تةالرَيك يان باآلخانةيةك
 

 كىان زةويــةيــمــايف بــةكارهَينانى تــةالرَيك يــان باآلخانةيــةكى ديــاريكراو يــان ِرووبــةرَيك  
 دياريكراو بةرانبةر ثَيدانى كرَييةك.

    

 إستئجار مبنى
 رق شغل مبنى حمدد معني أو مسارة أرض حمددم مقابل دفع رسم. 

 
 ( References: Doc 9562 ) 

 

37. Repetitive Flight Plan (RPL) 
       
A flight plan related to a series of frequently recurring, 

regularly operated individual flights with identical basic 

features, submitted by an operator for retention and repetitive 

use by ATS units. 
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 ثالنى دووبارةكراوةى فِرين
 

 ةِرَيك وبـ ثالنَيكى فِرؤكةوانييـة بـؤ زجنريةيـةك لـة طةشـت كـة هاوشـَيوةن لـة ِرووكةشـدا          
ت كةش ئـةكا ك لة دواى يةك   ، ئيشـثَيكةرَيك ثالنةكـة ثَيشـ   ثَيكى ضةندجارةئةبَيتةوة ية

ــة     ــةكاربهَينرَيت الى يةكـ ــةك بـ ــة دواى يـ ــةك لـ ــت و يـ ــتدا بثارَيزرَيـ ــة بةردةسـ ــا لـ كانى تـ
 خزمةتطوزاري مجوجؤَلى ئامسانى .

 
 خطة الطريان املكررم 

 

بقة طاسية متخطة طريان لسلسلة من الررعت املنفردم اليت تتكرر بإنتظام وهلا مسات أسا
ــة ل    ــة اجلوي ــا وتســتخدمها بصــ  ، يقــدمها املشــغل ات ورــدات خــدمات احلرك فة تحــتفظ به

 متكررم.
( References: Annex 2, Doc 4444 ) 

 

38. Reporting Point 
      
A specified geographical location in relation to which the 

position of an aircraft can be reported. 

Note.— There are three categories of reporting points: ground-

based navigation aid, intersection and waypoint. In the context 

of this definition, intersection is a significant point expressed as 

radials,bearings and/or  distances from ground-based 

navigation aids. Areporting point can be indicated as “on 

request” or as “compulsory”. 
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 خاَلى ثَيِراطةياندن / ئاطاداركردنةوة
 

 شوَينى نينىشوَينَيكى جوطرافى )سروشتى( ديارى كراوة  لة ئامساندا ئاماذةية بؤ زا
 فِرؤكةيةك .

 تَيبينى : سآ جؤر خاَلى ثَيِراطةياندن هةية:
ةدا خاَلى َيناسةيةم ثشتييوانى زةمينى ، خاَلى يةكرتبِر و خاَلى سةر ِرَيطا ، لياريدةرى كة

امَيرى رى لة ئن دويةكرتبِر خاَلَيكى طرنطة ئاماذةى ثَيدةدرَيت وةك تيشك يان ئاراستة يا
دن( يان داواكر كاتى،  ئةم خاَلةدةكرَيت خاَلى ثَيراطةياندن بَيت ) يةوةكةشتييوانى زةمين

 اطةياندنى ناضارى( بَيت.خاَلى )ثَيِر
 

 نقطة اإلبعغ
 

 موقع جغرايف معني ينسب اليه موقع الطائرم. 
 من نقاط اإلبعغ :هناك ثعثة أصناِف  -معرظة. 

طـة  مساعد معري أرضي  ،  نقطة تقاطع و نقطة طريق وضمن جمـال هـتا التعريـف نق    
ي هـاع معرـ  جأو مسافة مـن  /التقاطع هي  نقطة هامة يتم التعبري عنها كشعا  أو إجتاه  و

 ة. غ إلزاميأرضي ونقطة اإلبعغ هته ميكن أن تكون نقطة إبعغ عند الطلب أو نقطة إبع

 
( References: Annex 2, Annex 3, Annex 4, Annex 11, Doc 

4444, Doc 9432 ) 

 

39. Required Communication Performance (RCP) 
      
 A statement of the performance requirements for operational 

communication in support of specific ATM functions. 
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 داواكراوةكان يةثةيوةنديِراييكردنى  
 

ة ماجنخستنة بؤ ئاجَيبةجَيكردنى ثةيوةندييةكانى بةطةِر ةكانىمةرج  ديايكردنى
 دياريكراوةكانى بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى ئامسانى.

 
االت املطلويأداء اإلتص

 

 ية.ركة اجلوبيان شروط أداء اإلتصاالت التشغيلية املتبعة يف مهام حمددم يف إدارم احل

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

Doc 4444 ) 

 

40. Required Navigation Performance (RNP) 
         
A statement of the navigation performance necessary for 

operation within a defined airspace. 

Note.— Navigation performance and requirements are defined 

for a particular RNP type and/or application. 

 

 ِراييكردنى كةشتييوانيى  ثَيويست
 

 ا .ياريكراودجَيبةجَى كردنى كةشتييوانى  فِرؤكةوانى لة بوارَيكى هةوايى د
ان بؤ : كةشتييوانى و ثَيويستييةكانى ديارى ئةكرَيت بؤ جؤرَيك ي 1تَيبينى  

 بةكارهَينانَيك بؤ كةشتيوانى داواكراو.
 ؤرَيكىَيت بؤ ج: جَيبةجَيكردنى كةشتييوانى و ثَيويستييةكانى ثَيناسة ئةكر 2تَيبينى 

 و جَيبةجَيكردنةكانى. RNPديار لة كةشتييوانى داواكراو 
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 املطلوي   املعري األداء
 

 .حمدد جوي جمال يف للطريان بيان عن األداء املعري 

ي املعر داءة: يتم حتديد األداء املعري ومتطلباته لنو  أو إستخدام معني لألمعرظ
 املطلوي

ــة.  ــو  م    –معرظ ــة لن ــه معرف ــن األداء املعرــي   األداء املعرــي ومتطلبات ــني م ــوي اع ملطل
(RNP وتطبيقا )ته

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

Doc 9365, Doc 9688 )  

 

41. Rescue 
      
An operation to retrieve persons in distress, provide for their 

initial medical or other needs, and deliver them to a place of 

safety. 
 

 كردنفرياكةوتن / ِرزطار
 

 سـتيان بـة  ثِرؤسةى ِرزطاركردنى ئةو كةسانةية كة ِرووبـةرووى مةترسـى دةبنـةوة و ثَيوي   
 وَينَيكىخزمةتطوزارى تةندروستى سةرةتايى و ثَيويستيي تر هةية و طةيانـدنييان بـؤ شـ   

 ئارام .
 

 اإلنقاذ
 

 ليـة هلـم  عملية إنقاذ األشـخاص اللـتين يتعرضـون ات خطـر وتقـديم اخلـدمات الطبيـة األو       
 واإلرتياجات األخرى ونقلهم ات مكان آمن. 

 
( References: Annex 12 ) 
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42. Rescue Coordination Centre 
       
A unit responsible for promoting efficient organization of 

search and rescue services and for coordinating the conduct of 

search and rescue operations within a search and rescue region. 

 مةَلبةندى هةماهةنطى فرياكةوتن / ِرزطاركردن
 

 وى طـةِران  , بـؤ خزمـةتطوزار   داِرَيـك خسـتنَيكى باشـ    لـة بةشَيكى بةرثرسة لة هةَلمةتَيك 
ِران و فرياكـةوتن و هةماهـةنطى كردنــى كردةكـانى طـةِران و فرياكــةوتن لـة  ناوضـةى طــة      

 فرياكةوتن.
 

يق اإلنقاذمركز تنس
 

جراء إسيق وردم مسؤولة عن النهوض بالتنظيم الكفء خلدمة البحث واإلنقاذ ، وعن تن
 عمليات البحث واإلنقاذ يف داخل إقليم البحث واإلنقاذ. 

 
( References: Annex 3, Annex 11, Annex 12, Doc 4444 ) 
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43. Rescue Subcentre (RSC) 
      
A unit subordinate to a rescue coordination centre, established 

to complement the latter according to particular provisions of 

the responsible authorities. 

 

 ةَلبةندى فرياكةوتنلقى م
 

ةاليـةن  ريكراو لبةشَيكة سةر بة مةَلبةندى فِرياكةوتن دائةمةزرَيت بةثَيى ِرَيسايةكى ديـا 
تنى دةســتةآلتة تايبــةت مةنــدةكان بــؤ مةبةســتى ثشــتيوانى كردنــى مةَلبةنــدى فرياكــةو  

 سةرةكى .
 

مركز اإلنقاذ الثانوي
 

 املختصـة  ب  معينـة مـن قبـل السـلطات    وردم تابعة ملركز اإلنقاذ يتم تأسيسها طبقا لضـوا 
 لغرض دعم مركز اإلنقاذ الرئيسي.  

 
( References: Annex 12 ) 

 

44. Rescue Unit 
       
A unit composed of trained personnel and provided with 

equipment suitable for the expeditious conduct of search and 

rescue. 

 

 بنكةى فرياكةوتن
 

بؤ  طوجناو َيكىبةشَيكة ثَيك هاتوة لة ضةند كةسَيكى ِراهَينراو و لةطةَل ضةند ئامَير
 جَيبةجَيكردنى خَيرايى طةِران و فرياكةوتن.
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وردم اإلنقاذ

ى نقـاذ علـ  وردم مكونة من أشخاص مدربني ومزودم باملعدات املناسـبة للقيـام بالبحـث واإل   
وجه السرعة.

( References: Doc 4444 )  

 

45. Resolution 
        

Ability of a system to distinguish between two or more targets 

in close proximity to each other both in rage and bearing 

(azimuth). 

 تواناى جياكردنةوة/ ناسينةوة
 

ى لةيةكرت ياترزتواناى سيستمَيك بؤ  ناسني يان جياكردنةوة لة نَيوان دوو ئامانج يان 
  بن بةدورى و بة ئاِراستة  . نزيك

 

 قدرم على التمييزال
 

  اإلجتاه.قدرم املنظومة على التمييز بني هدفني أو أكثر قريبة من بعضها باملسافة و
 

46. Restricted Area 
       
An airspace of defined dimensions, above the land areas or 

territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is 

restricted in accordance with certain specified conditions. 
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 ناوضةى كؤت كراو / سنوردار/ بةسرتاو
 

لةسةر  يان كايةيةكى ئامسانيية بة ِرووبةرَيكى دياريكراو لةسةر ناوضةيةكى وشكانى
د َيى ضةنبةث يدا فِرينى فِرؤكةكان سنوردارةناوضةيةكى دةريايى وآلتة ئةندامةكة تَي

 مةرجَيكى دياريكراو .
 

قيدماملنطقة امل
 

تي يكـون  لدولة الـ جمال جوي ذو أبعاد حمددم فوق املناطق اليابسة أو فوق املياه اإلقليمية ل
 فيه طريان الطائرات مقيدا وفقا لشروط حمددم.  

 

 
 

( References: Annex 2, Annex 11, Annex 15 ) 
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47. Revenues From Non-Aeronautical Sources 
 

Any revenues received by an airport in consideration for the 

various commercial arrangements it makes in relation to the 

granting of concessions, the rental or leasing of premises and 

land, and free-zone operations, even though such arrangements 

may in fact apply to activities that may themselves be 

considered to be of an aeronautical character (for example, 

concessions granted to oil companies to supply aviation fuel 

and lubricants and the rental of terminal building space or 

premises to aircraft operators). Also intended to be included are 

the gross revenues, less any sales tax or other taxes, earned by 

shops or services operated by the airport itself. 

 

 داهاتى سةرضاوةكانى تر )بةدةر لة فِرؤكةوانى (
 

ى كة ةكانهةر داهاتَيك فِرؤكةخانة دةستى دةكةوَيت بةرانبةر ضاالكيية بازرطانيي
ر و ةالطرتنى ت ثةيوةندييان هةية بة بةخشينى مؤَلةتةكان و بةكرآ طرتن ، بةكرآ

ة ى تر  كاالكزةوييةكان ، كارى ناوضة ئازادةكان ، سةرةِراى ئةم ضاالكييانة هةندآ ض
نى بة سوتةمة دانىهاوشَيوةى فِرؤكةوانني )ئةو مافانة دةدرَيت بة هةندآ كؤمثانيا بؤ ثَي

ى رَيطرتنبةك فِرؤكةكان و مةوادى ِرؤن سازى  , وةك منونةش بؤ بةطةِرخةرى فِرؤكةكان
نة داهاتا ئةو ثاركةكان يان تةالرةكان )نوسينطةكان( لة ناو  )تَيرميناَل((، هةروةها

يانةى زاريئةطرَيتةوة كة لةشوَينة بازرطانييةكان دةست دةكةوَيت يان ئةو خزمةتطو
 فِرؤكةخانة جَيبةجَيى ئةكات يان باجى فرؤكةكان يان هةر باجَيكى تر .
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قة بالطرياناإليرادات من مصادر غري متعل
 

ق مبـنح  يمـا يتعلـ  أي إيرادات يتلقاها املطار مقابل خمتلف الرتتيبات التجارية الـيت يضـعها ف  
غم أن هـته  حلرم ، راإلمتباعات ، واإلستئجار ، والتأجري للمباني واألرض ، وعمليات املناطق ا

طـابع   طة هلانشأالرتتيبات قد  تنطبق يف احلقيقة على األنشطة اليت قد تعتد يف رد ذاتها 
شـحيم ،  واد  التالطريان ) اإلمتياعات املمنورة لشركات النف  لتزويد الطائرات بـالوقود ومـ  
ملثال ( الى سبيل وإستئجار املسارات أو املباني داخل مبنى حمطة املطار ملشغلي  الطائرات ع
ت الـيت  دماو اخلـ أ. ويشمل ذلك أيضا اإليرادات اإلمجالية الـيت حتققهـا  احملـعت التجاريـة ،     

 يشغلها املطار ناقصا أي ضريبة مبيعات ، أو أي ضرائب أخرى.
  

( Reference : Doc 9562 ) 

 

48. Reversal Procedure 
       
A procedure designed to enable aircraft to reverse direction 

during the initial approach segment of an instrument approach 

procedure. The sequence may include procedure turns or base 

turns. 

 

 ِرَيكارةكانى فِرينى ئاِراستةى ثَيضةوانة
 

اســتةى ن بــؤ ئاِرضــةند راييَيكارييَةكــة دانــراوة تــا فِرؤكــةكان بتــوانن ئاِراســتةكانيان بطــؤِر
 ونــةوةىكبثَيضـةوانة لـة قؤنـاغى نزيكبونـةوةى ســةرةتايى كـة لـة ميـانى ِرَيكارةكـانى نزي        

 كـات  يـان  ئامَيريداية و ئةم كردةية بة شـَيوةيةكة كـة فِرؤكةكـة  ضـةند خوالنةوةيـةك ب     
 خوالنةوة لةسةر شَيوةى سوِرانى بنكةيي .
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 سياقات الطريان عكس اإلجتاه 
 

قـري  ررلة التسياقات مصممة لتمكني الطائرات من تغيري إجتاهها باإلجتاه املعاكس خعل م
و أسـتدارات  التقري اآللي وقـد تتضـمن هـته العمليـة القيـام بعـدم إ       اإلبتدائي ضمن سياقات

 اإلستدارم على هيئة دوران القاعدم. 
 

 
 

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

 

49. Risk Management 
        
The systematic application of management procedures and 

practices which provide border inspection agencies with the 

necessary information to address movements or consignments 

which represent a risk. 
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 بةِرَيوةبردنى مةترسييةكان
 

ويست بة  يارى ثَيجآبةجآكردنَيكى دروست بؤ رَيسا و ِرَيكارة كارطَيِرييةكان و ثَيدانى زان
ــةكان وِركَيفــ    ــاودَيرَيكردنى مجوجؤَل ــؤ ض ــنور ب ــةر  س ــكنينى س ــةو ريَِكخراوةكــانى ثش ى  ئ

 ةترسني .باروبارطانةى كة مةترسى دروست دةكةن يان جَيطةى م
 

إدارم املخاطرم
 

علومـات  ودية باملالتطبيق املنظم للسياقات واإلجراءات اإلدارية وتزويد دوائر التفتي  احلد
 الضرورية ملراقبة التحركات والشحنات اليت ميكن أن تشكل خطر. 

 
( References: Annex 9 ) 

 

50. RNAV Operations 
       
Aircraft operations using area navigation for RNAV 

applications. RNAV operations include the use of area 

navigation for operations which are not developed in 

accordance with this manual. 

 

 RNAVثِرؤسةكانى كةشتييةوانى دةظةر 
 

كة  كارةةخستنى كردةى خستنةكارى فِرؤكةكانة بة سيستمى كةشتييوانى دةظةر،  كردة
ة  قانةى كو دةسيستمى كةشتييوانى دةظةريش ئةطرَيتةوة ئةطةر داشنةنرابَيت بةثَيى  ئة

 لةم بةَلطةيةشدا  هاتووة .
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املنطقة معرة عمليات
 

 ة بنظاماملشغل العمليات تشمل وهي .املنطقة معرة بنظام الطائرات تشغيل عمليات

 .الدليل هتا نصوص جبمبو نشأت قد تكن مل انٕ رتى و املنطقة معرة
 

( References: Doc 9613 )  

   
 

51. RNAV System 
 

A navigation system which permits aircraft operation on any 

desired flight path within the coverage of station-referenced 

navigation aids or within the limits of the capability of self-

contained aids, or a combination of these. An RNAV system 

may be included as part of a flight management system (FMS). 
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 شتييوانيى دةظةرسيستمى كة
 

ى ةوانكى فِرؤكـ سيستمَيكى كةشتييوانيية ِرَيطةئةدات فِرؤكةيةك خبرَيتةكار لة هةر ئاسـتيَ 
يـان لـة    دا لة ناوضةى  ثةخشـى ياريـدةرة كةشـتييوانييةكانى  ناوضـةى كؤتـايى     دياريكراو

 وودايـة ،  مةوداى تواناى ياريـدةدةرة سـةربةخؤكان ، يـان لةهـةر ئاوَيتةيـةك لـةو دوو مة      
دنى خبرَيتــة نـاو سيســتمى بــةِرَيوةبر  RNAVدةتوانرَيـت سيســتمى كةشـتييوانى دةظــةر   

 و ببَيت بة بةشَيك لةو سيستمة .  FMSطةشتةكةوة 
 

 املنطقة معرة نظام
 

 غطيةت نطاق  داخل يف مستصوي طريان مسار أي يف الطائرم تشغيل يتيح معري نظام

 بني توليفة أي يف ة، أواملستقل املساعدات نطاق يف أو النهائية يف املنطقة املعرية املساعدات

 ليشكل جلويةا الررلة نظام إدارم يف املنطقة معرة نظام إدراج وميكن .النطاقني هتين

 .منه جزءا

( References: Doc 9613 ) 

  

52. RNP Operations 
    
 Aircraft operations using an RNP system for RNP navigation 

applications. 

 

 ثرؤسةكانى كردنى كةشتييوانى )داواكراو(  

ئةكات بة  بةجَيجَي ئةو كردة فِرؤكةوانييانةية كة ثَيويستييةداواكراوةكانى كةشتييوانى
 بةكارهَينانى سيستمى جَيبةجَيكردنى كةشتييوانى داواكراو )ثَيويست(.
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 املطلوي املعري األداء عمليات
 

 املعرـي  ألداءا نظـام  باسـتخدام  املطلـوي  املعري األداءبيقات عمليات الطريان اليت تنفت تط

 .املطلوي
 

( References: Doc 9613 )   

 

53. RNP Route 
   
An ATS route established for the use of aircraft adhering to a 

prescribed RNP navigation specification. 

 

 ( ثَيويستِرَيرةوى تةرخان بؤ كةشتييوانى)داواكراو
 

ةفِرَين ئنةى تيا ِرَيرةوَيكى ئامسانيية سةربةخزمةتطوزارييةكانى ئامسانى تةنها ئةو فِرؤكا
 اكراو(.كة ثابةندن بةجؤرة خةسَلةتَيكى تايبةت بة كردنى كةشتييوانى ثَيويست )داو

 

 املطلوي املعري لألداء املخصص اجلوي قيالطر
 

 بفئات مةامللتز الطائرات إال هيف ريتط ال ةياجلو احلركة خلدمات تابع جوي قيطر 
 .املطلوي املعري لألداء احملددم املواصفات

 
( References: Doc 9613 )   
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54. RNP System 
       
An area navigation system which supports on-board 

performance monitoring and alerting. 

 
 سيستمى كةشتييوانى داواكراو )ثَيويست(

 

ةأل نةكة لةطـ سيستمَيكة بؤ كةشتييوانى دةظةر بة ئامَيرةكانى  تآبينيكردنى جَيبةجَيكرد
 دةركردنى ئاطاداري بؤ هةَلةكان لة سةر فِرؤكةكة.

   

 املطلوي املعري داءاأل نظام
 

 منت على ألخطاءا  إت هاتيالتنب واصدار األداء رصد معدات شملي املنطقة ملعرة نظام  

   .الطائرم
( References: Doc 9613 ) 
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55. RNP Type 
     
A containment value expressed as a distance in nautical miles 

from the intended position within which flights would be for at 

least 95 per cent of the total flying time. 

Example.— RNP 4 represents a navigation accuracy of plus or 

minus 7.4 km (4 NM) on a 95 per cent containment basis. 

 
 شَيؤازى كردنى كةشتييوانى داواكراو

 

اوةى م َيت كة وازرميلى دةريايى ,  لةو شوَينةوة  دةخ بة ةكةبِرى تَيثةِرينى ماوةى طةشت
 ى ماوةى طةشتةكة كةمرت نةبَيت . %95لة  تيايدا فِرينةكة

يان   +ة )بةواتاى  كةشتييوانى يةكسانة ب RNP 4ى كةشتييوانى ةممنونة: جؤرى ضوار

 ينكةىةِرذةى  تَيثى  ئةوةى  ِرَييةبنةما ئةو ميلى دةريايى(  لةسةر 4(كيلؤمةتر ) 7,4 -
 بَيت. 95%

  

فئة األداء املعري املطلوي
 

لطريان فيه عل مدم اقيمة إرتواء متثل املسافة باألميال البحرية إبتداءا من املوقع املعتزم ج
 باملئة من مدم الررلة.  95ال تقل عن 

 7,4ة تسـاوي  ( معناه أن دقـة املعرـ   RNP 4)  4مثال: األداء املعري املطلوي من الفئة 
.باملئة 95رها أميال حبرية ( بالزائد أو الناقص على أساس نسبة إرتواء قد 4لومرت   ) كي

( References: Doc 4444 ) 
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56. Route Segment 
      
A route or portion of route usually flown without an 

intermediate stop. 

 كةرتَيكى ِرَيطةكة/ ِرَيِرةوةكة
 

لة  ستانَيك لة  ِرَيطةيةك كة  فِرؤكةكة تيا ئةفِرَيت بآ وةِرَيطةيةك يان بةش
 .وَيستطةيةكى نَيوةندا 

 

 طريِقالقطعة 
 

طريق أو قطعة طريق عادم ما يتم التحليق فيه دون توقف

( References: Annex 10 Volume II ) 

57. Runway 
    
A defined rectangular area on a land aerodrome prepared for 

the landing and take-off of aircraft.; 

 فِرطة 
 

ــاريكراوة   ِر ــانى دي ــةيية الك ــةرَيكى الكَيش ــةك   ووب ــةر ِرووى فِرؤكةخانةي ــة  س ــكانى ل ى وش
 ئامادةكراوة بؤ نيشتنةوة و فِرينى فِرؤكةكان.

املدرج
 

 عها. مسارة مستطيلة حمددم األبعاد يف املطار الدي ومعدم هلبوط الطائرات وإقع
 

( References: Annex 2 , Annex 3 , Annex 4, Annex 11, Annex 

14 Volume I, Doc 4444, Doc 9157 Part 1 ) 
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58. Runway End Safety Area (RESA) 
       
An area symmetrical about the extended runway centre line and 

adjacent to the end of the strip primarily intended to reduce the 

risk of damage to an aeroplane undershooting or overrunning 

the runway.  
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 ؤتايى فِرطةناوضةى بَى خةوشى ك
 

كى ربةستَيض بةئةو ناوضةيةية لة دةورى درَيزكراوةى هَيَلى ناوةراستى فِرطةوةية , هي
 كان يانؤكةتيانيية مةبةستةكةى بؤ كةم كردنةوةى مةترسيية لةكاتى نزيكبوونةوةى فِر

 ئةو فِرؤكانةى فِرؤكةخانة بةجآ  ئةهَيَلن.

 
 درِج املنهايِة يف  مينةاألنطقة امل
 

 املخـاطر  ول إمتداد اخل  املنصف للمدرج خالية من العوائق الغـرض منهـا تقليـل   منطقة ر
 ر.در املطااليت ميكن أن تتعرض هلا الطائرات اليت تتقري للهبوط يف املطار واليت تغا

 
( References: Annex 14 Volume I ) 
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59. Runway Guard Lights 
      
A light system intended to caution pilots or vehicle drivers that 

they are about to enter an  

active runway. 

 ِرووناكيةكانى ثاراستنى فِرطة
 

ةى ةوة لةوَيتاطا ئةهَينسيستمَيكى ِرووناكيية فِرؤكةوان و شؤفَيرى ئؤتؤمبيلةكان بةئ
 ِرين يافبؤ  خةريكة يان نزيكة بطةنة ناو ئةو فِرطةيةى لةو كاتةدا بةكارئةهَينرَيت

 نيشتنةوة.
 

 درِجامل ة أو هايةأضوية رارِس
 

  ملستخدم.نظام إنارم حيتر الطيارين وسواق املركبات من أنهم على وشك دخول املدرج ا
 

( References: Annex 14 Volume I) 
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60. Runway-Holding Position 
        
A designated position intended to protect a runway, an obstacle 

limitation surface, or an ILS/MLS critical/sensitive area at 

which taxiing aircraft and vehicles shall stop and hold, unless 

otherwise authorized by the aerodrome control tower. 

Note.— In radiotelephony phraseologies, the expression 

“holding point” is used to designate the runway-holding 

position. 

 شوَينى ضاوةِروانى ثَيش فِرطة
 

ورى ردنى سنرى كة بؤ مةبةستى ثارَيزطاريكردنى فِرطة يان ثارَيزطايكراوشوَينَيكى ديار
يار كى هةستضةيةراستنى شوَينَيكى شلؤق يان ناوِرووكارى يةكَيك لة بةربةستةكان يان ثا

 ، MLS و سيستمى نيشتنةوةى مايكرؤويظى ILSلة سيستمى نيشتنةوةى ئامَيرى 
نةدا ةو شوَيلرؤن َيرةوةكان دةثَيويستة لةسةر فِرؤكةكان يان ئةو ئؤتؤمبيالنةى لةسةر ِر

 ت.آ ئةدابوةسنت و ضاوةِروان بن تا ئةو كاتةى قولةى ضاودَيرى ِرَيطةيان ث
)خاَلى  ةوترَيتى ئثَي دا: ئةم ناوضةية لة بانطةوازة تةلةفَونيية بيََََِِِتةلةكّان تَيبينى

 ضاوةِروانى(.
املدرج قبل االنتظار موقع

 

 هايـة  وأ العوائـق،  مـن  احلـد  أسـطح  أرد هاية أو املدرج، هاية منه الغرض معني مكان

 وجيـب  ،امليكروويفي اهلبوط ولنظام اآللي اهلبوط لنظام رساسة منطقة ررجة أو منطقة

 برج هلا يصرح مل ما عنده، تتوقف وتنتظر أن املمر السائرم على املركبات أو الطائرات على

  .ذلك خبعف املطار مراقبة
عسلكي )نقطة ال باهلاتف للمخاطبة االصطعرية التعابري يف املوقع هتا يسمى — معرظة

 اإلنتظار (.
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( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 

4444, Doc 9365) 

 
 

61. Runway Incursion 
       
Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect 

presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area 

of a surface designated for the landing and take-off of aircraft. 

 

 تَيثةِراندنى فِرطة
 

ــةكردنى نــاوادةى فِرؤك    ةيــةك يــانهــةر ِرووداوَيــك لــة فِرؤكةخانــةدا بكةوَيتــةوة لــة جوَل
ن ة تايبـةت ن كةسـَيك بـؤ ناوضـةى ثـاِرَيزراوى ئـةو شـوَينة ِرووثؤشـانةى كـ        ئؤتؤمبيلَيك يـا 

 .take-offبةنيشتنةوةى فِرؤكةكان يان هةَلطةِرانيان 
 إخرتاق املدرج

 

نطقـة  أي ردث يف املطار ينطوي على وجود غري صـحيح لطـائرم أو مركبـة أو شـخص يف امل    
 احملمية من سطح خمصص هلبوط الطائرات وإقععها. 

( References: Doc 4444 ) 
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62. Runway Visual Range ( RVR) 
      

The range over which the pilot of an aircraft on the center line 

of a runway can see the runway surface markings or the lights 

delineating the runway or identifying its center line. 

 

 ينينى سةر فِرطةمةوداى)قةمضى( ب
 

ــةوة و لةســةر درَيــذكراوةى         ــةوان دةتوانَيــت لــة ئامسان ــةو ماوةيةيــة كــة  فِرؤك هَيَلــى  ئ
يـان   ى فِرطـة ناوةِراستى فِرطةوة نيشـانةكانى سـةر فِرطـة يـان ئـةو ِرووناكيانـةى ئـةم الوال       

 فِرطة ببينَيت . هَيَلى ناوةِراستىِرووناكيةكانى سةر 
 

املدرج على الرؤية مدى
 

 سطح ععمات نهاأن يرى م املدرج حمور على املوجودم الطائرم لقائد ميكن اليت سافةامل  

 .ملدرجا حمور حتدد اليت األنوار أو املدرج رافيت اليت حتدد األنوار أو املدرج

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

Part III, Annex 11, Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9328, 

Doc 9365, Doc 9432 ) 
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63. RVSM Approval 
      
 The term used to describe the successful completion of 

airworthiness approval and operational approval (if required). 

 

 ثشت بةندى اليةنى كةمى )ئايةخى (نزمى بؤ جياكردنةوةى ستونى
 

 يتؤكمـةي   ئةم دةستةواذةية بةكارئةهَينرَيت بؤ نيشان دانى تةواوكردنى سةركةوتوانةى
 . خسنت )ئةطةر داواكراوبو(و ثشتطريى بةطةِر-فِرؤكةوانى 

 
 الرأسي للفصل املخفض األدنى احلد اعتماد

 

 ) إذا  تشغيلال واعتماد بنجاح الطريان صعرية  اعتماد إكمال لوصف ملصطلحا يستخدم  

 كان مطلوبا، (.
 

( References: Doc 9574 )  

 

 



 

860 

 

-  S  - 
                                                

1. Safe Forced Landing 
      
 Unavoidable landing or ditching with a reasonable expectancy 

of no injuries to persons in the aircraft or on the surface. 

 

 نيشتنةوةى ناضاريى ئارام
 

ــارى كـــة ناتوانرَيـــت نـــةكرَيت ) ئـــةبَى بكرَيـــت( , بَيئـــةوةى    ــنيشـــتنةوةيةكى ناضـ يض هـ
 ان بن.كةسَيكيش لةو كةسانةى ناو فِرؤكةكةدان يان ئةوانةى لةسةر زةوين تووشى زي

 

ي اآلمناإلجبار بوطهلا
 

ن علـى  هبوط إجباري ال ميكن جتنبه مع توقع مقبول بعدم رصول إصابات لألشخاص التي
منت الطائرم أو على األرض

( References: Annex  6 Part I and Part III ) 

2. Safety 
     
The state in which risks associated with aviation activities, 

related to, or in direct support of the operation of aircraft, are 

reduced and controlled to an acceptable level. 

 سةالمةتى / بَيوةيى
 

 ردةكانىة ك( لدِرةوشَيكة تَييدا مةترسى كةمدةكرَيتةوة بؤ ئاستَيكى طوجناو )ثةسةن
 كان  .ؤكةفِرؤكةوانيدا وابةستة  بة بةطةِرخستنى ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤى فِر
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 السعمة 
 

قـة بتشـغيل   ن املتعلاحلالة اليت يتم فيها تقليل اخلطر ات املستوى املقبول يف عمليات الطـريا 
الطائرات.

( References: Annex 19 ) 

 

3. Safety Management System (SMS) 
      
A systematic approach to managing safety, including the 

necessary organizational structures, accountabilities, policies 

and procedures. 

 سيستمى بةِرَيوةبردنى بَيوةيى
 

رى ةيكةث بةرنامةيةكى دامةزراوةيية بؤ بةِرَيوةبردنى سةالمةتى )بَيوةيى( , كة 
 . ةتةوِرَيكخستنةكان , لَيثرسينةوة , سرتاتيج و ِرَيكارة ثَيويستةكان دةطرَي

 

 السعمةنظام إدارم 
 

ت اإلجــراءانهــج منــتظم إلدارم الســعمة يشــمل اهلياكــل التنظيميــة واملســاءلة والسياســات و   
الضرورية.

( References: Annex  6 Part I and Part III, Annex 11, Annex 14 

Volume I, Doc 4444 ) 

 

4. Safety Performance 
      
A State or a service provider’s safety achievement as defined 

by its safety performance targets and safety performance 

indicators. 
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 ِراييكردنى سةالمةتى )بَيوةيى(
 

ــة  ــوةيى(     /ئــــةو بارودؤخةيــ ــةالمةتى )بَيــ ــة بةهؤيــــةوة ســ ــةو خزمةتةيــــة كــ ــان ئــ يــ
انى ةكـ ذامائ دةستةبةردةكرَيت بةثَيى ئةوةى كة  لة ئاماجنةكانى دابينكردنى سةالمةتى و

 سةالمةتى دياريكراوة.
 

السعمةأداء 
 

مة قيـق السـع  احلالة أو اخلدمة اليت من خعهلا تتحقق السـعمة وفقـا ملـا مـبني بأهـداف حت     
 ومؤشرات أداء السعمة.

 
( References: Annex 19 ) 

 

5. Safety Performance Indicator 
     
A data-based parameter used for monitoring and assessing 

safety performance. 

 

 نيشاندةرى  سةالمةتى
 

 .ةالمةتىسندنى ةتية بةكارئةهَينرَيت بؤ ضاودَيرى و هةَلسةنطاى بنةِرةكزانيارييضةند 
 

السعمةمؤشر أداِء 
 

بيانات أساسية تستخدم ملراقبة وتقييم أداء السعمة

( References: Annex 19 ) 
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6. Safety Performance Target 
  
The planned or intended objective for safety performance 

indicator(s) over a given period. 

 ئاماجنى ِراييكردنى سةالمةتى
 

ــة   ــة نةخش ــةو ئاماجن ــؤ ثيشــ    ئ ــت ب ــت دابينبكرَي ــةنياز بَي ــة ب ــان  ك ــراوةية ي اندانى بؤكَيش
 ِراييكردنى سةالمةتى لة ماوةيةكى دياريكراودا.

السعمةهدف أداِء 
 

 اهلدف املخط  له أو املنوي حتقيقه ملؤشر أداء السعمة خعل فرتم معينة. 
 

( References: Annex 19 ) 

 

7. Safety-Sensitive Employees 
       
Persons who might endanger aviation safety if they perform 

their duties and functions improperly. This definition  includes, 

but is not limited to, teaching air crew, cabin crew , aircraft 

maintenance personnel, air traffic controllers and security 

screeners. 
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 كارمةندة هةستيارةكانى سةالمةتى   
 

ن كةكائةو كةسانةن ئةطةر ئةركةكانيان بة دروستى بةجى نةهَينن سةالمةتى فِرؤ
دةخةنة مةترسييةوة ، ئةم ثَيناسةية دةستةى تةكنيكى فِرين و دةستةى 

نى و امسائخزمةتضييةكان و كارمةندانى ضاكسازى فِرؤكةكان ، ضاودَيرانى مجوجؤَلى 
 ةرانى ئاسايش دةطرَيتةوة .ثشكن

 

املهمون بالسعمة  املوظفون
 

 بطريقة مووظائفه مهامهم أدوا إذا للخطر الطريان سعمة يعرضوا قد التين األشخاص هم

 وأفـراد  املضـيفني  وطـاقم  الفـين،  القيـادم  طـاقم  مـثع،  التعريـف،  هـتا  ويشـمل  .غري سليمة

 .األمن ياجلوية، ومفتش احلركة ومراقيب الطائرات، صيانة
 

( References: Doc 9654 ) 

 

8. Satellite-Based Augmentation System (SBAS) 
     

A wide coverage augmentation system in which the user 

receives augmentation information from a satellite-based 

transmitter. 

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

Volume I, Chapter 3. 

 سيستمى هةوايى بؤ ِراستكردنةوةى سطناَلةكان/ ضاكردنيان
 

ك  وةيةسيستمَيكة بؤ ِرَيكخستنةوةى ئةو سطناآلنةى كة ثةخشةكةى فراوانة بةشَي
اَلة يية سنطنياركةسَيك كةثَيويست بكات سوود لة كايةى ئامسانى وةربطرَيت دةتوانَيت زا

انةوة ردةكلة ئامَيرى نَيردةرةوة وةربطرَيت كة بة مانطة دةست ك  ِرَيك كراوةكان
 بةسرتاوة .
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بةرطى    10لة ثاشكؤى زمارة      SBASتَيبينى: زانيارى لة سةر كاركردنى سيستمى  
 دا هاتووة .  3يةكةم بةشى  

  

 اإلشارات لتقويم الفضائي النظام
 

 أن اجلوي باجملال للمنتفع يتسنى حبيث النطاق واسعة تغطيته اإلشارات لتقويم نظام

 .الصناعية باألقمار متصل إرسال جهاع من اإلشارات تقويم يستقبل معلومات
 

 لثالث  .اجمللد    اجلزء ا 10ورد فى امللحق رقم  SBASمعرظة: اداء املنظومة  
  

( References: Doc 8168 Volume II, Doc 9613 ) 

 
9. Satisfactory Evidence 
      
A set of documents or activities that a Contracting State accepts 

as sufficient to show compliance with an airworthiness 

requirement. 
 



 

866 

 

 رةباوةرثَيكسةملَينةر يان  بةَلطةى 
 

ة كن داوة يياكؤمةَلَيك بةَلطة و ضاالكيية كة وآلتى ئةندام ِرةزامةندى لةسةر ثشتطري
 مةيىهيضى ترى ناوَيت بؤ نيشاندانى سنورى ثابةندبون بة ثَيويستييةكانى تؤك

 هةواييةوة.
 

 الدليل املقنع
 

رها كافيـة  ا بإعتبات أو الفعاليات اليت وافقم الدولة املتعاقدم على إعتمادهجمموعة املستندا
 لبيان مدى اإللتزام مبتطلبات اجلدارم اجلوية. 

 
( References: Annex 8 ) 

 
10. Sea Clutter 
      
Unwanted primary radar reflections from sea. Varies with sea 

state.  

 

 يىذاوةذاوى)هاذةى( دةريا
 

 كة PSR رةكىكاردانةوةى ثَيضةوانةى نةخوازراوى دةريايية لةسةر ِرادارى طةِرانى سة
 بةثَيى طؤِرانكاريى بارودؤخى دةريا دةطؤِردرَيت.

 

 التشوي  البحري
 

ر.الة البحاإلنعكاسات البحرية على الرادار البارث األولي واليت تتغري تبعا لتغري ر

( References: Doc 8071 Volume III ) 
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11. Search 
     
An operation normally coordinated by a rescue coordination 

centre or rescue subcentre using available personnel and 

facilities to locate persons in distress. 

 

 طةِران
 

ى ياكةوتنفر دىئةو ثرؤسانةية  لةاليةن مةَلبةندى هةماهةنطى فرياكةوتن يان مةَلبةن 
ى ازانةالوةكى هةماهةنطييان بؤ دةكرَيت بة بةكارهَينانى ئةو كةس و ئامِر

 بنةوة .ى دةلةبةردةستداية بؤ دياريكردنى شوَينى ئةو كةسانةى كة ِرووبةِروى مةترس
 

 البحث
 

ثانوي نقاذ العمليات يتم التنسيق بشأنها من قبل مركز تنسيق اإلنقاذ أو من قبل مركز اإل
ضون تين يتعرن األشخاص الخدام األشخاص املتواجدين والوسائل املتوفرم لتحديد أماكبإست

 للخطر. 
( References: Annex 12 ) 

 

12. Search And Rescue Aircraft 
        
An aircraft provided with specialized equipment suitable for the 

efficient conduct of search and rescue missions. 

 

 فِرؤكةي طةِران و فرياكةوتن
 

كـانى  سـتى كردة فِرؤكةيةكة بة تةواوى ئامَير و ئامِرازى تايبةتةوة   طوجناوبَيت بـؤ مةبة 
 طةِران و فرياكةوتن.
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 طائرم البحث واإلنقاذ
 

طائرم جمهزم مبعدات خاصة مناسبة ألغراض عمليات البحث واإلنقاذ.

( References: Annex 12) 

 

13. Search And Rescue Facility 
         
Any mobile resource, including designated search and rescue 

units, used to conduct search and rescue operations. 

 

 ئامِرازةكانى طةِران و فرياكةوتن
 

ة ك يشةوةةوتنهةر سةرضاوةيةك كةجبوَليت و بطوازرَيتةوة بة يةكةكانى طةِران و فرياك
 بؤ جَيبةجَيكردنى كردةكانى طةِران و فرياكةوتن بةكاردةهَينرَيت.

 

 وسائل البحث واإلنقاذ
 

بحــث أي مصــدر متنقــل مبــا يف ذلــك ورــدات البحــث واإلنقــاذ يســتخدم إلجــراء عمليــات ال  
واإلنقاذ.

( References: Annex 12 ) 

14. Search And Rescue Region (SRR) 
        
An area of defined dimensions, associated with a rescue 

coordination centre, within which search and rescue services 

are provided. 
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 ناوضةى طةِران و فرياكةوتن
 

ة ةوتنناوضةيةكة بةِرووبةرَيكى دياريكراو سةر بة مةَلبةندى هةماهةنطى فرياك
 ثَيشكةش ئةكرَيت.خزمةتطوزارى طةِران و فرياكةوتنى تيا 

 

 منطقة البحث واإلنقاذ
 

 ذ.واإلنقا منطقة ذات أبعاد حمددم تابعة ملركز تنسيق اإلنقاذ تقدم فيها خدمات البحث

 
( References: Annex 12 ) 

 

15. Search And Rescue Service 
      
The performance of distress monitoring, communication, 

coordination and search and rescue functions, initial medical 

assistance or medical evacuation, through the use of public and 

private resources, including cooperating aircraft, vessels and 

other craft and installations. 

 

 خزمةت طوزارييةكانى طةِران و فرياكةوتن
 

ــدانى    ــةوةى  ئةجنامـ ــتئـ ــاودَيري ثرِ  ةثَيويسـ ــؤ ضـ ــةوت  بـ ــةِران و فرياكـ ــةكانى طـ ن و ؤسـ
ــةوتن و      ــةِران و فرياكــ ــة طــ ــةكان بــ ــة تايبةتــ ــةنطى و ئةركــ ــةكان و هةماهــ ثةيوةندييــ

ــتى    ــؤَلكردنى تةندروس ــان ض ــةرةتاييةكان ي ــكيية س ــة  ثزيش ــكردنى يارمةتيي ــة  ثَيشكةش ب
ــة ل   ــاوةكان و ئـــةو يارمةتييانـــةى كـ ــلبـــةكارهَينانى  هـــةموو سةرضـ و  ةاليـــةن ئؤتؤمبيـ

 فِرؤكةكان و هةر شتَيكى ترةوة ثَيشكةش دةكرَين .
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 خدمات البحث واإلنقاذ
 

اصـة  وظـائف اخل تنفيت املتطلبات املتعلقة مبتابعة عمليات البحـث واإلتصـاالت والتنسـيق وال   
دام عل إسـتخ خـ بالبحث و اإلنقاذ وتقديم املساعدات الطبية األوليـة أو اإلخـعء الطـيب مـن     
املركبـات  طائرات واملصادر العامة واخلاصة مبا فيها املساعدات اليت ميكن أن تقدم من قبل ال

 وغريها من التجهيزات.

( References: Annex 12 ) 

16. Search And Rescue Services Unit 
      
A generic term meaning, as the case may be, rescue 

coordination centre, rescue subcentre or alerting post. 

 

 يةكةى خزمةت طوزاريى طةِران و فرياكةوتن
 

ــان    ــةنطى فرياكةوتنـــة يـ ــة مةبةســـتةكةى مةَلبةنـــدى هةماهـ دةســـتةواذةيةكى طشـــتى يـ
ان يـ كردنـةوة  مةَلبةندى فرياكةوتنى الوةكيية يان مةَلبةندى ثؤستةية كة ِرةوشـى ئاطادار 

 اية .دورياكردنةوةى تَي
 

 لبحث واإلنقاذاوردم خدماَت 
 

 و الديـد أمصطلح عام ميكن أن يقصـد بـه مركـز تنسـيق اإلنقـاذ أو مركـز اإلنقـاذ الثـانوي         
 التي يتضمن رالة إنتار أو حتتير.

( References: Annex 3 ) 

 



 

871 

 

17. Search And Rescue Unit 
        
A mobile resource composed of trained personnel and provided 

with equipment suitable for the expeditious conduct of search 

and rescue operations. 

 

 يةكةى طةِران و فرياكةوتن
 

ــادة       ــةواوةوة  ئام ــامِرازى ت ــراو و   ئ ــانى ِراهَين ــة كةس ــوآلو ب ــاوةيةكى ج ــؤ  بسةرض ــت  ب َي
 ئاسانكارى  كردةكانى طةِران و فرياكةوتن.

 
 وردم البحث واإلنقاذ

 

حـث  قل يتضمن أشخاص متدربني جمهزين مبعدات مناسـبة لتسـهيل عمليـات الب   مصدر متن
واإلنقاذ.

( References: Annex 12 ) 

18. Secondary Frequency 
     
The radiotelephony frequency assigned to an aircraft as a 

second choice for air-ground communication in a 

radiotelephony network. 

 لةرةلةرى الوةكى )دووةم(
 

ــتى دابينكردنــــى        ــؤ مةبةســ ــت بــ ــةرخان دةكرَيــ ــة تــ ــديى ِراديؤيــ ــةثؤلَيكى ثةيوةنــ شــ
 او تـؤِرى نثةيوةندييةكانى ئامسان بة زةمني وةك يةدةك و جَيطريةوةى  شةثؤىل سةرةكى 

 ثةيوةندييةكانى ِراديؤيى .
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 الرتدد الثانوي
 

بـديل  كأرض مع الطائرات  –إلتصاالت جو موجة إتصاالت راديوية  ختصص لغرض تأمني ا
 عن املوجة الرئيسية ضمن شبكة اإلتصاالت الراديوية.

( References: Annex 10 Volume II ) 

 
19. Secondary Radar 
 

    A radar system wherein a radio signal transmitted from the 

radar station initiates the transmission of a radio signal from 

another station. 

 

 ِرادارى الوةكى)تةواوكار(
 

ادارةوة و ِرَيسـتطةى  ية سطناَلى بَيتةىل ِراديؤيى نَيردراو وةرئةطرَيت لـة و يسيستمَيكى ِرادار
 لةطةَليشيدا سطناَلةكة ئةنَيرَيت.

  

الرادار الثانوي

 ا. إرساهل دار ويشر  يفنظام راداري يستقبل اإلشارات العسلكية املرسلة من حمطة الرا
 

( References: Doc 4444 ) 
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20. Secondary Surveillance Radar (SSR) 
 

A surveillance radar system which uses transmitters/receivers 

(interrogators) and transponders. 

Note.— The requirements for interrogators and transponders 

are specified in Chapter 3. 

 

  ِرادارى طةِرانى الوةكى
 

ان ةمينيةكرة زية ثشت ئةبةستَيت بة ئامَيبينينطَيرسيستمَيكى   ِرادارى ) سوسةكارية( 
 .(  و ئامَيرةكانى وةآلمدةربؤ ناردن و/ وةرطرتن )ئامَيرى وةآلم دةرةوة

 

 ة بةَشىلدةر : ثَيويستة تايبةتةكان بؤ سيستمى وةآلم ثَيدةر وسيستمى وةآلم تَيبينى
 سَيَيةم دا دياريكراوة.
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 الرادار البارث الثانوي
 

 سـتجوبة ( منظام إستطع  راداري يعتمد على أجهزم أرضية لإلرسال واإلسـتقبال ) أجهـزم   
 وعلى أجهزم جميبة. 

ــات اخلاصــة مبنظومــة املســتجوي ومنظومــة اجمليــب مبينــة يف ال    مع فصــل رظــة : املتطلب
 الثالث.  

 
( References: Annex 10 Volume IV, Doc 4444 ) 

 

21. Secondary Surveillance Radar (SSR) System 
   
A radar system which transmits coded interrogations to aircraft 

transponders in various modes and receives coded replies. 

 

 سيستمى ِرادارى طةِرانى الوةكى
 

ثــةخش  )بةكؤدةكانى( سيســتمى وةآلمــدةرةوةشــفرةييةكانىسيســتمَيكى ِرادارييــة وةآلمــة 
 فرةييشــئــةكات لــة فِرؤكةكــةوة بةشــَيوازى جيــاواز و لــة هــةمان كاتــدا وةآلمــى) بــةكؤد(  

  وةرئةطرَيت.
 

 ث الثانويالباررادار نظام ال
 

م فـة ويسـتل  نظام راداري يبث إستجوابات مشفرم ملنظومـة اجمليـب يف الطـائرم بأمنـاط خمتل    
 منها إجابات مشفرم. 

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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22. Secondary Surveillance Radar (SSR)Transponder 
       
A unit which transmits a response signal on receiving an SSR 

interrogation. The term is a derivative of the words transmitter 

and responder. 

 

 سيستمى وةآلمدةرةوة بؤ ِرادارى طةِرانى الوةكى
 

ادارى ِرئـةكات لـة سيسـتمى     يانثةخشـ راستةو خـؤ   وةآلمةكان  سيستمَيكة كاتى وةرطرتين
  دن و وةرطرتنى وشةكانةوة دةرئةبِردرَيت.طةِرانى الوةكى و لة ِرَيطةى نار

 

منظومة اجمليب للرادار البارث الثانوي
 

ون انوي ويكمنظومة تبث إجابات عند إستعمها إستجوابات من منظومة الرادار البارث الث
 التعبري عن طريق إرسال وإستعم كلمات. 

 
( References: Doc 8071 Volume III, Doc 9684 ) 
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23. Security 
       
Safeguarding civil aviation against acts of unlawful 

interference. This objective is achieved by a combination of 

measures and human and material resources. 

 ئاساييش
 

وسـت و  اوى نادرثاراستنى فِرينى شارستانى لةهةر كردةوةيةكى ) تَيكدةرانة( ِرَيطةثَينةدر
 ت.ةجآئةكرَيئةم ئاماجنة لةِرَيطةى كةس و كؤمةَلَيك ِرَيكار و سةرضاوةى مادييةوة جآب

 

 األمن
 

عل مشــروعة ويــتم حتقيــق هــتا اهلــدف مــن خــهايــة الطــريان املــدني مــن أي أفعــال غــري 
 العنصر البشري وجمموعة إجراءات ومصادر مادية. 

 
( References: Annex 17 ) 

 

24. Security Audit 
       
An in-depth compliance examination of all aspects of the 

implementation of the national civil aviation security 

programme. 

 

 ثشكنينى ئاساييش
 

 ئاسايشــى ثشــكنينَيكى ناضــارى ) زؤرة ملــَى(ى ورد لــة ِرَيطــةى جَيبــةجَيكردنى بةرنامــةى 
 فِرينى شارستانى نيشتمانييةوة ثةيِرةو ئةكرَيت.
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األمينتدقيق ال
فحص عميق ملزم من خعل تطبيق برنامج أمن الطريان املدني الوطين

( References: Annex 17 ) 

 

25. Security Control 
       
A means by which the introduction of weapons, explosives or 

other dangerous devices, articles or substances which may be 

used to commit an act of unlawful interference can be 

prevented. 

 

 ىضاودَيرى يان )ِركَيفى( ئاساييش
 

ؤ بـ ةقةمـةنى   تئامِرازانةية كة بةهؤيانةوة قةدةغةى هَينانة ناوةوةى ضـةك و  ئةو ِرَيطاو 
 ونـــاو واَلت ئـــةكرَيت يـــان هـــةر مادةيـــةك يـــان هـــةر ئامرازَيـــك كـــة مةترســـى هـــةبَيت 

 بةكاربهَينرَيت بؤ كردةوةى تَيكدةرانة و ناياسايى .
 
 أو املراقبة األمنيةسيطرم ال
 

ي وسـائل  واد أو أمنع إدخال األسلحة واملتفجرات أو م الوسائل أو الطرق اليت من خعهلا يتم
 خطر أخرى اليت ميكن أن تستخدم يف أفعال التدخل غري املشرو . 

 
( References: Annex 17 ) 
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26. Security Equipment 
      
Devices of a specialized nature for use, individually or as part 

of a system, in the prevention or detection of acts of unlawful 

interference with civil aviation and its facilities. 
 

 ئامَير و ئامرازةكانى ئاساييش
 

نـاو   ن يـان لـة  خاوةنِرةوشى( تايبةتـة  يـان بـة تـةنها بةكارئـةهَينريَ     ذمارةيةك ئامِرازى  )
وبـارى  سيستمَيكدا بةمةبةستى قةدةغـة كـردن يـان ثشـكنينى كـردةوة نابـةجَيكان بـة كار       

 فِرؤكةوانى شارستانى و ئامِرازةكانى.
 

 األمنيةجهزم املعدات أو األ
 

شـف  كلغـرض منهـا منـع أو    أدوات ذات مواصفات إسـتخدام خاصـة مفـردم أو ضـمن النظـام ا     
 أفعال التدخل غري املشرو  بشؤون الطريان املدني ووسائله.  

 
( References: Annex 9) 
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27. Security Inspection 
       
An examination of the implementation of relevant national civil 

aviation security programme requirements by an airline, 

airport, or other entity involved in security. 
 

 ثشكنينى ئاساييش
 

 ى شارسـتانى ئاستى  ثةيِرةوكردنى بةرنامةى ئاساييشـى فِرؤكـةوان  زانينى  ثشكنينَيكة بؤ 
نى انى اليــةلةاليــةن كؤمثانياكــانى فِرؤكــةوانى و فِرؤكةخانــةكان و اليةنــة ثةيونديــدارةك 

 ئاسايشةوة.
 

 يمِناألتفتي  ال
 

ر ن واملطـا فحص مدى اإللتزام بتطبيق برنامج أمن الطريان املدني من قبـل شـركات الطـريا   
 واجلهات األخرى املعنية باجلانب األمين. 

 

( References: Annex 17 ) 
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28. Security Restricted Area 
       
Those areas of the airside of an airport which are identified as 

priority risk areas where in addition to access control, other 

security controls are applied. Such areas will normally include, 

inter alia, all commercial aviation passenger departure areas 

between the screening checkpoint and the aircraft, the ramp, 

baggage make-up areas, including those where aircraft are 

being brought into service and screened baggage and cargo are 

present, cargo sheds, mail centres, airside catering and aircraft 

cleaning premises. 
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 ناوضةى ئاساييشى قةدةغة / كؤتكراوى ئاساييش
 

لة  رنطةناوضةيةكى  ط , يكراوةية كة دياركةناوضةكانى بةشى ئامسانى فِرؤكةخانة
كارى  ردنىناوضةمةترسيدارةكان و ضةند ئامِرازَيكى زياترى تياية بؤ كاتى جآبةجآك

 ضاودَيريكردنى ئاساييش . 
كانى ة خاَلةوة لئةو ناوضانة تةواوى شوَينةكانى ِرؤيشتنى طةشتياران و ِرَيوا ئةطرَيتة

ن بؤ ِرؤكةكافانى لةطةَل طؤِرةثانى وةست ثشكنينى كؤَل  و بارطةى طةشتياران بؤ فِرؤكةكة
و  ؤَلةكانك و ناوضةكانى كؤكردنةوةى بار و كؤَلة طةيشتوةكان   و ناوضةى ثشكنينى كاآل

 بارطة و ثؤستةكان .
 

 أمنيا نطقة احملظورمامل
 

ن ريـث  مـ منطقة يف اجلانب اجلوي مـن املطـار مت حتديـدها علـى أنهـا منطقـة ذات أولويـة        
ة أخرى. يها وسائل سيطرم إضافية من خعل تطبيق وسائل سيطرم أمنياملخاطر وتتوفر ف

 متعـة ات تشتمل هته املناطق عادم على مجيع مناطق مغادرم املسافرين من نقطة فحص األ
ــا منــاطق وقــوف الطــائ      رات الطــائرم و ســارة وقــوف الطــائرات ومنــاطق األمتعــة مبــا فيه

 ومناطق فحص األمتعة والشحنات والديد .
 

( References: Annex 17 ) 

 

29. Security Survey 
       
An evaluation of security needs including the identification of 

vulnerabilities which could be exploited to carry out an act of 

unlawful interference, and the recommendation of corrective 

actions. 
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 ئاساييشىِروثَيوى 
 

ى كة وازانةة الهةَلسةنطاندنى ثَيويستيية ئاسايشييةكان لةطةَليدا دياريكردنى ئةو خاَل
ةو ِرَيكار كردن ب اردةلَييانةوة دةتوانرَيت كردةوةى نابةجَيى ناياسايى بكرَيت لةطةَل ِراسث

 و ِراستكردنةوانانةى كة ثَيويستة بكرَين .
 
يمِناألسح امل
 

لتنفيـت   منية بضمن ذلك حتديد نقاط الضعف اليت ميكن أن تسـتغل تقييم لإلرتياجات األ
 أفعال التدخل غري املشرو  وتوصية باإلجراءات التصحيحية الواجب إختاذها. 

 
( References: Annex 17 ) 

 

30. Segregated Parallel Operations 
        
Simultaneous operations on parallel or near-parallel instrument 

runways in which one runway is used exclusively for 

approaches and the other runway is used exclusively for 

departures. 

 

 كردة تةريبة لَيك جياكان
 

كان كة ريبةة تةريبةكان يان شَيوة تةيضةند كردةيةكى هاوكاتة لةسةر فِرطة ئامَيري
ةنها ةى تر تطةكئةهَينرَيت بؤ كردةةكانى نزيكبونةوة و فِرتةنها يةك فِرطة تَيدا بةكار

 بةكارئةهَينرَيت بؤ كردةكانى بةجآهَيشنت.
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املنفصلة املتواعية العمليات
 

 ارـد و مـدرج  يسـتخدم  ريـث  متواعيـة  شبه أو آلية متواعية مدارج على متزامنة عمليات 

 .ماملغادر لعمليات رصريا اآلخر املدرج يستعمل بينما االقرتاي رصريا لعمليات
 

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

Volume I and Volume II, Doc 9643 ) 

 

31. Semi-Mixed Parallel Operations 
      
Simultaneous operations on parallel or near-parallel instrument 

runways in which one runway is used exclusively for 

departures while the other runway is used for a mixture of 

approaches and departures, or one runway is used exclusively 

for approaches while the other runway is used for a mixture of 

approaches and departures. 

 
 تَيكةَلكردة تةريبة شَيوة تَيكةَلةكان / نيوة

 

ةكان كـة  ضةند كردةيةكى هاوكـاتن لةسـةر فِرطـة ئامَيرييـة تةريبـةكان يـان شـَيوة تةريبـ        
رَيت ارئةهَينتةنها يةك فِرطة بةكارئةهَينرَيت بؤ كردةى بةجآهَيشنت و فِرطةكةى تر بةك

ؤ كـردةى  بؤ تَيكةَلةيةك لة ثرؤسةى نزيكبونـةوة و بةجآهَيشـنت يـان فِرطةيـةك تـةنها بـ      
 جآهَيشنت.ؤسةكانى نزيكبونةوة و بةو فِرطةكةى تر بؤ تَيكةَلةيةك لة ثِرنزيكبونةوة 
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املختلطة شبه املتواعية العمليات
 

 ج واردمدر يستخدم ريث متواعية شبه أو متواعية آلية على مدارج متزامنة عمليات هي

 واملغادرم، اياالقرت عمليات من اآلخر خللي  املدرج يستخدم بينما املغادرم لعمليات رصريا

 خللي  خراملدرج اآل يستخدم بينما االقرتاي لعمليات رصريا وارد تستخدم مدرج ريث أو

 . واملغادرم االقرتاي عمليات من
 

( References: Doc 9643 ) 

 

32. Sending Unit/Controller 
     
Air traffic services unit/air traffic controller transmitting a 

message. 

Note.— See definition of “receiving unit/controller”. 

 

 بةشى نَيردةر/ ضاودَيرى نَيردةر
 

ة مسانيةية ئايةكةيةكى خزمةتطوزاري ئامسانيية  نامةيةك دةنَيرَيت يان ئةو ضاودَير 
 كة نامةيةك دةنَيرَيت.

 تَيبينى : سةرجنى ثَيناسةى )يةكةى وةرطر / ضاودَيرى وةرطر(.

 
سلة / املراقب املرسلالوردم املر

 

رسـل  يوردم خـدمات احلركـة اجلويـة الـيت ترسـل رسـالة أو مراقـب احلركـة اجلويـة الـتي           
 رسالة. 

 معرظة : أنظر تعريف " الوردم املستلمة / املراقب املستلم "
 

( References: Doc 4444 ) 
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33. Series of Flights 
        
Series of flights are consecutive flights that: 

  a) begin and end within a period of 24 hours; and 

  b) are all conducted by the same pilot-in-command. 

 (فِرين ) لةطةشت  يةك لةزجنرية
  

 ئةمانةى تَيداية: ة كةزجنريةيةك لة طةشت
 . يان دَيت كات ذمَيردا دةست ثآ دةكةن و كؤتاي 24ئةو طةشتانةى كة لة ماوةى  -أ

 سةرجةم ئةو طةشتانة لةاليةن هةمان كابتنةوة جآبةجآ دةكرَيت. -ب
 

 ررعِتالسلسلة 
  

 تتضمن سلسلة الررعت اآلتي : 
 ساعة  و  24اليت تبدأ وتنتهي خعل الررعت  .أ

 مجيعها تقاد من قبل نفس قائد الطائرم. .ي
( References: Annex 6 Part III ) 

 

34. Serious Incident 
         

An incident involving circumstances indicating that there was a 

high probability of an accident and associated with the 

operation of an aircraft which, in the case of a manned aircraft, 

takes place between the time any person boards the aircraft 

with the intention of flight until such time as all such persons 

have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes 

place between the time the aircraft is ready to move with the 

purpose of flight until such time as it comes to rest at the end of 

the flight and the primary propulsion system is shut down. 
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Note 1.— The difference between an accident and a serious 

incident lies only  in the result.                

  Note 2.— Examples of serious incidents can be found in 

Attachment C. 

 ةكة(قورس ةكة)كاريطةرة ِرووداو 
  

كردةى  لةطةَل ةبَيتئاماذة بة ِرووداوَيك ئةدات ثةيوةندى ه ةوةبارودؤخَيك بةِرووداوَيكة 
َيوان كة لة نداوةخستنةكارى فِرؤكةيةك لةو كاتةى فِرؤكةوان فِرؤكةكة ئةخاتة طةِر، ِروو

ر و سةسةركةوتنى هةركةسَيك بؤ فِرؤكةكة  بة مةبةستى فِرين تا دابةزينى هةمو
بوونى ئامادة اوةىمن لة كاتى فِرؤكةى بآ فِرؤكةوان  ِرووداوةكة لة نَيوان نشينةكان ، يا

ى ى سيستمنةوةفِرؤكةكة بؤ فِرين تا ضركةساتى وةستانى فِرؤكةكة دواى فِرين و كوذاند
 ثاَلنانى سةرةكى.

ةجنامدا كاريطةر تةنها لة ئ ِرووداوىو  قةومان: جياوازى لة نَيوان  1تَيبينى 
 دةردةكةوَيت.

 راوةتةوة.ك( منونةى ِرووداوة كاريطةرةكان ِروون 2: لة ثاشكؤى ذمارة ) 2بينى تَي
أو املؤثرم اجلدية واقعةال
  

تشـغيل   واقعة تتضمن ظروف تشري ات أن هناك إرتمال كبري بوقو  رادث مرتب  بعمليـة 
د أي بني صـعو  الطائرم والتي هو يف رالة كون الطائرم يقودها طيار يقع يف الوقم احملصور

الـة كـون   شخص ات الطائرم بقصد الطريان ات وقم نزول مجيـع هـؤالء األشـخاص أمـا يف ر    
 م للحركـة الطائرم ال يقودها طيار يقع يف الوقـم احملصـور بـني حلظـة كـون الطـائرم جـاهز       

    سي فيها.بهدف الطريان رتى حلظة توقفها بعد إنتهاء الطريان وغلق نظام الدفع األسا
 . يكمن يف النتائج فق  الواقعة اجلدية ادِث واحلختعف بني اإل -. 1 ةعرظم

.Cميكن إجيادها يف املرفق اجلديِة  وقائعأمثلة ال -. 2عرظ م
( References: Annex 13 ) 
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35. Serious Injury 
        

An injury which is sustained by a person in an accident and 

which: 

a) requires hospitalization for more than 48 hours, 

commencing within seven days from the date the 

injury was received; or 

b) results in a fracture of any bone (except simple 

fractures of fingers, toes or nose); or 

c) involves lacerations which cause severe haemorrhage, 

nerve, muscle or tendon damage; or 

d) involves injury to any internal organ; or 

e) involves second or third degree burns, or any burns 

affecting more than 5 per cent of the body surface; or 

f) involves verified exposure to infectious substances or 

injurious radiation. 

 

 ةكى  سةخت ) قورس(يك يان زامداريبريندارية
  

 بريندارييةك  كة كةسَيك لة ئةجنامى ِرووداوَيك توشى ئةبَيت كة :
ت ثـآ  كات ذمَير و دةسـ  48تر لة ياثَيويست بة ضارةسةر بكات لة نةخؤشخانة  ز -أ

 سةرةتاى بريندارييةكةوة يان لة   دارؤذ 7بكات لة 

ان سـوك لـة ثةجنـةكانى دةسـت يـ     ببَيتة هؤى شكاندنى ئَيسكَيك )جطـة لـة شـكانى     -ب
 ثةجنةكانى ثآ يان لوت( يان 

ن ببَيتــة هــؤى دِرانــدن بــةهؤى خــوَين بــةربوونى زؤر يــان دِرانــدنى دةمــار يــا          -ت
 بةستةرةكان يان ماسولكةكان يان .

 ببَيتة هؤى تووش بوونى هةر ئةندامَيكى هةناوى بة برينداربوون يان  -ث
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ة سـةر  يـان هـةر سـوتانَيك كاربكاتـ     ببَيتة هؤى سـوتان لـة ثلـةى دوو يـان سـَييةم       -ج
 جةستةى يان. %5زياتر لة 

 ببَيتة هؤى بةركةوتن بة تةنة مةعدةنييةكان يان تيشكى برينداركةر. -ح
 

 أو املؤثر  اجلرح اجلدي
 

 جرح يتعرض له الشخص نتيجة رادث والتي : 
ول سـاعة تبـدأ خـعل سـبعة أيـام مـن تـأري  رصـ         48يتطلب ععج باملستشفى ألكثـر مـن   

 رح , أو اجل
 أو بع القـدمني ) ما عدا الكسور البسيطة يف أصابع اليدين أو أصـا  عظميؤدي ات كسر يف أي 

 األنف( ، أو

  ج. يؤدي ات متزق بسبب نزف راد أو متزق العصب أو األوتار أو العضلة ، أو
 د. يؤدي ات إصابة أي عضو داخلي  روح ، أو 

 5ر مـن  ى أكثـ و الثالثـة أو أي رـروق تـؤثر علـ    هـ. يـؤدي ات رـروق مـن الدرجـة الثانيـة أ     
 أو باملائة من اجلسم ،

 واد معدنية أو إشعاعات جاررة.  ح. يؤدي ات التعرض مل
( References: Annex 13, Annex 18, Annex 19 ) 
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 36. Shoreline 
       

A line following the general contour of the shore, except that in 

cases of inlets or bays less than 30 nautical miles in width, the 

line shall pass directly across the inlet or bay to intersect the 

general contour on the opposite side. 

 ؤخى دةرياِر
 

 ةنداو وةو كهَيَلَيكة بة دواى هَيَلى كنتؤرى سةرةكى ِرؤخى دةريادا دةِروات جطة ل
خؤ َلة  ِراستةوميلى دةريايى كةمرتن , ثَيويستة ئةو هَي 30ثَيضانةى كة ثانيةكةيان لة 

ة لة تؤرةى كةو كنى طشتى ئو ثَيضيانةدا بِروات تا ئةطاتةوة بة  هَيَلو بةسةر ئةو كةندا 
 دواييةوة دَيت .
 خ  الشاطيء

  

قـل  ن الـيت ي خ  يتبع خ  الكفاف  ) الكونتور ( العـام للسـارل بإسـتثناء األلسـنة واخللجـا     
 صـل خبـ   عرضها عن ثعثني مـيع حبريـا ريـث جيـب أن يقطعهـا هـتا اخلـ  مباشـرم ليو        

 الكفاف العام التي يليه. 
( References: Doc 4444 ) 

37. Shoulder 
         

An area adjacent to the edge of a pavement so prepared as to 

provide a transition between the pavement and the adjacent 

surface.  

  تةنيشتة ِرآ / شؤستة / شانى ِرَيطة
 

ؤ بَيت  براةكناوضةيةكة بة تةنيشت ناوضةيةكى ثةسرتاوةوة ) يان ِرووثؤشكراو ( ئاماد
  ضيتةبةكارهَينان  و دةستبدات  لة ناوضة كوتراوةكة )ِرووثؤش كراوةكة(وة  ب

 ناوضةكةى تةنيشتى .
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األكتاف 
  

ال مـن  منطقة  وار املنطقة املرصوفة أعـدت كـي تكـون صـاحلة لإلسـتخدام لغـرض اإلنتقـ       
 املنطقة املرصوفة ات املنطقة اجملاورم هلا. 

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

 
38. SIGMET Information 
       

Information issued by a meteorological watch office 

concerning the occurrence or expected occurrence of specified 

en-route weather phenomena which may affect the safety of 

aircraft operations. 

 

 زانياريية كةشناسيية ترسناكةكان
  

 ى بةضةند زانيياريةكة نوسينطةى ضاودَيرى كةش و هةوا دةرى ئةكات و ثةيوةند
سةر بَيت لةو هةووداوَيك يان )ثَيشبينى ِرووداوَيك( يان دياردةي كةش ناسي دياريكراِر

 ِرين .فنى كردةكاِرَيرةوى ئامسانى كة ببَيتة درووستبوونى مةترسى لةسةر سةالمةتى 
 

  معلومات األنواء اجلوية اخلطريم
 

ظواهر  – أو توقع ردوث –معلومات يصدرها مكتب مراقبة األنواء اجلوية وتتعلق حبدوث 
 ن. مناخية حمددم يف الطريق اجلوي من شأنها أن تؤثر على سعمة عمليات الطريا

 
( References: Annex 3, Annex 11, Doc 4444 ) 
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39. Signal Area 
       

An area on an aerodrome used for the display of ground 

signals. 

 

 ناوضةى نيشانةكان/ هَيماكان
  

 رَيت.شان ئةد( ثيناوضةيةكة لة فِرؤكةخانة تَييدا نيشانة و هَيما زةمينةكان )دائةنرَيت
 إلشاراتمنطقة ا

  

 منطقة يف املطار تعرض بها اإلشارات األرضية.
 

( References: Annex 2, Annex 14 Volume I ) 
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40. Significant Obstacle 
        

Any natural terrain feature or man-made fixed object, 

permanent or temporary, which has vertical significance in 

relation to adjacent and surrounding features and which is 

considered a potential hazard to the safe passage of aircraft in 

the type of operation for which the individual procedure is 

designed. 

Note.— The term “significant obstacle” is used in this 

document solely for the purpose of specifying the objects 

considered in calculations of relevant elements of the procedure 

and intended to be presented on an appropriate chart series. 

 

 بةربةستة ديارةكان / بةربةستةطرنطةكان
 

ميشةيي ى هةناوضةيي سروشتى يان ثَيكهاتةيةكى دروست كراوى جَيطري ارَيكىر ِرووكهة
ؤى زيك بةخنى نيان كاتيية كة بةرزييةستونييةكانيان  بة بةراورد لةطةَل بةرزونزميةكا

خستنى ةطةِربيان دةوروبةر بةشَيوةيةك بَيت  ببَيتة جَيطاى مةترسى لةسةر سةالمةتى 
 رة دانراوةكان.فِرؤكةكان بةثَيى ِرَيكا

 
نراوة ارهَي: دةستةواذةى )بةربةستى ديار / يان طرنط( لةم بةَلطةيةدا بةك تَيبينى

ة وةيان لردنةبةمةبةستى دياريكردنى  دروستكراوةكان بةثَيى ِرَينمايية كان و  بآلوك
 نةخشة تايبةت مةندةكان . 
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وائق املؤثرم أو اهلامةالع
 

هميـة يف  جسام ثابتة صناعية دائمية أو مؤقتـة تتصـف بأ  أية تضاريس أرضية طبيعية أو أ
لـى  عثـل خطـرا   إرتفاعها العمودي مقارنة بالتضاريس القريبة منها أو اليت روهلـا والـيت مت  

 سعمة تشغيل الطائرات وفقا للسياقات املوضوعة. 
 

يـد  دند لغـرض حت إن تعبري " العوائق املؤثرم أو اهلامة " أستخدم يف هتا املست  –معرظة. 
لك.عناصر األجسام وفقا للسياقات احملددم ولغرض نشرها يف اخلرائ  املخصصة لت

( References: Doc 8168 Volume II ) 
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41. Significant Point 
 

A specified geographical location used in defining an ATS 

route or the flight path of an aircraft and for other navigation 

and ATS purposes. 

Note.— There are three categories of significant points: 

ground-based navigation aid, intersection and waypoint. In the 

context of this definition, intersection is a significant point 

expressed as radials,bearings and/or distances from ground-

based navigation aids. 

 

 ديارةكة /خاَلة طرنطةكة
 

ة ا نى كبةكارئةهَينرَيت بؤ ناسينى ِرَيطايةكى ئامسا ةشوَينَيكى جوطرافى ديار
ى اِراستةنى ئئامسانى تيا ثَيشكةش ئةكرَيت يان بؤ ناسي خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤَلى

 وانى و شتييفِرينةكة ،  ئةم شوَينة بةكارئةهَينرَيت بؤ مةبةستى ترى تايبةت بة كة
 خزمةتطوزاريةكانى مجوجؤَلى ئامسانى .

 رتبِر ويةك تَيبينى : سآ جؤر  خاَلى طرنط هةية : ياريدةدةرى كةشتييوانى زةمينى و
ديارى  طةيةيي ، لة ضوارضَيوةى ئةم ثَيناسةية يةكرتبِر ئةو خاَلة طرنخاَلى ناوضة

 يان دوري لة /ئةكرَيت لة ِرَيطةى هَيَلة تيشكيةكانةوة/ يان ئاِراستة طؤشةييةكان و 
 ياريدةرة كةشتييوانة زةمينييةكانةوة.

 
 النقطة املهمة 

 

ركـة  يـه خـدمات احل  موقع جغرايف حمدد يسـتعمل يف تعريـف الطريـق اجلـوي الـتي تقـدم ف      
خبـدمات  اجلوية أو يف تعريف مسار الطـريان ويسـتعمل يف أغـراض أخـرى خاصـة باملعرـة و      

 احلركة اجلوية. 
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تقــاطع و معرظــة:  توجــد ثــعث فئــات مــن النقــاط املهمــة : املســاعد املعرــي األرضــي وال 
ريـق  ط النطقة املنطقية ويف إطـار    هـتا التعريـف التقـاطع هـو نقطـة مهمـة حمـددم عـن         

ــة و /    أو املســافات مــن املســاع     ــة دات املعاخلطــوط الشــعاعية و / أو اإلجتاهــات الزاوي ري
 األرضية.

( References: Annex 4, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

42. Situation Display 
 

An electronic display depicting the position and movement of 

aircraft and other information as required. 

 
 ثةخشطةى ِرةوش  
  

ــةر       ــان هـ ــةدات يـ ــان ئـ ــة نيشـ ــؤَلى فِرؤكةكـ ــوَين و مجوجـ ــة شـ ــةكى ئةلةكرتؤنييـ ثةردةيـ
 زانيارييةكى تر كة ثَيويست بكات.

 
 شاشة عرض احلالة

  

 لضرورم. شاشة ألكرتونية تبني موقع الطائرم وحتركاتها وأي معلومات أخرى تقتضيها ا
 

( References: Doc 4444 ) 
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43. Slush 
         
Water-saturated snow which with a heel-and-toe slap-down 

motion against the ground will be displaced with a splatter; 

specific gravity: 0.5 up to 0.8. 

Note.— Combinations of ice, snow and/or standing water may, 

especially when rain, rain and snow, or snow is falling, produce 

substances with specific gravities in excess of 0.8. These 

substances, due to their high water/ice content, will have a 

transparent rather than a cloudy appearance and, at the higher 

specific gravities, will be readily distinguishable from slush. 

 
 مَلتةى بةفر / بةفرى نيمضةتواوة

  

ورد  وة ثرذة بلةسةر خبليسكآ و كة بة قاض لَيى بدةى ئةبَيت   ثَيىكة  ى تةِربةفرَيك
 .%8تا  %5ئةبَيت كَيشى جؤرى لة 

 ةفرب َ ىريناتى بايان ئاوى وةستاو و بة تايبةتى ك /تَيبينى : تَيكةَلةيةك لة سةهؤَل و 
 شوشةيى شتى باران يان بةفر بارين لةبةر  بوونى بِرَيكى زؤرى ئاو و سةهؤَل لةطةَل

ة لرييان َيشى جؤ)ِروون( و لَيَل نابن مادةى جياواز دروست دةبَيت كة ك بَيت\0 دروستدة
انى بة ئاس اانةزياترة و كة كَيشى جؤرييان زؤر دةبَيت دةتوانرَيت ئةو شتة دروستبو 8%

 ن  بةراورد بة بةفرَيكى تواوة .ببينرَي
 

الثلج شبه التائب
  

عي مـن  ثلج مشبع باملاء إذا ضري على األرض بالقدم تزرـزح حمـدثا طرطشـة ووعنـه النـو     
 .  0,8رتى  0,5
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د وعيـة تزيـ  معرظة: اخلعئ  املركبة من جليـد و / أو مـاء راكـد تنـتج مـواد ذات أوعان ن     
ج. وهـته  و سقوط املطر مع الـثلج أو سـقوط الـثل   وخصوصا أثناء   سقوط املطر أ 0,8على 
مـة وعنـدما   تكـون شـفافة وليسـم معت    –بسبب حمتواها العـالي مـن املـاء  واجلليـد      –املواد 

 تكون ذات أوعان نوعية عالية ميكن متييزها بسهولة عن  الثلج شبه التائب. 
 

( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444, Doc 9640 ) 

  

44. Small Aeroplane 
       
An aeroplane of a maximum certificated take-off mass of 5 700 

kg or less. 

 

 فِرؤكةى بضوك
  

 5700ت  (ى   ثةسةند كرابَيtake-offفِرؤكةيةك كة قورسرتين كَيشى هةَلطةِران )
 كلطم يان كةمرت بَيت .

 
 الطائرم الصغريم

  

 كيلوغرام أو أقل.  5700عليه هلا  يبلغ أعلى وعن إقع   مصادقطائرم 
 

( References: Annex 6 Part I ) 
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45. Snow (on the ground) 
  

a. Dry Snow: Snow which can be blown if loose or, if 

compacted by hand, will fall apart again upon release; 

specific gravity: up to but not including 0.35. 

b. Wet Snow: Snow which, if compacted by hand, will stick 

together and tend to or form a snowball; specific gravity: 

0.35 up to but not including 0.5. 

c. Compacted Snow: Snow which has been compressed into 

a solid mass that resists further compression and will hold 

together or break up into lumps if picked up; specific 

gravity: 0.5 and over. 
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 بةفر )لةسةر  زةوى(
  

ــةفوو بــآلو ئةبيَ   -أ ــةك  بــةفرى وشــك : بةفرَيكــة ب ــةهَيزى لــةثى دةســت ي  تــةوة و ب
 %35 كَيشى جـؤرى لـة   –دةطرَيت و بةكردنةوةى لةثى دةست لَيك جيا ئةبَيتةوة 

 كةمرتة.

َيوةى يـان شـ   بةفرى تةِر : بةفرَيكة بةهَيزى لةثى دةست يـةك دةطرَيـت و تؤثَيـك    -ب
 . %5و كةمرت  %35دةبَيت كَيشى جؤرى  لة بةفر لَي دروست تؤثَيكى 

ى زيـاتر  : بةفرَيكى بةستو لةسةر شـَيوةى تـةنَيكى ِرةق و ثةسـتان   بةفرى كوتراوة  -ت
ؤ ضـةند  بـ وةرناطرَيت كة بةدةستةوة دةطريَيت ثةرش و بآلونابَيـت يـا ورد نابَيـت    

 يان زياترة. %5كَيشى جؤرى ,  ثارضةيةك 
 

 ثلج ) على سطح األرض (
  

اليـد   قبضـة  الثلج اجلاف : ثلج يتطاير بـالنف  مـا دام سـائبا ويتماسـك بضـغطه يف      -أ
 .  0,35وعنه النوعي أقل من  –فتح القبضة  ويفقد متاسكه مبجرد

 مـال ات  ثلجية أوالثلج املبلل : ثلج إذا ضغ  باليد متاسك بعضه ببعض وكون كرم  -ي
 .  0,5ات أقل من  0,35النوعي من  تكوينها ، وعنه

ذا إغاط ، نضـ الثلج املضغوط : ثلج جامد يف شكل كتلة صلبة ال تقبل املزيد مـن اإل   -ت
نـه  وع –أخت يف القبضة   ظل متماسك األجـزاء أو تفتـم ات بضـع قطـع متماسـكة      

 أو  أكثر .  0,5النوعي 

 
( References: Annex 14 Volume I, Doc 4444 ) 
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46. SNOWTAM 
         
A special series NOTAM notifying the presence or removal of 

hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water 

associated with snow, slush and ice on the movement area, by 

means of a specific format. 

 

 بةفرنامةى فِرؤكةوانةكان
  

نى ة هةبووب ةوة زجنيزةيةك لة فِريننامةى تايبةتة كة بةشَيوةيةكى دانسقة بآلو ئةكرَيت
و بة ةستاخى ترسناك بةهؤى بةفر يان سةهؤَل بةندان يان ئاوى ويان نةمانى بارودؤ

 .بةفرةوة يان بة سةهؤَل و شةختةوة لة ناوضةى مجوجؤَل لة فِرؤكةخانةكان
  

 إععن طيارين خيص الثلج ، اجلليد أو الوفر
  

سبب بإععن طيارين خاص يتم نشره بصيغة خاصة يبني وجود أو عوال الظروف اخلطرم 
 منطقــة يفو الــوفر أليــد أو الــوفر أو امليــاه الراكــدم املصــحوبة بــالثلج أو اجلليــد الــثلج أو اجل

 التحركات باملطار. 
 

( References: Annex 10 Volume II, Annex 15 ) 

 
47. Solo Flight Time 
         
Flight time during which a student pilot is the sole occupant of 

an aircraft. 
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 تةنيايى ىى فِرينكات
  

 نى  خؤىرؤكةوافبؤ مةبةستى ِراهَينانة لة سةر كة ئةو كاتةية تَييدا ئةو خوَيندكارةى 
 بةتةنها لة ناو فِرؤكةكةداية.

 
وقم الطريان املنفرد

  

 لطائرِم.اموجود لورده يف  اِنطريالتي يتدري على الطالب الخعله  يكون وقم طرياِن 
 

( References: Annex 1 ) 

 

48. Special VFR Flight 
         
A VFR flight cleared by air traffic control to operate within a 

control zone in meteorological conditions below VMC. 

 

 تايبةت بة بينني ينىطةشتى فِر
  

ة او لة ضبين طةشتَيكى فِرؤكةية ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانى ِرَيطةى ثَيئةدات بة فِر
َيطة كة ِر كةمرتبَيت  لةوةىكة  ضوارضَيوةى ضاودَيريدا لةو بارودؤخيكى كةش ناسي 

 ئةدات بةطةشت بةبينني يان بةضاو.
 

ررلة الطريان البصري اخلاصة
   

ة يف املراقبـ  ررلة طائرم تصرح هلا مراقبة احلركة اجلوية بالطريان البصري يف داخل نطاق
 طريان البصري. ن أن تسمح بالظروف جوية أقل م

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  
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49. SSR Response 
       
The visual indication, in non-symbolic form, on a situation 

display, of a response from an SSR transponder in reply to an 

interrogation. 

 

  RSSوةآلمى  ِرادارى طةِرانى الوةكى 
  

ةوَيت ِرادار دةرئةك )ثةردةى(ثةخشطةى ئةو نيشانة )كؤدة( بينراوةية كةلةسةر 
رةوةى ةآلم دةورى بةشَيوةي  هةِرةمةكى )بَى كؤدى( و دةربِرينة بؤ وةآلمى هاتوو لة ئامَي

 ِرادارى طةِرانى الوةكى بةرانبةر بةو ثرسيارانةى لَييكراوة.
 

اإلجابة على الرادار البارث الثانوي
  

دم جابـة وار اإلشارم البصرية اليت تظهر على شاشة الرادار يف شـكل غـري رمـزي وتعـد عـن إ     
من جهاع جميب الرادار البارث الثانوي ردا على إستجواي منه.

( References:  Doc 4444 ) 

 

50. Stabilized Approach 
        
An approach which is flown in a controlled and appropriate 

manner in terms of configuration, energy and control of the 

flight path from a pre-determined point or altitude/height down 

to a point 50 feet above the threshold or the point where the 

flare manoeuvre is initiated, if higher. 
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 ضوست نزيكبونةوةى جَيطري يان
  

, ن يةى فِراستنزيكبونةوةيةكى دروستة لةذَير ضاودَيرى  و بةوزة و كؤنرتؤَلكردنى ئاِر
 تَيش وةخثوى كرابَلندى دياري ثَيش وةخت يان بةرزى / لةسةرةتاى خاَلَيكى دياريكراوى

لةسةر   يان threshold ثآ لةسةر ِرؤخ 50, قؤناغةكة كؤتايى بَيت بة خاَلَيك كة 
 ت .ةرزتربَيان بكردنى مانؤِركردن بؤ بةرزكردنةوةى ثَيشى فِرؤكةكة كامةيخاَلى دةستثَي

 

 املستقر االقرتاي 
  

 قطةن من ابتداء الطريان مسار على وسيطرم وبطاقة وسليم مراقب بتشكيل اقرتاي

 فوق أو عتبةال فوق قدما 50 على بنقطة سلفا وانتهاء حمدد علو/ارتفا  أو سلفا حمددم

  .أعلى أيهما ، الطائرم مقدمة رفع ممناور بدء نقطة

( References:  Doc 9365 )  

 

51. Standard Instrument Arrival (STAR) 
 

A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a 

significant point, normally on an ATS route, with a point from 

which a published instrument approach procedure can be 

commenced. 

 ِرَيرةوى طةيشتنى ئامَيريى ثَيوانةيى
  

امَيرى ِرينى ئنى فَيرةوَيكى ئامسانى تايبةتة بؤ طةيشتنى ئةو فِرؤكانةى كة بة بنةماكاِر
ر ى سةكارئةكةن لة نَيوان خاَلَيكى طرنط  كة دةكةوَيتة سةر ِرَيرةوى ئامسان

انى كارةكمجوجؤَلى ئامسانى و نَيوان خاَلَيكى تر كة  ِرَيبةخزمةتطوزارييةكانى 
 ت ثآ دةكات وةك بآلوكراوةتةوة . نزيكبونةوةى ئامَيرى دةس

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

Doc 9613 ) 
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القياسي اآللي طريق الوصول
  

 نقطة بني يرب   اآللي، نالطريا بقواعد املشغلة الطائرات لوصول خمصص جوي طريق

 تبدأ ىأخر نقطة وبني  اجلوية احلركة خلدمات تابع جوي على طريق عادم تقع مهمة

   املعلنة. اآللي االقرتاي إجراءات عندها
 

( References: Doc 9613, Doc 4444 )  

 

52. Standard Instrument Departure (SID) 
         
A designated instrument flight rule (IFR) departure route 

linking the aerodrome or a specified runway of the aerodrome 

with a specified significant point, normally on a designated 

ATS route, at which the en-route phase of a flight commences. 
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 ِرَيرةوى ِرؤَيشتنى ئامَيريى ثَيوانةيى
  

َيرى ينـى ئـام  ِرَيرةوَيكى ئامسـانى تايبةتـةبؤ بةجَيهَيشـتنى فِرؤكـةكان كـة بـة  بنـةماى فرِ       
ة لــ يــاريكراوكارئةكــةن ، ئــةو ِرَيــرةوة دةكةوَيتــة نَيــوان فِرؤكةخانةكــة يــان فِرطةيــةكى د 

ةت ةر بةخزمـ سفِرؤكةخانةيةك و نَيوان خاَلَيكى طرنطى دياريكراو لةسةر رَيطاى ئامسانى 
 طوزارييةكانى مجوجؤَلى ئامسانى و لةو خاَلةوة قؤناغَيك دةست ثآ دةكات.

 
 القياسية اآللية طريق املغادرم

  

 أو املطار نيب يرب   اآللي، الطريان بقواعد املشغلة الطائرات ملغادرم خمصص جوي طريق  

 عتـاب  جـوي  طريـق  علـى  عـادم   تقـع  حمـددم  مهمـة  نقطـة  وبـني  يف املطـار  حمـدد  مدرج أي
   .الطريق أثناء مررلة عندها وتبدأ اجلوية احلركة خلدمات

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

Doc 9613 )  
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53. Standardized Free Text Message Element 
        
A message element that uses a defined free text message 

format, using specific words in a specific order. 

Note.— Standardized free text message elements may be 

manually entered by the user or preformatted. 

 

 دةقى نامةيةكى  ئاسايى يةك ثَيوانةيى 
  

 نى دةقيشَيوةكا شَيوةيةكى دياريكراو لةلة  هَينرَيتئة  نامةيةك بةكارجؤرة بريتية لة 
 .هةية  ىَيزبةندييةكى تايبةتِر ئاسايى , وشةكانيشى  

 

ةست : دةكرَيت بؤ بةكارهَين جؤرة نامةيةكى دةقيية ئاساييةكان بةد تَيبينى
 بةكاربهَينَيت يان ثَيش وةختة ِرَيكي خستبَيت .

 
عنصر الرسالة النصية العادية املورد

  

ات عبارم عن عنصر رسـالة يسـتخدم فيهـا شـكل حمـدد مـن أشـكال النصـوص العاديـة وكلمـ          
  بعينها برتتيب منصوص.

ــدو       ــة املورــدم ي يا أو معرظــة : جيــوع للمســتعمل إدخــال عناصــر الرســالة النصــية العادي
 تنسيقها سلفا. 

 
( References: Doc 4444 ) 

 

54. State of Design 
         
The State having jurisdiction over the organization responsible 

for the type design. 
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 (ةرنَي)نةخش وآلتى ديزاينةر
  

ؤرةكان نى جئةو وآلتةية  كة دةستةآلتى هةبَيت بةسةر دةزطاى بةرثرس بؤ ديزاين كرد
 . )ئامَيرو فِرؤكةكان(

 
 دولة التصميم 

  

 الدولة اليت هلا السلطة على املنظمة املسؤولة عن تصميم النو . 
 

( References: Annex 8, Annex 13, Annex 16 Volume I, Annex 

19 ) 

 
55. State of Destination 
        

The State in the territory of which the consignment is finally to 

be unloaded from an aircraft. 

 

 وآلتى مةبةست
  

  ئةو وآلتةي كة لةسةر خاكةكةى بارى فِرؤكةكة دائةطريَيت.
 

 الدولة املقصودم
  

ئرمالدولة اليت يتم يف أراضيها تفريغ هولة الطا

( References: Annex 18 ) 
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56. State of Licence Issue (SOLI) 
        

The State that issues a licence according to Annex 1.  

 

 ) مؤَلة ت دةر(وآلتى دةركردةى مؤَلةت
  

 ( مؤَلةت دةرئةكات .1ئةو وآلتةي كة بةثَيى ثاشكؤى ذمارة )
 

الدولة املصدرم لإلجاعم
  

 ( . 1ة اليت تصدر اإلجاعم وفقا للملحق ) الدول
  

( References: Doc 9379 ) 

 

57. State of Manufacture 
         

The State having jurisdiction over the organization responsible 

for the final assembly of the aircraft. 

 

 وآلتى دروست كةر
  

 ةكة.دةزطاى بةرثرس لة دروست كردنى فِرؤك ئةو وآلتةى دةستةآلتى هةية بةسةر
 

الدولة املصنعة
  

الدولة اليت هلا السلطة على املنظمة املسؤولة عن صناعة الطائرم.

( References: Annex 8, Annex 13, Annex 19 ) 
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58. State of Occurrence 
         

The State in the territory of which an accident or incident 

occurs. 

 يان ِرووداو  قةومانوآلتى 
  

 ة.ئةو وآلتةية كة لةسةر خاكةكةى قةومانيََك  يان ِرووداوَيك ئةكةوَيتةو
 

دولة احلادث أو الواقعة
  

 الدولة اليت على أراضيها يقع احلادث أو حتصل الواقعة. 
 

( References: Annex 13 ) 
 

59. State of Registry 
         

The State on whose register the aircraft is entered. 
 

 وآلتى تؤماركردن
  

 ئةو وآلتةية كة لة تؤمارةكانيا فِرؤكةكة تؤمار ئةكرَيت.
 

 التسجيل دولة
  

 .سجلِّه يف الطائرم تسجل اليت الدولة هي

( References: Annex 6 Part I, Part II and Part III, Annex 7, 

Annex 8 , Annex 9, Annex 12, Annex 13, Doc 8335, Doc 9365)  
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60. State of the Aerodrome 
       
The State in whose territory the aerodrome is located. State of 

the Aerodrome. The State in whose territory the aerodrome is 

located. 

 وآلتى فِرؤكةخانةكة
  

 ةى تَيداية.ئةو وآلتةى كة فِرؤكةخانةك
 

  املطار دولة
   

.فيها املطار يقع اليت الدولة

( References:  Doc 9365 )   

 

61. State of the Operator 
         

The State in which the operator’s principal place of business is 

located or, if there is no such place of business, the operator’s 

permanent residence. 

Note.— The responsibilities of the State of the Operator are 

summarized   in Doc 8335, Part I, Chapter 2. 

 

 وآلتى ئيشثَيكةر
  

ت يان ةوَيئةو وآلتةية كة شوَينى سةرةكى  كارطردنى ئيشثَيكةرى فِرؤكةكةى تآ ئةك
 رة .ثَيكةشوَينى نيشتة جَيى هةميشةيي ئيشئةطةر شوَينى كاركردنى سةرةكى نةبوو، 

 



 

911 

 

ةم ل 3 :  كورتةى بةرثرسييةكانى وآلتى ئيشثَيكةر لةبةشى يةكى فةسَلى تَيبينى
 دؤكؤمَينتةدا هاتووة.

                                      

 دولة املشغل
  

 عمل مكان اكنه يكن مل أو إذا للمشغيل، الرئيسي العمل مكان فيها يقع اليت الدولة هي

 .الدائم للمشغيل االقامة مكان رئيسي ،
 

 ٢ الفصل األول، اجلزء يف موجز بشكل املشغيل دولة مسؤوليات ترد — معرظة
 

(References : Doc 8335, Doc 9365  ) 
 

62. State Safety Programme (SSP) 
        

An integrated set of regulations and activities aimed at 

improving safety. 
 

 بةرنامةى سةالمةتيى وآلت
  

 ةكة.شى وآلتاسايئكؤمةلَََيك  رٍَِِينمايي و  ضاالكيية ، بة ئاماجنى باشكردنى بارودؤخى 
 

 سعمة الدولة برنامج 
  

  للدولة. جمموعة متكاملة من التعليمات والنشاطات اهلدف منها حتسني احلالة األمنية
 

( References: Annex 1, Annex 13, Annex 19 ) 

 

63. Station Declination 
         

The angle between the 360°R of the VOR and true north.  
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 الدانى وَيستطةكة /خوارى
  

 و باكورى ِراستةقينةية. VORى سيستمى ° 360طؤشةى نَيوان تيشكى 
 

طِةاحملإحنراف 
  

والشمال احلقيقي. VORالـ ملنظومة  °360الزاوية احملصورم بني الشعا  

( References: Doc 8168 Volume II ) 

64. Stopway 
       

A defined rectangular area on the ground at the end of take-off 

run available prepared as a suitable area in which an aircraft 

can be stopped in the case of an abandoned take-off. 

 دةشتى وةستان
  

ن َلطةِرا( هةى دياريكراوة لةسةر زةوى لة كؤتايى قؤناغى)هةَلسانةيناوضةيةكى الكَيش
take-off  يتوانىطوجناوبَيت بؤ وةستانى فِرؤكةكان لة كاتَيكدا  فِرؤكةكة نة 

 بكات. take-offبةرزبَيتةوة يان  هةَلطةِرَيت 
 

 إمتداد التوقف
  

 ائرات يفى األرض عند نهاية شوط اإلقع  ومناسبة لتوقف الطمنطقة مستطيلة حمددم عل
 رالة عدم إمتام اإلقع . 

 
( References: Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 4444 ) 
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65. Subsonic Aeroplane 
 

An aeroplane incapable of sustaining level flight at speeds 

exceeding flight Mach number of 1.  

 
 ِرؤكةيةك خَيراييةكةى لة خَيرايى دةنط كةمرتةف 
  

بَيت  ة زياتركيةك فِرؤكةيةك كة نةتوانَيت بفِرَيت لة سةرئاستى  فِرينى ِراست بة خَيراي
 لة خَيرايى دةنط.

 
 الصوت ةسرع اليت سرعتها أقل منلطائرم ا
  

 طائرم غري قادرم على الطريان املستوي بسرعة تزيد على سرعة الصوت.
 

( References: Annex 16 Volume I ) 

 

66. Surveillance Radar 
  
Radar equipment used to determine the position of an aircraft in 

range and azimuth. 
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 (سوسةكارى) ِرادارى طةِران
  

 و و  ورية دوبة بةكار ئةهَينرَيت بؤ دياريكردنى شوَينى فِرؤكةكة يئامَيركى ِراداري
 كةشيةوة )جَيطةكةى(.بةرزيية

 

 الرادار البارث
  .  () السمم  والتعامد بالبعد الطائرم موقع رادارية تستعمل يف حتديد معدات

 
( References: Annex 10 Volume IV, Doc 4444, Doc 9365 )   
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 - T - 
    

 

1. Take-Off and Initial Climb Phase 
       

That part of the flight from the start of take-off to 300 m (1000 

ft) above the elevation of the FATO, if the flight is planned to 

exceed this height, or to the end of the climb in the other cases. 

 

 هةَلطةِران و قؤناغى بةرزبونةوةى سةرةتايى
  

طةيشنت بة  و take-offئةو بةشةي فِرينة  كة دةكةوَيتة نَيوان سةرةتاى بةرزبونةوة 
طةِران ثآ( لةسةر ئاستى ناوضةى نزيك بونةوةى كؤتايى و هةَل 1000م )300بةرزى 

(FATO) , ؤتايى ا كنةخشةكة وابو كة لةو بةرزيية تَيثةِرَيت ,  يان ت يان ئةطةر
 هةَلطةِرانةكة زياتر بكات لة كاتى تردا.

   

 اإلقع  ومررلة التسّلِق األولية
  

 1000رت )مـ  300  والوصول ات إرتفـا   ذلك اجلزء من الطريان احملصور بني بداية اإلقع
ملخطـ   ا( إذا مـا كـان مـن     FATO  ) منطقة التقري النهائي  واإلقع قدم( فوق مستوى

  .جتاوع هتا اإلرتفا  أو رتى نهاية التسلق يف احلاالت األخرى
 
 

                        ( References: Annex 6 Part III ) 
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2. Take-Off Decision Point (TDP) 
       

The point used in determining take-off performance from 

which, an engine failure occurring at this point, either a rejected 

take-off may be made or a take-off safely continued. 

Note.— TDP applies only to helicopters operating in 

performance Class 1. 

 

 خاَلى بِرياردان لةسةر فِرين
  

م خاَلةدا ةطةر لةئت و ئةو خاَلةية كة لَيوةى بِريارى هةلََطةِران و بةرزبونةوةى تيا ئةدرَي
 ة ثوضةَلانةككاندا ِرووبدات يان هةَلطةِرركَيشةيةك يان كةم و كوِرييةك لة بزوَينة

 سةالمةتى. بة مةرجى دةستةبةر كردنى take-offدةوام ئةبَيت بة دةكرَيتةوة يان بةر
( 1جؤرى ) كانى: خاَلى بِريار لةسةر فِرين تةنها لةسةر فِرؤكة هةىل كؤثتةرة تَيبينى

Class 1 جآبةجآ ئةكرَيت 
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 قع اإلنقطة قرار 
  

هــته يف  النقطــة الــيت منهــا يــتم إختــاذ قــرار اإلقــع  ويف رالــة رصــول عطــل يف احملركــات 
 مة. النقطة أما يتم إلغاء عملية اإلقع  أو اإلستمرار باإلقع  مع ضمان السع

ــى طــائرات اهلليكــوبرت مــن الصــنف       –معرظــة.  1نقطــة قــرار اإلقــع  تطبــق فقــ  عل

(Class 1 )

( References: Annex 6 Part III ) 

3. Take-Off Phase 

       

The operating phase defined by the time during which the 

engine is operated at the rated thrust. 

 

 قؤناغى بةجَيهَيشنت 
  

ا تَييـد  ة كـ  ئةو قؤناغي  خستنةئيشةية كة بة بةكارهَينانى ئـةو  كاتـة ثَيناسـة ئـةكرَيت     
 اي ئةو طوِرةى كة داواكراوة .ةئيش بةتَيكِرخرَينبزوَينةكان دة

   

 قعِ اإلمررلة 
  

املعـدل  بيل الـيت حتـدد بإسـتخدام الوقـم الـتي خعلـه يـتم تشـغيل احملركـات          مررلة التشغ
   املطلوي.

                   ( References: Annex 16 Volume II ) 

 

4. Take-Off Run Available (TORA) 
        

The length of runway declared available and suitable for the 

ground run of an aeroplane taking off. 
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   off-takeماوةى بةردةست بؤ خلبونةوة بةمةبةستى هةَلسان  
  

ةسةر لؤكة ئةو درَيذى فِرطةيةى كة لة بةردةستداية و طوجناوة بؤ خل بونةوةى فِر 
 take-offزةوى بةمةبةستى بةجَيهَيشتنى 

  

املسافة املتوفرم للتدررج لغرض اإلقع 
 

 لتدررج الطائرم على األرض لغرض اإلقع .  طول املدرج املتوفر واملناسب
    

( References: Doc 8168 Volume II )                                         

                                        

 
 

5. Take-Off Runway 
        
A runway intended for take-off only. 
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 off-takeفِرطةى بةجآهَيشنت 
  

 ئةو فِرطةيةى تةرخان كراوة تةنها بؤ كردةةكانى  هةَلسان )بةجآهَيشنت(.
   

قعِ اإلمدرج 
  

 املدرج املخصص فق  لعمليات اإلقع .
 

( References: Annex 14 Volume I ) 
 

6. Target Level of Safety (TLS) 
       

A generic term representing the level of risk which is 

considered acceptable in particular circumstances. 

 

 

 ئاستى سةالمةتى بة ئاماجنكراو
  

خةدا ودؤبار دةستةواذةيةكى طشتى ية بةواتاى ئاستى  ئةو مةترسيانة  كة هةية لةو
 هَيشتا هةرترسناك نيية..

 
املستهدف السعمة مستوى

  

 .ظروف بعينها يف مقبوال، يعتدی التي املخاطر مستوى يعين عام مصطلح  
 

( References: Annex 6 Part I and Part II, Doc 9574 ) 
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7. Tax 
       

A levy that is designed to raise national or local government 

revenues which are generally not applied to civil aviation in 

their entirety or on a cost-specific basis. 

 باج
  

كومةتى ان حداهاتَيكة ئامانج لَيى كؤكردنةوةى دةرامةتة نيشتمانييةكانى حكومةت ي 
ر ان لةسةيت ا ناكرَي لةسةر فِرؤكةوانى شارستانى  سةرجةم)خؤماَليية( ناوخؤيية بةاَلم 

 بنةماى تَيضونى ديارى كراو جَببةجَي ناكرَيت.
 

الضريبة
  

ما طبق عمو تنجباية اهلدف منها مجع إيرادات للحكومة الوطنية أو احلكومة احمللية وال
 على الطريان املدني برمته أو على أساس التكلفة احملددم. 

 
  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )  

 

8. Taxiing 
       

Movement of an aircraft on the surface of an aerodrome under 

its own power, excluding take-off and landing. 

 
 ِرؤيشتنى فِرؤكة لةسةر زةوى/ خل بوونةوة

  

اناى نانى توِرؤيشنت / يان  خل بوونةوةى  فِرؤكةكة لةسةر زةوى فِرؤكةخانة بة بةكارهَي
 بآ كردةكانى بةجآهَيشنت و نيشتنةوة.خودى خؤى بة
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سري الطائرم على األرض
  

 اهلبوط. رركة الطائرم على أرض املطار بقدرتها التاتية بإستثناء عملييت اإلقع  و
 

( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 11, Doc 4444 )  

  

   
9. Taxiway 
       

A defined path on a land aerodrome established for the taxiing 

of aircraft and intended to provide a link between one part of 

the aerodrome and another, including: 

a) Aircraft Stand Taxilane: A portion of an apron designated as 

a taxiway and intended to provide access to aircraft stands only. 

b) Apron Taxiway. A portion of a taxiway system located on an 

apron and intended to provide a through taxi route across the 

apron. 
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c) Rapid exit taxiway. A taxiway connected to a runway at an 

acute angle and  designed to allow landing aeroplanes to turn 

off at higher speeds than are  achieved on other exit taxiways 

thereby minimizing runway occupancy times. 

 
 ِرَيِرةوى هَيوربونةوة يان خلبوونةوة / تاكسى وةى

  

بـِروات   ة لةسةرىِرَيرةوَيكى دياريكراوة لة فِرؤكةخانةيةكى وشكانى  ئامادةكراوة تا فِرؤك
 ة ئةمانةكو مةبةستيش بةستنةوةى نَيوان بةشَيكى فِرؤكةخانةكةية بة بةشَيكى تريةوة 

 دةطرَيتةوة:
ةكان ى فِرؤكـ فِرؤكةكان : بةشـَيكة لـة طؤِرةثـانى وةسـتان     ِراِرةو بؤ شوَينى وةستانى .1

يـا  ؤكةكـة ث تايبةت كراوة وةك ِرَيرةوَيكى زةمينى و تةنها مةبةستيش  لَيـى تـا فرِ  
 تَيثةربَيت بؤ شوَينى وةستانى.

ةر شوَينى ةكانى سِرَيِرةوى طؤِرةثانى وةستانى فِرؤكةكان : بةشَيكة لة تَوِرى ِرَيرةو .2
 ةسـتاندا و،   بـؤ ئـةوةى فِرؤكـةكان بتـوانن بةسـةر طَؤِرةثـانى        وةستانى فِرؤكةكان

 تَيبثةِرن .

ِرطـــةوة ِرَيــِرةوى دةربــاز بــوونى خَيــرا : ِرَيِرةوَيكـــة بــة طؤشــةيةكى تيــذ  بــة ف         .3
ة كـــبةســرتاوةتةوة ، بةتايبـــةتي ديـــزاين كــراوة بـــؤ ئاســـانكارى ئــةو فِرؤكانـــةى    

رايـة  لـة خيَ  ِرةوة زةمينييةكاندةنيشنةوة و تا بةخَيراييةكى زياتر دةربضن لة ِرَي
ةى ةوة مــاوئاســاييةكانى دةرضــوونى  ســةر ِرَيــِرةوة زةمينيــةكانى تــر   ، ئــةم ِرَيــرِ 

 مانةوةى فِرؤكةكان لةسةر فِرطة كةمرت دةكاتةوة .
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 املمر األرضي
  

ن ني جـزء مـ  مسار حمدد يف املطار الدي ومعد لسري الطائرات عليه ، الغرض منـه الـرب  بـ   
  زء آخر ، وهو يشمل :  املطار

ا سكة وقوف الطائرات : جزء من سارة وقوف الطائرات خيصص بوصفه ممـرا أرضـي   .١
 لغرض وريد هو  متكني الطائرم من املرور ات مواقفها. 

منـه   الوقوف ، الغرض ممر سارة وقوف الطائرات : جزء من شبكة ممرات يف سارة  .٢
 الطائرم من عبور سارة الوقوف. متكني

ليسـهل   -روج السريع: ممر موصـل مبـدرج بزاويـة رـادم ، مصـمم خصيصـا       ممر اخل .٣
مكنة رعات املعلى الطائرات   اهلابطة اخلروج من املمرات األرضية بسرعات أكد من الس

قـم شـغل   على  ممرات اخلروج األرضية األخرى ، ومن ثم فهو يقلل ات أدنى رد مـن و 
 املدرج. 

 
( References: Annex 2 , Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 

4444 )  
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10. Taxiway Intersection 
        
A junction of two or more taxiways. 

 زةمينييةكان  يةكرتبِرى ِرَيرةوة
  

 يةكان.زةميني بِرى دوو ِرَيرةو  يان زياتر لة ِرَيرةوةيةكرت /   بةيةك طةيشنت يان 
 

تقاطع املمرات األرضية
  

ملتقى إثنان أو أكثر من املمرات األرضية

( References: Annex 14 Volume I )  

 

 

 

 



 

925 

 

11. Technical Risk 
       

The risk of collision associated with aircraft height-keeping 

performance. 

 

 مةترسيية هونةرييةكان 
  

 .ؤكةكانؤ فِربة هوتةرييةكانى ثَيكدادان وابةستة بة ثارَيزطاريكردنى بَلندى يمةترسي
  

 الفنية املخاطر
  

 .للطائرم العلو على احملافظة بأداء املرتبطة التصادم خماطر  
 

( References: Doc 9574 ) 

 

12. Terminal Approach Radar ( TAR ) 
          

A surveillance radar for the approach area. Typically, the range 

of such radar is limited to 110 km ( 60 NM ) and the 

information renewal rate for mechanically rotating antennas is 

4 to 5 seconds.  

 

 ِرادارى قؤناغى نزيكبونةوةى كؤتايى   
 

ادارة ِرم جؤرة ئة  ِرادارَيكى تايبةتة بة طةِران بؤ ناوضةى نزيكبونةوة بة ئاسايى تواناى
ة رييةكان كة وتَيكراي نوآ كردنةوةى زانياميلى دةريايى( دا ي60كلم )110لة سنورى 

 ضركةداية. 5تا  4لةسةر خوالنةوةى ئةنتَيناكان دةرئةكةوَيت لة نَيوان 
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 التقري للمررلة النهائية رادار 
  

ت حبـدود  رادار بارث خمصص ملنطقة التقري وعادم ما يكون مدى هـتا النـو  مـن الـرادارا    
 علومــات الــيت يظهرهــا مــن خــعل دورات ميــل حبــري( ومعــدل جتديــد امل  60كــم )  110

 ثواني.   5ات  4اهلوائي يرتاوح بني 
 

( References: Doc 8071 Volume III ) 

 
 

13. Terminal Control Area (TMA) 
         

A control area normally established at the confluence of ATS 

routes in the vicinity of one or more major aerodromes. 
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 ناوضةى ضاودَيريى كؤتايى
  

نى تييــا ناوضــةيةكى نزيــك بةفرؤكةخانةيــة دائةمــةزرَينرَيت   ضــةند ِرَيرةوَيكــى ئامســا  
 ؤ ثَيشكةش ئةكرَيت.كؤئةبَيتةوة خزمةتطوزارى مجوجؤَلى هةوايي ب

 
منطقة املراقبة النهائية

  

ركــة منطقـة مراقبـة تنشـأ عــادم عنـد جتمـع الطــرق اجلويـة الـيت تقــدم اليهـا خـدمات احل         
 اجلوية ، بالقري من مطار رئيسي أو أكثر. 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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14. Terrain 
        

The surface of the Earth containing naturally occurring features 

such as mountains, hills, ridges, valleys, bodies of water, 

permanent ice and snow, and excluding obstacles. 

Note.— In practical terms, depending on the method of data 

collection,terrain represents the continuous surface that exists at 

the bare Earth, the top of the canopy or something in-between, 

also known as “first reflective surface”. 
 

 هةَلةت /بةرزونزمى / ِرووى زةوى
  

ر و ِرووبا َل وسةر ِرووى زةوى بَة بةربةستة سروشتييةكانةوة وةك شاخ و طرد وبان و دؤ
 .راوةكانوستكدةريا و سةهؤَل بةندان و بةفرى هةميشةيى تيا بَيت جطة لة بةربةستة در

ى ووى زةون ِر:  لة ِرووي كردةييةوة و لةسةر بنةماى كؤكردنةوةى زانيياريةكا تآبينى
ية ة هةكبةردةوامةى سةر زةوى ئةكات و ئةو بةرزى و نزميانةى  وَيناى ئةو ِرووة

 دانةوة(.ووكةشى  وَينةدةكرَيت ثآى بوترَيت ) يةكةم ِر
  

التضاريس
  

ــا      ــتعل واهلضــاي والودي ــال وال ــق طبيعيــة كاجلب ــى عوائ ــتي حيتــوي عل ن و ســطح األرض ال
                     ة. اإلصطناعي األجسام املائية واجلليد والثلج الدائم ويستثنى من ذلك العوائق

ضـاريس  مـن الناريـة العمليـة وإعتمـادا علـى طريقـة مجـع البيانـات متثـل الت          –معرظة. 
ن يسـمى  ميكـن أ   السطح املستمر املوجود يف األرض كما أن إرتفا  النتوئات أو أي شيء بينهـا 

 " السطح العاكس األولي" . 
 

( References: Annex 4, Annex 15 ) 
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15. Threat 
           

Events or errors that occur beyond the influence of the flight 

crew, increase operational complexity and must be managed to 

maintain the margin of safety. 
 

 هةِرةشة
  

َيت نةوة هةبضةند ِرووداو يان هةَلةكردنَيك بة  بآ ئةوةى ثةيوةندى بةدةستةى فِرؤكةوا
وةيةك بة شـيَ   كة ثَيويستة خسنتو دةبنة هؤى  تَيكدان يان ئاَلَوزكردنى كردةكانى بةطةِر

 . هةَلس و كةوتى لةطةَلدا بكرَيت  كة سنورى  سةالمةتى بثارَيزرَيت
 

 التهديد
 

الـيت  لتشغيل وأرداث أو أخطاء حتدث ال ععقة هلا بطاقم الررلة تؤدي ات تعقيد عمليات ا
 جيب أن يتم التعامل معها للمحافظة على هام  السعمة. 

( References: Annex 1 ) 



 

930 

 

16. Threat Management 
         

The process of detecting and responding to threats with 

countermeasures that reduce or eliminate the consequences of 

threats and mitigate the probability of errors or undesired states. 

 

Note.— See Attachment C to Chapter 3 of the Procedures for 

Air Navigation Services — Training (PANS-TRG,) and 

Circular 314 — Threat and Error Management (TEM) in Air 

Traffic Control for a description of undesired states. 

 

 /ِرةفتاركردن لةطةَل  هةِرةشةكان ةشةكانهةِر ِركَيفى
  

لة هةمان  ، ةشةكانهةِر كاردانةوةية بؤمةترسى و هةستكردن بةى ئاماجنبة  ةكةكردةي
 يانةىطاَيِر يان  بةوبة ثةرضدانةوة انةةشئةو مةترسى و هةِر بونةوةىووبةروكاتدا ِر
ةم و ك يانمةكاننةهياَلنى ئاكايان  َيك بؤ كاريطةرييةكانيان وبؤ دانانى سنور ةطوجناو

 بارودؤخى ناوازة لة ئايندةدا.و  ةةشوودانى مةترسى و هةِركردنةوةى ِر
 

يةكانى بؤ ِراهينان لةسةر ِرايَيكاريبدة  3 بةشى Cتَيبينى :  سةرجنى ثاشكؤى 
(PANS-TRG- Doc 9868 )تايبةت بةهةِرةشة و هةَلة    314 باَلوكراوةى و

 بةرَيوةبردن لة مجوجوَلى ئامسانى .
 

 السيطرم على التهديدات
  

ادم دابري مضـ التهديدات القائمـة ، والتصـدي هلـا بإختـاذ  تـ     عملية تهدف ات كشف األخطار و
و ألخطــار أاللحــد مــن تبعاتهــا أو إعالــة عواقبهــا ، والتقليــل مــن إرتمــال وقــو  املزيــد مــن   

 التهديدات أو احلاالت غري املستصوبة يف املستقبل. 
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 ريباخلـاص بالتـد    Chapter 3  مـن امللحـق     Cمعرظة : مراجعـة الـوارد فـى  اجلـزء     
بصـدد ادارم   314و النشـرم املرقمـة      PANS-TRG- Doc 9868)علـى اجـراءات    

 التهديدات و االخطاء فى احلركة اجلوية .
 

( References: Annex 1, Doc 9379 ) 

 
 

17. Threshold 
        
The beginning of that portion of the runway usable for landing. 

 

 ِرؤخ/ لَيوار
  

 لةسةر فِرطة كة دةتوانرَيت فِرؤكة لةسةرى بنيشَيتةوة.يةكةم بةش 
 

 العتبة
   

 أول جزء ميكن اهلبوط عليه يف املدرج.

 
( References: Annex 3, Annex 14 Volume I, Doc 4444,  Doc 

8168 Volume I and Volume II, Doc 9157 Part 1 ) 
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18. Time Difference of Arrival (TDOA) 
         

The difference in relative time that a transponder signal from 

the same aircraft (orground vehicle) is received at different 

receivers. 
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 جياوازى لةكاتى طةيشتنيدا
  

كةكة دى فِرؤى خوجياوازيية لةوكاتة ِرَيذةييةى كة تَييدا ئامَيرى نَيردةى وةآلمدةرةوة
 نةوة .وةرطرت كانىسطناَل وةرئةطرَيت )يان لة ئؤتؤمبيلى زةمينييةوة( لة ئامَيرة جياوازة

 
 اإلختعف يف عمن الوصول

  

لطـائرم  يـب مـن ا  عله تلقي إشارم اجلهاع املرسل اجملاإلختعف يف الزمن النسيب التي يتم خ 
 عينها ) أو املركبة األرضية ( يف أجهزم التلقي املختلفة.

 
( References: Doc 4444 ) 

 

19. Total Estimated Elapsed Time 
       

For IFR flights, the estimated time required from take-off to 

arrive over that designated point, defined by reference to 

navigation aids, from which it is intended that an instrument 

approach procedure will be commenced, or, if no navigation 

aid is associated with the destination aerodrome, to arrive over 

the destination aerodrome. For VFR flights, the estimated time 

required from take-off to arrive over the destination aerodrome. 

 

 كاتى مةزةندةكراوى ِرؤيشتوو)بةسةرضوو(
  

, ئةو كاتة مةزةندةكراوةية بؤ طةيشتنى   IFRسةبارةت بة طةشتى فِرؤكةوانى ئامَيرى 
تا  take-offى بةجَيهَيشتنةوة فِرؤكةيةك بة ئةذماركردنى ئةو كاتةى لة ضركةسات

كاتى طةيشتنى بؤ سةر خاَلَيكى دياريكراو كة ثَيويستة بؤ طةِرانةوة      )دووبارة 
ثةيوةندى كردن( بؤبةكارهَينانى  ياريدةرة كةشتيةوانيةكان ,  لةو خاَلةدا ضاوةِروان 
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نى ياريدةرة دةكرَيت دةست بكرَيت بة ِرَيكارةكانى نيشتنةوةى ئامَيرى ، لة كاتى نةبوو
كةشتيةوانيةكان لة فِرؤكةخانةى مةبةست كاتةكة بريتيية لةو كاتة مةزةندةكراوةى كة 
تآ ئةثةِرَيت لة ضركةساتى بةجى هَيشتنةوة تا طةيشتنى بؤ سةر فِرؤكةخانةى مةبةست 

كاتةكة ئةو كاتة مةزةندةكراوةى فِرينة لة بةجآ  VFR، سةبارةت بة فِرين بة ضاو 
 ةيشنت بة فِرؤكةخانةى مةبةست.هَيشتنةوة تا ط

 
املدم الكلية التقديرية املنقضية

  

نـت حلظـة   بالنسبة لررعت الطريان اآللي هي الوقم التقـديري لوصـول الطـائرم حمسـوبا م    
اعدات اإلقع  ورتى حلظة الوصـول فـوق نقطـة معينـة جيـري حتديـدها بـالرجو  ات املسـ        

ات جـود مسـاعد  اهلبوط اآللـي أمـا يف رالـة عـدم و    املعرية ويتوقع عندها البدء يف إجراءات 
ظـة  حلمعرية يف مطـار املقصـد فهـي الوقـم املقـدر أن ينقضـي منـت حلظـة اإلقـع  رتـى           

ري الوصــول فــوق مطــار املقصــد وبالنســبة لــررعت الطــريان البصــري هــي الوقــم التقــدي   
 للطريان منت اإلقع  ورتى الوصول فوق مطار املقصد.

 
( References: Annex 2, Doc 4444 )  

 

20. Total Vertical Error (TVE) 
        

The vertical geometric difference between the actual pressure 

altitude flown by an aircraft and its assigned pressure altitude 

(flight level). 

 كؤى ستونة هةَلة
  

ــةرزى    ــوان ب ــتونى  نَي ــدازةيى س ــاوازيى ئةن ــة    جي ــة لةس ــة  فِرؤكةك ــى ك ــارى كردةي رى فش
 ئةفِرَيت لةطةَل بةرزى فشارى دياريكراو بؤ فِرين )ئاستى فِرين(.
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 الكلي الرأسي اخلطأ
  

 طـائرم  ال عليـه  تطـري  الـتي  الفعلـي  الضـغطي  االرتفـا   بـني  الرأسـي  اهلندسـي  االخـتعف   

 الطريان ( . لطريانها ) مستوى املعني الضغطي واالرتفا 
 

( References: Annex 6 Part I and Part II, Doc 9574 ) 

 

21. Touchdown 
         

The point where the nominal glide path intercepts the runway. 

Note.— “Touchdown” as defined above is only a datum and is 

not necessarily the actual point at which the aircraft will touch 

the runway. 

 بةر زةوى كةوتن/ بةزةويدادان
  

ةَل هَيَلى فِرطة ( لةطglide pathئةو خاَلةى كة هَيَلى ئاِراستةى  خواربوونةوة  واتة ) 
 تَييدا لةيةك ئةدةن.

 

 ) ةضةَلةك ِرك   تَيبينى : بةثَيى ثَيناسةى سةرةوة ) بةزةوى كةوتن( خاَلَيكة تةنها وة
 طة .ةوى فِرزلة  ش نيية ئةو خاَلة بَيت كة فِرؤكةكة ئةيداتبنةما(  و تةنانةت ثَيويستي

معمسة األرض
  

 النقطة اليت يتقابل عندها اخل  اإلمسي ملسار اإلحندار مع خ  املدرج. 
ة معرظة: " معمسـة األرض " رسـب التعريـف املـتكور أعـعه هـي جمـرد نقطـة مرجعيـ         

 الطائرم املدرج. وليسم بالضرورم النقطة الفعلية اليت تعمس عندها
 

( References: Annex 10 Volume I, Doc 4444, Doc 9432 ) 
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22. Touchdown Zone 
          
The portion of a runway, beyond the threshold, where it is 

intended landing aeroplanes first contact the runway. 

 ناوضةى بةركةوتن
  

زةوى  ا لةيدة تَيؤخى فِرطةوة ئةو فِرؤكةيةى كة ئةنيشَيتةوى ِربةشَيكة لة فِرطة لة دوا
 ئةدات.

 

املعمسة منطقة
  

 لألرض. معمستها اهلابطة الطائرم فيه تبدأ املدرج عتبة بعد جزء 
 

( References: Annex 3, Annex 4, Annex 14 Volume I, Doc 

9365 ) 
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23. Track 
        

The projection on the earth’s surface of the path of an aircraft, 

the direction of which path at any point is usually expressed in 

degrees from North (true, magnetic or grid). 

 ِرووى فِرؤكة يانئاِراستة 
  

مارةى َكدا بة ذاِراستةكةش لةهةر خاَليئسَيبةرى ئاِراستةى فِرؤكةكة لةسةر ِرووى زةوى ، 
 نتيسـى يـا  لةطـةَل بـاكوردا ) بـاكورى ِراسـتةقينة يـان موطنا      دروست دةبَيت ئةو طؤشةيةى

 تؤرى (  ناوزةد دةكرَيت.
 املسار

  

 عددب نقطة أي عند اجتاهه عن عادم ويعد األرض، سطح فوق الطائرم مسار مسق 

 الشبكي (.  أو أو املغناطيسي ) احلقيقي الشمال من   ابتداء الدرجات
 

( References: Annex 2, Annex 4, Annex 11, Doc 4444,  Doc 

8168 Volume I and Volume II, Doc 9432, Doc 9574 ) 
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24. Traffic Avoidance Advice 
         

Advice provided by an air traffic services unit specifying 

manoeuvres to assist a pilot to avoid a collision. 
 

 ئاطادارى بؤ ثَيك نةدان / خؤالدان
  

ةو ئئاطادارييةكة بةشى خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤَلى ئةيدات بؤ دياريكردنى 
 دان.كدا)مانؤِرةى(  ِرةفتارةى كة ثَيويستة فِرؤكةوان بيكات بؤ خؤالدان لة ثَي

 

 حلركةإخطار تفادي ا
  

قـوم بهـا   يإخطار تقدمه وردم خدمات احلركة اجلوية وحتدد فيـه املنـاورات الـيت جيـب أن     
 الطيار لتفادي التصادم. 

 
( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

25. Traffic Information 
         

Information issued by an air traffic services unit to alert a pilot 

to other known or observed air traffic which may be in 

proximity to the position or intended route of flight and to help 

the pilot avoid a collision. 
 

 زانيارييةكانى مجوجؤَل 
 

ضةند زانيياريةكة بةشى خزمةتطوزارى مجوجؤَلى ئامسانى دةرى ئةكات بؤ 
ة نزيك ل نراوفِرؤكةوان بؤ جوَلةيةكى هةوايى ترى دياريكراو يان بي ئاطاداركردنةوةى

داريية ةو ئاطائَيت شوَينةكة يان لةسةر ئةو ِرَيرةوةية كة فِرؤكةكة دةيةوَيت لةسةرى بفِر
 تا خؤى البدات لة ثَيكدادان .دانى فِرؤكةوانة كة بؤ يارمةتي
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 معلومات احلركة
 

خـرى  اجلويـة لتنبيـه الطيـار ات رركـة جويـة أ     معلومات تصدرها ورـدم خـدمات احلركـة    
 الطـائرم  معروفة أو مرصودم  قد تكون على مقربة من املوقع أو من الطريـق الـتي تعتـزم   

 سلوكه وملساعدم الطيار على تفادي التصادم.
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 

 

26. Traffic Right 
        

A traffic right is a market access right which is expressed as an 

agreed physical or geographic specification, or combination of 

specifications, of who or what may be transported over an 

authorized route or parts thereof in the aircraft (or substitute 

conveyance) authorized. 

Note.— The term “traffic rights” is, in one usage, applied 

collectively to have about the same meaning as market access 

rights. 

 مايف طواستنةوة
  

ى ك ِرةوشرةيةمايف طةيشتنة بة بازاِر، بة ِرةوشة مادي يان جوطرافييةكان يان بة ذما
سةر رَيت لةتوانبةسنت بة  كةسَيك يان شتَيك كة ترةوة دةرئةبِردرَيت ، ئةو مافانة ثةيو

ةسةر لةوة ئاِراستةيةكى ِرَيطةثَيدراو بطوازرَيتةوة يان ضةند بةشَيكى بطوازرَيت
 فِرؤكةيةكى ِرَيطةثَيدراو )يان ئامِرازَيكى طواستنةوةي تر(.

 

بازاِر  ةيشنت ب طة: دةستةواذةى )مايف طواستنةوة( بة كؤمةَل بؤ هةمان واتاى مايف تَيبينى
 بةكارئةهَينرَيت .
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 النقل رق
  

 من وعةجمم أو جغرافية، أو مادية مبواصفات عنه معدا  السوق ات الوصول رق هو

 الطائرم يف نهم أجزاء أو به، مرخَّص مسار على ينقل ميكن أن وما مبن تتعلق املواصفات،

 .البديلة( النقل وسيلة )أو املرخَّصة
 

 ولالوص رقوق معنى بتات مجاعي بشكل  "النقل رقوق"  عبارم تستخدم — معرظة

 السوق.  ات
( References: Doc 8335 ) 

 

27. Transfer of Control Point 
         
A defined point located along the flight path of an aircraft, at 

which the responsibility for providing air traffic control service 

to the aircraft is transferred from one control unit or control 

position to the next. 

 خاَلى ضاودَير طؤِركَى / خاَلى طواستنةوةى ضاودَيرى
  

رَيتى رسياخاَلَيكى ديارى كراوة لةسةر ئاِراستةى طةشتى فِرؤكةكة كة تَييدا بةرث
ةكةى يلة  فِرؤكةكة ئةطوازرَيتةوة ثَيشكةشكردنى  خزمةتطوزارى مجوجؤَلى ئامسانيى

 .اهاتوو دنى ضاودَيرى يان شوَينةكانى ضاودَيرى بؤ يةكةى) ئةوال(  داهاتوو يان شوَي
 

 نقطة حتويل املراقبة
  

بـة  نقطة حمددم على مسار ررلـة الطـائرم تتحـول عنـدها مسـؤولية تقـديم خـدمات مراق       
املوقـع   اليـة أو ورـدم الت ملراقبـة ات ال احلركة اجلوية للطـائرم مـن ورـدم املراقبـة أو موقـع ا     

 التالي.  
 ( References: Annex 11, Doc 4444 ) 
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28. Transfer (or Connecting) Passengers 
          

Passengers arriving at an airport of a State and continuing their 

journey on another flight at the same or another airport of that 

State (differs from “direct transit passengers” defined above). 
 

 ِرَيوا طؤِركآ / ِرَيوا  طوَيزراوةكانى سةر طةشتةكانى تر
  

يان طةشـتةكة  ئةو طةشتيار و ِرَيوانةن كة دةطةنة فِرؤكةخانةى وآلت و بةردةوام ئةبن لـة 
تة ئةو وآل يان فِرؤكةخانةيةكى ترى لةسةر طةشتَيكى هةوايى تر لة هةمان فِرؤكةخانةوة

 كةلةوةوثَيش ثَيناسةكرا( –) جياوازن لة "ِرَيواى ثةِرينةوةى ِراستةوخؤ"
 

 الركاي احملولون ) أو املواصلون على ررلة أخرى (
  

رى يف الركاي التين يصلون ات مطار  دولة ويواصلون سـفرهم علـى مـنت ررلـة جويـة أخـ      
 املطارنفسه أو مطار 

 تعـريفهم  طـارات تلـك الدولـة ) وخيتلفـون عـن " ركـاي العبـور املباشـر " الـوارد         آخر من م
 سابقا (.   

 

( Reference : Doc 9562 ) 

 

29. Transferring Unit/Controller 
  
Air traffic control unit/air traffic controller in the process of 

transferring the responsibility for providing air traffic control 

service to an aircraft to the next air traffic control unit/air traffic 

controller along the route of flight. 

Note.— See definition of “accepting unit/controller”. 
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 ضاودَير يان جَلةوكار /يان ِركَيف  بةشى طؤِرين
  

ة  بة ية كجؤَلى ئامسانى  يان ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانينوسينطةى ضاودَيرى مجو 
 انى بؤئامس طؤِرينى بةرثرسيارَيتى ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزاريى ضاودَيرى مجوجؤَلى

ن نيية ياامسائفِرؤكةكة لةم نوسينطةيةى ئةم ال  بؤ ئةو نوسينطةى ضاودَيرى مجوجؤَلى 
 ةية.لةسةر ِرَيرةوى طةشتةك بؤ ئةو ضاودَيرى مجوجؤَلى ئامسانيية كة   دَيت

 
 : سةرجنى بةشى وةرطر / ضاودَيرى وةرطر  بدة.  تَيبينى

 
الوردم احملولة / املراقب احملول

  

ة تقـديم  مكتب مراقبة احلركة اجلوية أو مراقـب احلركـة اجلويـة القـائم بتحويـل مسـؤولي      
ركـة  اقب احلأو مر خدمات مراقبة احلركة اجلوية للطائرم ات مكتب مراقبة احلركة اجلوية

 اجلوية التي يليه على طريق الررلة.
 معرظة : أنظر تعريف الوردم املستلمة / املراقب املستلم. 

 
( References: Annex 11, Doc 4444 ) 

 

30. Transition Altitude 
         

The altitude at or below which the vertical position of an 

aircraft is controlled by reference to altitudes. 
 

 بَلندى طواستنةوة/ طواستنةوةى بةرزى
  

ة ةكرَيت بـ ئةو بةرزييةى يان لة ذَير ئةو بةرزيية ضـاودَيرى شـوَينى سـتونى فِرؤكةكـة ئـ     
 بةراورد لةطةَل ئةو بةرزييانةى كة بِريارى لةسةردراوة.
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اإلرتفا  اإلنتقالي
  

 رم.  ات املقرقع الطائرم الرأسي بالنسبة لإلرتفاعاإلرتفا  التي يراقب عنده أو حتته مو
 
( References: Annex 2 , Annex 4, Doc 4444,  Doc 8168 

Volume I ) 

 

 
 

31. Transition Layer 
  

The airspace between the transition altitude and the transition 

level. 
 

 ضينى طواستنةوة يان ئاستى طواستنةوة
  

 كايةى ئامسانى نَيوان بةرزيى طواستنةوة و ئاستى طواستنةوة.
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الطبقة اإلنتقالية
  

اجملال اجلوي احملصور بني اإلرتفا  اإلنتقالي واملستوى اإلنتقالي.

( References: Doc 4444,  Doc 8168 Volume I ) 

 
 

32. Transition Level 
          

The lowest flight level available for use above the transition 

altitude. 
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 ئاستى  طوَيزانةوة يان طواستنةوة
  

 ين ئاست بؤ فِرين لةسةر بةرزيى طواستنةوة.نزمرت
 

 املستوى اإلنتقالي
  

 أدنى مستوى للطريان فوق اإلرتفا  اإلنتقالي.

( References: Doc 4444,  Doc 8168 Volume I ) 

33. Travel Document 
          
A passport or other official document of identity issued by a 

State or organization, which may be used by the rightful holder 

for international travel. 
 

 َي كردنبةَلطةى سةفةركردن/ بةَلطةى ِر
  

ة لـ َيت يـان  ثاسثؤرت يان طوزةرنامة يان هةر بةَلطةيةكى فةرمى تر كة لةوآلتةوة دةرضوب
بـؤ   خؤيـةوة  طرى ياسـايى دةزطايةكةوة دةرضوبَيت بتوانرَيت بـةكاربهَينرَيت لةاليـةن هـةلََ   

 ى نَيودةوَلةتى .طةشتمةبةستى 
 

وثيقة السفر
  

من قبـل   جواع سفر أو أي وثيقة رمسية أخرى صادرم من دولة أو منظمة ميكن إستخدامها
 لشرعي هلا ألغراض السفر الدولي. احلامل ا

 
( References: Annex 9 )  
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34. Type Certificate 
  
 A document issued by a Contracting State to define the design 

of an aircraft type and to certify that this design meets the 

appropriate airworthiness requirements of that State. 

 

 بِروانامةى جؤر
  

 َيتان ئةدريانيشتِرةوشى ديزاينى فِرؤكةكةى  ة لة وآلتى ئةندامةوة دةردةضَيت بةَلطةيةك
ةتة و دةوَلى ئةو دَلنيايى ئةدات كة ديزاينةكة لةطةَل ثَيويستييةكانى تؤكمةيى ئامسان

 .ةية يةكدةطرَيتةوة يان بةثآى ثَيويستييةكانى تؤكمةيى ئامسانى ئةو دةوَلةت

 
 نوِ الشهادم 

  

لتصـميم  اوثيقة صادرم من دولة متعاقدم تبني رالة تصميم نو  الطائرم وتؤكـد أن ذلـك   
 متطلبات اجلدارم اجلوية لتلك الدولة.  يتطابق مع

 

 

( References: Annex 8, Annex 16 Volume I ) 
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- U  - 
1. Unaccompanied Baggage 
    
Baggage that is transported as cargo and may or may not be 

carried on the same aircraft with the person to whom it belongs. 

 كى بآ خاوةن يان جيا خاوةنكؤَلَي
  

ــان  كؤَل   ــك  ي ــةلَيك  َي ــى كةلوث ــان   ه ــَيك ي ــة كةس ــةر ف  ِرَيوايةك ــار لةس ــةك وةك ب ِرؤكةي
 دةطوَيزرَيتةوة  ,  مةرجيش نيية خاوةنةكةى لةسةر هةمان فِرؤكة بَيت.

 

  غري املصارباملتا  
  

لشخص تقلها ام اليت يساملتا  املنقول كشحنة وقد يكون أو ال يكون حممول على نفس الطائر
 التي يعود له املتا . 

 
( References: Annex 9 ) 
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2. Uncertainty Phase 
       
A situation wherein uncertainty exists as to the safety of an 

aircraft and its occupants. 
 

 قؤناغى طومان 
  

 ية.ذ داقؤناغَيكة دَلنيايى لة  سةالمةتى فِرؤكةكة و سةرنشينةكانى لة تةم و م
 

مررلة الشك
  

 موقف حيوم فيه الشك رول أمان الطائرم وسعمة شاغليها.
 

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

 

3. Unclaimed Baggage 
       
Baggage that arrives at an airport and is not picked up or 

claimed by a passenger. 

 

 كؤَلَيكى داوا نةكراو) وونبوو(
  

وة و ةبرائةو كؤَل و بارةية كة طةيشتؤتة فِرؤكةخانة و لةاليةن هيض كةسَيكةوة ن
 داواى خاوةندارَيتى ناكات ) بَي خاوةنة( .كةسيش لةسةر نشينةكان 

 

 املتا  الغري مطلوي
  

رين ن املسـاف املتا  التي وصل املطار ومل يتم أخته من قبـل املسـافرين كمـا مل يـدعي أي مـ     
بعائديته له.

( References: Annex 9 ) 
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4. Unidentified Aircraft 

       

An aircraft which has been observed or reported to be operating 

in a given area but whose identity has not been established. 

Note.— An aircraft may be considered, at the same time, as a 

“strayed aircraft” by one unit and as an “unidentified aircraft” 

by another unit. 

 
 فِرؤكةيةكى نامؤ يان نةناس

  

ت و تا دةفِرَي اوداِرؤكةيةكة بينراوة يان زانيارى لة سةردراوة كة لة ناوضةيةكى دياريكرف
 ئةو كاتة ثَيناسةكةى  نةناسراوة .

كى كةيةتَيبينى : دةكرَيت ئةو فِرؤكةية "فِرؤكةيةكى ون بوو"  بَيت لة الى ية
كى يةكةية يةندياريكراوةوة و لة هةمان كاتدا بة فِرؤكةيةكى نةناسراو دابنرَيت  لةال

 ترةوة .
 

 فةعراملالطائرم غري 
  

ا لى هويتهطائرم شوهدت أو أعطم تقريرا بأنها تعمل يف منطقة معينة ومل يتم التعرف ع
 رتى اآلن. 
الوقـم   فـس قد تعتد هته الطائرم ، طائرم تائهة من قبل وردم معينـة ويف ن  –معرظة. 

 من  قبل وردم أخرى . تعتد طائرم غري معروفة
 

( References: Doc 9433 ) 
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5. Unloading 
       
The removal of cargo, mail, baggage or stores from an aircraft 

after a landing. 

 داطرتنى بار 
  

واى كة دداطرتنى بار و مشةك و ثؤستة و كاآل و/ يان طةجنينةكراةوكان لة فِرؤكة
 نيشتنةوةى .

 
تفريغ احلمولة

  

 ائرم بعد هبوطها من الشحنات و الديد و األمتعة أو املخاعن .تفريغ الط
 

( References: Annex 9 ) 
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6. Unmanned Free Balloon 
       

A non-power-driven, unmanned, lighter-than-air aircraft in free 

flight. 

Note.— Unmanned free balloons are classified as heavy, 

medium or light in accordance with specifications contained in 

Annex 2 Appendix 5. 

 

 باَلؤنَيكى بةرةآلى بآ فِرؤكةوان
  

آ  نةكةى بفِري هةوا بآ بزوَين كاردةكات بآ فِرؤكةوان وطاليسكةيةكى هةوايى سوكرت لة 
 ثةرواية.

ثَيضى لة هاو اتوو: باَلؤنى بةرةآل )ئازاد(ى بآ فِرؤكةوان بةثَيى ِرةوشةكانى ه تَيبينى
اوةند نان مام ( ى ثاشكؤى دووةمى ِرَيكةوتن نامةى شيكاغؤ بة باَلؤنى قورس ي5ذمارة )

 يان سوك ثؤَلينراوة .
 

حلر بدون قائداملنطاد ا
  

 مركبة هوائية أخف من اهلواء تعمل بدون حمرك وبدون قائد وطريانها رر.
و  وسـ  "  أ معرظة: يصنف املطاد احلر بدون قائد على أنه منطاد  "ثقيـل "   أو   " مت 

 ية شيكاغو. ( بامللحق الثاني إلتفاق 5" خفيف " طبقا للمواصفات الواردم يف املرفق ) 
 

( References: Annex 2, Doc 4444 )  

 

 7. Upper-Air Chart 
 

A meteorological chart relating to a specified upper-air surface 

or layer of the atmosphere. 
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 نةخشةى ضينة هةواي بةرز
  

يار لـة  دنةخشةى كةشناسى ثةيوةست بة ِروويةكى هةواي بةرزى دياريكراو يان ضينَيكى 
 هةوا.

 

ائية لألجواء العلويةخارطة هو
  

 خارطة أنواء جوية تتعلق بسطح هواء علوي معني أو بطبقة معينة من  اجلو.
 

( References: Annex 3 ) 

8. Users 
  

This term refers to aircraft operators as users of air navigation 

facilities and services. The term “end-users” refers to ultimate 

consumers in general (for example, passengers and shippers). 

 سودمةندةكان / بةكارهَينةران
 

ة لـ ودمةندن س ئةم دةستةواذةية ئاماذةية بؤ ئيشثَيكةرى فِرؤكةكان بةو شَيوةيةى  ئةوان
ــا )ئاســنكارى و خزمةتطوزاريــةكانى مجوجــؤَلى كةشــتييوانى ئامســانى ، دةســتةواذةى    كؤت

 ينةكان ،ةكان( ئةو سودمةندانةن كة لة  كؤتاييدا سودمةند دةبن )وةكو سةرنشـ سودمةند
 باربةرةكان /  كؤمثانياى كارطؤ(

    

املنتفعون
  

عرة امل يشري هتا املصطلح ات مشغلي الطائرات بوصفهم منتفعني بتجهيزات وخدمات
ام بوجه ع ينينهائاجلوية  ، ويشري مصطلح " املنتفعون النهائيون " ات املستهلكني ال

 ( يل املثال ، الركاي وشركات الشحن)ومنهم ، على  سب
  ( References: Doc 9161, Doc 9562 )   
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- V  - 
    

1. Validation 
      
Confirmation, through the provision of objective evidence, that 

the requirements for a specific intended use or application have 

been fulfilled (ISO 9000). 

 

 ِراستاندن
  

بـــةوةى ئـــةو داواكارييانـــةى كـــة بـــؤ  ةوةدَلنيابوونـــة لـــة ِرَيطـــاى زانيارييـــة بابةتييةكانـــ
بــةكارهَينان يــان بــؤ  كــارثَيكردن ثَيويســتة ئــةجنام دراوة وةك  ِرَيكخــراوى نَيودةوَلــةتيى    

 ISO 9000International Organization forثَيوةرةكـــــان  

Standardization .ديارى كردوة 
 

 التصديق
 

التأكد من خعل بيانـات موضـوعية بـأن املتطلبـات الععمـة لإلسـتعمال أو التطبيـق قـد مت         
 InternationalOrganizationلدوليـة للمعـايري  ا إجناعها وفقـا ملـا رددتـه املنظمـة    

for StandardizationISO9000

( References: Annex 15 ) 

 

2. Validation Data 

   

 Data used to prove that the FSTD performance corresponds to 

that of the aeroplane. 
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 زانياريةكانى ِراستاندن
  

ان ِراهَينــ ضــةند زانيارييةكــة بةكارئــةهَينرَيت بــؤ ثةســةند كردنــى  ِرةوشــةكانى ئــامِرازى
 ؤكة دياريكراوةكة .و بةجَيية بؤ فِر FSTDلةسةر فِرؤكةوانى 

 

 تصديِقالبيانات 
  

ة ( مطابقـ  FSTDبيانات تستخدم إلثبـات أن خصـائص وسـيلة التـدريب علـى الطـريان )       
للطائرم املعنية.

( References: Doc 9625 Volume I ) 

3. Validation Test 
       

A test by which FSTD parameters can be compared to the 

relevant validation data. 

 

 تاقيكردنةوةى ِراستاندن
  

ســةر َينـان لة ئـةو ئةزمونةيـة كــة دةتوانرَيـت لَيــوةى بـةراوردى  ِرةوشـةكانى ئــامِرازى ِراه     
 وةنـدييان بـة  بكرَيت لةطةَل ئةو زانيارييانةى كة ِراسـتَينراون و  ثةي  FSTDفِرؤكةوانى 

 ِراهَينانةوة هةية .
 

 تصديِقالإختبار 
  

( FSTDمن خعله ميكن مقارنة خصائص وسيلة التـدريب علـى الطـريان )    اإلختبار التي
 مع بيانات التصديق ذات الععقة. 

 
( References: Doc 9625 Volume I ) 



 

955 

 

4. Vectoring 
       

Provision of navigational guidance to aircraft in the form of 

specific headings, based on the use of an ATS surveillance 

system. 

 ترياندن/ ئاِراستةكردن/ تري ئةنداز
  

ةيةكى استثَيشكةش كردنى ِرَينمايى كةشتييوانى بؤ فِرؤكةيةك بة شَيوةى ضةند ئاَر
 .امسانى ئَلى دياريكراو و لةسةر بنةماى بينينطَيرى سةر بة خزمةتطوزارييةكانى مجوجؤ

 
 التوجيه

  

  اإلسـتطع  ى شـكل إجتاهـات حمـددم وإسـتنادا ات نظـام     تقديم اإلرشاد املعرـي للطـائرم علـ   
 التابع خلدمات احلركة اجلوية.

 

( References: Annex 4, Doc 4444, Doc 9432 ) 

 

5. Vertical Navigation (VNAV) 

    

A method of navigation which permits aircraft operation on a 

vertical flight profile using altimetry sources, external flight 

path references, or a combination of these. 

 كةشتييوانى ستونى
  

ــة    ــةدات ب ــة ئ ــتييوانيية ِرَيط ــةكى كةش ــة رَيطةي ــةي ب ــةك بةنةخش ــتنى فِرؤكةي ةكى كارخس
ةكى ِرةضــةَل ســتونى بــة بــةكارهَينانى ئــامَيرى بــةرزيثَيو يــان بــة بــةكارهَينانى خاَلــةكانى 

ئـةو   وئـامَير   ِراستةى فِرين ، يـان بـة بـةكارهَينانى تَيكةَلةيـةك لـة هـةردوو      دةرةكى بؤ ئا
 خاآلنة.
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الرأسية املعرة
  

أو  رتفا اال قياس معدات مبرتسم رأسي باستخدام الطائرم تشغيل تتيح معرية طريقة 
  ملعداتا تلك من مزيج باستخدام أو الطريان، خارجية ملسار مرجعية نقاط باستخدام

 .لنقاطا وهته
 

( References: Doc 9365 ) 

 
6. Vertical Separation 
  

The spacing provided between aircraft in the vertical plane to 

avoid collision. 

 جياكردنةوةى ستونى
  

 كدادان.وةى بةردةست لة نَيوان دوو فِرؤكة لةسةر ئاستى ستونى بؤ بةرطرتن لة ثَيما
  

الرأسي الفصل
  

 .صادمالت لتفادي الرأسي املستوى على الطائرات بني املتارة الفاصلة املسافة 
 

( References: Doc 9574 ) 
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7. Vertical Separation Minimum (VSM) 
        

VSM is documented in the Procedures for Air Navigation 

Services — Air Traffic Management (PANS-ATM, Doc 4444) 

as being a nominal 300 m (1000 ft) below FL 290 and 600 m 

(2000 ft) above FL 290 except where, on the basis of regional 

agreement, a value of less than 600 m (2000 ft) but not less 

than 300 m (1000 ft) is prescribed for use by aircraft operating 

above FL 290 within designated portions of the airspace. 
 

 ئايةخى ماوةى جياكردنةوةى ستونى
  

نى ارييةكايَيكنزمرتين ئاستى ماوةى جياكردنةوةى ستونى  كة بة  بةلََطةكراوة لة ِراي
اماذةيةى بةو ئDoc4444ييوانى ئامسانى )بةِرَيوةبردنى مجوجؤَلى ئامسانى( كةشت

 600و  (290)ثآ( ذَير ئاستى فِرينى 1000)مةتر   300بةرزى ناوبراو بةمةزةندةى 
مرت ديارى بَيجطة لةو كاتانةى كة نرخَيكى كة (290)ثآ( سةر ئاستى فِرينى 2000م )

 كانةى كة لةى ِرَيكةوتنى هةرَيمى بؤ ئةو فِرؤثآ( بةثَي 2000( م )600ئةكرَيت لة )
جآ ئةو ئةفِرن لة هةندَيك بةشى كايةى ئامساندا بةمةر (290)سةر ئاستى فِرينى 

 ثآ( كةمرت نةبَيت. 1000م( )300نرخة لة )
  

 سيرأال للفصل األدنى احلد
  

  اجلويـة    إدارم احلركـة  — اجلويـة  املعرـة  إجـراءات  يف موثق الرأسي للفصل األدنى احلد

— (Doc 4444 ) حتـم  قـدم (   1000مـرت )   300مبقـدار   االمسـي  االرتفا  بوصفه 

 ماعـدا   290 الطـريان  مسـتوى  فوق قدم(  2000مرت)    600و ، 290 الطريان مستوى

 للطـائرات  إقليمي اتفاق مبوجب قدم ( 2000مرت )  600 من أقل  قيمة حتديد رالة يف
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 اجملـال  مـن  معينـة  أجـزاء  يف 290 الطـريان  ق مسـتوى فـو  طـريان  مسـتوى  علـى   تطري اليت

 قدم(.  1000مرت ) 300من  أقل القيمة هته تكون ال أن على اجلوي ،
 

( References: Doc 9574 ) 

 
 

8.VFR 
  

The symbol used to designate the visual flight rules. 

 

VFR / ِرَينمايي فِرين بة ضاو / بينة فِرين 
  

 نيشانةيةكة ئاماذةية بؤ طةشتى  فِرين بة ضاو.
 

VFR/ الطيران البصري 
  

 الرمز املستعمل لإلشارم ات ررلة الطريان البصري.
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 ) 
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9. VFR Flight 
      

A flight conducted in accordance with the visual flight rules. 

 

 طةشتى فِرين بة ضاو / بينة فِرين
  

 طةشتَيكة   بةثَيى بنةماكانى فِرين بة ضاو دةكرَيت .
 

 ررلة الطريان البصري
  

ررلة جتري وفقا لقواعد الطريان البصري

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444, Doc 9432 )  

10. Visibility 
         

Visibility for aeronautical purposes is the greater of: 

 a) the greatest distance at which a black object of suitable 

dimensions,situated near the ground, can be seen and 

recognized when observed against a bright background; 

 b) the greatest distance at which lights in the vicinity of 1 000 

candelas can be seen and identified against an unlit 

background. 

Note 1.— The two distances have different values in air of a 

given extinction coefficient, and the latter b) varies with the 

background illumination. The former a) is represented by the 

meteorological optical range (MOR). 

Note. 2.— The definition applies to the observations of 

visibility in local routine and special reports, to the 
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observations of prevailing and minimum visibility reported in 

METAR and SPECI and to the observations of ground 

visibility. 

 مةوداى ) قةمضى(بينني
  

 ة :مةوداى / قةمضى بينني بؤ فِرين   لة نَيوان ئةمانةى خوارةوة بةرزترين
و  زةوى ةَيت لدورترين ماوة كة شتَيكى ِرةش ببينرَيت الكانى دياربَيت و نزيك ب -أ

 لةسةر ِرووةكةى ثشتةوةى جيابكرَيتةوة. 

مؤم  1000 دورترين ماوة كة ِرؤشناييةك ببينرَيت هَيزى ِرووناكييةكةى بطاتة -ب
 و لة سةر ِرووى ثشتةوةى جيابكرَيتةوة.

ن ون بوو : نرخى ئةو دوو ماوةية لة ئامسانةوة جياوازن بةثَيى  هؤكارى 1تَيينى 
آلم ة بةازة بةثآى جياوازيى هَيزى ِرووناكى ثشتةو)نةمان( نرخى ماوةى )ب( جياو

 .دا  ماوةى )أ( بة قةمض يان مةوداى بينني دةِرئةبريت لة بارودؤخى كةش ناسي
نينى ةوداى بي: دةكرَيت ئةو ثَيناسةية يةك بطرَيتةوة لةطةَل ليستةكانى م 2تَيبينى 

ةَل ةها لةطةروهةتةكان ، تؤماركراو لة ِراثؤرتة ِرؤتينيةكانى ناوخؤيى و ِراثؤرتة تايب
 اثؤرتىِرلة  تؤمارةكانى مةوداى بينينى ئاسايى والنى كةمى مةوداى بينينى تؤماركراو

( ى تآبينيةكانى كةش ناسى  SPECIو ِراثؤرتى تايبةت)  METAR ِرؤتينى 
 فِرؤكةخانة  ,و لةسةر تَيبينى يةكانى مةوداى بينني لةسةر زةوى.

 
الرؤية مدى

  

 :يلي ما بني من األكد هو الطريان غراضأل الرؤية مدى 

 ومتييـزه  ،األرض مـن  وقريـب  األبعـاد  معئـم  أسـود  شيء أي رؤية منها ميكن مسافة أكد أ. 

 .منريم خلفية    ضد رؤيته عند
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 ومتييزها ،مشعة 1000 إت تصل إضاءتها شدم تكاد أنوار رؤية منها ميكن مسافة أكد ي. 

 .مظلمة خلفية ضد
 قيمة تفاوتوت االندثار، مكافئ رسب اجلو يف املسافتني هاتني قيمة تتفاوت :  1 معرظة

 اإلبصار مبدى هاعن املسافة ) أ ( فيعد أما .إضاءم اخللفية شدم تفاوت املسافة ) ي (  رسب

 .اجلوية األروال   يف

 التقـارير  يف املسـجلة  الرؤيـة  مـدى  رصـدات  علـى  التعريـف  هـتا  ينطبـق  :  2 معرظـة 

 ملدى األدنى دواحل السائد الرؤية مدى وعلى رصدات اخلاصة، والتقارير   احمللية ةالروتيني

(  SPECI( والتقريـر اخلـاص )    METARالـروتيين  )      التقريـر  يف املسجلني الرؤية
 لألرصاد اجلوية يف املطار . وعلى  رصدات مدى الرؤية على األرض.

 

( References: Annex 2, Annex 3, Doc 4444, Doc 9328, Doc 

9365 ) 

 

11. Visual Approach 
        

An approach by an IFR flight when either part or all of an 

instrument approach procedure is not completed and the 

approach is executed in visual reference to terrain. 

 

 نزيكبونةوة بةضاو
  

اضاوى  تةكات كة فِرؤكةوان لةسةر بنةماى فِرينى ئامَيرى طةشتةكة دنزيكبونةووةيةكة 
 نى نزيككاتةى ِرَيكارةكا لةو هةبَيت  تواناى بينينى بؤ بةرزى و نزمى سةرزةوى

 .   جَيبةجَي نةكرَيت   بونةوةى ئامَيرى بةتةواوةتى يان بةشَيكى
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البصري االقرتاي
  

 إبصاره قدرم لىع اآللي الطريان بقواعد املشغلة اجلوية الررلة طيار فيه يعتمد اقرتاي 

 .جزئيا أو كليا اآللي إجراءات االقرتاي ينفت ال رينما للتضاريس
 

( References: Doc 4444, Doc 9432, Doc 9365 ) 

 

12. Visual Approach Procedure 
        

A series of predetermined manoeuvres by visual reference, 

from the initial approach fix, or where applicable, from the 

beginning of a defined arrival route to a point from which a 

landing can be completed and thereafter, if a landing is not 

completed, a go-around procedure can be carried out. 

 ة بة ضاوِرايَيكارييةكانى نزيكبوونةو
  

مِرازة ن لة ئارطرتِريزَيك لة ِرةفتارى  )مانؤِرى( دياريكراوى ثَيش وةختةية  بة سوود وة
ت كرَيببينراوةكان دةست ثآ دةكات لة خاَلى سةرةتاي نزيكبوونةوةوة يان ئةطةر 

ةواو ةوةكة تيشتنلةسةرةتاى ئاِراستةى طةيشنت بة خاَلَيك كة دةتوانرَيت لَيوةى كردةى ن
رَيت دةتوان رَيتبدرَيت،  خؤ ئةطةر نةتوانرا كردةى نيشتنةوةكة بةتةواوى ِراييك ئةجنام

 ِرَيكارةكانى فِرينى دةورى فِرؤكةخانةكة ثةيِرةوبكرَيت. 
 

 سياقات اإلقرتاي البصري
  

ة قطـة بدايـ  نسلسلة من املناورات احملددم مسبقا إعتمـادا علـى الوسـائل البصـرية تبـدأ مـن       
مليـة  إكمـال ع  ذلك ممكنا من بداية مسار الوصول ات نقطـة ميكـن منهـا    اإلقرتاي أو إذا كان

 . اهلبوط ويف رالة عدم إكمال اهلبوط ميكن إتبا  سياقات الطريان رول املطار
( References: Annex 4 ) 
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13. Visual Flight Rules (VFR) 
  

A set of rules governing the conduct of flight under visual 

meteorological conditions. 

 

Note.— VFR specifications are found in Chapter 4 of Annex 2. 

 

 بنةماكانى فِرين بةضاو
  

 .و " ذمارةيةك بنةما كردةكانى فِرينى ثَي دةكرَيت لة بارودؤخى "فِرين بةضا
 .تووة: ِرةوشةكانى فِرين بة ضاو لة بةشى ضوارى ثاشكؤى دووةم دا ها تَيبينى

 

البصري الطريان اعدقو
  

 .البصرية اجلوية األروال يف الطريان عمليات حتكم قواعد جمموعة

 ني . الثا امللحق من الرابع الفصل يف وردت البصري الطريان مواصفات — معرظة
 

( References: Doc 9365 ) 

 

14. Visual Meteorological Conditions ( VMC ) 
         

Meteorological conditions expressed in terms of visibility, 

distance from cloud, and ceiling, equal to or better than 

specified minima. 

Note.— The specified minima are contained in Chapter 4 of 

Annex 2. 
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 بارودؤخى كةشناسى بينراو
  

ِرين دراوى فرلَيلة سنورى خواروى بِريا بارودؤخَيكى كةش ناسيية كة يةكسانة يان زياترة
 ةورةكانةر هبةضاو,  ئةو بارودؤخة بةمةوداى بينني و  دورى لة هةورةكان و بَلندى س

 دةرئةبردرَيت .
 

شى ة بةلتَيبينى : سنورى خواروى بِريار ىَل دراوى بارودؤخى كةش ناسى بةبينني 
 (ى ايكاو دا هاتووة.2ضوارى ثاشكؤى ذمارة )

 
البصرية اجلوية األروال

  

 عنهـا  يعـد و عليهـا  تزيد أو البصري للطريان املقررم الدنيا للحدود مساوية جوية ظروف  

 . السقف وعلو السحاي، عن والُبعد الرؤية، مبدى
 

 مـن  رابـع ال الفصـل  يف وردت البصـرية  اجلوية لألروال املقررم الدنيا احلدود — معرظة

 الثاني. امللحق
 

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

Annex 11, Doc 4444, Doc 9365, Doc 9432 )  

 

VMC. 15 
          

The symbol used to designate Visual Meteorological 

Conditions. 
 

VMC/ كةشى بينراو 
  

 نيشانةيةكة بةكارئةهَينرَيت ئاماذةية بؤ بارودؤخى كةشناسى بةبينني.
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CVM الجو البصرى 
  

 الرمز املستعمل لإلشارم ات األروال اجلوية البصرية.
 

( References: Annex 2, Annex 11, Doc 4444 )  

 

 
16. VOLMET 
        

Meteorological information for aircraft in flight. 

 

VOLMET  
  

 اندا  .ئةو زانياريية كةش ناسيانةية كة ئةدرَيت بة فِرؤكةكان   لة كاتى فِريني 
 

VOLMET 
  

 معلومات األنواء اجلوية اليت تعطى للطائرات أثناء طريانها.
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- W  - 
 

1. Waypoint 
      

A specified geographical location used to define an area 

navigation route or the flight path of an aircraft employing area 

navigation. Waypoints are identified as either: 

Fly-by  Waypoint. A waypoint which requires turn anticipation 

to allow tangential interception of the next segment of a route 

or procedure; or 

Flyover  Waypoint. A waypoint at which a turn is initiated in 

order to join the next segment of a route or procedure. 

 
 ِرَيخاَل /خاَلى ِرَيطة

  

َيطاكانى ةك لة ِرطايشوَينَيكى جوطرافييايي دياريكراوة بةكارئةهَينرَيت بؤ دياريكردنى ِرَي
ةظةر دانى ئاِراستةى فِرينى فِرؤكةيةك كة شَيوازى كةشتييو كةشتييوانى دةظةر يان

 بةكارئةهَينَيت ,  خاَلى ِرَيطة بةدوو شَيواز ثَيناسة ئةكرَيت:
ِرؤكةكة ف ويستة ة ثَيخاَلى ِرَيطا  فِرؤكة  دةتوانَيت لة تةنيشتيةوة  بفِريت : ئةو خاَلةي

ان ي نييةكة امسائترى ِرَيرةوة  لة ثَيشةوةى  خبولَيتةوة بؤ ئةوةى  بضَيتة بةر بةشةكةى
 بة طؤشةيةك ِرَيكارةكة بكرَيت.

ويستة ة ثَيخاَلى ريََطة كة ثَيويستةفِرؤكةكة لةسةرييةوة  بفِريت: ئةو خاَلةية ك
ة يان انييةكئامس لةسةرييةوة فِرؤكةكة  خبولَيتةوة بؤ طةيشنت بة بةشةكةى ترى ِرَيِرةوة

 بة ِرَيكارةكة.
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 نقطة طريق
  

ن جغـرايف حمـدد يسـتعمل لتحديـد طريـق مـن طـرق معرـة املنطقـة أو مسـار طـريا           موقع 
 طائرم تستخدم أسلوي معرة املنطقة وتعرف نقطة الطريق بصورتني هما : 

 اض اجلـزء نقطة طريق ميكن الطريان  وارها: وهي نقطة طريق جيب الدوران قبلها إلعرت
 التالي من الطريق اجلوي أو اإلجراء بزاوية متاس.

نضـمام  نقطة طريق جيب الطريان فوقها: وهي نقطة طريق جيب إجـراء الـدوران فوقهـا لإل   
 ات اجلزء  التالي من الطريق اجلوي أو اإلجراء. 

 
(References: Annex 4, Annex 11, Doc 4444, Doc 8168 Volume 

I and Volume II ) 
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2. Waypoint Distance 
       

Distance on the WGS ellipsoid from a defined waypoint to the 

aircraft RNAV receiver. 

 (خاَل) ِرَي  ماوةى خاَلى رَيطا
  

َيكى ( لة خاَلWGSبةثآى سيستمى جيوديسى جيهانى ) ئةو ماوةية ية كة ثَيوراوة
ةظةر يوانى دةشتيكِرَيطةى ديارى كراوةوة بؤ ئامَيرى وةرطرتنى لة فِرؤكةكةدا تايبةت بة 

RNAV . 
 

 نقطة الطريقمسافة 
  

نـة ات  ( مـن نقطـة طريـق معي    WGSاملسافة املقاسة رسـب النظـام اجليوديسـي العـاملي )     
 (.  RNAVرم اخلاص مبعرة املنطقة ) جهاع اإلستعم يف الطائ

 
( References: Doc 8168 Volume II ) 

 

3. Wet Lease 
        

A lease where the aircraft is provided with crew. 

 

 كرَيطرتةى سةروبةر / تةِرة كرآ
  

 بةكرآ طرتنى فِرؤكةيةك بة دةستةى فِرؤكةوانةوة.
 

 الرطب التأجري
  

 .الطاقم مع الطائرم تأجري هو 
( References: Doc 8335 ) 
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4. World Area Forecast Centre (WAFC) 
       
A meteorological centre designated to prepare and issue 

significant weather forecasts and upper-air forecasts in digital 

form on a global basis direct to States by appropriate means as 

part of the aeronautical fixed service. 

 

 مةَلبةندى جيهانى  بؤ ثَيشبينى دةظةر
  

رنطـةكان  ط مةَلبةندَيكى كةش ناسيية  بةرثرسة لة ئامادةكردنى ثَيشبينية كةش وهةوا  
اســتةوخؤ و ثَيشــبينى ضــينة هةواييــة بــةرزةكان و  ناردنيــان بــؤ وآلتــان بةشــَيوةيةكى رِ   

ة بةشَيك ةنرَيت بى زانياريية ذمارةييةكان لة ِرَيى ضةند ئامِرازَيكةوة كة دائلةسةر شَيوة
 لة خزمةتطوزاريةكانى فِرؤكةوانى جَيطري.

 
( References: Annex 3 ) 

 

العاملي اخلاص بتنبؤ املنطقةركز امل
  

عليـا  لألجـواء ا مركز أنواء جويـة يتـوت مسـؤولية إعـداد  التنبـؤات اجلويـة املهمـة وتنبـؤات ا        
 عل وسـائل خعامليا  وبشكل مباشر على شكل بيانات رقمية ات الدول من  ويقوم بإصدارها

 بإعتبارها جزءا من خدمات الطريان الثابتة
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Volume 5: Validation of Instrument Flight Procedures First  

Edition – 2012. 

Volume 6: Flight Validation Pilot Training and Evaluation  

( Development of a Flight Validation Pilot Training  Programmr) 

First Edition 2012.  

45.  Doc 9924:  Aeronautical Surveillance Manual First Edition – 

2011.   

46.  Doc 9925:  Manual on the Aeronautical Mobile Satellite 

(Route ) Service First Edition – 2010.   

47.  Doc 9931: Continuous Descent Operations ( CDO ) Manual 

First Edition – 2010.                            

48.  Doc 9937: Operating Procedures and Practices for Regional 

Monitoring Agencies in Relation to the Use of a 300 m ( 1000 
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ft ) Vertical Separation Minimum Between FL 290 and FL 410 

Inclusive First Edition – 2011.  

49.  Doc 9944: Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data 

First Edition– 2010 .    

50.  Doc 9946: Manual on Regional Accident and Incident 

Investigation Organization First Edition – 2011.  

51.  Doc 9957: The Facilitation Manual First Edition – 2011.  

52.  Doc 9962: Manual on Accident and Incident Investigation 

Policies and Procedures First Edition 2011.   

53.  Doc 9973: Manual on Assistance to Aircraft Accident Victims 

and their Families First Edition – 2013.  

54.  Doc 9977: Manual on Civil Aviation Jet Fuel Supply First 

Edition – 2012.   

55.  Doc 9992: Manual on the Use of Performance – Based 

Navigation ( PBN ) in Airspace Design First Edition – 2013.  

56.  Doc 9993: Continuous Climb Operations ( CCO ) Manual 

First Edition – 2013.   

57.  Doc 1002: Cabin Crew Safety Training Manual First Edition 

– 2014.   

58.  Doc 1031: Guidance on Environmental Assessment of 

Proposed Air Traffic Management Operational Changes First 

Edition – 2014.  
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ICAO Circulars 
************************************  

 

1. Cir 33  AN/28    :  Control of Air Traffic along airways using 

Flight Progress Boards – 1953. 

2. Cir 111 AN/83 : Guidance material on Area Navigation – 

1973. 

3. Cir 113 AN/85 : Runway Visual Range observing and 

reporting practices - 1973.  

4. Cir 185 AN/121 : Satellite – Aided Search and Rescue – The 

COSPAS –  SARSAT System – 1986.   

5. Cir 187 AN/114 : Instrument Approach Chart – ICAO 

Guidance to Chart Markers – 1984.  

6. Cir 205 AN/1/25: Recommended Method for computing Noise 

Contours Around Airports – 1988.  

7. Cir 207 AN/126 : Simultaneous Operations on Parallel or 

Near – Parallel Instrument Runways ( SOIR) – 1988. 

8. Cir 256 AN/152 : Automatic Dependent Surveillance ( ADS ) 

and Air Traffic Services ( ATS ) Data Link applications – 

1995. 

9. Cir 257 AT/106 : Economics of Satellite – Based Air 

Navigation Services – 1995. 

10.  Cir 267 AN/159: Guidelines for the introduction and 

operational use of the Global Navigation Satellite System ( 

GNSS ) – 1996. 

11. Cir 285 AN/166 : Guidance on Assistance to Aircraft Accident 

Victims and Their Families  - 2001.  

12. Cir 298 AN/172: Training Guidelines for Aircraft Accident 

Investigators 

13. Cir 309 AT/131 :  Guidelines on Passengers Name Record ( 

PNR ) Data – 2006.  

14.  Cir 311 AN/177: Assessment of ADS-B to Support Air Traffic 

Services and Guidelines for Implementation – 2006. 

15. Cir 315 AN/179 : Hazards at Aircraft Accidents Sites. 
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16. Cir 321 AN/183 : Guidelines for the implementation of GNSS 

Longitudinal Separation Minima. 

17. Cir 323 AN/185: Guidelines for Aviation English Training 

Programmes. 

18.  Cir 325 AN/187: In-Trail Procedure (ITP) Using Automatic 

Dependent Surveillance — Broadcast(ADS-B). 

19.  Cir 326 AN/188: Assessment of ADS-B and Multilateration 

Surveillanceto Support Air Traffic Services and Guidelines 

forImplementation.  

20.  Cir 328 AN/190: Unmanned Aircraft Systems (UAS) 

21.  Cir 329 AN/191: Assessment, Measurement and Reporting of 

Runway Surface Conditions. 

22.  Cir 330 AN/189: Civil/Military Cooperation in Air Traffic 

Management 

23. Cir 336 AN/195: Area Navigation (RNAV) to Required 

Navigation Performance (RNP) Instrument Approach Chart 

Depiction. 

24. Cir 338 AN/196: Helicopter Medical Transport (HMT) Safety 

Circular -2015. 

 

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

********* 

**** 
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 فةرهةنطؤك
 ئينطليزى عةرةبى كوردي
 Height أرتفاع بةرزى

 Altitude علو ى / بلَندىايبلَند

 Air space فضاء جوي بؤشايي ئامسانى

 Air space جمال جوي مسانىكايةى ئا

 Passenger مسافر , راكب رِيَوا , رِيَبوار

 Tourist سائح طةشتيار

 Take – off أقالع هةلَطةرِان , هةلَسان 

 Aviation طريان فرِين 

 Aeronautical اتصاالت طريان طةياندنى فرِين   

communication  

 Control سيطره دابينكردن /رِكيَف

 Incident واقعه رِووداو 

 Accident حادثة قةومان / كارةسات

 Surveillance استطالع سووسةكردن , بينينطيَرِى 

 Maneuver مناوره مانؤرِ , رِةفتار

 Air traffic moment احلركة اجلوية مجوجؤلَى هةوايي , ئامسانى

 Navigation املالحة طةشتةوانى , كةشتيوانى

 Automatic لقائيت خؤطيَرِ/ خؤكرد/ خؤبةخؤ

 Clearance تصريح  رِيَطةثيَدان

 Air corridor – Air ممر جوي  رِيَرِةوى ئامسانى 

route 

  Air way طريق جوي  رِيَطاى ئامسانى
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 Air weather ness صالحية  تؤكمةيي

  Clutter تشويش  ذاوةك 

  Application تطبيق  كارثيَكردن 

  Element عنصر  هيَمانة 

ساحة وقوف  رِةثانى وةستانى فرِؤكة  طؤ
 الطائرات 

Apron  

  Route منطقة  دةظةر 

  Asset اصل  رِةضةلَةك 

  Azimuth السمت  سيَرة , ضاو برِكردن

  Code رمز  نيشانة / كؤد

 Obstacle عائق  بةربةست 

  Level منسوب  ئاست

 Emission انبعاث  دةرهاويشنت / هةالَيسان

  Runway ج مدر فرِطة

  Approach تقرب نزيك بوونةوة 

  Action اجراء  رِيَكار 

 Facility تسهيالت رِاييكارى 

  Fulfill تنفيذ  جيَبةجيَكردن 

  Operation تشغيل  خستنة كار , بةطةرخسنت

  Safety السالمة بيَوةيي / سةالمةتى 

  Radiation اشعاع  تيَشكان 

  Reflector العاكس  ثةرضا

 Application تطبيق          ئيشثيََكردن
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  Visibility مدى الرؤية قةمضى بينني / سيَرة

    DME مقياس املسافات  تيَشكؤ / دورى ثيَو 

 DVOR ديفور رِؤذنة 

  Frequency تردد  لةرةلةر 

  Navigation service خدمات مالحية  خزمةتطوزارى كةشيوانى 

 Operator مشغل بةطةرِخةر / ئيشثيَكةر

 Air transportation الناقل اجلوى طويَزةرةوةى ئامسانى

 Process عملية / ثرؤسة كردة

 Minimum احلد االدنى ئايةخ/ اليةنى كةم

 Airman رجل الطريان فرِينزان

 Link وصلة لك

 
 

 

 

 ؤتايىـك                                 
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