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پێـشـەکـى
گومــ ل وەدا ن ەــەە کە ــفڕۆ د فىکەدنەــى وە ــەرات ي رد ــب وودەەــ ەەدا وەک رنێا ەەــ ل
وەشێواڕکى گشتى ت ئەست ش ڕىڵێکى گرەگ د ڕ رڕ ل وەاەوا وە ئ

ەک ري ک ري ڕىژنەەي د ژڕـ ەى

مرىڤ د پێشکەدتاى کۆمەڵگ ي ئ امەزن ده وە ت ڕبەتى فىکەدنەى ش ر ت ەى (نوطەرنل نومدەى) كـ
پەڕوا تە وە وونري خزمەتگوزنري گون تاەدا وۆ مرىڤ د کۆمەڵگ وۆتە الڕەەێکـى گرەـگ د ڕـ ر وە
ڕىژگ را ن .
وەوەر ئەداي پێوڕســتەک ەى ژڕ ـ ەى ڕىژنەەي مــرىڤ د ڕادتــى پێشــکەدتۆ وەر ادنمە ـ ل نەڕە وــۆڕە
فىکەدنەى ش ر ت ەەش ش ل وە ش ەى ئەد پێشکەدتاە پێوڕستى وە نە ەى ڕێگـ د ەسـتمى دن نەڕە
کە وتونەێب ئەرکەک ەى مرىڤ وەد وونر ن جێ وەجێ وک ت د ا تەوەري ەالمەتى وۆ وک ت .
فىکەدنەى د فڕاى ش ر ت ەى وە ردشتى خۆي پێوڕستى وە ڕێکخستۆ د ڕـزنڕۆ کر ەـى کـ ڕەي
ئ م ەى دداڵت( نوفض ء نوجوى) نەڕ ده و

نە ەى واەم د ڕێس ي تۆکمە د ڕێـ

د پێـ

وەنەمـ ل

شــێونزي ئەد ڕێکخســتاەي كــ وــۆ ەســتمەک ەى فىکەخ ەەکــ ل وە ــەر زادي د ادردوەري
فىکەخ ەەک ل ئەكرێب .
دنی کۆت ڕى نێا ەى جەەگە جەه ەەەکـ ل د اركەدتاـى ارن دڕشـتەک ەى ئەد جەەگـ ەە ژڕاگەڕەکـى
دنڕ ل نێا ڕ ک ڕەدا کە پێوڕستى کر دا ڕێکخرند د وەژە د ا ت د ئ ژنەسەک ل رد ب وکـرێۆ وـۆ
ڕێکخستۆ د ێزنڕۆ کر ەەداي ەروە ەوێ ی ئ مرنزاك ەى وونري فىکەدنەى د فڕۆ ت ك ر گەڕشـتە
ئەداي ڕێکخرنداێ

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

خەو تى دداڵت ل و ت ڕبەتى دداڵت ەى وەشدنروود وە ڕێکەدتاا مەي شـەک ۆۆ ـ ڵى( )4411د پ شـکۆي
ڕێکەدتاا مەکە وە ە دي ڕێکخرندي فڕاى ەێو ادڵەتى ش ر ت

ەى( International Civil Aviation

 ) Organization ICAOوۆ گرەگى نل وە ک ردت الکى وونري ـفڕۆ د فىکەدنەـى ش ر ـت ەى کە
وودل وە واەم د وا ۆەي نڕشتاى ڕ

ی فىکەدنەى د فڕۆ وۆ دداڵت ەى ژێر ڕەي . UN

داک پێوڕستەەکى ڕن اوە اري ئە قوە ۆەي وونري فىکەدنەى د ڕىشۆ کر ەەداي وەر د نزري ئەد
وەرێزنەەي کە پەرىشۆ وۆ ێروودل د زنەەاى واەم ک ەى ک رکر ل وە فىکەخ ەە د ئەد ڕێام ڕەە
واەڕاتە ەەي کە وونري فىکەدنەى وە ەر رد ب وودا نەردان
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ەرات ک ەى مێژدي رد ب وودەى

وەژەە د ڕێکخرندا ەێو ادڵەتى ڕەک ل وۆ ڕێکخستۆ د ئ م ا زي د ڕێکخستاى گەشتەک ل ئە كتێب
وبێتە ەرت داڕەك وۆ خوێاەرنل .
نەڵبەتە ئە جۆرا ەو ەا ەە داك کاڵد ڕىژەەڕەکەشۆ وۆ ڕىشاکر ەەداي ئەد ڕێگ
پێشم ەە د کە ئ ڕاداي کور

ددراي کە وە

ت ل ت داڕێم ەە وۆ واە تا ەى تەالري فىکەدنەى کە ن دت ي دداڵت ەى تر

وتونەەۆ ک ردنەى پێشکەدتۆ وخەڕاەڕێ .
ئەگەر فىکەدنەى د فىکەخ ەە دد ورنوەي تەدندکەري ڕەکتروۆ ئەدن ڕ

ی فىکەدنەى د ڕێام ڕى ڕە

پەڕواەدي نراك ل کە وە ددتوێ ي ئە کتێبە ن ەو ـرندا اوـاە نەدێاـى ئـ دێتەكر ل د وک ەـدل د
وەرجە تە وودەى ک رکر ل وۆ خۆشگوزارنەى مرىڤ .
کور

ت ل وە ردشتى جوگرن ە ي ووده وـ

ـەرت داي تەەـدڕۆ ن دکێشـەي گرەگـى ـەر ا د

ە تونەرێب وە اروێب وە ڕادتى پێشکەدتاى جەه ل گەر ئێم خۆم ل رڕ ي ەەکەدڕۆ ددر ەە ال دي
تەکاەوۆژڕ د جەه ەگەري ڕنم ل وم وێب د كە ەش و

رڕ م ل ە كەدێب ئۆو ڵـ كەشـى وـ ئە ـتۆي

خۆم ە .
ئ م ەج وە ئ م اکر ل د پێشکەشکر ەى ئە کتێبە ك پوختەڕەکە وە ىکۆماەب د وەوگەە مەک ەى
ڕێکخرندي فڕاى ەێو ادوەتى ش ر ت ەى ت وبەت نەەگ دێکى تر وۆ ڕێخوشکر ل وەوەر ا ئەد
وەڕێزنەەي کە پەرىشۆ وۆ ێروودل د ک رکر ل وە وونري فىكەدنەى نەردان

ڕ رڕەكەش وێب وۆ

ادڵەمەەدكر ەى کتێبخ ەەي کور ي وە جۆرا ەرت دنەە وە نەوني ئەداي ەرات ي ک ردنەێکى پف
زنەسب د ود وەخش وێب وۆ وونري فڕۆ د فىکەدنەى وە كور

ت ەدن .

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

ەەش ك م ەدددل وە پێا د ئ زن کر ەى وەري مرىڤ
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ــــــوپــــ س //
وپ س وۆ ئە وەڕێزنەە کە ن دک ر وودل وەجێ وەجێ کر ەى ئە ک را پەرىزا .
 .1وەڕێز خر رج محمد ڕندێژک ري فىکەدنەى کە ئەرکى کۆکر ەەداي تێکستەک ەى گرتە
ئە تۆ وە زم ەى عەراوى .
 .2وەڕێز ک ز على مب رک ڕندێژک ري ت د ێري ئ م ەى وە ئ م اکرەى دێاەک ل .
 .3خ تود مەدڕ ە ع کە ەود ەاى ڕاشاو ى کتێبەي گرتە ئە تۆ .
 .4وەڕێزنل نە محمد ەعەد د

م ل ص وح ق ضـى وـۆ پێـدنتوەەدا د ڕن ـب كـر ەەداي

نەڵەک ل .
 .5وەڕێز ك ردنل عبدنوكرڕم وۆ ڕزنڕەاى ە د كتەبەكە .
وپ ى ( ە

) ي خێزنەم ئەكە کە ڕ رمەتى ار وود وۆ ئە ەود ەاە .
پێــشکــەش

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

ئەەدنزڕ ری ش ر ت ەى ڕندێژک ر

ط نر عبدنول ق ر
وەڕێواوەری گشتى فىکەخ ەە

 1ي ەەدرىز 5112
5112 /3/51
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رِيَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
[ ] ICAO

سةرهةلَدان و دروست بوونى ICAO
كاريطةرى ثيَشكةوتنى ئامرازةكانى طواستنةوة لة سةرةتايى سةدةى بيستةم و ثيَوستى جةنطةكانى
جيهانى و دةرهاويشتةكانيان لةسةر طواستنةوةى ئامسانى [بةفرِوَكة] بة تايبةت بوو بةهوَى
دروست بوونى كيَشةيةكى نيَودةولَةتى بة شيَوازيَك تةنها يةك ووالَت نةيدةتوانى ضارةسةرى
كيَشةكة لة ئةستوَ بطريَت  ،ثيَويستى ئاسايش و سةالمةتى و ِريَك و ثيَكى لة طواستنةوةى ئامسانى
واى دةخواست كة فرِوَكةخانةكان دروست بكريَن و ئاميَرةكانى كةشتيةوانى (ميالحي) دا مبةزريَن
و ويَستطةى كةشناسى دابني و فراوان بكريَن و خبريَنةطةرِ .
بوَ بةرطرتن لة رِوودانى طرفت و كيَشة و ليَك تآنةطةيشنت هةروةها هةولَدان بؤ يةكخستنى رِيَطا
و رِيَكارةكان كة طرنطيةكى بنةرِةتى هةبوو بؤ بوارى فرِؤكةواني ثيَويست بة دانانى ياسايةك
5

ئةكرد بةناوى [ ]Air Lawياسايي هةوايى ئةويش بة مةبةستى دابينكردنى سةالمةتى
فرِوَكةوانى بؤ ِريَكخستنى مجوج َولَى هةوايى و م َولَةتى فرِوَكةوانى و ديزاينى فرِوَكةخانةكان يان
هةر وردةكاريةكى ترى ثيَويست بؤ بوارةكة لة بةر ئةوةى فرِؤكةوانى ِرووبةريَكى فراوان و بىَ
سنورة .
يةكةم هةو َل كة درا لةو بوارةدا هةولَى  11دةولَةتى ئةوروثى بوو دواى [ ]7سالَ لة بةكارهيَنانى
يةكةم فرِوَكةى بارهةلَطرى قورس بةالَم ئةم هةولَة سةركةوتنى بةدةست نةهيَنا بوَ دانانى رِ َيكار و
ِريَسا بؤ بوارى فرِوَكةوانى  ،هةولَى دووةم لة سالَى  1111درا لة كوَنفرانسى فةرةنسا بوَ ئاشتى
ئةوكاتةى كة جةنطى جيهانى يةكةم بوو بة هوَى زياد بوون و ثيَشكةوتن لة بةكارهيَنانى فرِوَكة
بةشيَوةيةكى كاريطةر و لةبةر ضاو .
لةو كوَنفراسةدا ئةو وو َالتانة لة ئةجنام دا طةيشتنة دانانى رِيَكةوتن َيكى جيهانى بوَ كةشتيةوانى
(مالحةى هةوايى) [امليثاق الدولي للمالحة اجلوية] كة لة بنةرِةتدا طرنطى ئةدا بة وردةكارى
هونةرى ب َو فرِوَكةوانى شارستانى  ،لة ئةجنامدا ِريَكخراويَك دروست بوو بة ناوى [ليذنةى جيهانى
بوَ فرِوَكةوانى (ايكان ) ِ ، ]ICANريَكةوتنةكة مؤركرا بةثآى مادةى []34ى ِريَكةوتنى ثاريس
لة 13ى اكتوبرى  ،1111ئاماجنى ئةم رِيَكخراوة هاندان بوو بوَ ثيَشكةوتن لة بوارى كةشتيةواني
هةوايى[املالحة اجلوية] لة كاتيَكدا [ ِريَكةوتنى جيهانى بوَ كةشتيةوانى هةوايى كةلةوةوثيَش
دروست بوو بوو خؤى لة خوَيدا ِر َيكةوتنيَكى سنوردار بوو لة هةمان كاتيشدا جآبةجآكردنيشى
بة هةمان شيَوة لةسنوريَكى ديارى كراودا بوو.
تا ئةو ساتة وةختةش هيض رِيَكةوتنيَك نةبوو بوَ رِيَكخستنى فرِوَكةوانى بازرطانى [ا لطريان
التجاري] بوَية ئةم بابةتة بو بةهوَى ئةوةى ثالَ بةضةند والَتيَكةوة بنيَت تا رِيَكةوتنيَك لة بوارى
فرِوَكةوانى بازرطانيدا موَر بكريَت لة شارى هاظانا لة  1122Feb 22ز لة سايةى ئةم رِيَكةوتنامةيةدا
ليذنةى ئةمريكى هةميشةيى ب َو فرِوَكةوانى دروست بوو بةثآى كوَبونةوةى [ليما] سالَى  1137ز .
لة سالَى 1139ز تا سالَى  1131ز كارى فرِوَكةكان تةنها طواستنةوةي ناوضةيى (ناوخؤيى) بوو زياتر
لةوةى كة طواستنةوةى نيَودةولَةتى بيَت و جةنطى جيهانى دووةم كاريطةريةكى طةورةى دروست
كردبوو لةسةر ثيَشكةوتنى تةكنيكى فرِوَكةكان  ،سالَى  1131ز كة جةنط دةستى ثآكرد
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طواستنةوةى ئامسانى [ ِريَوا] طةشتيار و مشةك زؤر باو نةبوو لة سنوريَكى تةسكدا بوو و تةنها
لة ضةند ناوضةيةكى جيهاندا نةبيَت كة ئامرازى طواستنةوةى نوآ تيَدا بةكاردةهيَنرا.
هةلَطريسانى جةنط لة ماوةى شةش سالَدا بوو بة هوَى ثيَشكةوتنيَكى لةبةر ضاو بوَ فرِوَكةوانى كة
لة كاتى ئاسايدا نةدةتوانرا ئةو ثيَشكةوتنة بةدى بهيَريَت كة كةمرت لة ضارةكة سةدةيةك بوو
ووالَتانى بةشداربوو لة جةنطدا ت َورِيَكى فراوانيان دروست كرد بوَ طواستنةوةى ( ِر َيوا) و مشةك ،
ضونكة سروشتى جةنط هيض نرخيَكى بوَ اليةنى ئابورى ئةم جوَرة طواستنةوةية دانة ئةنا
هةروةها ئاستةنطى سياسى نةبوو بة طرفت لةو بوارةدا لةطةلَ ئةوةشدا سةرجةم ئةو ئاستةنط و
كيَشانة لةطةلَ كيَشة تةكنيكيةكان ضارةسةرى خيَرايى ثيَويست بوو تابتوانريَت ئةو ثيَشكةوتنة
بةدةست بهيَنريَت كة لةكاتى جةنطدا رِووى دا بة جوَريَك كة جيهان سوودى ىلَ وةربطريَت و
ثالَثشت بيَت بوَ ئاشتى هةروةها كيَشةى مايف بازرطانى و ِريَكةوتن بةشيَوةيةك بيَت تا فرِوَكةى ئةو
ووالَتانة بتوانن لة ووالَتيَكةوة بوَ ووالَتيَكى تر ِريَوا و مشةك بطوازنةوة يان رِاطوزةر بكةن بة
ئامسانى ووالَتةكةدا.

ضةند كيَشةيةكى ترى رِ َيطر هةبوون بةلَام ضوَن ضارةسةرى اليةنى ياسايى و ئابورى كرا لة
ئةجنامى تآثةرِبوونى فرِوَكةكان بةسةر ووالَتةكاندا لةكاتى ئاسايى دا بةهةمان شيَوةش ثاريَزطارى
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لةئامراز و ئاسنكارية فرِوَكةوانيةكان [التسهيالت املالحية] بكريَت كة لة كاتى جةنطدا
دامةزرابوون و زوَربةيان لة شويَنة دوورة دةستةكان دانرابوون لةطةلَ ضةندين كيَشةى تريش.
بةو هوَيانةى سةرةوة حكومةتى وواليةتةيةكطرتوةكانى ئةمريكا سةرةتاى سالَى  1144ز هةستا بة
طفتوطوَيةكى سةرةتايى لةطةلَ ووالَتانى هاوثةميانى بوَ طةيشنت بةرِيَكةوتن نامةيةك كةتيايدا
بتوانريَت ثيَويستيةكانى فرِوَكةوانى دابني بكريَت .
كؤبونةوةى شيكاغوَ [مؤمتر شيكاغوَ] سالَى  1144ز
لة سالَى  1144و لةسةر بنةماى ئةو طفتوطويانة كة حكومةتى ئةمريكا بة ئةجنامى طةياند لةطة َل
هاوثةميانان سةروَكى ئةمريكا بانطهيَشتى ئةو وولَاتانةى كرد كة ثةروَش بوون بوَ ئاشتى بؤ
بةشدارى كردن لة دروستكردنى رِيَكخراويَك لةسةر ئاستى نيَودةولَةتى كة ئاماجنةكةى ثيَشخستنى
بنةما و اليةنة هونةريةكانى ثةيوةست بة فرِوَكةوانى نيَودةولَةتى يةوة بيَت و ثالَثشت بيَت بوَ
نةخشة و ثيَشخستنى طواستنةوةى ئامسانى نيَودةولَةتى و بانطهيَشتى  55ووالَتى كرد لة ووالَتانى
هاوثةميان و بآاليةن بوَ كوَبوونةوة لةشارى شيكاغوَ لة سةرةتاى كانونى يةكةمى  1144ز و ثيَش
كوَتايى هيَنان بةجةنط بة  6مانط  52ووالَت لةو ووالَتانة بةشدار بوون لة كؤبونةوةكاندا كة لة
ماوةى  5هةفتةدا نويَنةرةكانيان طفتوطوَيان لةسةر كيَشةكانى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى كرد.
يةكيَتى سوَظيةتى ثيَشوو لةطةلَ ووالَتةدذةكان ئامادةيي كوَبونةوةكة نةبوون  ،ئةجنامى
كوَبونةوةكان هاندةريَكى زؤر باش بوو هةروةها سةركةوتنيَكى باشى بةدةست هيَنا لةاليةنى
تةكنيكةوة بةالَم نةتوانرا بةو شيَوةية جآبةجآ بكريَت كة نةخشةى بوَ كيَشرا بوو لةبةر دروست
بوونى كيَشة و طرفت و دابةش بوونى كؤبونةوةكة بةسةر دوو ئارِاستةدا.
ئارِاستةى يةكةم  :ئةمريكا سةروَكايةتى دةكرد لةطةلَ كوَمةلَيَك لة دةولَةتةكانى ئةمريكاى التينى
كة ثةيوةندى توَكمةيان هةبوو لةطةلَ ئةمريكا و ضةند والَتيَكى رِوَذئاوايى ئةوروثا وةك سويد و
ه َولَندا  ،ئةم طروثة بانطةوازي سياسةتيَكى ئازادانةى دةكرد بؤ ئةوةى سةرجةم ووالَتةكان
جآبةجآى بكةن لةبوارى طواستنةوةى ئامسانى نيَودةولَةتى و ناويان نا Free For Approach
 ،مةبةستى ئةم سياستة ئةوةبوو كة لةسةر بنةماى كآبرِكآى ئازاد بةرجةستةبكريَت و جةختيان
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لةسةر ئةوة كردةوة ئةم سياسةتة دةبيَتة هوَى ثيَش كةوتنى طواستنةوةى ئامسانى نيَودةولَةتى و
طةشةسةندنى وة بة دةركةوتنى ئةجنام و سوودى ئةم سياسةتة يارمةتى دةربيَت تا ووالَتة
بةهيَزةكان بةهوَيةوة بتوانن خزمةتى خوَيان بكةن و يارمةتى ثيَش خستنى ووالَتانى ترى خاوةن
توانايى سنورداريش بكةن.
ئاراستةى دووةم :ئةم ئاراستةية كوَمةلَةى دةولَةتى كوَموَن ويلث بانطةوازيان بوَ كرد لةثيَشةوةيان
بريطانيا كة بة دذ وةستانةوة لةطةلَ ئاراستةى يةكةم و بانطةوازى سياسةتيَكى تريان دةكرد كة
ناويان نا (ريَك خسنت لة ئامساندا)  ORDER IN THE AIRكة تيايدا ضةند بناغةيةك بوَ
ِريَكخستنى هيَلَة ئامسانية نيَودةولَةتيةكان دابنريَت و ديارى كردنى ذمارةى ئةو جارانةى كة تيايدا
هيَلَةكان بةكارئةهيَنريَن هةروةها ديارى كردنى ئةو كيَش و مشةكانةى كة هةن بوَ مجوج َولَى
ئامسانى نيَودةولَةتى.
دروست بوونى ئةو دوو ئارِاستةية دةطةرِايةوة بوَ دذايةتى كردنى بةرذةوةندى يةكانى يةكرت بة
تايبةت لة نيَوان ئةمريكا و بريطانيادا لةبوارى طواستنةوةى ئامسانى و بنةماى ئةو دذايةتيةش
دةطةرِايةوة بوَ جياوازى ئةو ِريَكارانةى كة لة نيَوان دةولَةتانى هاوثةميان دانرابوون لة كاتى
جةنطدا.
بريطانيا فرِوَكة جةنطةيةكانى وا دروست كردبوو كة تةنها بوَ مةوداى كورت بتوانيَت ضاالكى
يةكان بة ئةجنام بطةيةنيَت كة دواى جةنط نةيان ئةتوانى بوَكارى بازرطانى شارستانى
بةكاربهيَنريَن وةك طواستنةوةى ( ِر َيوان)و ثوَستة و مشةك .
ووالَتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا كاروانيَك لة فرِوَكةى بوَ مابوَ وة دواى جةنطى جيهانى دووةم
دةيويست بة كاريان بهيَنآ بة ئازادى بوَ طواستنةوةى ئامسانى لة هةموو جيهاندا بةالَم بريطانيا
بة ثيَداطرى لةسةر ئارِاستةكةى خوَى دةيويست خوَى بثاريَزيَت لةو سياسةتةى كة ئةمريكا هةولَى
بوَ جآبةجآكردنى ئةدا.
ئةو جياوازى و دذايةتي ية لة نيَوان هةردوو كوَمةلَةكةدا خةريك بوو ببيَتة هوَى سةرنةكةوتنى
كوَنفرانسةكة  ،ئةطةر كةنةدا نةبواية كة هةستا بة نيَوان طرييةك و بووة هوَى رِيَكةوتنيَك لة
نيَوان هةردوو ئارِاستةكةدا .
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ِريَكةوتنامةى شيكاغوَ:
لة ئةجنامى ئةو رِيَكةوتنةى كة باس كرا ثيَشكةوتنيَكي طةورة هاتة كايةوة لةرِووي تةكنيكيةوة و
لة رِوَذى  7نوَظةمبةرى  1144لةشارى شيكاغوَى ئةمريكا ِريَكةوتنى [فرِوَكةوانى شارستانى
نيَودةولَةتى] موَركرا بة زمانةكانى [ئينطليزى  ،فةرةنسى  ،ئيسثانى] و رِيَكةوتنةكة لة روَذى 4
ى نيسانى  1147كةوتة بوارى جآبةجآكردنةوة دواى ثةسةندكردنى نيوةى ذمارةى ووالَتانى
بةشداربوو لة كونفرانسةكةدا .
جآبةجآكردنى ئةو رِيَكةوتنة كاريطةريةكى زوَرى هةبوو لةسةر رِيَكةوتنة نيَودةولَةتيةكانى تر
كة لةوة ثيَشرت بةسرتابوون بوَ هةمان مةبةست  ،طرنطرتينيان ِريَكةوتنى ثاريس و هاظانا بوو كة لة
بةندى  29لة رِيَكةوتنةكةدا هاتبوو كة هةر ووالَتيَكى بةشدار لةو رِيَكةوتنة بةلَيَنٍ بدات لة كاتى
دةستكردن بةجآبةجآكردنى بةندةكانى رِيَكةوتنةكة ثيَويستة ئةو ووالَتةى ثابةندة بة[دوو
ِريَكةوتنى ثاريس لة  13أكتوبرى  1111و رِيَكةوتنى هاظانا  1122 Feb29ز] ثابةندبوونيان
هةلَبوةشيَننةوة و رِيَكةوتنى شيكاغ َو جيَطايان بطريَتةوة و ثةيرِةوى بةندةكاني بكةن .
لة ئةجنامي جيَ بةجيَ كردنى ئةو ِريَكةوتنة دروست كردنى ( ِريَكخراوى فرِينى شارستانى
نيَودةولَةتى) هاتة كايةوة و ئةم دامةزراوانة هةلَوةشانةوة :
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 .1ليذنةى نيَودةولَةتى بؤ فرِؤكةوانى( ( ICANكة بة ثيَ ى بةندى  34ى ِريَكةوتنى ثاريس ساَى
 1111ز دروست بوبوو .
 .2ليذنةى شارةزايانى ياساي فرِؤكةوانى نيَودةولَةتى كة لة ِريَكةوتنى ثاريس دروست بوو بوو بؤ
ئامادةكردنى ثرِؤذة ياساكانى ثةيوةست بة ياساي فرِؤكةوانى نيَودةولَةتى .
 .3ليذنةى ئةمريكى هةميشةيي بؤ فرِؤكةوانى كة دروست بوو بوو لة كؤبوونةوةى ليما سالَي
1137ز لة جياتى ِريَكةوتنى هاظانا سالَى 1122ز بةسرتا .
ِ .4ريَكخراوةكانى فرِؤكةوانى نيَودةولَةتى ثيكاو ) (PICAOكة لة كوَنفراسى شيكاغؤ سالَى 1144ز
دروست بوو بوو كة بةكاتي هةستيَت بة كاروبارةكانى ِريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَو دةولَةتى
( )ICAOتا دروست بوون و ثيَكهيَنانى ( ِريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى
 )ICAO( ) International Civil Aviation Organizationلة . 1144 April 7

بنةما بنةرِةتيةكانى رِيَكةوتنى شيكاغؤي 1144ز ئةم خاالَنة لةخؤ دةطريَت :
 .1سةروةرى (:)Soverginity

بة ثيَ ى بةندى يةك هةموو ووالَتيَكى بةشدار لة واذووكردنى ِريَكةوتنامةكة خاوةن سةروةري
رِةهاية لةسةر كايةي ئامسانى [ ]Region Spaceسةر ناوضةكةى .
 .2فرِؤكةي شارستانى و فرِؤكةى دةولَةت :
ئةحكامى ئةم ِريَكةوتنامةية تةنها لةسةر فرِؤكة شارستانيةكان جيَ بةج َي ئةكريَت بيَ ئةوةى
فرِؤكةكانى دةولَةت (  )STATE AIRCRAFTبطريَتةوة  ،فرِؤكةى دةولَةت ئةو فرِؤكانةية كة بؤ
مةبةستى سةربازى بةكاردةهيَنريَن و فرِوَكةى طمرط و فرياكةوتنى تةندروسيت (ئةمبولَانس)و
ثوَليس دةطريَتةوة (بةندى )3
 .3بةكارهيَنانى زؤرة ملىَ ى( االجباري) فرِؤكةى شارستانى :
سةرجةم دةولَةتةكان كة واذوويان كردووة رِازين لةسةر بةكارنةهيَنانى فرِؤكةوانى شارستانى بؤ
ئةو مةبةستانةى كة ناطوجنيَت لةطة َل ِريَكةوتنامةكة كة لةبةندى ()4دا هاتووة :
أ -ثيَشكةوتنى فرِؤكةوانى شارستانى (تطور الطريان املدني) .
ب -هةولَدان بوَ هيَشتنةوةى دؤستايةتى وليَك تيَطةيشتنى لة نيَوان ميللةتان و طةالنى جيهان.
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ج -بةرطرتن لةهةر جياوازيةك هةروةها زيادكردنى هاوكارى و يارمةتى نيَوان طةالن كة
ئاشتى جيهانى لةسةر بةندة .
د -نةهيَشتنى هةر هةلَسوكةوتيَك يان مامةلَةيةك كة دذى ئاسايشى طشتى بيَت .
 .4جةنط و حالَةتى كتوثرِي (الطواري) :Emergency
بة ثيَى بةندى ( )21ى ِريَكةوتنةكة سةربةستى هيض ووالَتيَك سنوردار ناكريَت بؤ كاركردن ئةطةر
ئةو ووالَتة لة حالَةتى جةنطدا بيَت يان بيَاليةن بيَت هةروةها بةندةكانى ئةم ِريَكةوتنة بةسةر
هةموو دةولَةتيَكدا ثةيرِةو دةكريَت كة لة حالَةتى نا ئاسايي دا يان كتوثرِيدا بيَت  ،و ثيَويستة
هةر دةولَةتيَك لة حالَةتى جةنطدا يان لة كيَشةدا بيَت يان لة ناو خوَدا لة حالَةتى كتوثرِدا بيَت
ليذنةى ئةجنومةنى )ِ ((ICAOريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى ) ئاطادار بكاتةوة لةو كاتةدا
ئةو ووالَتة دةتوانيَت ثابةند نةبيَت بةو بةندانةوة .
 .5ثوضةلَكردنةوةى ئةو بابةتانةى كة ناطوجنيَت لةطة َل ِريَكةوتنامةكةدا :
ووالَتانى بةشداربوو ِريَكةوتن لةسةر ثوضةلَكردنةوةى سةرجةم ئةرك و ثةيوةنديةكانى نيَوانيان
كة لةطةلَ ناوةرِؤكى رِيَكةوتنامةكة ناطوجنيَت (بةندى  )22وةكو هةردوو ِريَكةوتنامةى ثاريس و
هاظانا  ،يةكةم تايبةتة بة ِريَكخستنى فرِؤكةوانى ئامسانى( الطريان املدني) و دووةميش تايبةتة بة
فرِؤكةوانى بازرطانى (الطريان التجاري) (بةندى . )29
 .6دياريكردنى ِرا ِرةو و جؤرى فرِؤكةخانةكان :
هةر ووالَتيَك لة بةشداربوان بة ثيَ ي ئةحكامى ئةم ِريَكةوتنامةية بؤي هةية ِريَرِةوة
ئامسانيةكانى سةر هةريَمةكةى ديارى بكات لةطةلَ جؤرى ئةو فرِؤكةخانانةى كة بةكارى
دةهيَنن(بةندى .)62
 .7نيشتنةوة لة فرِؤكةخانةيةكى طمرطي يان نيَودةولَةتى :
هةر فرِؤكةيةك كة دةضيَتة سنوورى ئامسانى ووالَتيَكى ترى بةشداربوو لة ِريَكةوتنامةكة ثيَويستة
لة فرِؤكةخانةيةكى ديارى كراوى ئةو وو َالتةدا بنيشيَتةوة بوَ مةبةستى ثشكنني يان هةر
مةبةستيَكى تر كة ياساى ئةو ووالَتة خبوازيَت  ،وة ثيَويستة هةر ووالَتيَك لةو ووالَتانة تةواوى داتا
و زانياريةكانى فرِؤكةخانةكانى لة دؤكؤميَنتى ) )AIPدا بالَوبكاتةوةو ئةو زانيارانةش بطاتة
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ِريَكخراوى( ( ICAOلةويَشةوة ثةخش بكريَت بةسةر هةموو ووالَتةكانى تري بةشداردا (بةندى)19
بة واتا ِريَطة ئةدريَت ئةو فرِوَكانةى دةضنة ئامسانى ووالَتيَكى بةشدار بوو لة فرِؤكةخانةيةكى
طمرطي يان نيَودةولَةتى بنيشيَتةوة و بةالَم ناكريَت ئةو فرِؤكةية لة فرِؤكةخانةيةكى نيَوخؤيي
بنيشيَتةوة تةنها لة حالَةتة ثيَويستيةكاندا نةبيَت وةك كتوثرِي يان كيَشةى هونةرى لةطةلَ
وةرطرتنى هةموو ِر َيكار و هةنطاويَكى ثيَش وةختى ثيَويست بؤ ئةو نيشتنةوةية وةرطرتنى ئةم
هةنطاوانة بوَ ثاريَزطارى كردنى سةالمةتي فرِؤكةكة و فرِؤكةوانية .

 .2ثشكنينى فرِؤكةكان :
دةسةالَتى تايبةتى هةر ووالَتيَكى بةشداربووى ِريَكةوتننامةكة ئةتوانيَت هةستيَت بة ثشكنينى
ئةو فرِؤكانةى كة لة ووالَتانى بةشداربوى ترةوة ديَت و تيايدا دةنيشتنةوة بيَ ئةوةى ببيَتة هؤي
دواكةوتنى فرِؤكةكة هةروةها ئةو دةسةالَتة بوَى هةية تةواوى دؤكؤميَنت و بةلَطةكاني فرِؤكة
بثشكنيَت  ،ئةو بةلَطةو دؤكؤميَنتانةش بة ثيَ ي بةندى ( )16ئاماذةى ثيَكراوة ئةمانةى الى
خوارةوةن :
أ -برِوانامةى تؤمارى فرِؤكةكة ).)Air Craft Certificate
ب -برِوانامةى دروستى فرِؤكةكة (الصالحيه للطريان) ))Air Worthiness Certificate
ج -مؤلَةتى سةرجةم تاقمى فرِؤكةكة ).(Crew License
03

د -تؤمارى طةشتةكانى فرِؤكةكة ). (Flight Recorder
ه -مؤلَةتى ئاميَرة ثةيوةنديةكانى بيَ تةل (ئةطةر بوونيان هةبوو) (Avionic
). Certificate
و -ليستى ناوى ئةو كةسانةى كة طةشت ئةكةن و و َيستطةى رِؤشتنيان لةطةلَ ئةو شويَنةى
كة بؤي دةضن ئةطةر فرِؤكةكة ( ِريَواى) هةلَطرتبوو ).(Passenger Manafest
ز -ليستى ئةو مشةك و دؤكيوميَنتانةى كة ثةيوةسنت بة مشةك و كاالَكانى ناو فرِؤكةكة
ئةطةر فرِؤكةكة كاالَى هةلَطرتبوو ( .(Cargo Manafest
 .1ئةو كؤتانةى كة لةسةر كاالَكان دانراون بة ثىَ بةندى ()23ى ِريَكةوتنامةكة :
أ -نابيَت تةقةمةنى يان كةرةستةى جةنطى بةفرِوَكة بطويَزريَتةوة بؤ ناو وولَاتةكة يان
طوزةر بكات بةسةر ئامسانى ووالَتةكةدا بيَ وةرطرتنى مؤلَةتى ثيَش وةختى ئةو ووالَتة .
ب -هةموو ووالَتيَكى بةشداربوو مايف هةية بة هؤكارى ئاسايشى طشتى يان سةربازى
طويَزانةوةى مشةك كة ثيَضةوانةى بةندى (أ)ى رِ َيكةوتنامةكةية ِريَك خبات يان قةدةغة
بكات .
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 .19هةموو ووالَتيَكى بةشداربوو بؤي هةية ِريَنمايي دةربكات بة بةكارهيَنانى كاميَراي جيَطريكراو
لةسةر فرِؤكةكان يان قةدةغةى فرِؤكةكة بكات كة لةسةر ئامسانى ووالَتةكةى ئةفرِيَت  ،مادةى
(. )36
 .11بةثآى مةتنى بةندى [ ]1لة رِيَكةوتن نامةكة:
أ -هةموو ووالَتيَكى بةشداربوو لة رِيَكةوتنامةكةدا مايف هةية بةتاك اليةنة فرِينى
فرِوَكةكانى ووالَتةكانى تر بةسةر ئامسانى ووالَتةكةيدا قةدةغةبكات يان سنوردارى بكات
بةهوَكارى ثيَويستيةكانى سةربازى يان ئاسايشى طشتى ووالَت بةمةرجآ هيض جياوازيةك
نةكريَت لةنيَوان فرِوَكةكانى ووالَتةكةى خوَي كة كاردةكات لة هيَلَة ئامسانيةكاندا و
فرِوَكةى ووالَتانى بةشداربووى تر كة لة هةمان هيَلَدا كة كارئةكةن بوَ طواستنةوة،
ثيَويستة ناوضة قةدةغةكراوةكان و مةوداكانيان شياوبيَت لةبةردةم فرِوَكةوانيدا و
ثيَويستة لةم كاتةدا ئاطادارى ووالَتانى ترى بةشداربوو بكريَت و ِريَكخراوى فرِينى
شارستانى نيَودةولَةتيش ) )ICAOئاطاداربكريَتةوة بةو ناوضانةى كة فرِينى فرِوَكةكانى
لةسةر قةدةغةكراوة يان هةرط َورِانكاريةك كة ئةكريَت .
ب -هةموو ووالَتيَكى بةشداربوو ثاريَزطارى مافةكانى خوَى دةكات بوَ قةدةغةكردن يان
سنورداركردنى كتوثرِى فرِوَكةوانى لةسةر بةشيَك يان هةموو هةريَمةكةى بةهوَى
بارودوَخي نالةبار و كتوثرِيةوة يان لةكاتى رِوودانى قةيرانيَك يان بةهوَكارى ئاسايشى
طشتى بةمةرجيَك ئةم حالَةتة بآ جياوازى بةسةر هةموو فرِوَكةكاندا بسةثيَنريَت .
ج -بوَ هةر ووالَتيَكى بةشداربوو مايف هةية بةثآى ئةو مةرجانةى كة داى ئةنيَت لةهةر
بارودوَخيَكى نالةباردا ِريَطة بدات بة نيشتنةوةى ئةو فرِوَكانةى كة لة خالَى [أ  ،ب]
ئاماذةيان ثآدراوة بةنيشتنةوةيةكى خيَرا لة يةكيَك لة فرِوَكةخانةكانى.
ئةم خاالَنةى سةرةوة بناغةى ِريَكةوتننامةى شيكاغوَن كة ضوارضيَوةى رِيَكةوتنى
دووق َولَى نيَوان ووالَتانة بوَ ِريَكخستنى رِيَكةوتننامةى دوواليةنة بوَ رِيَكخستنى
فرِوَكةوانى لةنيَوان هةردوو الدا .
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ِريَكةوتنى تآثةرِبوونى هيَلَة ئامسانية نيَودةولَةتيةكان [ IASTAاتفاق العبور]
INTERNATIONAL AIR SERVICES TRANSIT AGREEMENT

ئةم رِيَكةوتننامةية لة رِوَذى  7ديسمرب  1144ز برِيارى لةسةر درا و لة رِوَذى  Feb 39سالَى  1145ز
دةست كرا بةجآبةجآكردنى و بةرِيَكةوتنى دوواليةنة [ اتفاق احلريتني] ناو دةبريَت ،
سةربةستى يةكةم [ ِريَطادان بة تآثةرِبوون] [حرية العبور]و سةربةستى دووةم [ ِريَطادان بة
نيشتنةوة] [حرية اهلبوط] بة مةبةستى بازرطانى STOP FOR NON TRAFFIC
)ِ )PURPOSESريَكةوتننامةكة الى هةموو ووالَتانى بةشداربوو ثةسةندكرا .
ِريَكةوتنى طواستنةوةى ئامسانى نيَودةولَةتى [ ِريَكةوتنى ثيَنج سةربةستيةكة] [اتفاقية احلريات
اخلمسة] )) IATA INTERNATIONAL AIR TRASPORT AGREEMENT
ئةم رِيَكةوتننامةية لة رِوَذى  7ديسمربى سالَى  1144ز واذوَكرا و لة  Feb 2سالَى  1145ز ضوة بوارى
جآبةجآكردنةوة بةثآى ئةم رِيَكةتننامةية ئالَوط َورِى ثيَنج سةربةستيةكة ِريَكدةخريَت بوَ بوارى
طواستنةوةى ئامسانى بةو دوو سةربةستيةوة كة باس كرا لةسةرةوة  ،ئةم رِيَكةوتن نامةية
سةركةوتنى بةدةست نةهيَنا وة تةنها نوَزدة ووالَت ضوونة ناو رِيَكةوتننامةكةوة وة تا ئيَستاش
حةوت لةو ووالَتانة ىلَ ى دةرضوون تةنانةت ووالَتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاش كة خوَى بانطةوازى
ىل كيَشايةوة .
ب َو رِيَكةوتننامةكة ئةكرد لة  1146 July25ز خوَى َ
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ِر َيكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى كاتى : PICAO
نويَنةرانى ووالَتانى بةشدار بوو لة كوَنفراسى شيكاغؤ سالَي 1144ز برِيارياندا بةدروست كردنى
ِريَكخراويَكى كاتى )( )PICAOبيكاو) كة تةنها دةسةالَتى رِاويَذكاريان ثيَداو ِريَطايان ثيَدا كاربكات
وةك ِريَكخراويَكى كاتى تا كاتى دروست كردنى رِيَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى هةميشةيي لة ماوةى
نيَوان  7ي  Decسالَى 1144ز تا 4ي ِ Aprilسالَى 1147ز تا ئةو كاتةى بة فةرمى ايكاو ()ICAO
رِاطةيةنرا  ،لةو ماوةيةدا ِريَكخراوة كاتيةكة هةستا بة ضةسثاندنى بناغةى رِيَكخراويَكى
نيَودةولَةتى بؤ جيَ بةجيَ كردنى ثيَداويستيةكانى فرِؤكةوانى و ئةندامانى ِريَكخراوةكةش بةكارى
خؤيان هةستان بة ثيَشكةش كردنى رِاسثاردة و ديباجةى مةتنةكانى ثةيوةست بة دانانى ِريَطا و
ِر َيكار و ِريَسا و ئامرازةكانى تايبةت بوَ دابني كردنى سةالمةتى و رِيَكخستنى طواستنةوةى ئامسانى
 ،هةموو ووالَتةكان ناضار كران كة ثابةندبن بةو رِاسثاردانةوة بة شيَوةيةكى كاتى تا دانانى ِريَسا و
ِريَنمايية نيَو دةولَةتيةكان و ِريَكارةكان لةاليةن ِريَكخراوى هةميشةيي بة ثيَ ي ثيَوستيةكانى
ئةحكامى ِريَكةوتنامةى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتي بة هاريكارى ووالَتة ئةندامةكان و
سكرتاريةتى ِريَكخراوةكة ِريَكار و منونة و مؤديَلي سةرجةم خزمةت طوزاريةكانى ثيَويست بؤ
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سةالمةتى فرِؤكةوانى شارستانى دانرا وةك :خزمةت طوزارى كةشناسي ِ ،ريَكخستنى مجوجؤلَى
هةوايي[ ]AIR TRAFFIC MANAGEMENT ATMثةيوةندية بيَ تةلةكان [ Aeronautic
 ، ]Communicationsويَستطةكانى داثؤشني [ ِ ، ]Coverage Stationsريَساكانى طةرِان و
قوتاركردن [  ]Save &Rescue instructionsو ضةندين خزمةت طوزارى ترى ثيَويست .
ِريَكخراوة كاتيةكة طؤي زةوي كرد بة ( )19سيَكتةرةوة بة شيَوةيةك هةر سيَكتةرة و رِيَكخستنى
كؤنفراسيَك لة ئةستؤ بطريَت يةكيَك لةو سيَكتةرانة رِؤذهةالَتى ناوةرِاست بوو كؤنفرانسي سالَى
 1146لة شارى قاهرية بةسرتا لةسةر ضةند رِاسثاردةيةكى كؤنفراسةكة رِةزامةندى دراو ثاشان
نيَردرا بؤ مةلَبةندى سةرةكى ِريَكخراوى فرِينى شارستانى بؤ برِياردان  ،طرنطرتين ئةو رِاسثاردانة
دةمةزراندنى سةنتةريَك بوو بؤ ضاوديَرى ئاسايش و دامةزراندنى لقيَك لة ِريَكخراوى فرِينى
شارستانى و سةنتةريَك بؤ وةرطرتنى داتا و بالَو كردنةوةى زانيارى و رِيكالمةكان لة شارى قاهرة.
هةروةها دانانى قاهرة وةك سةنتةريَك بؤ رِزطاركردنى فرِؤكةكان لة ناوضةكانى برقة  ،مصر ،
رِؤذهةالَتى ئةردةن  ،توركيا  ،حجاز هةروةها قاهرية هةستيَت بةطرنطى ثيَدانى ناوضةكة و بة
نةخشةكانى بارودؤخي كةشناسي .
بةو جؤرةى سةرةوة ِريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى بةرةبةرة هةنطاوةكانى دةنا بةرةو
ثيَشةوة تا طةيشتؤتة ئةمرِؤ كة ضةندين سةنتةر و مةلَبةندى ليَكؤلَينةوة و دؤكؤميَنت و ِريَكار و
ثاشكؤي طرنطى بالَوكردؤتةوة بة بةردةوامى ثيَشكةوتنةكان و طؤرِانكارية خيَراكانى بوارى فرِينى
شارستانى لةخؤ دةطريَت .
هةريَمى كوردستان وةك بةشيَك لة سيستةمى فرِينى جيهانى لةم بارودؤخةى ئيَستادا ثيَويستة
هةولَةكانى ضرِ بكاتةوة بؤ بةهيَز كردنى ثةيوةنديةكان لة بوارى فرِؤكةوانى و طواستنةوةى
ئامسانى كةلة خزمةتى بةهيَزكردنى ثيَطةى هةريَمى كوردستاندا بيَت لةسةر ئاستى جيهان ،
طومانى تيا نية بيَ طواستنةوةى ئامسانى هيَزى هةريَمى كوردستان لةنط دةبيَت لةسةر ئاستى
ناوضةكة و جيهان .
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لةبةشى سةرةوةى ئةم باسةدا وة لة ذيَرناوى ( )ICAOكة كورتكراوةى دةستةواذةى
) )International Civil Aviation Organizationكورتةيةك لة ميَذووى دروست بوونى
ِريَكخراوةكةمان باس كرد لةطةلَ ضةند بةند و بابةتيَكى ثةيوةست بة ئاماجنى ِريَكخراوةكة لةطةلَ
ِريَكةوتن نامةى شيكاغوَ و بنةماى كاركردنى ووالَتانى بةشداربوو ئةندام لةو رِيَكخراوةدا .
طومانى تيَدا نية(  ) ICAOلةو كاتةوة كة دامةزراوة بوَ رِيَكخسنت و جآبةجآكردنى
ثيَويستيةكانى فرِوَكةوانى و فرِوَكةخانةكان ثيَويستى كردووة ضةندين رِيَسا و رِيَنمايى و
دوَكوَميَنت دةربكات بةشيَوةى ثاشكوَ  ،ذمارةي ثاشكوَكان تا ئيَستا طةيشتوَتة  11ثاشكوَ هةر
ثاشكوَيةك [َ ]Annexيك كة لة سةر يةكيَك لة بنةما و ئامرازةكانى كاركردن و رِيَكخستنى
سيَكتةريَك لة سيَكتةرةكانى بوارى فرِوَكةوانى باس دةكات  ،هةر كارمةنديَك كة لةبوارى
فرِوَكةوانيدا كاربكات يان هةر ئامراز و ئاميَريَك كة بةكاربهيَنريَت بوَ فرِين و دابينكردنى
سةالمةتى فرِوَكةوانى و ثةيوةندىيةكان و ئةو بابةتانةى رِاستةوخوَ يان نارِاستةوخوَ ثةيوةسنت
بة فرِوَكةوانيةوة لة يةكيَك لةو ثاشكوَيانة تةواوى هيَلَة بنةرِةتى و سةرةكيةكان باس كراوة
لةطةلَيشياندا ضةند دوَكوَميَنتيَكى ترى ثيَويست هةية وةك سةرضاوةى زانيارى زياتر .
لةم ضةند بةشةدا بة هيواى ئةوةى دةروازةيةك لةسةر بنةماكانى فرِوَكةوانى بوَ خو َينةرى بة ِريَز
بكةمةوة ثيَم باشة لةسةر هةر ثاشكوَيةك كورتةيةك بنوسم بوَ زياتر شارةزايى و بةرضاو رِوونى
لةسةر ئةو بوارة طرنط و هةستيارة كة لةم قوَناغةدا بؤ داهاتووى ذيامنان لة كوردستاندا
ناتوانريَت ىلَ ى بةدةربني و دةكريَت هةر بة ِريَزيَك ئارةزووى زياترى هةبيَت بوَ وةرطرتنى زانيارى
زياتر يان رِوَشنكردنةوةى بري و هزرى لةوبوارةدا دةتوانيَت بطةريَتةوة بوَ سةرضاوة زوَر و
زةوةندةكانى (. )ICAO
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ثاشكوَى ذمارة يةك
م َولَةتى كارمةندان و ثيَوةرة جيهانيةكان []Personal Licensing

لةكاتيَكدا فرِوَكةوانى و طواستنةوةى ئامسانى ناتوانريَت بآ بوونى فرِوَكةوان و كارمةندانى ترى
بوارةكة كة ثيَويسنت جآبةجآ بكريَت و خزمةتطوزاريةكان بة ئةجنام بطةيَنريَت و لة كاتيَكدا
بوونى ئادةميزاد ثيَويستى رِادةبةدةرى ئةو بوارةية بوَية ئةبينني شارةزايى و ثسثوَرى و رِاهيَنان و
ئامادةكردني مروَظ ئةو بنةمايانةن كة دةستةبةرى جآبةجآ كردنى ثروَسةى فرِوَكةوانني بةرِيَك
و ثيَكى و سةالمةتى  ،هةروةها رِاهيَنانى كارمةندان و دروستى قوَناغ و هةنطاوةكان بوَ دةركردنى
م َولَةتى باوةرِثيَكراو بوَ ئةو كارمةندانة دةستةبةرى زيادكردنى متمانةن لة نيَوان ووالَتاندا كة
دةبيَتة هوَى دان ثيانانى شارةزايى و دلَنيايى جؤرى كارمةندان و م َولَةتةكانيان لةسةر ئاستى
نيَودةولَةتى هةروةها زياد بوونى دلَنيايى نيَوان رِيَوان [. ]Passengers
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ثاشكوَى يةكةم لة رِيَكةوتننامةى شيكاغوَ [فرِوَكةوانى شارستانى نيَودةولَةتى] ضةند بنةمايةكى
بنةرِةتى لةخوَ دةطريَت كة تيايدا ضةند ِراسثاردةيةكى تايبةت بة م َولَةتى كارمةندانى بوارة
جياوازةكانى بوارى فرِوَكةوانى دةطريَتةخوَ كة رِاستةوخوَ يان نارِاستةوخوَ ثةيوةنديان
بةسةالمةتى فرِوَكةخانة و رِيَوان []Passengersةوة هةية و ضةند مةرجيَك و رِيَنماييةكى
ثزيشكى و زانستى دانراوة كة ثيَويستة لةو كارمةندانةدا هةبيَت  ،ثوختةى مؤلَةتى ئةو ثيشانةى
كة لة بوارى فرِوَكةوانيدا ثيَويسنت ئةمانةن :
 .1م َولَةت و دروستى فرِوَكةوانةكان  :لةمانةى خوارةوة ثيَك هاتووة :
أ-

م َولَةتى فرِوَكةوانى خويَندكار ()Student Pilot
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ب  -م َولَةتى فرِؤكةوانى فرِوَكةى تايبةت [. (Private Pilot Licenses( ]PPL

ت -م َولَةتى فرِوَكةوانى فرِوَكةى بازرطانى [)Commercial Pilot Licenses) ]CPL

ث -م َولَةتى فرِوَكةوان لةطةلَ دةستةيةك كارمةند كة بطوجنيَت لةطةلَ جوَرى فرِوَكةكة .
Multi- crew Pilot) Licenses appropriate to the area plane
)Category
ج -م َولَةتى فرِوَكةوانى هيَلَى ئامسانى ()Airline Transport Pilot Licenses
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ح -ثلةدارى فرِوَكةوانى بة ئاميَر ))Instrument Rating
خ -ثلةدارى ماموَستايانى فرِوَكةوانى ( (Flight Instructor Rating
د -م َولَةتى فرِوَكةوانى فرِوَكةى ضاروَكةدار ((Glider Pilot Licenses

ذ -م َولَةتى فرِوَكةوانى بالَؤنى () Free Balloon Pilot Licenses
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 .2م َولَةت و دروستى دةستةى فرِوَكةى بىَ فرِوَكةوان [طاقم الطائرة من غري طيارين] كة لةمانة
ثيَك هاتووة :
أ -م َولَةتى ئةندازيارى هةوايى )) Flight Engineer Licenses
ب -م َولَةتى كةشتيةوانى هةوايى () Flight Navigator Licenses
ت -م َولَةتى هةوالَدةرى بآتةىل هةوايى ()Flight Radiotelephone operator
 .3م َولَةتى ثلةدارى كارمةندانى بةدةر لة دةستةى فرِوَكةكة .
أ -مـــــــــ َولَةتى [تــــــةكنيكى  /ئـــــــةندازيار /ميكـــــانيكى] ضــــــاكسازي فــــــــرِوَكـــــــــة.
( ) Air Craft Maintenance, technician,engineer, mechani
ب -م َولَةتى خويَندكارى ضاوديَرى مجوجوَلَى ئامسانى Student Air traffic
))Controller
ت -م َولَةتى ضاوديَرى مجوجوَلَى ئامسانى )) Air traffic Controller Licenses
ثلةدارى ضاوديَرى مجوج َولَى ئامسانى )(Air traffic Controller Rating
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ث -م َولَةتى ئةفسةرى ثروَسة هةوايةكان /بةرِآكةرى فرِوَكةكان .
()Flight operations office / flight dispatcher
ج -م َولَةتى هةوالَ دةرى طةياندنى فرِوَكةوانى( (Aeronautical Station Operator
Licenses
ح -كارمةندان لةبوارى ضاوديَرى كةشناسى فرِؤكةوانى
( )Aeronautical Metrological Personnel

لةم رِوَذطارةى ئةمرِوَدا فرِوَكةوانى ثرِوَسةيةكى ئالَوَز و فرة اليةنة زوَر ثيَويستة بةردةوامى
هةبيَت  ،بثاريَزريَت و نةوةستيَت بةهةر رِيَطايةك بيَت و بةربطرييَت بةو ئاستةنط و هوَكارانةى
كة لة ئةجنامى هةلَةى مروَيى يةوة رِوودةدات يان بةهوَى ثةككةوتنى بةشيَك لةو ئاميَر و
ئامرازانةى كة بةكارديَت لة كاتيَكدا ئادةميزاد طرنطرتين ئامرازة لةو بازنةيةدا كة فرِوَكةوانى
ثآى بةطةرِ دةخريَت و دةتوانيت بة زوَر شيَوة خوَى بطوجنيَنيَت يان بط َورِيَت لةو بوارةدا بوَية
ثيَويستة مروَظ لةو بوارةدا بةباشرتين شيَوة رابهيَنريَت بوَكةم كردنةوةى هةلَةى مروَيى تا
دورترين ئاست لةطة َل ئامادةكردنى كارمةندى ليَهاتوو شارةزا و بةتوانا لةو بوارةدا .
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لة بوارى بنةما ثزيشكيةكان كة لةم ثاشكوَيةدا ئاماذةى ثآدراوة وا هاتووة كة بةشيَوةيةكى
ئاطادارى ثيَش وةختة ديارى كراوة بوَ ئةو كارمةندانة كة لة بوارى فرِوَكةوانيدان بوَ ثاريَزطارى
لةسةر تةندروستى طشتى دةستةى فرِوَكةوان و ضاوديَرة ئامسانيةكان  ،ئةو رِيَنماية ثزيشكيانة
بةشيَوةيةكى طشتى طرنطى دةدةن بة [ ثروَطرامى هوَكارة مروَيى يةكان ( Human Factor
 ] )Programmerكة ثةيوةسنت بة سنورى تواناكانى مروَظةوة .

ئاماجنى ( )ICAOئايكاويش بةرجةستة دةبيَت بة باش كردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى لةرِيَطةى
زيادكردنى هوَشيارى دةولَةتان و درك ثآكردنى طرنطى فاكتةرة مروَيةكان لة ثروَسةى فرِوَكةوانى
نيَودةولَةتى .
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م َولَةت :ثروَسةى رِيَطةثيَدانيَكة بوَ ئةجنامدانى ضاالكى يةكى ديارى كراو كة لة ئةجنامى
جآبةجآكردنى دا بة شيَوةيةكى نارِيَك و كةم و كورِى مةترسى ىلَ دروست دةبيَت  ،وة ئةو
كةسةى داواى م َولَةت دةكات ثيَويستة ثابةند بيَت بةضةند مةرجيَكةوة كة طوجناوبيَت لةطةلَ
ئاستى طرنطى ئةو كارةى كة ىلَ ى داواكراوة ( )ICAOئايكاو هانى دةولَةتان ئةدات كة جياوازيةكان
لةو مةرجانةى كة داوادةكريَت نزيك خبريَتةوة بة مةرجيَك بنةما بنةرِةتيةكان وةك خوَى
بثاريَزريَت بة هاوتةريب لةطةلَ ئةو ضاالكيانةى كةجآبةجآ دةكريَت بطوجنيَت بوَ ئةو
ثيَشكةوتنانةى كة لة دوارِ َوذدا رِوودةدات .
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ثاشكوَى ذمارة دوو
ياساكانى تايبةت بة ئامسان يان هةوا ( : )Air Law

لة مانطى  Novemberسالَى  1145ليذنةى [ياساكانى تايبةت بة كايةى ئامسانى]  ICAOيةكةم
كوَبونةوةى سةبارةت بة مجوج َولَى ئامسانى و ياساكانى ئةجنامدا كة تيايدا ضةند رِاسثاردةيةك و
ثيَوةريَكى نيَودةولَةتى بوَ ياساكانى مجوج َولَى ئامسانى دانا كة لة دوايدا هةمواركرايةوة لةاليةن
ليذنةى كةشتيةوانيةوة [مالحةى جوى يةوة] و ئةجنومةنى رِيَكخراوى ) )ICAOرِةزامةندى
لةسةردا لة مانطى  Febسالَى  1146و لة دوَكوَميَنتى ذمارة  2919دا []Document 2010
بالَوكرايةوة .
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لة كوَبوونةوةى دووةمى ليذنةكة كة لة ماوةى نيَوان  1146 Decتا مانطى  1147 Janبةسرتا ضةند
ط َورِانكارى و هةمواركردنيَك لةسةر دوَكوَميَنتى  2919بة ئةجنام طةيةنرا كة تيايدا ضةند رِاسثاردة
و ثيَوةرى نيَودةولَةتى ثةيوةست بة ياسايى مجوج َولَى ئامسانى ثيَش كةش كرا و لةاليةن
ئةجنومةنى ِريَكخراوةكةوة برِيارى لةسةردرا لة  1142 April 15لة ثاشكوَى رِيَكةوتنى شيكاغوَ
بالَوكرايةوة لةذيَر ناو نيشانى ثاشكوَى ذمارة [ Annex 2 ]2كة لة  1142 Sep 15دةست بكريَت
بة جآبةجآكردنى .
لة 1151 Nov 27ئةجنومةنى رِيَكخراوى ) )ICAOضةند ط َورِانكاري و هةمواركردنةوةيةكى
بنةرِةتى ئةجنامدا لةسةر ثاشكوَى ذمارة  2و سةرجةم رِاسثاردةكانى ثوضةلَكردةوة و برِيارى دانانى
ئةو تيَكستانةى كة لة مةتنى ثاشكوَكةدا هاتبوون وةك ثيَوةرى نيَودةولَةتى بن كة سةرجةم
دةولَةتة ئةندامةكان ثابةندبن بةجآبةجآكردنيان لة رِوَذى .1152 Sep 1
جآبةجآكردنةكانى ياساى ئامسانى (تطبيقات قواعد اجلو)
بنةماكانى جآبةجآكردنى ياساكانى ئامسانى [كايةى ئامسانى] ئةمانةى خوارةوةن :
أ -ئةم ياساية لةسةر هةموو ئةو فرِوَكانة جآبةجآدةكريَت كة تؤماركراون لة ووالَتانى
ئةندام لة رِيَكخراوى (. )ICAO
ب -ثيَويستة بةطةرِخستنى فرِوَكةكان لة ئامسانى ووالَتةكةدا يان لة ناوضةى مجوجوَلَ
[ ]Movement areaلة فرِوَكةخانةكةدا بةثآى ياسايى مجوج َولَى هةوايى بيت يان
بةثآى يةكيَك لةم بنةمايانةى خوارةوة بيَت :
 .1ياسايى فرِوَكةوانى بةضاو [. Visual Flight Rules ]VFR
 .2بنةماكانى فرِينى ئاميَرى [Instrument Flight Rules ]IFR
ت -سةركردةى فرِوَكةكة [كاثنت] خوَى فرِوَكةكة ىلَ خبوريَت يان نا بةرثرسياريَتى
بةطةرِخستنى فرِوَكةكة لة ئةست َو ئةطريَت .
ث -لةسةر كاثتنى فرِوَكةكة ثيَويستة ثيَش دةست كردن بة طةشت سةرجةم زانيارى ية
ثيَويستةكان وةربطريَت .
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ج -تةنها كاثتنى فرِوَكةكة رِيَطةثيَدراوة بوَبرِياردان لةسةر بةطةرِخستنى فرِوَكةكة بوَ طةشت.
ح -بوَ هيض كام لة دةستةى فرِوَكةوان نية ئةوانةى بةرثرسيارن لةبةطةرِخستنى طةشتةكة
خواردنيَك يان خواردنةوةيةك خبوات كة كاريطةرى لةسةر توانا هزريةكانى بكات .
بنةما طشتيةكان:
ِ .1ريَطةنادريَت فرِوَكة بةطةرِخبريَت بةشيَوةيةك مروَظةكان و كةرةستةكانيان رِووبةرووى
مةترسى ببنةوة .
 .2ئةو بةرزى يةى كة فرِوَكةكة تيايدا دةف ِريَت ثيَويستة :
أ -لةسةر شيَوةى ( (Flight Levelبيَت بة بةكارهيَنانى فشارى هةواي ثيَوانةيي
[ضغط جوي قياسي].
ب -لةسةر شيَوةى بةرزى ستونى ) )Altitudeبيَت بة بةكارهيَنانى فشارى هةوايى
.3
.4
.5
.6
.7
.2
.1
.19

خوَجيَى [ضغط جوي حملي] .
لة كاتى فرِينى فرِوَكة نابيَت هيض شتيَك فرِآ بدريَتة دةرةوة يان خوارةوة .
ناكريَت فرِوَكة بةكاربهيَنريَت بوَ رِاكيَشانى فرِوَكةيةكى تر ئةطةر بةثآى ثةيرِةوى
ِر َيطةثيَدراوى دةستةالَتى تايبةمتةند نةبيَت .
ِريَطا نادريَت بة ثةرةشوت باز بدريَت ئةطةر بةثآى ثيَويستيةكانى دةستةالَتى تايبةمتةند
نةبيَت و بوَ حالَةتى كتوثرِى ئةم مةرجة ثةيرِةو ناكريَت .
ناكريَت فرِوَكة بةشيَوةى بةهلةوانى بف ِريَنريَت بةو مةرجانة نةبيَت كة دةستةالَتى
فرِؤكةوانى ديارى دةكات .
ناكريَت ذمارةيةك فرِوَكة لةسةر شيَوةى [تةشكيل] بف ِريَنريَت بةو رِيَنمايانة نةبيَت كة
دةستةالَتى تايبةمتةند ديارى دةكات .
ثيَويستة بةكارهيَنانى بالَؤن بة ثآى مةرجةكانى دةستةالَتى تايبةمتةند بيَت .
ناكريَت فرِوَكةكان لةسةر ناوضة قةدةغةكراوةكان بةكاربهيَنريَن .
كاثتنى فرِوَكة ثيَويستة هةموو هةنطاويَك بطريَتة بةر ب َو ثاريَزطارى كردنى فرِوَكةكةى لة
ثيَكدادان لةطة َل فرِوَكةكانى تر وةك لة  Annex 2دا هاتووة .
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 .11ئةو فرِوَكةيةى مافى ئارِاستةى هةية ثيَويستة ثاريَزطارى ئارِاستة و بةرزى يةكةى بكات .

 .12ئةو فرِوَكانةى دةنيشنةوة مافى لةثيَش ئةو فرِوَكانةوةية كة دةيانةويَت بفرِن .
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 .13ئةو فرِوَكةيةى كة لة سنورى نيشتنةوةية و لةناوضةى ( (Approachى كوَتايى داية
مافى هةية ثيَش ئةو فرِوَكانةى تر كة دةيانةويَت بنيشنةوة .

 .14ئةو فرِوَكةيةى كة لة ناوضةى فرِوَكةخانة دةجولَيَت لة دةرةوةى []Runway
ثيَويستة رِيَطة بدات بةو فرِوَكةيةى لةسةر ) (Runwayدةجولَيَت بةمةبةستى فرِين .
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 .15مجوج َولَى فرِوَكة لةسةر زةوى فرِوَكةخانة ثيَويستة بةثآى ئةو شيَوةية بيَت كة لة
برِطةكانى  Annex 2هاتوة.
 .16ثيَويستة طلَوثى فرِوَكةكان دابطريسيَن لة رِوَذئاوا بونةوة و تا رِوَذهةالَت و لةو كاتانةى
ثيَويست دةكات بةو شيَوةةية بيَت كة لة Annex 2هاتووة .

 .17بةطةرِخستنى فرِوَكة لةسةر زةوى فرِوَكةخانة و شويَنةكانى دةوروبةرى ثيَويستة بةثآى
ئةو شيَوة بيَت كة لة  Annex 2هاتووة .
 .12بةطةرِخستنى فرِوَكة لةناو دةريا و ئاوةكاندا ثيَويستة بةو شيَوةية بيَت كة لة Annex 2
هاتووة .
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.11
.29
.21
.22

ثيَويستة كاثتنى فرِوَكة ثيَش دةستكردن بةطةشتةكةى ثالنى طةشتةكةى ثيَشكةش بكات
و رِةزامةندى ضاوديَرى ئامسانى وةربطريَت لةسةر ناوةرِوَكى ثالنةكةى .
لةسةر كاثتنى فرِوَكة ثيَويستة طوآ ِرايةلَى ِريَنمايةكان بيَت كة دةى دريَتآ .
كاثتنى فرِوَكة ثيَويستة رِةزامةندى يةكةى ضاوديَرى ئامسانى وةربطريَت ثيَش دةستكردن
بة هةر طةشتيَكى ضاوديَرى كراو .
لةسةر كاثتنى فرِوَكةكة ثيَويستة لة كاتى رِووبةرِوو بونةوةى بوَ هةر كاريَكى مةترسى و
نةشياو يةكةى ضاوديَرى ئامسانى ئاطاداربكاتةوة .

بنةماكانى فرِين بة ئاميَر Instrument Flight Rules IFR
مةبةست لة  IFRئةوةية بةكارهيَنانى ئاميَر و ئامرازى كةشتيةوانى سةر زةوى و ئةو ئاميَرانةى
كة لةسةر فرِوَكةكة دامةزراون بوَ جآبةجآ كردنى طةشتى فرِوَكةيةك بةثآى بنةماى فرِين بةو
شيَوةية كة هاتووة لة Annex 2دا زوَربةى زوَرى فرِوَكةكان بةم جوَرة دةفرِن .
ئةو فرِوَكانةى بةو جوَرةى سةرةوة ئةفرِن خزمةتطوزاريةكانى ضاوديَرى ئامسانى و زانيارى
فرِوَكةوانى و خزمةتطوزارى ئاطادار كردنةوةيان دةدريَتآ بةثآى ث َولَينى ئةو كايةيةى (فةزايةى)
كة تيايدا دةفرِيَت بآ طوآ دانة باردوَخى كةشناسى .
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ثيَويستة لةو فرِوَكانةدا ئاميَر و ئامرازى طوجناو يان لةسةر دانرابيَت كة بشيَت بوَ ئةو ئارِاستةيةى
كة ثيايدا دةف ِريَت و لةسةر فرِوَكةوان ثيَويستة بةوردى ئارِاستة و بةرزى يةكةى بثاريَزيَت كة
بوَى ديارى كراوة لةاليةن يةكةى ضاوديَرى ئامسانيةوة و ثيَويستة فرِوَكةوان شويَن و بةرزى
فرِوَكةى بدات بةو ويَستطة ضاوديَريانةى كة لةسةر زةوى و لةسةر ئارِاستةكةى دانراون لة كاتيَكدا
داواى َىل بكريَت .
بنةماكانى فرِين بة بةكارهيَنانى ضاو VFR Visual Flight Rules
مةبةست لة( (VFRئةوةية فرِوَكةوان لةكاتى طةشتةكةيدا ثشت ئةبةستىَ بة بينني بةضاو ب َو
فرِين و ثاريَزطارى فرِوَكةكةى لة ثيَكدادان لةطةلَ فرِوَكةكانى تردا بةمةرجآ بارودوَخى كةشناسى
شياو بيَت بوَ بينني و دورى و مةودا لة نيَوان فرِوَكةكة و هةورةكان بة ستونى و ئاسوَى لة
ناوضةى فرِيندا .
ناتوانريَت و رِيَطة نادريَت فرِوَكة بة ) (VFRبةكاربهيَنريَت لة ماوةى نيَوان رِوَذئاوابوون و
هةالَتنى رِوَذدا بآ وةرطرتنى رِةزامةندى دةستةالَتى خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى بةثآى ئةو
مةرجانةى كة بوَى ديارى دةكريَت .
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بيَجطة لةو حالَةتانةى كة نيشتنةوة و فرِينى فرِوَكةكان دةخوازيَت و ناكريَت فرِوَكةكان بةثآى
 VFRلةسةر شار و شويَنة قةرةبالَغ و كوَمةلَطاكان بةكاربهيَنريَت لةبةرزى كةمرت لة  1999ثآ
لةسةر بةرزترين شويَنى بةرز لة بازنةيةك كة نيوة تريةكةى  699مةتر بيَت لة فرِوَكةكةوة .
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ثاشكوَى ذمارة سآ
خزمةتطوزارى كةشناسى بؤ ثيَوةرة نيَودةولَةتى يةكان Aviation Metrology Services

يةكيَك لةو بابةتة طرنطانةى كة ثةيوةندى رِاستةوخوَى لةطةلَ سةالمةتى فرِوَكةوانى و فرِوَكةكان
هةية بارودوَخى كةشناسى ية لةسةر ئارِاستةى فرِينى فرِوَكةكان و ئةو ويَستطةيةى كة بوَى
دةف ِريَت .
لة  April 16سالَى  1142ئةجنومةنى رِيَكخراوى ) )ICAOبرِيارى لةسةر ثيَوةرة نيَودةولَةتية
ستاندةرةكان و رِاسثاردة ثةيوةندىدارةكان دا كة تايبةتن بة خزمةتطوزارى كةشناسى يةوة كة
لةاليةن ليذنةى تايبةت بةديراسةى بارودوَخى كةشناسى سةر بة رِيَكخراوى ) )ICAOئامادةكرا لة
ميانى كوَبونةوةيان مانطى . 1142 Sep
39

ثيَداويستية طشتيةكان :
أ -ئامانج لة ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى كةشناسى بوَ مجوج َولَى ئامسانى زياتر لة
ثشطتريى سةالمةتى و رِيَكخسنت و تواناى ثروَسةى مجوج َولَى ئامسانى نيَودةولَةتى دا ضرِ
دةبيَتةوة .
ب -ثاريَزطارى كردنى ثةيوةندى لة نيَوان ئةو اليةنةى كة خزمةتطوزارى كةشناسى ثيَشكةش
دةكات و ئةو اليةنةى كة سوود لةو خزمةتطوزارية وةردةطريَت .
ت -ثيَويستة ئةو اليةنةى سود وةردةطريَت لةو خزمةتطوزارية ثيَش وةخت اليةنى
ثيَشكةشكار بةخزمةتطوزارى كةشناسى ئاطاداربكاتةوة .
ِراثوَرتةكانى كةشناسىMetrological Observances & Reports :
أ -لةسةر هةر ووالَتيَكى ئةندام لة ) )ICAOثيَويستة ويَستطةيةكى كةشناسى لةهةر
فرِوَكةخانةيةكى ووالَتةكةيةدا دامبةزريَنيت بةثآى ثيَويست .
ب -ثيَويستة نامةيةكى ليَك تآطةيشنت[]Memorandum of Understanding
واذوَبكريَت لة نيَوان ئةو اليةنةى بةرثرسة لة ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارى
كةشناسى و ئةو اليةنةى كة بةرثرسة لة خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى سةبارةت
بةو زانيارية كةشناسيانةى كة ثيَويستة بدريَت بة ويَستطةكانى ضاوديَرى ئامسانى .
ت -هةموو سةرى كاتذميَريَك ثيَويستة رِاثوَرتةكانى كةشناسى ئامادةبكريَت و لة ماوةى
 24كاتذميَرى ِروَذيكدا[Routine Observances and Reports ]METAR
ث -ثيَشكةشكردنى رِاثوَرتةكانى كةشناسى لة كاتة نا ئاسايةكاندا بةثآى ئةو رِيَكةوتن
نامةيةى كة هةية لةطةلَ اليةنى بةرثرس لة مجوج َولَى ئامسانى كة بطوجنيَت لةطةلَ
ثيَداويستةكانى كوَمثانياى هيَلَة ئامسانيةكان .
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ج -ثيَويستة رِاثوَرتةكانى كةشناسى ئةم بابةتانة لة خوَبطريَتContents of :
Reports
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2

كاتى ضاوديَرى يةكة [. ]Time of observation
خيَراى و ئارِاستةى باى ِرووكةش [ Surface wind Direction
. ]&speed
مةوداى بينني [. ]Visibility
مةوداى بينني لةسةر ئارِاستةى دريَذ كراوةى فرِطة [ Runway Visual
. RVR ]Range
بارودوَخى ئيَستا [. ]Present Weather
برِى هةور و جوَرةكانى [ . ]Type and amount of cloud
ثلةى طةرما و خالَى شةومن [. ]Temperature & Dew Point
فشارى هةوا لةسةر رِووى دةرياوة [ ]QNHو فشارى هةوا لةسةر رِووى
فرِوَكةخانة [. ]QFE
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ِراثوَرتة كةشناسية وةرطرياوةكان لة فرِوَكةكانةوة :
دوو جوَر رِاثوَرتى كةشناسى هةية كة لة فرِوَكةكانةوة وةردةطرييَت و دةنيَريَت بوَ ويَستطةى
ضاوديَرى مجوج َولَى ئامسانى لة سةر زةوى [ فرِوَكةخانة] :
 .1ئةو رِاثوَرتة ِرؤتينانةى كة دةنيَريَت لة كاتى بةرزبونةوةى فرِوَكةكة بوَ ئامسان
[ ]Climbingيان كاتى بةجآ هيَشتنى فرِوَكةخانة [. ]take – off
 .2ئةو رِاثوَرتة كةشناسيانةى كة دةنيَريَت لة فرِوَكةكانةوة ئةو كاتانةى فرِؤكةكة
ِرووبةرِووى حالَةتيَكى نائاسايى دةبيَتةوة  ،لةسةر ويَستطةكانى ضاوديَرى ئامسانى
ثيَويستة دةم و دةست ئةو زانياريانة كة وةردةطرييَت لة فرِوَكةخانةوة بطةيةنيَتة اليةنى
بةرثرس لةرِيَكخستنى خزمةتطوزارى كةشناسى .
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ثيَش بينية كةشناسيةكان : forecasts
ويَستطةى كةشناسى فرِوَكةخانة هةلَدةستيَت بة ئامادةكردنى ئةم رِاثوَرتانة و تيايدا :
 .1ثيَش بينى ثةيوةند بة بارودوَخى كةشناسى ضاوةرِوان كراو لة فرِوَكةخانة و دةووروبةرى
( Terminal Area (Aerodrome) (Forecastبة كورت كراوةيى بة ))TAF
ناودةبريَت .
 .2ثيَش بينية كةشناسيةكانى تايبةت بة نيشتنةوةى فرِوَكةكان . Landing For cast
 .3ثيَش بينية كةشناسيةكانى تايبةت بة فرِينى فرِوَكةكان . For cast for take – off

ِراثوَرتةكةش ناسيةكانى ثةيوةست بة بارودوَخى كةش و هةوا لة شويَنة بةرزةكانى سةر (ِرارةوة)
ِركوَريدوَرة هةوايةكان [املمرات اهلوائية] : SIGMET
ئةو رِاثوَرتانة دةطريَتةوة كة زانيارى ووردى تيَداية سةبارةت بة بارودوَخى كةشناسى ئيَستا و ئةو
بارودوَخةى كة ضاوةرِوان دةكريَت رِووبدات لة بةرزايى ية بةرزةكاندا لةسةر ئارِاستةى ئةو
كوَريدوَرانةى كة فرِوَكةكان ثيايدا دةفرِن .
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[.ئاطادارية تايبةتةكانى بارودوَخى كةشناسى لة فرِوَكةخانةدا] Aerodrome Warning
ئاطاداريةكانى كةشناسى ثةيوةست بة باى ئارِاستة برِ يان قةد برِ : Wind shear
ئةو رِاثوَرتانة دةطريَتةوة كة زانيارى ووردى تايبةت بة باى ئارِاستة يان قةد برِى ناو
فرِوَكةخانةكةى تيَداية يان ئةو بايةى كة ضاوةرِوان دةكريَت و كار دةكاتة سةر سةالمةتى
فرِوَكةكان كاتى نزيك بونةوةى و دابةزين لة فرِوَكةخانةدا .
خزمةتطوزارية كةشناسيةكانى تايبةت بة كارثيَكةرى فرِوَكةكان و دةستةى فرِوَكةوانى
: Services FOR operators &Flight Crew Members
ئةو رِاثوَرتانةية كة زانيارى ثيَويست بة بارودوَخى كةشناسى دةطريَتةوة و ثيَويستة بوَكارثيَكةرى
فرِوَكةكان و ئةندامانى دةستةى فرِوَكةوانى و ثيَويستة سةرجةم ثيَداويستيةكانى طةشتى فرِوَكةكة
دابني بكات لةبارةى كات و بةرزى و ئةو كوَريدوَرانةى كة فرِوَكةكة دةى طريَتةبةر بوَ فرِين .
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زانيارييةكانى كةشناسي كة ثيَشكةش دةكريَت بؤ ويَستطةكانى ضاوديَري مجوجؤلَي ئامسانى و
سةنتةرةكانى طةرِان و فرياكةوتن و يةكةى خزمةتطوزارى زانياريةكانى فرِؤكةوانى .
{Information For Air Traffic Services, Search and Rescue and
}Aeronautical Information Services
ثيَويستة ويَستطةى كةشناسي هةستيَت بة ثيَدانى زانيارى كةش و هةوا بة يةكةكانى ضاوديَرى
ئامسانى و سةنتةرةكانى طةرِان و فرياكةوتن و يةكةى زانياري فرِؤكةوانى بة مةرجيَ ئةو
ِراثؤرتانة بة بةردةوامي نويَ بكريَنةوة .
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ثاشكؤي ذمارة ضوار
نةخشةكانى فرِؤكةوانى _ ثيَوةر و رِاسثاردة نيَودةولَةتيةكان .
Aeronautical Charts / International Standard & Recommended practices

يةكةم جار كة بريار لةسةر ثيَوةر و رِاسثاردة نيَودةولَةتيةكانى سةبارةت بة نةخشةكانى
فرِؤكةوانى درا لة رِؤذى 16

April

 1142بوو كة بة ثيَ ي بةندى  37ي ِريَكةوتنامةى شيكاغؤى

تايبةت بة دامةزراندنى ِريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى لة ذ َير ناوى ثاشكؤي ذمارة ()4
دةركرا لة رِؤذي يةكى  1141 Marchجيَ بة جيَ كرا .
46

هةنطاوة ثيَويستةكان لة اليةن ووالَتانى ئةندامةوة :

Action by Contracting states

بة ثيَ ي بةندى  32ي ِريَكةوتنامةى شيكاغؤ لةسةر ووالَتانى ئةندام ثيَويستة ئاطادارى ِريَكخراوى
 ICAOبكةنةوة سةبارةت بةهةر جياوازيةك لة نيَوان ( ِريَنمايي و ثيَوةرة ناوخؤيةكان) و ِريَنمايي و
ثيَوةرة نيَودةولَةتىيةكان كة لة ثاشكؤي ذمارة ( )4دا هاتوة هةروةها ثيَويستة لة رِوودانى هةر
جياوازيةك لةو ثيَوةر و رِيَسايانة ِريَكخراوى ( )ICAOئاطادار بكريَتةوة بوَ مةبةستى ثاريَزطارى
كردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى.
ثيَويستيةكانى بةطةرِخسنت بؤ نةخشةكانى فرِؤكةوانى

Operational requirements for chart :

بة ثيَ ي ثاشكؤى ذمارة  4قؤناغةكانى طةشتى فرِؤكةيةك دابةش كراوة بة  6قؤناغةوة :
 .1قؤناغي جولَةى فرِؤكةكة لة خالَي وةستانيةوة لةسةر ئةثرون ( )Apronبؤ ئةو خالَةى
ئامادة ئةبيَت بؤ فرِين .
 .2قؤناغي فرِين و سةركةوتنى بؤ ضونة ناو كؤريدؤرى هةوايي كة فرِؤكةكة دةيطريَتة بةر .
 .3قؤناغي فرِين لة كؤريدؤرى هةوايي واتة لة رِارةوى ئامسانى .
 .4قؤناغي دةست كردن بة نزم بونةوة بة مةبةستى نزيك بونةوة ( )Approachلة
فرِؤكةخانة .
 .5قؤناغى ()Approachواتة نزيك بونةوة بةمةبةستى نيشتنةوة لةسةر ( )Runwayفرِطةى
فرِؤكةخانة كة رِةنط بيَت فرِؤكةكة نةشتوانيَت بنيشيَتةوة و هةلَسيَتةوة كة ثىَى
ئةوتريَت (. )Over shoot
 .6نيشتنةوة لةسةر فرِطة ( )Runwayي فرِؤكةخانة و ضونى بؤسةر (. )Apron
ثيَويستة نةخشةى فرِؤكةوانى تايبةت و ثرِ زانيارى بؤهةر يةك لةو قؤناغانةى سةرةوة
هةبن كة شياو بيَت لةطةلَ رِاستية بنةرِةتيةكانى فاكتةرة مرؤيةكان ( )Human factorsكة بة
ئاسانى خبويَنريَنةوة و ج َي بةج َي بكريَن .
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[ منونةى طرنطرتين جؤرةكانى نةخشةى فرِؤكةوانى ]

Samples of Most Important Civil

: Aviation charts
 .1نةخشةى بةربةستةكانى فرِؤكةخانة )  ) Aerodrome Obstacle Chartجؤرى ()A
 ICAO Type -Aئةمة نةخشةيةكة كة تيايدا تةواوى زانيارى و داتا ثيَويستةكانى ثةيوةست بةبةرستةكانى سةر زةوى فرِؤكةخانة دةردةخات

.
 .2نةخشةكانى دياردة زةويةكانى تايبةتة بة ناوضةى نزيك بونةوةى (Precise Approach
): Terrain Chart
ئةو نةخشةيةية كة تيايدا تةواوى زانيارى و وردةكارى دياردةكانى سةر زةوي ناوضةى نزيك
بوونةوةى ( )Approachي كؤتايي تيا ديارى دةكريَت كة كؤمثانياكانى هيَلَة ئامسانيةكان بتوانن بة
هؤيةوة دةست نيشانى نزمرتين بةرزى بكةن كة فرِؤكةكانيان بتوانن بنيشيَتةوة ثيَش ئةوةى
فرِؤكةوان برِيارِ بدات بة نزيك بونةوة بة مةبةستى نيشتنةوة .
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 .3نةخشةى ِريَضكة هةوايةكان يان كوَريدوَرة هةوايى يةكان : chart Enrout
ئةو نةخشانةية كة تيايدا سةرجةم زانيارى و داتاكانى تيا رِوون كراوةتةوة كة فرِؤكةوان بتوانيَت
فرِؤكةيةك بف ِريَنيَت لةو ِريَضكانةدا بة ثةيرِةوكردنى ئةو ثيَوةرانةى كة بؤي دياري كراوة لة اليةن
ئةو اليةنة بةرثرسانةى كة خزمةتطوزاري مجوجؤلَي هةوايي ثيَشكةش دةكةن .

 .4نةخشةى ناوضةكة ): (Area chart
ئةو نةخشانةية كة تيايدا زانيارى و داتاي تيا دةست نيشان دةكريَت بؤ ئةوةى فرِؤكةوان بتوانيَت
لة هةموو قؤناغةكانى فرِين دا بة ئاسانى كارى فرِينى فرِؤكةكة جيَ بةجيَ بكات بة بةكارهيَنانى
فرِين بة ئاميَر IFR
أ  .خالَي طؤرِينى قؤناغي فرِين لةناو ِريَضكةى هةوايي بؤ قؤناغيكي تري فرِين بةمةبةستى نزيك
بونةوة لة فرِؤكةخانة .
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ب .خالَى طؤرِين [ ]Transitionلة فرِينةوة يان وونكردنى فرِينى نزيك بوونةوة [
 ]Approachبؤ قؤناغي فرِين لة ِريَضكةى هةوايدا .

Missed

ج  .ثيَوةرةكانى فرِين لةو ناوضانةى كة ِريَضكةكانى ئالَؤزن نةخشةى بةجيَ هيَشتنى ستاندةر

):Standard DepartureChart - Instrument (SID
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ئةو نةخشانةية كة كؤمةلَيَك زانيارى تيايدا بةهؤيانةوة فرِؤكةوان دةتوانيَت ثابةند بيَت بةو
ِريَطةيةوة كة ثيَويستة ثةيرِةوى بكات لةميانةى ثرؤسةى فرِين بة ئاميًر  IFRلة كاتى بةجيَ
هيَشتنى فرِؤكةكة لةسةر  Runwayتا ضوونى بؤ ناو ِريَضكةى هةوايي بوَ قوَناغى .enroute phase
 .6نةخشةى طةيشتنى ستاندةر ):Standard Arrival Chart –Instrumat (STAR

ئةو نةخشانةية كة زانيارى و داتاي بةشيوةيةك تيا نوسراوة كة بة هؤيانةوة دةستةى فرِؤكةوانى
فرِؤكةكة بة ئاسانى دةتوانن ثابةندبن بةو ئارِاستةيةوة كة ثيَويستة ثةيرِةوى بكةن لة ثرِؤسةى
فرِؤكةوانى بة ئاميَر ( )IFRلةو كاتةى فرِؤكةكة ِريَضكة هةوايةكة بةجيَ دةهيَلَيَت تا كاتى دةست
كردن بة قؤناغى نزيك بوونةوة لة [. ]approach
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 .7نةخشةى نزيك بوونةوة بة ئاميَر : Instrumat Approach Chart
ئةو نةخشانةية كة زانيارى و داتاي واي تيَداية كة بة هؤيانةوة دةستةى فرِؤكةوانى فرِؤكةكة
دةتوانن ثرِؤسةى نزيك بوونةوة بة ئاميَر ئةجنام بدةن بؤ ئةو فرِؤكةيةى ( )Runwayبةكار
دةهيَنيَت بؤ نيشتنةوة بةثيَى ئةو ستاندةرانةى كة ثةيرِةو دةكريَن هةروةها بة هؤيانةوة دةتوانن
ئةو ِريَنمايانةى كة ثيَويستة جيَبةجيَ بكريَن لة اليةن دةستةى فرِؤكةوانيةوة لةكاتى [ Miss
 ]approachو ضاوةرِوانى نزيك بونةوة بن بة ئاميَر
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 .7نةخشةى نزيك بوونةوة بة بينني : Visual Approach chart
 .2ئةو نةخشانةية كة فرِؤكةوان بة هؤيانةوة دةتوانيَت ثرِؤسةى نزيك بوونةوة ئةجنام
بدات بة بينينى ئاسايي بة ضاو .
 .1نةخشةى مجان لةسةر زةوي  : Aerodrome Ground Movement chartئةو
نةخشانةية كة فرِؤكةوان بة هؤيانةوة دةتوانيَت ثرِؤسةى جولَةى فرِؤكة ئةجنام بدات لةسةر زةوى
فرِؤكةخانة

لةبةر رِوَشنايى بةندى  37لة رِيَكةوتنى شيكاغوَ لة رِوَذى  APRIL 16سالَى  1142برِيار درا لةسةر
[يةكةكانى ثيَوةرسازى] [ ]Dimensional unitsبوَ بةكارهيَنانيان لة بوارى دروست كردن
و دامةزراندن و ثةيوةندى يةكانى تايبةت بة ثرِوَسةكانى فرِوَكةوانى لة ئامسان و زةويدا و لة
دووتويَى ثاشكوَى ذمارة[]5ى رِيَكخراوى ) )ICAOثةسةندكرا و بالَوكرايةوة بةسةر ووالَتةكانى
ئةندام دا بوَ جآبةجآكردنى بةند و رِيَنمايةكان لة رِوَذى  Jan 1سالَى 1141وة .
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ثاشكوَى ذمارة ثيَنج

ئةركةكانى ووالَتانى ئةندام : Action by Contracting Sate
بةثآى بةندى 32ى رِيَكةوتننامةى شيكاغوَ بةهةموو ووالَتانى ئةندام لة رِيَكةوتننامةكة
ِراطةيةندرا كة ثيَويستة لة سةريان ريَكخراوى ( (ICAOئاطادار بكةنةوة لة بوونى هةر جياوازى
يةك لة نيَوان رِيَنمايى و رِيَكارى ناوخوَيى و رِيَنمايى و رِ َيكارة نيَودةولَةتيةكانى هاتووة لة
[ ] Annex 5و هةر ووالَتيَكيش ثيَويستة لة رِوودانى هةر جياوازيةك لة بةكارهيَنانى
ىل ئاطادار بكاتةوة .
يةكةكاندا كة لة داهاتوودا رِوو ئةدات رِيَكخراوى  ICAOى َ
ِراطةياندنى ئةو جياوازيانة بة رِيَكار و رِيَنمايانة كة رِيَكخراوى  ICAOى ىلَ ئاطادار دةكريَتةوة
ثيَويستة برِذيَتة خانةى خزمةتى طشتى بوَ دابني كردنى باشرتين سةالمةتى ب َو فرِوَكةوانى .
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بةكارهينان :Applications
ثاشكوَى ذمارة [ ]5ضةند رِيَكار و رِةوشيَكى تيَداية كة بةكارهيَنان و ئامانج لةو رِيَكارانة ب َو
بةستاندةركردنى سيستمى يةكةكان [ ]System of unitsو بةكارهيَنانيانة لةثروَسةى
فرِوَكةوانيدا لة ئامسان و سةرزةوى .
ثيَوةرسازى بوَ بةكارهيَنانى يةكةكان
: Measurements

Standard Application of units of

بةكارهيَنانى ئةم سيستمة ستاندةردة لة بناغةدا ثشت دةبةستيَت بة سيستمى
جيهانى (International System) ISهةنديَك جاريش بة سيستمى تر [ ]Non ISكة
دةتوانريَت لة هةندآ كاتى ثيَويستيدا بةكاربهيَنريَت كاتيَك لةطةلَ ثيَويستيةكانى فرِوَكةوانى
مةدةنى دا يةك بطريَتةوة واتة ثوختةى ثاشكوَى [ ]5بريتية لة يةكخستنى ئةو [يةكانةى]
 Unitsكة بةكاردةهيَنريَن لة بوارى فرِوَكةوانيدا لةيةك سيستمى يةكطرتووى ستاندةردا .
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ثةيرِةوكردنى سيستمةكانى ترى بةدةر لةسيستمى نيَودةولَةتى
: Termination of the use of Non – International system of units
بوَ ماوةيةكى كةم لة سةرةتادا و بؤ بةرِ َيكردنى كاروبارةكانى فرِؤكةواني ِريَطةدرا بة طةرِانةوة ب َو
بةكارهيَنانى ئةو يةكانةى كة لة سيستمةكانى تردا بةكار دةهيَنران بوَ بةرطرتن لة هةندآ كيَشة
كة لة نيَوان ووالَتاندا رِووى دا بةهوَى نةبوونى هةماهةنطى تةواو لةسةر ئاستى نيَودةولَةتى و
ِرةخساندنى دةرفةت بوَ ثيَدانى ماوةيةك بةمةبةستى ئاطاداركردنةوةى رِيَكخراوى  ICAOبوَ
وةستان بة كاتى لةبةكارهيَنانيان .
هاوثيَضةكانى ثاشكوَى ذمارة [: Attachment of Annex 5 ]5
ثاشكوَى ذمارة [ ]5بؤ تةواو كردنى كةرةستةو بابةتةكانى ئةم هاوثيَضانةى لةخوَطرتووة :
 .1هاوثيَضى  : Aثيَشخستنى سيستمى نيَودةولَةتى بوَ يةكةكان
)Development of the International system of units(IS
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 .2هاوثيَضى ِ :Bرابةر يان رِ َينيشاندان لة سةر بةكارهيَنانى سيستمة نيَودةولَةتى يةكةكان
)Guidance on the Applications of (IS
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 .3هاوثيَضى(  :)Cئامرازةكانى ط َورِين . Conversion Factors

 .4هاوثيَضى (  : ) Dكاتى ِر َيختةيي جيهانى . Coordinated universal Time
 .5هاوثيَضى (  : ) Eدةرخستنى بةروار و كات لة زجنريةى كليَشةكاندا
Presentation of date time in all numeric form
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ثاشكوَى ذمارة شةش
بةطةرخستنى فرِوَكةكان ( ئيش ثيَكردنيان)Operation of Air Craft
ِ
 .1طواستنةوةى بازرطانى ئامسانى :
International Commercial Air Transport – Airplane

لةدوو تؤيى ئةم بةشةدا لةاليةن رِيَكخراوى  ICAOضةند رِيَكار و ِريَنماييةكى نيَودةولَةتى ديارى
كراوة وةك نزمرتين سنور ئةو ثيَوةرانةى كة ثيَويستة ثةيرِةوبكريَت لةاليةن ئةو كةس و
اليةنانةى كة فرِوَكة بةكاردةهيَنن بوَمةبةستى بازرطانى [ ِريَوا و مشةك] .
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تآبينى:

Air Transport – Operator

 International Commercialلةمةودوا

بةكارهيَنةرى فرِوَكة بة [ ] Operatorناو دةبريَت كة بة عةربى [مشغل طائرة] دةطريَتةوة .
 .2ثةيرِةوكردنى ياسا و رِيَنمايى و ِر َيكارةكان :
Complain With Laws ,Regulations and procedure
لةسةر [ ] Operatorى فرِوَكةكان ثيَويستة دلَنيايى هةبيَت كة هةموو ئةو كارمةندانةى لة
ووالَتةكانى تر كة لة بةطةرخستنى فرِؤكةدا كاردةكةن ثابةندن بة ياسا و رِيَنمايى و ثيَوةرة
نيَودةولَةتيةكان كة لةو ووالَتانة بةكاردةهيَنريَت هةروةها سةرجةم فرِوَكةوانةكانيان تةواوى
زانياريان هةية لةسةر ياسا و ِريَنمايى و ثيَوةرةكانى ثةيوةست بة ناوضة و فرِوَكةخانة و ئةو
ئامرازانةى كةشتيةوانى ئامسانى كة بةكارى دةهيَنيَن هةروةها Operatorى فرِوَكةكان [مشغل
الطائرات] ثيَويستة دلَنيا بن لةوةى دةستةى فرِوَكةوانيةكانى فرِوَكةكانى تر كة دةفرِن لةو
ناوضةيةدا تةواوى زانياريان هةية بةو ئةركانةى كة ثيَويستة جآبةجآ يان بكةن لة بوارى
فرِوَكةوانيدا .
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 .3بة ِريَوةبردنى سةالمةتى Safety Management :
لةسةر Operatorى فرِوَكةكان كة بةرزترين كيَشى فرِينيان Maximum take off weight
لةكاتى بةرزبوونةوةدا لة  27999كليوَ طرام زياترة ثيَويستة بةرنامةيةكى شيكردنةوةى تايبةت بة
زانيارى طةشتةكةى Flight data analysisدابنيَت وةك بةشيَك لةبة ِريَوةبردنى سةالمةتى ،
هةروةها ثيَويستة سيستميَك دابنيَت بوَ دوَكوَميَنت كردنى وردةكارى سةالمةتى طةشتةكةى كة
ببيَت بة سةرضاوةى كاركردنى كارمةندةكانى وةك بةشيَك لة سيستمى سةالمةتى و بة ِريَوةبردن .
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 .4ثيَويستيةكانى بةطةرخسنت Operating Facilities :
ثيَش دةستكردن بة طةشتةكةى لةسةر Operatorثيَويستة دلَنيابيَت كة سةرجةم ئةو ثيَويستية
زةمينى و ئاويانةى بوَ بةكارهيَنانى فرِوَكةكة دابينكراوة لةطةلَيشيدا ئامرازةكانى ثةيوةندى و
كةشتيةوانى ناو فرِوَكةكة بة جوَريَكة كة بتوانيَت سةالمةتى فرِوَكةكةى دابني بكات و ثاريَزطارى
سةالمةتى فرِوَكةكة و سةرنشينةكاني بكات .
 .4م َولَةتى [ Air Operatorاجازة اعتماد املشغل اجلوي]:
The Air Operator Certified AOC
 Operatorى هةوايى ثيَويستة هيض كاريَكى طواستنةوةى ئامسانى نةكات ئةطةر م َولَةتى كاركردنى
لةاليةن ئةو دةولَةتةي كة كارى تيَدا دةكات ثيَ نةدريَت و ثيَويستة م َولَةتةكةش كارا بيَت و بةسةر
نةضووبيَت لة كاتى كاركردندا .
 .5ئامادةكاريةكانى ثيَش فرِينFlight Preparation :
هيض طةشتيَكى بازرطانى [ ِريَوا و مشةك]  passenger and cargoئةجنام نادريَت ئةطةر
فرِوَكةوان دلَنيا نةبيَت لة :
 .1توَكمةيى و دروستى فرِوَكةكةى Air worthinessو ئامادةيى ب َو ئةو طةشتة .
 .2بوونى سةرجةم ئاميَر و ئامرازةكانى ثيَويست و دامةزراندنيان لة ناو فرِوَكةكةدا بآكةم و
كورِى ب َو ئةو طةشتة .
ِ .3راثوَرتى ضاكسازى فرِوَكةكة Maintenance check listكة دةرضووبيَت و ثةسةند
كرابيَت .
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 .4كيَشى فرِوَكةكة [ ، ]Massسةنتةرى كيَشةكةى [ ]Center of gravityبةشيَوةيةك
بيَت كة بتوانريَت سةالمةتى فرِوَكةكة و سةرنشينةكانى دابني بكات بة رِةضاوكردنى هةر
بارودوَخيَك كة ديَتة ثيَش لة كاتى طةشتةكةيدا .
 .5ثشكنني inspectionبوَ بار و مشةكةكانى ناو فرِوَكةكة كرابيَت و بةشيَوازيَكى رِ َيك و ثيَك
دانرابيَت .
 .6دلَنيابوون لة رِاثوَرتةكانى ثشكنينى تايبةت بة فرِوَكةكة كة بتوانريَت طةشتةكة بكات .
 .7دلَنيابوون لة ثةيرِةوكردنى ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكانى ثةيوةست بة رِيَكخسنت و جآبةجآكردنى
نةخشةى طةشتةكة [. ]Flight plan
 .6بةكارهيَنانى فرِوَكةخانةكان Aerodrome Operating Minima :
هيض طةشتيَك ناكريَت يان بةردةوام نابيَت بوَ فرِوَكةخانةى مةبةست تا دلَنيايى نةبيَت
لةدواهةمني ئةو زانياريانةى كة وةردةطرييَت سةبارةت بة دروستى تةواوى ثيَكهاتة و ئامرازةكانى
ئةو فرِوَكةخانةية بوَ نيشتنةوةى فرِوَكةكة لة كاتى ديارى كراوى خوَيدا يان النى كةم نيشتنةوةى
فرِوَكةكة لة يةكيَك لة فرِوَكةخانةكانى تر [مطار احتياطى] كة لة ثالنى خشتةكةدا ديارى كراو
 .7ئةركةكانى فرِوَكةوانى سةركردة Duties of Pilot in command :
لة كاتى داخستنى دةرطاى فرِوَكةوة  Door closeو دواى سةركةوتنى سةرجةم [ ِريَواكان] يان
باركردنى كاالَكان تا نيشتنةوةى فرِؤكةكة لة فرِوَكةخانةكةى ترى مةبةست و وةستانى فرِوَكةكة و
كوذاندنةوةى بزويَنةرةكانى فرِوَكةوانى سةركردة  Pilot in commandي فرِؤكةكة
بةرثرسيارة لة ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى و طةياندنى دةستةى فرِوَكةوان و سةرنشينان [ ِريَوا]
و ئةو بار و مشةكانةى سةر فرِوَكةكةن بةسةالمةتى .
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 .2مشةكى سةر فرِوَكةكة Carry on - Baggage :
ثيَويستة operatorى فرِوَكةكة دلَنيابيَت لةوةى سةرجةم ئةو كاالَو مشةكانةى باركراون لةناو
فرِوَكةكةدا سةالمةتن لةرِووى ئاسايشةوة و بة شيَوازيكى شياو و رِيَك و ثيَك دابةش كراون لة ناو
فرِوَكةدا بةو جؤرةى كة هاوسةنطى [بةلةنس] فرِوَكةكة جيَطريبيَت لة كاتى فرِين دا .
 .1سنورى بةكارهيَنانى فرِوَكة :
Limitations

Aero plane Predominance operating

ثيَويستة فرِوَكة كاتيَك بةكاربهيَنريَت كة ثةيرِةوكردنى ئةو ثيَويستى و رِيَكار و ثيَوةرانةى
تايبةتن بة توَكمةيى فرِوَكةكةوة و ديارى كراون لةاليةن ووالَتى توَمار كةرةوة [ Registry
 ]Stateبطوجنيَت لةطةلَ ثيَوةر و ستاندةرةكانى هاتوو لةم ثاشكوَيةدا .
 .19ئاميَر و ئامرازةكانى فرِوَكة و دوَكوَميَنتةكانى طةشت :
Aero plane Instrument Equipment and Flight Documents
كاتيَك دةويسرتيَت فرِوَكةيةك بف ِريَت بوَ طةشتيَكى بازرطانى ثيَويستة :
أ -كوَثيةك لة برِوانامةى  Operatorsةكةى تيَدابيَت .
ب -كوَثيةك لة رِةوشةكانى بةطةرِخستنى تايبةت بة جوَرى فرِوَكةكة بةو شيَوةيةكة لة
برِوانامةكةدا هاتووة . Air craft operation Specifications
ت -ليستيَكى ثةسةندكراو لةاليةن ووالَتةكةوة بةو ئاميَر و ئامرازانةى كة ثيَويستة لةسةر
فرِوَكةكة هةبيَت بوَ ئةوةى لةكاتى ثيَويستدا و لةكاتى رِوودانى هةر كةم و كورِيةك لةو
ئاميَرانةدا فرِوَكةوان بتوانيَت برِيارى خوَى وةربطريَت .
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.11ئاميَرةكانى ثةيوةندى و كةشتيةوانى :
Aero Plane Communication & Navigation Equippers
ثيَويستة هةموو فرِوَكةيةك ئاميَر و ئامرازى ثةيوةندى رِاديوَيى تةاوى لةسةر دامبةزريَت بوَ دابني
كردنى ثةيوةندىيةكان بة هةردوو ئارِاستةى وةرطرتن و ناردن لةطةلَ اليةنى بةرثرس بوَ
ضاوديَرى كردنى فرِوَكةكة لة يةكةى ضاوديَرى فرِوَكةخانةكة و دلَنيايى لة وةرطرتنى زانياريةكانى
كةشناسى لةهةر كاتيَك لة كاتةكانى طةشتةكةدا هةروةها دابني كردنى ثةيوةندى دووسةر بةالنى
كةم لةطةلَ ويَستطةيةكى فرِوَكةوانى زةمينى [وحدة الطريان]  ،هةروةها ئةو ئاميَر و ئامرازة
ثةيوةنديانة بتوانيَت دابينى ثةيوةندى بكات لة كاتى  Emergencyلةسةر لةرةلةرى
 Emergencyبوَ فرِوَكةوانى شارستانى  121.5ميطاهريتز  ،هةروةها وةك باس كرا تةواوى
ئاميَرةكانى كةشتيةوانى [اجهزة مالحية] لةسةر فرِوَكةكة هةبيَت بةو شيَوازةى بتوانريَت
طةشتةكةى جآبةجآبكات .
 .12بةرثرسياريَتى  Operatorبةضاكسازى فرِوَكةكةوة:
 Operator Maintenance possibilityلةسةر  Operatorى فرِوَكةكة ثيَويستة دلَنيـا
بيَت لـةوةى ثرِوَسـةى ضاكسـازى و دةسـتةبةرى توَكمـةيى [ضممان اجلمدارة] بـ َو فرِينـى فرِوَكةكـة
بةش ـيَوةيةكى شــياو جآبــةجآ دةكريَــت كــة بــةثآى ثيَــوةرة ثةســةندكراوةكانة لةاليــةن ووالَتــى
توَماركــةرةوة هــةروةها دلَنيــا بيَــت لــةوةى كــة ئاميَرةكــانى بةطةرخســتنى فرِوَكةكــة و ئاميَرةكــانى
 Emergencyثيَويست بوَ طةشتةكة شياون بوَ بةكارهيَنان لةطةلَ برِوانامةى توَكمـةيى فرِوَكةكـة
. Air Worthiness
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 .13دةستةى طةشتى فرِوَكةكةAero plane Flight Crew :
ذمارةى ئةو كةسانةى كة دةستةى فرِوَكةوانى ثيَكدةهيَنن بوَ كاتى فرِينى فرِوَكةكة ثيَويستة كةمرت
نةبيَت لةو ذمارةيةى كة ديارى كراوة لة برِوانامةى بةطةرِخسنت [دليل التشغيل] و نابيَت
ذمارةكةى كةمرت بيَت لة النى كةمى ئةو ذمارةيةى كة ديارى كراوة لة ثالنى طةشتةكة و
دوَكوَمنيتةكانى هاوثيَض لةطة َل برِوانامةى توَكمةيى فرِوَكةكة .
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ثاشكوَى ذمارة حةوت
ِ .1رةطةزنامةى فرِوَكةكان و نيشانةى توَماركردنيان :
: Air craft Nationality & Registration Mark

هاوشيَوةى هةر جوَرة ئاميَر و ئوَتوَمبيَليَك ضوَن ثيَويستة ذمارة و ساالَنةى هةبيَت و توَمار
كرابيَت لة يةكيَك لة دةزطا تايبةمتةندةكاندا بة هةمان شيَوة هةر فرِوَكةيةك كة دةخريَتة طةر
ثيَويستة رِةطةز و ناونيشانيَكى هةبيَت كة تايبةت بيَت تةنها بةو فرِوَكةية .
بةثآى بةندى [ ]29لة رِيَكةوتننامةى شيكاغوَ بوَ يةكةم جار لة رِوَذى  1141 Feb 2برِياردرا
لةسةر ثابةندكردنى ووالَتانى ئةندام بوَ توَماركردنى رِةطةز و جوَر و ناونيشانى فرِوَكةكان و لة
ِروَذى  1141 July 1برِيارةكة ضووة بوارى جآبةجآكردنةوة .
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 .2ثيَكهاتةكانى رِةطةزى فرِوَكة و نيشانةى توَماركردنى :
Nationality and Registration Marks to be used
ِرةطةزى فرِوَكة و نيشانةكةى [لوَطوَكةى] ثيَك ديَت لة ذمارةيةك ثيت يان ذمارة يان تيَكةلَيَك لة
ثيت و ذمارة ئةو ثيت و ذمارانة لةاليةن ئةو ووالَتةوة دادةنريَت كة تيايدا فرِوَكةكة توَمار
دةكريَت و ئةو نوسينانة ماوة ماوة نوآ دةكريَنةوة لةاليةن هةمان ئةو ووالَتةى كة فرِوَكةكةى تيا
توَماركراوة .
ئةطةر سةيرى الشةى (بوَدى) هةر فرِوَكةيةك بكريَت لة يةكيَك لة شويَنةكانى كة ديارة بوَ بينةر
ِرةطةز و نيشانى فرِوَكةكة نوسراوة .
 .3شويَنى جيَطريكردنى رِةطةز و نيشانةى فرِوَكةكة :
Location of and Registration Marks
ِرةطةز و نيشانةى فرِوَكةكة لةسةر رِووى دةرةوةى الشةى (بوَدى) فرِوَكةكة دادةنريَت يان رِةنط
دةكريَت كة بةشيَوةيةك ديار و ئاشكرا بيَت لةطةلَيشيا ثيَويستة قةبارة و جوَرى ذمارة و ثيتةكان
يةك  Sizeبن واتة هاوشيَوةبن لة قةبارةدا .
 .4جوَرى هيَماى رِةطةز و نيشانةى فرِوَكة :
Type OF characters for Nationality and Registration Marks
ثيَويستة ئةو ثيتانةى كة رِةطةزى فرِوَكةى ثآ ديارى دةكريَت قةبارةكةى طةورة بيَت بة ثيتى
ِروَمانى بنوسريَت بآ هيض خواروخيَضيةك و ثيَويستة ثانى هةر ثيتيَك يةكسان بيَت بة سآيةكى
بةرزيةكةى [بيَجطة لة ثيتى  Iو ذمارة  ]1و هيَلَةكان رِاست و جيَطري و رِوون ئاشكرابن بة
ِرةنطيَك نوسرابن كة تةواو جياواز بيَت لةرِةنطى الشةى (بوَدى) فرِوَكةكة  ،ثيَويستة ئةستورى
ثيت يان ذمارةكان يةكسان بيَت بة شةش يةكى بةرزيةكةى .
69

 .5توَمارى رِةطةز و نيشانةى توَمار :
Register of Nationality and Registration Marks
ناوى ووالَت

•

كندا

•

نيشانةى توَمارى فرِوَكةكان

تآبينى

 CGو سآ ثيت ديَت

ثيتى يةكةم و دووةم و ذمارةى يةكةم و
دووةمى نيشانةى توَمارى فرِوَكةى هةر

الصني

 Bو ضةند ذمارةيك ديَت

•

ووالَتيَك لةاليةن رِيَكخراوى فرِوَكةوانى
شارستانيةوة ديارى ئةكريَت و ثيتةكان يان

مصر

•

 SUو سآ ثيت ديَت

فرنسا

•

 Fو ضوار ثيت ديَت

املانيا

•

 Dو ضوار ثيت ديَت

إيران

•

 EPو سآ ثيت ديَت

العراق

•

 YIو سآ ثيت ديَت

األردن

•

 JYو سآ ثيت ديَت

الكويت

•

 9Kو سآ ثيت ديَت

اململكة العربية السعودية

•

 HZو سآ ثيت ديَت

السويد

•

 SEو سآ ثيت ديَت

تركيا

•

 TCو سآ ثيت ديَت

ذمارةكانى ديكة ووالَتةكة خوَى هةلَى
دةبذيَريَت .
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اإلمارات العربية املتحدة

•

 A6و سآ ثيت ديَت

بريطانيا

•

 Gو سآ ثيت ديَت

األمم املتحدة

•

 4Uو سآ ثيت ديَت

الواليات املتحدة

•

 Nو ضةند ذمارةيك ديَت

ثيَويستة لةسةر هةر ووالَتيَكى ئةندام لة  ICAOتوَماريَكى تايبةتى هةبيَت كة تيايدا سةرجةم
ئةو زانياريانة لةخؤ بطريَت كة تايبةتة بةو فرِوَكانةى لةو ووالَتةدا توَماركراوة وةك
سةرضاوةيةكى باوةرِثيَكراو بةكاربهيَنريَت لةهةر كاتيَكدا كة ثيَويست بكات .

نيشانةى توَمارى فرِوَكةكة
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ثاشكوَى ذمارة هةشت
 .1توَكمةيى فرِوَكة ب َو فرِينAir worthiness of Aircraft :
هةر ضؤن ئوَتوَمبيَل يان ئاميَريَكى ميكانيكى طواستنةوة لة ثيَناو سةالمةتى كاركردنى ثيَويستة
دلَنيايى هةبيَت لة توَكمةيى و دروستى بةش و ثيَكهاتةكانى ثيَش بةكارهيَنان لةسةنتةر و
اليةنةكانى تايبةت ثشكنينى بوَ دةكريَت بةو شيَوةية و وردتر و قولَرت فرِوَكةش ثيَويستة ثيَش
بةكارهيَنانى يان وةرز وةرز ثاش بةكارهيَنانى اليةنى تايبةمتةند هةستيَت بة ثشكنينى تةواوى
بةش و ئاميَر و ئامرازةكانى بوَ دلَنيا بوون لةسةالمةتى و دروستى فرِوَكةكة بوَ فرِين و
بةكارهيَنانى .
ئةمة لة كاتيَكداية ئةطةر ئوَتوَمبيليَك لةسةر زةوى ثةكى بكةويَت تا ئاستيَك سةرنشينةكان
زيانيان ثآ ناطات بةالَم ئةطةر فرِوَكةيةك لة ئامساندا كةم و كورِى تيا رِووبدات و ثةكى بكةويَت
مةترسيةكةى زياترة و سةرنشينةكانى دةكةونة مةترسيةوة رِةنط بيَت كارةساتى ىلَ بكةويَتةوة
بوَية بوَ دلَنيا بوون لة توَكمةيى فرِوَكة ئةجنومةنى رِيَكخراوى ( )ICAOلة ِروَذى 1141 March 1
هةستا بة دانانى ثيَوةرى نيَودةولَةتى ستاندةرد لةطةلَ ضةند ثيَشنيار و رِاسثاردةيةك سةبارةت بة
توَكمةيى فرِوَكة بةثآى بةندى  37لة رِيَكةوتنى شيكاغوَ لةذيَر ناوى ثاشكوَى ذمارة []2
 Annex 8كة لة بنةرِةتدا و لةبةر طرنطى بابةتةكة لةسآ بةش ثيَك هاتووة :
بةشى يةكةم – ثيَناسةى بابةتةكان .
بةشى دووةم – ئةو ثيَوةرانةى كة ثةيوةسنت بة توَكمةيى فرِوَكة ب َو فرِين .
بةشى سآيةم – النى كةمى ئةو ثيَويستيانة هةبن لة فرِوَكةكاندا و ثةسةند بكريَت بوَ بةكارهيَنان
لة فرِوَكةوانى شارستانيدا .
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دةركردنى برِوانامةى سةرةتايى توَكمةيى فرِوَكة ثرِوَسةيةكة تاسنوريَك دريَذخايانة و ضةندين
ثرِوَسة و تيستى تايبةت بة بةشةكانى فرِوَكةكةوة لةخوَ دةطريَت هةر لة الشةى (بوَدى) و
بزويَنةر و ئاميَرة فرِوَكةوانى و ئةو ئاميَر و بةشة طرنطانةى كة تيادا دانراون و كاردةكةن لةطةلَ
فرِينى تاقيكردنةوة (  )Test Flightو ضةندين ثروَسةى تر .
 .2دةركردنى برِوانامةى دروستى و ماوةى كاركردنى :
Issuance and Continued Validity of Certificate of Air Worthiness
ثيَويستة برِوانامةى دروستى فرِوَكةكة  Air Worthinessبوَ فرِين لةاليةن يةكيَك لة ووالَتة
ئةندامةكانةوة دةربضيَت دواى دلَنيابوون لة ديزاينى فرِوَكةكة كة بةشيَوازيَك بيَت شياو و طوجناو
بيَت لةطةلَ ئاماجنى دروستكردنةكةى و دروستى بوَ فرِين  ،ئةو دةزطايةش لةهةر ووالَتيَكى
ئةندامدا كة هةلَدةستيَت بةو كارة ثآى دةوتريَت [دةستةى فرِوَكةوانى شارستانى] يان
[دةستةالَتى فرِوَكةوانى شارستانى] كة تيايدا كةسانى شارةزا و خاوةن دةسةالَت زوَر بةوردى
هةلَدةسنت بة كارى ثشكنني و تيَست كردنى فرِوَكةكة بةثآى ضةندين ف َورِم كة لةاليةن
دةستةالَتى فرِوَكةوانى نيَودةولَةتى يةوة(  ) ICAOديارى كراوة زياد لةوةش هةر ثةسةندكردنيَكى
توَكمةيى ماوةيةكى بوَ ديارى دةكريَت بوَ ئةوةى ثاش بةسةر ضوونى ئةو ماوةية جاريَكى تر
توَكمةيةكة نوآ بكريَتةوة بة ثيَضةوانةوة ئةو فرِوَكةية نابيَت كارى ثآ بكريَت و ئةبيت لة كار
رِابطرييَت تا دةركردنى برِوانامةى نوآ .
 .3زانيارى و سنورى بةطةرخستين فرؤكة :
: Air craft Limitation and Information
ثيَويستة لة ناو هةر فرِوَكةيةكدا توَماريَكى تايبةت هةلَبطيَريَت تيايدا النى كةمى ئةو زانياريانةى
تيادا نوسرابيَت كة دلَنيايى بدات بة ثشكنةرةكان  Inspectorsكة فرِوَكةكة دروستة بوَ
بةكارهيَنان بوَ فرِينى ئةو جوَرةى كة بوَى ديارى كراوة و هةرزانياريةكى ترى تيا نوسرابيت كة
ثيَويست بيَت بوَ دابينكردنى سةالمةتى فرِوَكةكة .
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دةستةالَتى فرِوَكةوانى هةر ووالَتيَكى ئةندام بوَى هةية لة هةر كاتيَكدا كة بيةويَت بآ ئاطادارى
ثيَش وةخت بة كتوثرِ داواى توَمارى توَكمةيى فرِوَكة بكات يان هةر فرِوَكةيةك كة لةسةر زةوى
ئةو و والَتة دةنيشيَتةوة و كاردانةوةى هةبيَت لة كاتى بوونى هةر كةم و كورِيةك كة كار بكاتة
سةر سةالمةتى فرِوَكةكة و بار و مشةك و سةرنشينان تاسنورى قةدةغةكردنى فرِين دةتوانيَت
فرِوَكةكة رِابطريَت .

 .4ئةو زيانانةى كة رِووبةروى فرِوَكةكان دةبنةوةDamage of Aircraft :
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لةكاتى رِوودانى هةر كيَشةيةك يان رِووداويَك كة لة فرِوَكةيةك رِوودةدات و زيانى فرِوَكةكةى ىلَ
دةكةويَتةوة ووالَتى توَماركةرى فرِوَكةكة Registry stateيان دةستةالَتى فرِوَكةوانىووالَتة
 State civil Aviationكة بوَى هةية سنورى زيانةكان ديارى بكات تا ضةنديش كاريطةريان
هةية لةسةر توَكمةيى و سةالمةتى فرِوَكةكة و برِيار لةسةر ئاستى زيانةكة بدات بوَ ئةوةى لة
سنورى النى كةمى توَكمةيى  Minimumتآثةرِنةكات يان هةر برِياريَكى طوجناوى تر .
 .5بةردةوامى كاركردنى برِوانامةى توَكمةيى :
Continuing Airworthiness of Air craft
لةسةر هةر ووالَتيَكى ئةندام ثيَوستة ِريَنمايى و ِريَكارى تايبةت دابنيَت بةو فرِوَكانةى كة كيَشى
فرِينيان لة ()5799كطم زياترة و بوَ فرِوَكةى هةىل كوَثتةر كة كيَشى فرِينيان لة( ) 3175كطم زياترة
تيايدا جوَرى زانياريةكانى ثةيوةست بة بةكارهيَنانى فرِوَكةكة جيَطري بكريَت هةروةها ديزاينةرى
فرِوَكةكة و ئةو اليةنةى كة ضاكسازى فرِوَكة ئةكات وةك اليةنى هةلَسةنطاندنى برِوانامةى
توَكمةيةكة تؤمار بكريَت .
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ثاشكو َى ذمارة نؤ
 .1ئاسانكاريةكان و رِايى كردنFacilitation :
لةرِوَذى  1141 March 25ئةجنومةنى رِيَكخراوى) ( ICAOبرِيارى لةسةر ثيَوةر و ستاندةرة
نيَودةولَةتيةكان و رِاسثاردةكانى ثةيوةست بة ئاسانكارى و رِايى كردن دةركرد بة طةرِانةوة بوَ
مادةى  37لة رِيَكةوتننامةى شيكاغوَى تايبةت بة فرِوَكةوانى شارستانى و ثاشكوَى ذمارة []1
خراية بوارى جآبةجآكردنةوة لة رِوَذى . 1141 Sept1
 .2بنةماطشتيةكانGeneral principles :
لةسةر هةرتيَكى ئةندام ثيَويستة ثيَوةر و ستاندةر و رِاسثاردة هاتووةكانى ئةم ثاشكوَية لةسةر
هةموو ثروَسةكانى ثةيوةست بة فرِوَكةكان جآبةجآبكات تةنها ئةو حالَةتانة نةبيَت كة تايبةتة
بة جوَريَكى ديارى كراو لةثروَسةى بةطةرِخسنت  ،هةروةها ئةو ووالَتانة ثيَويستة بةشيَوةيةكى
بةرفراوان تةكنلوَجياى زانيارى بةكاربهيَنيَت بوَ باشكردنى تواناى جآبةجآكردنى ثيَوةرةكانى
ثةيوةست بة فرِوَكةخانةكانى وولَاتةكةيي و جآبةجآكردنى رِاسثاردةكانى ئةم ثاشكوَية كة
ِريَطرنية لة جآبةجآكردنى رِيَنماية ناوخوَيي و لوَكالَيةكان تا ئةو سنورةى سةالمةتى فرِوَكةوانى
شارستانى دابني دةكات .
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 .3هاتن و جآ هشتين فرِوَكةكان :
Entry of Aircrafts and Departure
لةسةر هةر دةولَةتيَكى ئةندام ثيَويستة كاربكات بوَ دانانى ِريَنمايى و ثيَـوةر و رِيَكـارى تايبـةت بـ َو
ثيَدانى م َولَةت بةو فرِوَكانةى ديَنة ناو ئامسانى ووالَتةكةوة لـة ووالَتيَكـى تـرى ئةنـدامى  ICAOو
جآهيَشتنى يان دةرضوونى بوَ ئامسانى ووالَتيَكى ترى ئةندام لة  ICAOبآ دروست كردنى طرفـت
بوَ دواكةوتنى فرِوَكةكة و ثاساوى بآ بنةما دروست نةكريَت وة هةروةها ثيَويسـتة لـة دانـانى ئـةو
ِريَكار و ثيَوةرانة ووالَتـى ئةنـدام رِةضـاوى سـةالمةتى فرِوَكـةوانى بكـات بـ َو ئـةو فرِوَكانـةى داخلَـى
ئامسانى ووالَتةكةى دةبيَت .
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 .4ثةيوةست بة فرِوَكةوانى نيَودةولَةتى طشتى و طةشتى بآ خشتة:
Arrangements Concerning International General Aviation and other
Non Scheduled Flight
ثيَويســتة لةســةر هــةر ووالَتيَكــى ئةنــدامى(  ) ICAOلــةبالَوكراوةى Aeronautical [ AIP
 ]Information Publicationبـ َو زانيــاري يــةكانى فرِوَكــةوانى ووالَتةكــةى ثيَويســتيةكانى
تايبةت بة دوَكوَميَنت و ف َورِمى تايبـةت بـةوةرطرتنى م َولَـةتى طةشـتى فرِوَكـةكان ديـارى بكـات كـة
بةثآى بنةماكانى فرِوَكةوانى نيَودةولَةتى ئةجنام دةدريَت هةروةها ب َو ئةو طةشتانةى كة بة خشتة
ِريَـك نـةخراون واتـة ثيَويسـتى كتـوثر دروسـتى دةكـات بـة ثـةيرِةو كردنـى رِ َينمايـةكانى، ICAO
ثيَويستة خاوةن كوَمثانياكانى هيَلَى ئامسانى يان ( )Operatorى فرِوَكةكان بوَ وةرطرتنى م َولَةت
ئةو ف َورِمة ثرِبكةنةوة ثيَش وةخت بنيَريَت بؤ دةستةالَتى فرِوَكةوانى ئةو ووالَتةى طةشتةكةى بـؤ
ئةكريَت تا لةسةر بنةماى زانياريةكانى ئةو ف َورِمة و بنةماكانى سيستمى ووالَتةكة م َولَةتةكة بدات
هاتن و رِوَشتنى كةسةكان [ِريَوا] و كاالَكانيان :
Entry And Departure of persons and their Baggage
ووالَتــانى ئةنــدام لــة(  )ICAOلــة رِيَطــاى بةرثرســى فرِوَكةخانةكانــة نيَودةولَــةتى يةكانــةوة لــة
ووالَتــةكان ثيَويســتة دلَنيابيَــت لــة دروســتى ديزاينــى فرِوَكةخانــةكان و ئاســتى ثيَشـكةوتن و كــارى
ضاكسازى ئةو ئاميَرانةى كة بةكاردةهيَنريَت بةشيَوةيةكى شياو هةروةها فرِوَكةخانـةكان ثيَويسـتة
باشرتين ئاسـانكارى و رِايـى كردنـى ثيَويسـت جـىَ بـةجىَ بكـةن تابتوانريَـت بـةخيَرايى و باشـرتين
شـيَوة رِيَــوان و دةســتةى فرِوَكــةوانى و كــاالَو مشــةك و ثوَســتةكان رِايــي بكــريَن بــةو شـيَوةيةى كــة
ثيَويســتة هــةروةها دلَنيابيَــت لــة جآبــةجآكردنى كاروبارةكــانى طــومرط و كــوَو و نيشــينطة و
تةندروســتى و ضــةند خزمةتطوزاريـــةكى تــر وةك ظيَرتنــةرى و كـــوالتى كــوَنرتوَلَ و كةرنتينـــةي
كشتوكالَى .

79

ثيَويسـتة ئــةو خزمةتطوزاريانـةى لــة فرِوَكةخانـةكان ثيَشـكةش دةكريَـت بةشـيَوازيَك بيَـت كــة بــة
ئارِاستةى ثيَشكةوتن ئةجنام بدريَت شان بةشـانى ئـةو طةشةسـةندنانةى كـة لـةبوارى طواسـتنةوةى
ئامسانيــدا رِووئــةدات بــة تــةريب لةطــةلَ ثيَشــكةوتن و دابينكردنــى ئــاميَر و ثيَويســتى ئاســايش
بةرانبةر بةو مةترسيانةى كة ِروو لة زيادبونن .
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نيشتنةوة لة فرِوَكةخانةيةكى نيَودةولَةتى :
Landing Elsewhere than at Non- International Airport
هــةر ووالَتيَكــى ئةنــدام ثيَويســتة هــةنطاوى ثيَويســت بنيَــت ب ـوَ دلَنيــابوون لــة بــوونى توانــا بــ َو
ثيَشكةشكردنى ضى ثيَويستة يان ضى دةتوانريَت ب َو يارمةتى فرِوَكةيةك كة فرِوَكةوانةكـةى ناضـار
بوة يان ناضاردةبيَت بوَ نيشتنةوة لةهةر فرِوَكةخانةيةك لةدةرةوةى فرِوَكةخانة نيَودةولَةتيـةكانى
وولَاتةكــة بــة واتــاى ئــةوة هــةر فرِوَكةيــةك بــةثآى ويســتى فرِوَكةوانةكــةى يــان ناضــاركردنى ب ـوَ
نيشــتنةوة لةهــةر فرِوَكةخانةيــةكى لوَكــالَى [ ]Domestic Airportووالَتيَــك لــة ئةنــدامى
(  ) ICAOثيَويستة ئةوةندةى دةتوانريَت يارمةتى نيشتنةوةى فرِوَكةكة بدات بةسةالمةتى .

82

ثاشكوى ذمارة دة
سيَكتةريَكى طرنطى بوارى فرِوَكةوانى كة بة شادةمارى فرِوَكةوانى [عصب الطمريان] نـاو دةبريَـت
ئةويش ثةيوةنديةكانة واتة ئةو سيستم و رِيَسا و ئاميَر و ئامرازانةية كة ثةيوةندىيةكانى نيَـوان
بةشة سةرةكيةكانى فرِوَكةوانى ثآى ئةجنام دةدريَت كة لـة دووتـويَى ثاشـكوَيةكةدا تـةواو رِيَكـار و
ثيَداويســتى اليةنةهونةريــةكان ديــارى ك ـراوة ئــةويش ثاشــكوَى ذمــارة []19يــة Annex 10ب ـوَ
ثــةيرِةوكردن و رِةضــاوكردن تــا بتوانريَــت بــة ش ـيَوةيةكى ِريَــك و ثيَــك ســةالمةتى و بــة ســانايى
ثةيوةندىيةكان ئةجنام بدريَت .
ضوار جوَر ثةيوةندى لة فرِوَكةوانيدا هةيةAeronautical Telecommunication:
 .1زةوى بوَ زةوى . Earth to Earth
 .2زةوى بوَ هةوا [ ئامسان] . Earth to Air
 .3هةوا بوَ بة زةوى . Air to Earth
 .4هةوا بوَ هةوا .Air to Air
بةثآى بةندى [ ]37لة رِيَكةوتننامةى شيكاغوَ بوَ يةكةم جـار سـالَى  1141ئةجنومـةنى رِيَكخـراوى
( )ICAOبرِيارى دا لةسةر ثيَوةرة نيَودةولَةتى يـة سـتاندةر و رِاسـثاردة تايبةتيـةكانى تايبـةت بـة
ثةيوةندى [طةياندن]ة كانى فرِوَكةوانى و ناوى ثاشكوَى ئةم بابةتة ثاشكوَى ذمارة Annex [ 19
 ]10ية و رِوَذى يةكى  Marchسالَى  1159كةوتة بوارى جآبةجآكردن .
لةبةر طرنطى بابةت و رِاسثاردةكانى ئةم ثاشكوَية ثيَكهاتـة و ووردةكاريـةكانى لـة ضـةند بةرطيَكـدا
ِر َيكخراوة كة ذمارةيان [ ]5بةرطة .
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بةرطى يةكةم:
ئاميَرة رِ اديوَية فرِوَكةوانيةكان Radio Navigation Aids
 .1ئاميَرة فرِوَكةوانيةكانى تايبةت بة نزيك بونةوة و نيشتنةوة و بةجآ هيَشنت:
Approach , Landing and departure Navigation Aids
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بــوَ كــوَنرتوَلَ كــردن و ئارِاســتةكردن و ضــاوديَرى كردنــى ثرِوَســةى نزيــك بوونــةوةى فرِوَكــةكان
 Approachو نيشتنةوة بة ئاميَر [ ]Instrument Landing System ILSئةم ئاميَرانـة
بةكاردةهيَنريَت :
أ -سيستمى نيشتنةوة بة ئاميَر . Instrument Landing System ILS
ب -سيستمى نيشتنةوة بة مايكروَويف . Microwave Landing System MLS
ت -سيستمى جيهانى بوَ كةشتيةوانى هةوايى بة بةكارهيَنانى مانطة دةست كردةكان .
)Global Navigation Satellite System (GNSS
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هــةر يــةك لــةو سيســتمانة كــة ديــارى كــراوان ضــةندين رِيَكــار و ئــامرازى هةيــة ب ـ َو رِيَكخســنت و
جآبةجآ كردنى ثرِوَسةى نيشتنةوة و نزيك بوونةوة ضةندين بابةتى طرنط لة خ َو دةطريَت .

 .2ئامرازةكانى كةشتيةوانى هةوايى بوَ مـاوة كورتـةكان Short-Distance Navigation :
Aids
ئةم كوَمةلَة ئاميَرة ضةند ئامرازيَكى كةشتيةوانى دةطريَتةوة :
أ -رِؤذنةى بآ تةىل ثةخشى هةمة اليةنة بة لةرةلةرى زوَر بةرز
VOR-VHF Omni directional radio range
ب -ثيَوةرى مةوداكان DME: Distance Measuring Equipment
هةر يـةك لـةو دوو ئـاميَرةى نـاوبران ضـةند جوَريَكيـان هةيـة لةسـةر بنـةماى مـةوداى داثوَشـينى
كاركردنى سيستمةكة و جوطرافيـاى شـويَن و دانـان و بـةكارهيَنانيان و جيَطـاى فرِوَكةخانةكـة لـةو
ناوضةيةدا .
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 .3سيستمى كةشتيةوانى هةواي ي بة بةكارهيَنانى مانطة دةست كردةكان
)Global Navigation Satellite System (GNSS
ئةم سيستمة لة دوارِوَذدا دةبيَتة سيسـتميَكى نيَودةولَـةتى كـة تـةواوى جيهـان ثـةيرِةوى بكـات بـوَ
ثالَثشتكردنى قوَناغةكانى فرِوَكةوانى لةسةر زةوى و بة هةمان شيوة لة ئامسانيشدا .
 .4تيَست كردنى هةوايى و زةمينى سيستمى فرِوَكةوانيةكان Ground and flight testing
ب ـوَ دابــني كردنــى ســةالمةتى ف ـرِين و نيشــتنةوةى فرِوَكــةكان و دلَنيــابوون لــة دروســتى ئــاميَرة
فرِوَكةوانيةكان تةواوى ئةو ئاميَرانةى كة بـةكاردةهيَنريَن بـوَ وةرطرتنـى داتـا و ثةيوةندىيـةكانى
فرِوَكةكان بة شـيَوةيةكى بـةردةوام دةضـنة ذيَـر بـارى ثشـكنني و تيَسـتى زةوى و ئامسـانى بـةثآى
بةرنامة و خشتةيةكى ديـارىكراو لةاليـةن رِيَكخـراوى ( ) ICAOوة بـوَ ئـةم تيَسـتانة دوَكـوَميَنتى
ذمارة ( 8071ى ) ICAOتةواوى رِيَكار و ثيَوةرةكانى بوَ تيَستكردنى ئاميَرةكان ديارى كـردوة كـة
ثيَويستة ثةيرِةوبكريَت لةاليةن سةرجةم اليةنة ثةيوةندى دارةكانى بوارى فرِوَكةوانى بـة تايبـةت
فرِؤكةخانةكان .
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 .5ثيَكهاتةى ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان Specifications for Radio Aids
أ-

سيستمى نيشتنةوة بة ئاميَر [ ]ILSثيَك هاتووة لة :
 سيستمى ديارى كردنى ثيَطةى ئاسوَيى فرِوَكة
VHF Localizer Equipment – VHF
 سيستمى ديارى كردنى ئارِاستةى ستونى فرِوَكة
VHF Glide path Equipment – VHF
 ثيَوةرى مةوداكان يان تيشكؤ
VHF Marker beacons or distance Measuring Equipment
).(DME

ب -رِؤذنةى ثةرش VOR – VHF
)Specification for Omni – directional radio range (VOR
ئةم ئاميَرة فرِوَكةوانية لةسةر طوذمةيـةك لةرةلـةر كاردةكـات لـة نيَـوان  111.975ميَطـاهيَرتز و
 117.975ميَطاهيَرتز بةمةرجآ ماوةى نيَوان لةرةلةريَك و لةرةلـةريَكى تـر لـة  59هريتـز كـةمرت
نةبيَت .
 VORذمارةى  369دانة تيشك ثةخش دةكات بة هةوادا لةسةر شـيَوةى [قوضـةكيَك كـة نوكةكـةى
بؤ خوارةوة بيَـت] تـا فرِوَكةكـة بتوانيَـت يـةكيَك لـةو تيشـكانة وةربطريَـت لـة هـةر ئارِاسـتةيةكى
فرِيندا بيَت بة سـوود وةرطـرتن لـة سيسـتمى نـاو فرِوَكةكـةوة [VORى فرِوَكةكـة] و بةهوَيـةوة
فرِوَكةوانى دةتوانيَت شويَنى خوَى لة هةوادا ديارى بكات و بزانيَت .
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ت -ثيَوةرى مةوداكان يان رِةوشى تيشكؤ :
)Specification for Distance Measuring Equipment (DME

ئةم سيستمة لة دووبةش ثيَك هاتووة بةشيَكيان لةسةر زةوى دادةمةزريَت و ئةوةى تريـان لـة
ناو فرِوَكةكاندا دا ئةنريت هيج كاميان بئ ئةوى تر سوودى لئ وةرناكرييت  ،ئةو ئاميَرةى كـة
لة فرِوَكةكةدا دانراوة دةتوانيَت لةرةلةرى ئاميَرةكةى سـةرزةوى وةربكريـت و دورى فرِوَكةكـة
لة شويَنى بةشـةكةى سـةر زةوى ديـارى بكـات  ،لـة فرِوَكـةوانى شارسـتانى دا دوو جـوَر DME
بةكاردةهيَنريَت :
 ثيَوةرى مةوداكان جوَرى  DME/Nئةم جوَرةيان لةطةلَ  VORدادةنريَت لةسـةر زةوى بـوَ
ماوة دوورةكان تا  59ميلى دةريايى واتة تا دوورى ( 19كلم) سكنالَ ثةخش ئةكات .
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 ثيَوةرى مةوداكان جوَرى  DME/ Pئةم جوَرةيان لةطةلَ  ILSدائـةنريَت لـة سـةر زةوى بـوَ
ماوة كورتةكان تا مةوداى  25ميلى دةريايي(  45كلم) سكنالَ ثةخش ئةكات .
 .6ثيَداويستيةكانى سيستمى جيهانى بوَ كةشتيةوانى هةوايى
)Requirement for the Global Navigation Satellite System (GNSS
ئةم سيستمة جيهانية كـة بـوَ كةشـتيةوانى هـةوايي بـةكاردةهيَنريَت و خزمـةتطوزارى فرِوَكـةوانى
دابــني دةكــات بــة ســوود وةرط ـرتن لــة مانطــة دةســت كردةكــان بــة بــةكارهيَنانى ضــةند ئــاميَريَكى
هةستيار كة لة ناو فرِوَكةكاندا دانراون  ،ضةند جؤريَك لةم سيستمة هةية وةك لة خـوارةوة رِوون
كراوةتةوة :
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سيستمى جيهانى بوَ ديارى كردنى ثيَطة Global Position System GPS
سيستمى جيهانى بوَ كةشـتيةوانى هـةوايي بـة بـةكارهيَنانى مانطـة رِوسـية دةسـتكردةكان
(. )GIONASS
سيستمى مانطة دةستكردةكانى سةر فرِوَكةكان .
سيستمى كةشتيةوانى هةوايي دانراو لةسةر مانطة دةست كردةكان .
سيستمى زةمينى ب َو مانطة دةست كردةكان .

 .7سيستمى نيشتنةوةى مايكروَويظى
Microwave Landing System MLS Specification
ئةم سيستمة يةكيَكة لة سيسـتمة طـرنط و هةسـتيارةكان كـة بـةكاردةهيَنريَت بـ َو ث ِروَسـةى نزيـك
بونـةوة و نيشـتنةوةى فرِوَكـةكان بـة ئـاميَر Approach and landingلةسـةر فرِوَكةخانـةكان
ئــةم سيســتمة ضــةندين زانيــارى ســوود بــةخش ئــةدات بــة فرِوَكــةوان ب ـوَ ديــارى كردنــى ثيَطــةى
فرِوَكةكةى و ضةند زانيايـةكى تـريش بـةهوَى خشـتةيةكى رِ َيكخـراو كـة بـة داتـاى زةوى بـة هـةوا
وةرئةطرييَت يارمةتى داثوَشينى ناوضةيةكى فراوان ئةدات بة هةردوو ئارِاستةى سـتونى و ئاسـوَيى
لة ناوضةى نزيك بوونةوة لة فرِوَكةخانة . Approach &Final Approach
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بةرطى دووةم:
ِريَكارى ثةيوةندىيةكان Communication Procedures
 .1جوَرةكانى خزمةتطوزارى طةياندن و ثةيوةنديةكانى فرِوَكةوانى Divisions of Services
طةياندنى فرِوَكةوانى دابةش دةكريَت بة ضوار بةشةوة لةسةر ئاستى جيهان :
 خزمةتطوزارى طةياندنى جوالَو Aeronautical Mobile Communication

 خزمةتطوزارى مالحةى هةوايى رِاديوَيى Aeronautical Radio Navigation Services

 خزمةتطوزارى ثةخشى زانيارى

فرِوَكةوانىAviation Information Publication Services

 .2كاتى ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارى طةياندنى فرِوَكةوانى
Extensions of Services and closing down of station
لةبةر ئةوةى مجوج َولَى فرِوَكةكان لة ئامسانى جيهاندا بآ وةستانة و لةمةوداى  24كاتذميَردا
ئامسانى جيهان جةجنالَة بةفرِينى فرِوَكةكان بوَية ثيَويستة ويَستطةكانى ثةيوةندى فرِوَكةوانى بة
بةردةوامى خزمةتطوزاريةكانيان دابني بكةن و ئاميَرةكان بآ كةم و كورِى لة كاردابن .
 .3توَماركردنى ثةيوةندىية فرِوَكةوانيةكان Record of Communication
بوَ بةكارهيَنانى ئةو داتا و زانياريانةى كة لة ميانى ثةيوةندىيةكان بةكاردةهيَنريَن ثيَويستة
سةرجةميان توَمار بكريَن بوَ سوود وةرطرتن لةهةر كاتيَك كة ثيَويست بيَت ئةم توَماركردنةش
بةهوَى ضةند سيستميَكةوة دةبيَت بة ئوَتوَماتيكى يةكيَك لةو سيستمانة  Tape Recorderى
سةر زةويةكة لة فرِوَكةخانةكاندا دادةمةزريَت و لة ناو فرِوَكةكانيشدا Cockpit voice
 Recorder CVRكة سيستميَكى توَمارى دةنطة لة كابينةى فرِوَكةخانةدا دادةنريَت توَمارى
دةنطةكانى ناو كابينةى فرِوَكة توَماردةكات و صندوقى رِةش كة تةواوى ئةو ثةيوةنديانة
توَماردةكات كةلةسةر زةوى يان لة فرِوَكةكانى ترةوة وةردةطرييَت .
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 .4خزمةتطوزارى ثةيوةندى فرِوَكةوانية جيَطريةكان )Aeronautical Fixed Services (AFS

جوَرةكانى خزمةتطوزارى ثةيوةندى ية جيَطريةكان ئةمانةى خوارةوةن :
أ -ت َورِى ثةيوةندية دةنطيةكانى تايبةت بة ضاوديَرى ئامسانى .
ب -ت َورِى ثةيوةندية تايبةتةكانى ثةخشكردنى زانيارى بار و دوَخى كة ش و هةوا .
ت -ت َورِى ثةيوةندى زةمينى جيَطري .
 .5خزمةتطوزارى ثةيوةندى فرِوَكةوانى جوالَو – ثةيوةندىية دةنطيةكان
Aeronautical Mobile Services – Voice Communication
بوَ يةكخسنت و رِيَكخستنى ئةم جوَرة ثةيوةنديانة رِيَكخراوى فرِوَكةوانى شارستانى نيَودةولَةتى
ضةند تيَكستيَكى زمانةوانى تايبةتى ديارى كردوة بوَ بةكارهيَنان لةاليةن ويَستطةكانى فرِوَكةوانى
[زةمينى و لةسةر فرِوَكةكان]  ،هةروةها ِريَكخراوى ( ِ ) ICAOريَطاى داوة بة بةكارهيَنانى زمانى
لوَكالَ لة كاتى نةبوونى تيَكستيَك بوَ بابةتيَكى نوآى ئةطةر(  )ICAOتيَكستةكةى ديارى
نةكردبوو ب َو رِايى كردنى حالَةتةكة .
خزمةتطوزارى كةشتيوانى ئامسانى ِراديوَيى Aeronautical Radio Navigation Services

ئةم خزمةتطوزارية سةرجةم جوَر و سيستم و ئامرازةكانى كةشتيةوانى هةوايي لةخوَ دةطريَت كة
بةسيستمى رِاديَويى كاردةكات بوَ فرِوَكةوانى شارستانى  ،لة كاتيَكدا هةر ويَستطةك بوَ ماوةى 24
كاتذميَر لة كاركردندا نةبوو ثيَويستة لةكاتى ثيَويستدا كة فرِوَكةوان داواى كرد خبريَتة طةر يان
ئةطةر لةاليةن هةر اليةنيَكى رِيَطةثيَدراو يان نويَنةرى فةرمى كوَمثانياى فرِوَكةوانى سةر بة
فرِوَكةكة داواى كرد خبريَتةطةرِ .
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بةرطى سآ يةم :
سيستمةكانى ثةيوةندى Communication System
 .1ت َورِى ثةيوةندية جيَطريةكان
)Aeronautical Telecommunicating Nature ( CATN
ئةم جوَرة ثةيوةندى يانة لة فرِوَكةوانى شارستانيدا بةكاردةهيَنريَت ب َو ثيَشكةشكردنى
خزمةتطوزارى ثةيوةندى داتايى [ ]dataلة ويَستطةكانى خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى و
كوَمثانياكانى فرِوَكةوانى .
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 .2ثةيوةندىيةكانى فرِوَكةوانى جوالَو بة بةكارهيَنانى مانطة دةست كردةكان
)Aeronautical Mobile – Satellite Services (AMSS
ئةم جوَرة لة ثةيوةندىيةكانى فرِوَكةوانى بة بةكارهيَنان و سوود وةرطرتن لة مانطة دةست
كردةكان ئةجنام دةدريَت بةثآى رِيَكةوتنيَكى هةريَمى [اتفاق اقليمي] لة نيَوان دةولَةتاندا كة
تيايدا ئةو بةشة لة ئامسان ديارى دةكريَت كة ئةم جوَرة ثةيوةندىيةى تيا بةكاردةهيَنريَت .
 .3لكى داتاى رِادارى طةرِانى الوةكى – بةرِيَطاى S
SSR Mode S Air – Ground Data Link

بةكارهيَنانى ت َورِى ثةيوةندىية الوةكيةكان Modesتةنها بوَ دابينكردنى ئةو ثةيوةنديانةية كة
ثةيوةسنت بة سةالمةتى و رِيَككردنى طةشتةكة [انتظام الرحلة] .
95

 .4لكي داتا لةرةلةرة بلَندةكانى ئامسانى  -زةوى
VHF Air – Ground Digital Link CVDL
لة رِيَطةى ئةم جوَرة ثةيوةندىية كة بةلةرلةرى بلَند [ ]VHFبة ئةجنام دةطةيةنريَت داتاكانى
بة ِريَطةى  VDL Mode 2و  VDL Modeدابني دةكريَت هةروةها بةرِيَطةى VDL Mode 3
ثةيوةندىية دةنطيةكان دابني دةكريَت .
بةرطى ضوارةم:
سيستمى بينط َيري و ِريَطرتن لة ثيَكدادان Surveillance and Collision Avoidance
 Systemئةم سيستمة لة دوو بةشى سةرةكى ثيَك ديَت كة ئةجنامى بةكارهيَنانيان و سوود
وةرطرتن لةو خزمةتطوزاريةكانة بوَ دابني كردنى سةالمةتى و بةرطرتنة لةهةر رِووداويَك كة
ِرووئةدات .
ِ .1رادارى طةرِانى الوةكى )Secondary Surveillance Radar (SSR
ئةم سيستمى رِادارة لةاليةن ويَستطةكانى ضاوديَرى ئامسانيةوة بة كارئةهيَنريَت كة بةهوَى
داتاكانيةوة دةتوانريَت شويَن و ئارِاستةى مجوج َولَى فرِوَكةكة ديارى بكات هةروةها دةتوانيَت
لةسيستمى ناو فرِوَكةكةوة ضةند زانياريةكى طرنط وةربطريَت وةك بانطةوازى فرِوَكةكة [ Call
 ]Signو بةرزى يةكةى و لة هةمان كاتدا دةتوانيَت وةالَمى هةر ثرسيار و رِوونكردنةوةيةك
بداتةوة كة لة سيستمةكانى زةوىيةوة ىلَ ى دةكريَت
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 .2سيستمى ِريَطة لة ثيَكدادانى سةر فرِوَكةكان
)Air borne Collision Avoidance System (ACAS
ئةم سيستمة لةسةر فرِوَكةكان دادةنريَت و هيض ثةيوةنديةكى بةسيستمةكانى سةرزةويةوة نية
بةكارئةهيَنريَت بوَ بةرطرتن لة ثيَكدادانى فرِوَكةكان ئةو كاتةى كة مةترسيان لةسةر دروست
ئةبيَت لةو كاتةدا فرِوَكةكة هةلَدةستيَت بةدةركردنى ئاطاداركردنةوة بوَ كاثتين فرِوَكةكة بوَ بة
ئاطابوون لة فرِوَكةكةى بةرانبةرى و لةكاتى نزيك بوونةوةى مةترسيةكة ئةم سيستمة
هةلَدةستيَت بةدةركردنى ِريَنمايى [بةشيَوةى داتا و دةنط] بوَ كاثتين فرِوَكةكة بةو رِيَطايانةى
كة ثيَويستة بطرييَتةبةر ب َو بةرطرتن لة ثيَكدادان لةطة َل فرِوَكةكةى بةرانبةرى .
بةرطى ثيَنجةم:
بةكارهيَنانى شةثوَلة رِاديوَيةكان بؤ ثةيوةندية فرِوَكةوانيةكان
Aeronautical Radio Frequency spectrum Utilization
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ئةم شةثوَالنة تايبةتن بة سيستمةكانى ثةيوةنديدار بة بارى كتوثرِى و ثرِوَسةكانى طةرِان و
سوَراغ كردن
& (Frequencies for Emergency Locator Transmitters (ELTS) For Search
)Rescue

هةروةها ئةم شةثؤالنة ضةند شةثوَليَكى ديارى كراون كة بوَ  Emergencyو ئةو كاتانة
بةكاردةهيَنريَن كة رِووداوى فرِوَكةكان رِوودةدات و طةرِان و سوَراغ كردن دةست ثآ دةكات
سةبارةت بةو رِووداوانة .
 .1شةثوَلةكانى سوَراغ كردن و فرياكةوتن Search & Rescue Frequency
لةكاتيَكدا ثيَويست بكات لةثرِوَسةكانى طةرِان و سوَراغ كردن بوَ رِزطاركردن و فرياكةوتنى فرِوَكة
كارةسات بارةكان دةتوانريَت لةرةلةرى  3023ميَطاهيَرتز و لةرةلةرى  5680ميَطاهيَرتز
بةكاربهيَنريَن .
 .2ضةثكة لةرةلةريَكى بةرزى جوالَو بوَ خزمةتطوزارى فرِوَكةوانى
High Frequency Bands Allocated to the Aeronautical Mobile
Services
لة كاتى بةكارهيَنانى لةرةلةرى نيَوان  2.8ميَطاهيَرتز و  22ميَطاهيَرتز ثيَويستة ئةوة
ِرةضاوبكريَت كة كاريَطةرى دروست دةكات لةسةر ئامرازةكانى ثةيوةندى ئاسايى كة ثةيوةندى بة
فرِوَكةوانيةوة نية بوَية ثيَويستة لةكاتى بةكارهيَنانى ئةو لةرةلةرانة رِةضاوى كاريطةريةكانيان
بكريَت لةسةر لةرةلةرى بةكارهاتووى ئاسايى لةناوضةكةدا .
 .3بةكارهيَنانى ضةثكة لةرةلةرى نيَوان  117.975ميَطاهيَرتز و  137.000ميَطاهيَرتز
Utilization in the frequency band 117.975 – 137.000 MHz
لة كاتى بةكارهيَنانى ئةم ضةثكة لةلةرةدا ثيَويستة نزمرتين لةرةلةرى  118.000ميَطاهيَرتز
بيَت و بةرزترين لةرةلةرى  139.975ميَطاهيَرتز بيَت و جياوازى نيَوان لةرةلةريَك و
لةرةلةريَكى دى لة  8.33كيلوَهيَرتز كةمرت نةبيَت .
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ثاشكؤي ذمارة يازدة
Air Traffic Services

لة مانطى  Octيةكةم سالَى  1145ليذنةى تايبةت بة ِريَساكانى ئامسانى[قواعد اجلو] و ضاوديَرى
مجوج َولَى ئامسانى هةستا بة دانانى ضةند ثيَوةريَكى نيَودةولَةتى ستاندةرد و ضةند رِاسثاردةيةكى
ثةيوةست بة ضاوديَرى مجوج َولَى ئامسانيةوة و دواى ثيَداضوونةوة و هةمواركردنةوةى لةاليةن
ليذنةكةوة ئةجنومةنى رِيَكخراوةكة برِيارى دا لةسةر جآبةجآكردنى ثاشكوَى ذمارة Annex [ 11
 ]11لة  Feb 25سالَى . 1146
 .1ديارى كردنى كايةى ئامسان و ئةو فرِوَكةخانانةى خزمةتطوزارى فرِوَكةوانى ثيَشكةش دةكةن
Portions of Airspace and Aerodromes Where Air traffic Services Will be
Provided

دةستةالَتى فرِوَكةوانى شارستانى هةر دةولَةتيَكى ئةندام لة رِيَكخراوى فرِيين شارستانى
نيَودةولَةتى ( )ICAOثيَويستة ( كاية)ى مةوداى ئامسانةكةى ئةو فرِوَكةخانةية كة خزمةتطوزارى
فرِوَكةوانى تيايدا جآبةجآدةكريَت ديارى بكات بيَجطة لةو حالَةتانةى كة دوو دةولَةتى ئةندامى
دراوس َى لةسةرى رِيَك دةكةون كة يةكيَكيان هةستيَت بة ثيَشكةشكردنى ئةو خزمةتطوزاريانة لة
ئامسانى هةردووكياندا .
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 .2ئاماجنةكانى خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى Objectives of Air Traffic Services
ئةو خزمةتطوزيانةى كة لةبوارى فرِوَكةوانيدا جآبةجآئةكريَت و ثيشكةش ئةكريَت لة ثيَناو
دابينكردن و هيَنانة دى ئةم ئاماجنانةى خوارةوة دةبيَت :
أ .بةرطرتن لة ثيَكدادانى نيَوان فرِوَكةكان .
ب .بةرطرتن لة ثيَكدانى فرِوَكةكان لةناوضةى مناوةرى فرِوَكةخانة [ maneuvering
 ]areaلةطة َل بةربةستى زةمينيةكانى ناوضةى فرِوَكةخانة .
ج .ثاريَزطارى لةخيَرايى و رِيَكخستنى بةرِ َيكردنى مجوجوَلَى ئامسانى .
د .ثيَشكةشكردنى ئاموَذطارى و ِريَنمايى بةسود بوَ دابني كردنى سةالمةتى فرِوَكة و ِريَك
و ثيَكى طةشتةكةى .
ه .ثآ رِاطةياندنى ِريَكخراوةكانى ثةيوةست بةو فرِوَكانةى كة ثيَويستيان بة ليَك َولَينةوة و
سوَراغ و فرياكةوتن هةية و ثيَشكةشكردنى ئةوةندةى لة تواناداية ب َو يارمةتى دانيان .
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 .3جوَرةكانى خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى
Divisions of the Air Traffic Services
شيَوةكانى خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى ئةم جوَرانةى خوارةوةى لةخ َو دةطريَت :
أ .خزمةتى ضاوديَرى مجوجوَلَى ئامسانى ب َو بةدى هيَنانى خالَةكانى ا .ب  .ج ى سةرةوة و
ئةم خزمةتانةى خوارةوة لة خوَدةطريَت :
 خزمةتكردنى ضاوديَرى ناوضةيى [خدمة مراقبة املنطقة] :ثيَشكةش كردنى
خزمةتطوزارى بوَ ضاوديَرى مجوج َولَى فرِوَكةكان بوَ بةدى هيَنانى خالَةكانى ا  .ج ى
سةرةوة .
 خزمةتكردنى ضاوديَرى ناوضةى نزيك بونةوة [ :]Approachثيَشكةشكردنى
خزمةتطوزارى بوَضاوديَرى مجوج َولَى فرِوَكةكانى هاتوو بوَ فرِوَكةخانةكان و ئةوانةى
فرِوَكةخانةكان بة جآ دةهيَلَن بوَ دابني كردنى خالَةكانى ا  .ج سةرةوة .
 خزمةتطوزارى ضاوديَرى فرِوَكةخانة  :ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى بوَ ضاوديَرى
مجوجوَ َل لة فرِوَكةخانةكان ب َو بةدى هيَنانى خالَةكانى ا  .ب  .ج ى سةرةوة .
ب .خزمةتطوزارى زانياريةكانى فرِوَكةوانى [خدمات معلومات الطريان] بوَ بةدى هيَنانى
خالَى [د] ى سةرةوة .
ج .خزمةتطوزارى ئاطاداركردنةوة [خدمات التنبيه] بوَ بةدى هيَنانى خالَى [ ه ]ى
سةرةوة .
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ث َولَينى كايةكانى ئامسان Classification of Air space
كاتيَك لة تيَكستى سةرةوة دةرِوانني تآ دةطةين ئةو ئامسانةى كة فرِوَكةكان تيَدا دةفرِن لةطة َل
ناوضةى ئامسانى فرِوَكةخانةكان ث َولَني كراون  ،ث َولَينيةكةش ث َولَينى ئةو جوَرة فرِينةية كة
فرِوَكةكان ثيَى دةفرِن بةسود وةرطرتن لة ئاميَرةكانى ناو فرِوَكةكة و ئةوانةى سةرزةوى و جؤرى
ئةو خزمةتطوزاريانة (بةهؤى ثةيوةنديةكانةوة) ثيَشكةش دةكريَن .
ث َولَني [ :]Aلةم جوَرةدا لة ئامسانى فرِين تةنها رِيَطة بةو فرِوَكانة دةدريَت بفرِيَت كة ثةيرِةوى
فرِوَكةوانى بة ئاميَر [ ]IFRدةكات لةطةلَ هيَشتنةوةى ماوةى ِريَطةثيَدراوى ياسايى نيَوان
فرِوَكةكان [الفصل القانونى بني الطائرات].
ث َولَينى [ :]Bلةم جوَرةدا رِيَطة بةو فرِوَكانة دةدريَت بف ِريَت كة بةثآى ياساى فرِين بة ئاميَر
[ ]IFRو ياساى فرِين بة ضاو [ ]VFRو خزمةتطوزاريان ثيَشكةش دةكريَت لةطةلَ هيَشتنةوةى
ماوةى رِيَطة ثيَدراوى نيَوان فرِوَكةكان .
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ث َولَينى [ :]Cلةو جؤرةدا ِريَطة بةو فرِوَكانة دةدريَت كة بف ِريَت بةثآى ياسايى فرِين بة ئاميَر
 )Insurant Flight rule( IFRو فرِين بةضاو  )Visual Landing Rule( VFRلةطةلَ
ثيَشكةشكردنى خزمةتةكانى مجوج َولَى ئامسانى بوَ هةموو فرِوَكةكان هةروةها هيَشتنةوةى ماوةى
نيَوان هةموو فرِوَكةكان ئةو فرِوَكانةى كة  IFRثةيرِةودةكةن و هةروةها هيَشتنةوةى ماوةى نيَوان
ئةو فرِوَكانةى كة  VFRثةيرِةودةكةن و ئةوانةى  IFRثةيرِةدةكةن و لةطةلَ ثيَدانى زانيارى
فرِوَكةوانى بةوانةى  VFRثةيرِةودةكةن .
ث َولَينى [ :]Dلةم جوَرة دا ِريَطة بةو فرِوَكانة دةدريَت كة بف ِريَت بةثآى ياساى فرِين بة ئاميَر
 IFRو بةثآى ياساى فرِين بةضاو  VFRلةطةلَ ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى مجوجوَلَى ئامسانى
بوَيان و جياكردنةوةى ئةو فرِوَكانةى ثةيرِةوى  IFRدةكةن لةطةلَ فرِوَكةكانى تر كة  IFRثةيرِةو
دةكةن لةطةلَ ثيَشكةشكردنى زانيارى مجوج َولَى ئامسانى بوَ ئةو فرِوَكانةى ثةيرِةوي  VFRئةكةن
لةطةلَ ثيَدانى زانيارى مجوج َولَى ئامسانى بةو فرِوَكانةى ثةيرِةوةى  VFRدةكةن .
تآبينى [ث َولَينى ئامسانى فرِوَكةخانةى سليَمانى لة ث َولَينى  ]Dية
ث َولَينى [ :]Eلةم جوَرةدا رِيَطة دةدريَت بةفرِين ئةو فرِوَكانةى كة ثةيرِةوى  IFRدةكةن و
ئةوانةى ثةيرِةوى  VFRدةكةن بةو مةرجةى كة خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى بدريَت بةو
فرِوَكانةى كة  IFRثةيرِةودةكةن و لةيةكرت جيا بكريَتةوة و هةموو فرِوَكةكان سةرجةم
زانياريةكانى ثةيوةست بة مجوج َولَى فرِوَكةكانى تر لةو ناوضةيةدا وةردةطريَت .
ث َولَينى [ :]Fلةم جوَرةدا رِيَطة دةدريَت بة فرِينى ئةو فرِوَكانةى كة ثةيرِةوى  IFRدةكةن لةطة َل
ئةوانةى  VFRثةيرِةودةكةن بةو شيَوازةى خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى بكريَت بةشيَوةى
ِراويَذكارى بوَ ئةو فرِوَكانةى  IFRثةيرِةودةكةن و خزمةتطوزارى سةبارةت بة زانيارى فرِوَكةوانى
ب َو سةرجةم فرِوَكةكان ثيَشكةش دةكريَت .
ث َولَينى [ :]Gلةم جوَرةدا رِيَطة دةدريَت بةفرِين ئةو فرِوَكانةى ثةيرِةوى  IFRدةكةن و ئةوانةى
 VFRثةيرِةودةكةن و خزمةتطوزارى زانياريةكانى فرِوَكةوانيان ثيَشكةش دةكريَت .
013

هةماهةنطى نيَوان دةستةالَتى ضاوديَرى مجوجوضلَى ئامسانى و دةستةالَتة سةربازيةكان
Coordination between military authorities and air traffic Services
ثيَويستة هةماهةنطى تةواو هةبيَت لة نيَوان دةستةالَتى سةربازى و دةستةالَتى ضاوديَرى
مجوج َولَى ئامسانى ب َو بةدى هيَنانى ئالَوطوَركردنى زانياريةكان بة ئاماجنى دابني كردنى سةالمةتى
فرِوَكةوانى .
ئةو خزمةتطوزاريانةى كة ثيَشكةشى فرِوَكةكان دةكريَت لة حالَةتى كتوثرِيدا.
Services to Air craft in event of an. Emergency
لة كاتيَكدا هةرفرِوَكةيةك رِووبةرِووى مةترسى بووةوة كة مةترسى لةسةر فرِوَكةكة و يان دةست
دريَذى نا ياسايى كراية سةرى ثيَويستة تا ئةوثةرى توانا طرنطى ثيَ بدريَت و خزمةتطوزارى
ثيَشكةش بكريَت و ثيَش هةموو فرِوَكةكانى تر خزمةتى بكريَت .
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ثاشكؤي ذمارة دوازدة
()Search and Rescue
لة كؤبوونةوةى دووةمى ليذنةى سؤراغ كردن و فرياكةوتنى رِيَكخراوى فرِينى شارستاني كة لة
مانطى  Novسالَي  1146بةسرتا تيايدا ليذنةكة ثيَوةرة ستاندةرة نيَودةولَةتيةكان و رِاسثاردة
تايبةت بة ثرِؤسةى سؤراغ كردن و فرياكةوتن واذوَكرد كة لة دووتويَى ثاشكؤي ذمارة ( )12هاتبوو
لة رِؤذي يةكى  1151 Marchكةوتة بوارى جيَ بة جيَ كردنةوة .
 .1خزمةتطوزاريةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتنSearch and rescue services
ثيَويستة دةولَةتة بةشداربوةكان لة ( )ICAOدا هةسنت بة دانانى ِريَنمايى و ِريَكارى تايبةت بة
ثرِؤسةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتن دةولَةتةكة خوَى بيَت بة تةنيا و يا kبة هةماهةنط لة
نيَوان يةكرتدا لة (كايةى) مةوداي ئامساني هةريَمةكةيدا بة شيَوازيَك دةستةبةرى ثيَشكةش كردنى
ئةوةى كة دةتوانريَت لة يارمةتيدانى كةسةكان و ئةو اليةنةى رِووبةرِووي مةترسي دةبيَتةوة و
ثيَويستة ئةو خزمةتطوزاريانةى ثيَويستة لة ( )24كاتذميَردا بةردةوام بوونى هةبيَت .
 .2ناوضةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتن Search and rescue services region :
ثيؤيستة لةسةر ئةو دةولَةتانةى كة ِريَكةوتنيان لة نيَواندا مؤركراوة هةسنت بة ديارى كردنى ئةو
ناوضانةى دةضيَتة ذيَر سايةى ناوضةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتن كة خزمةتطوزارى سؤراغ و
فرياكةوتنيان تيادا ثيَشكةش دةكريَت .
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 .3مةلَبةندة سةرةكى و الوةكيةكانى هةماهةنط بؤ ثرؤسةى فرياكةوتن :
Rescue Coordination centers and rescue sub centers
لةسةر دةولَةتة بةشداربوةكانى  ICAOثيَويستة سةنتةريَكى تايبةت بؤ هةماهةنطى ثرِؤسةى
سؤراغ و فرياكةوتن دامبةزريَنن و ئةطةر ثيَويست بكات سةنتةري الوةكى (ناوضةى) تر دروست
بكريَت بؤ هةمان مةبةست و كاركردن لةو سةنتةرانةدا ( )24كاتذميَر بةردةوام بيَت و كارمةندى
تةواويان بؤ دابني بكريَت كة تواناي بةكارهيَنانى ثةيوةندي ية رِاديوَكانيان هةبيَت كة تايبةت بة
فرِؤكةوانى بؤ سؤراغ و فرياكةوتن .
 .4هاوكاري نيَوان دةولَةتةكانCope ration between states
بؤ باشرت و خيَراتر جيَ بةجيَ كردنى ثرؤسةكانى سؤراغ كردن و فرياكةوتن بؤ ئةو رِووداوانةى
كة دةقةوميَن ثيَويستة ِريَكخراوةكانى تايبةت بة سؤراغ كردن و فرياكةوتن تةواوي هاوكاري و
هةماهةنطي يةكرت بكةن بةو شيَوازانةى كة جيَ بةجيَ كردنى ثرِؤسةكة دابني بكات .
 .5زانيارة تايبةتةكان بة دؤخة (بارة) مةترسي دارةكان Information Concerning :
emergencies
لةكاتى قةومانى هةر رِووداويَكى مةترسيدار لةسةر فرِؤكةكان و طةيشتنى هةوالَةكة بةو ِريَكخراو
و اليةنانةى كة ثةيوةسنت بة ثرؤسةى سؤراغ و فرياكةوتنى ثيَويستة دةستاو دةست ئةو رِووداوة
بة سةنتةرةكانى سؤراغ و فرياكةوتن رِابطةيةنن و هةر زانياريةكيش كة لة بةردةستا هةية لة
بارةى ئةو فرِؤكةيةوة بطةيةنريَتة سةنتةرى سةرةكي ثرِؤسةكة بؤ شيكردنةوةى بارو دؤخةكة و
وةرطرتنى هةنطاوي ثيَويست وةرطرتن بة ثيَ ي ثيَوةر و ِريَنماية بةرجةستة كراوةكان .
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 .6رِيَكارة تايبةتيةكانى نيَوان سةنتةرةكان بؤ هةماهةنطى لة قؤناغة جياوازةكانى سؤراغ و
فرياكةوتن :
Procedures for rescue Coordination Centers during Emergency
phases
أ -قؤناغي طومان Uncertainty phase :
بة طومان كردن لةوةى كة فرِؤكةيةك رِووبةرِووى مةترسي بؤتةوة لةسةر سةنتةرى
هةماهةنط ثيَويستة بة شيَوةيةكى كارا هةستيَت بة ثةيوةندي بة يةكةكانى خزمةتطوزارى
مجوجؤلَي ئامسانى و اليةنة ثةيوةندي دارةكانى تر تا بتوانريَت باشرتين شيكردنةوة بؤ
حالَتةكة بكريَت و ديراسة بكريَت .
ب -قؤناغي ئاطاداركردنةوة Alert phase :
كة قؤناغةكة ضووة قؤناغي ئاطاداركردنةوة لةسةر سةنتةري هةماهةنطي ثيَويستة ئاطاداري
يةكةكانى سؤراغ و فرياكةوتن بكاتةوة كةضي ثيَويستة بكريَت و برِيار بدريَت لةسةر
هةنطاوةكان .
ج -قؤناغي مةترسي Distress phase :
بة طةيشتنى قؤناغةكة بؤ قؤناغي مةترسي سةنتةري هةماهةنط ثيَويستة دةم و دةست
هةستيَت بة جيَ بةجيَ كردنى ئةو برِيارانةى كة دراوة بؤ رِووبةرِو بونةوةى حالَةتةكة .
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ثاشكؤي ذمارة سيازدة
Search and Rescue

 .1ليَكؤلَينةوة لة رِووداوةكاني فرِؤكة
Aircraft Accident and Incident Investigation
لة رِؤذي يانزةهةمي مانطى  1151 Aprilو بة ثيَي مادةي  37لة رِيَكةوتنامةى شيكاغؤ بؤ
فرِؤكةواني شارستاني ئةجنومةني ِريَكخراوى فرِينى شارستاني نيَودةولَةتى برِياري لةسةر
ثاشكؤي ذمارة  13دا كة تيايدا ثيَوةرة نيَودةولَةتى ية ستاندةرةكان و رِاسثاردةي ثيَويست بة
ليَكؤلينةوة لةو رِووداوانةى كة لة فرِؤكةكان ئةقةوميَت .
 .2ئاماجنةكانى ليَكؤلَينةوة Objective of the Investigation :
لة ثاشكؤي ذمارة ()13دا ئاماجنةكاني سةرةكي بؤ ثرؤسةكانى ليَكؤلَينةوة رِوونكراوةتةوة بؤ
ئةو قةومان و رِووداوانةى كة بةسةر فرِؤكةكاندا ديَت كة ثيَويستة بة شيَوةيةكى بنةرِةتى
جةخت لةسةر زانينى هؤكارةكان بكاتةوة كة بؤتة هؤي رِوودانى قةومانةكة بؤ ئةوةى
بتوانريَت هةنطاوي ثيَويست وةربطرييَت بؤ بةرطرتن لة رِوودانى ئةو جؤرة رِووداوانة لة
داهاتوودا  ،هةروةها ئاماجني ليَكؤلَينةوةكة ثيَويستة بؤ ئارِاستةكردنى طلةيي و تؤمةت نةبيَ
يان بؤ تاوان باركردن بةكارنةهيَريَت  ،ثيَويستة ئاماجنةكة بؤ باشرت رِيَكخسنت و سوود
وةرطرتن بيَت بؤ كةم كردنةوةى رِوودانى ئةو كارةسات و رِووداوانة و ثاريَزطارى كردنى
ئادةميزاد .
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 .3بةرثرسياريَتى ئةو ووالَتةى كة رِووداوةكةى تيا قةوماوة
Responsibility of the State of Occurrence
لةسةر ئةو وولَاتةى رِووداوي تيا قةوماوة يان رِوداوةكةى تيا ئةقةوميَ ئةوةندةى توانا هةية و
ئةتوانريَت كارى ثيَويست بكات بؤ ثاريَزطاي كردنى فرِؤكةكة و دؤكؤميَنيت ناو فرِؤكةكة و
ثيَكهاتةكانى يان هةر شتيَكى تر كة لة ناو فرِؤكةكةدا هةبيَت بؤ ئةو ماوةيةى كة ثرؤِسةى
ليَكؤلَينةوةكة بيةويَت و يةكيَك لةو كارانةى كة ثيَويستة بكريَت طرتنى ويَنةى دؤكؤميَنت و
بةلَطةكانة ضونكة ئةو بةلَطةو دؤكؤميَنتانة دةكريَت بفةوتيَن يان زيانيان ىلَ بكةويت .
 .4رِاطةياندنى رِووداو و قةومانةكة Notification of the Accident and Incident
أ /بةرثرسياريَتى ئةو اليةنةى كة رِووداوةكةى تيا قةوماوة
Responsibility of the state of Occurrence
ئةو وولَاتةى كة رِووداوةكةى تيا قةوماوة ثيَويستة بة خيَرايى و بةبةكارهيَنانى خيَراترين
ئامرازى ثةيوةندي ئةم اليةنانةى خوارةوة لة رِووداوةكة ئاطادار بكاتةوة .






ئةو دةولَةتةى فرِؤكةكةى تيا تؤماركراوة .Sٍtate of Registry
وولَاتى بةطةرِخةرى فرِؤكةكة (.Aircraft operate state )operator
ووالَتى ديزاينةرى فرِؤكةكة . Aircraft designer state
ووالَتى دروست كردنى فرِؤكةكة .Aircraft Manufacture state
ِريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى
)International Civil Aviation Organization (ICAO
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ب /بةثرسياريَتى ئةو وولَاتةى فرِؤكةكةى تيا تؤمار كراوة :
Responsibility of the state of Registry
هةر كاتيَك زانيارى ثةيوةست بة رِووداوةكة بة ووالَتى تؤماركةرى فرِؤكةكة طةيشت ثيَويستة
ئةو اليةنانةى الي خوارةوة ئاطاداربكاتةوة :
 ووالَتى بةطةرِخةري فرِؤكةكة (Air craft operation state )operator
 ووالَتى ديزاينةرى فرِؤكةكة Air craft designer state
 ووالَتى دروستكةرى فرِؤكةكة Air craft Manufacture state
ِ ريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى
)International Civil Aviation Organization (ICAO
ج /بةرثرسياريَتى و ووالَتانى بةطةرِخةر و ديزاينةر و دروست كردنى فرِؤكة :
Reasonability of the state of Operator, the state of Designer , the
state of Manufacture .
لةسةر ئةو ووالَتانةى كة ناوبرا كاتيَك كة رِووداو دةقةوميَت تةواوى ئةو زانيارانةى
ثةيوةسنت بة فرِؤكةكة و دةستةى فرِؤكةوانةوة بدات بة اليةنى تؤماركةرى فرِؤكةكة.
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ثاشكوَى ذمارة ضواردة Annex 14
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 .1فرِوَكةخانةكان Aerodromes
ئةطةر فرِين لة ئامساندا نةتوانريَت ئةجنام بدريَت بآ بوونى فرِوَكة و ستافى فرِوَكةوان تةنانةت
ئةطةر فرِوَكةكة بآ فرِوَكةوانيش بيَت ثيَويستة لةسةر زةوى فرِوَكةوانيَك كوَنرتوَلَ و ئارِاستةى
بكات  ،ئةطةر ياسايى فرِوَكةوانى و هةموو دوَكوَميَنتة ثةيوةندىدارةكان زياتر جآبةجآكردنيان
لة ثروَسةكانى فرِين لة ئامساندا دةردةكةويَت و ئةطةر ضةندين كوَمثانياى تايبةمتةند سةرقالَى
دروستكردن و ليَك َولَينةوةى بةردةوابن بوَ ثيَشخستنى ئاميَر و ئامرازةكانى فرِوَكةوانى و بوارى
ئاسايش و سةالمةتى بةالَم ئةطةر شويَنيك نةبيَت لةسةر زةوى ئةو ئاميَر و ئامرازانةى تيا
دانةمةزريَنيَت و رِووبةريَكى طوجناويان بوَ تةرخان نةكريَت بوَ مناوةرة و وةستان و مجوج َولَى
فرِوَكةكان بوَ ثةيرِةوكردنى رِ َيسا و ِريَنمايةكان بوونى ئةو ئاميَر و ئامرازانة بآ هودة دةبن .
ِريَكخراوى ( )ICAOلة قوَناغى دامةزراندن و ئيشكردنيدا ضوَن سةرقالَى دانانى ميكانيزم و ِريَساى
تايبةت بوو بوَ بوارةجياجياكانى فرِوَكةوانى ثيَويستى كرد ثاشكوَيةكى تايبةت بة ديزاين و
دروستكردنى فرِوَكةخانةكان رِيَكبخات بوَ ئةو مةبةستة رِوَذى  May 21سالَى  1151و بةثآى مادةى
 37لة رِيَكةوتنى شيكاغوَ بوَ فرِوَكةوانى شارستانى ئةجنومةنى رِيَكخراوةكة برِيارى لةسةر ثاشكوَى
ذمارة  14دا كة تيايدا ثيَوةرة نيَودةولَةتىية ستاندةرةكان و رِاسثاردةى تايبةتةكانى ثةيوةست بة
ديزاينى فرِوَكةخانةكان و بةطةرِخستنيان دةركرد .
 .2سيستمةطشتيةكان كة ثاشكوَى ذمارة  14ى لةسةر بةندة Comment Reference
 Systemئةو سيستمانةى كة ثاشكوَى ذمارة [ ]14ثةيرِةوى دةكات بوَ دةستكةوتنى زانيارية
بنةرِةتىيةكانى سةر زةوى ئةمانةى الى خوارةوةن :
أ-

سيستمى ديارى كردنى ثيَطةى ئاسوَيى فرِوَكةخانة :بوَ ديارى كردنى ثيَطةى ئاسوَيى
فرِوَكةخانة ثاشكوَى ذمارة  14ثشت دةبةستيَت بة سيستمى جيوديتكى جيهانى سالَى 1124
[ World Geodetic System ]WGS 84كة بةهوَيةوة دةتوانريَت كوَردينةتى
فرِوَكةخانةكان ديارى بكريَت لةسةر هيَلَى دريَذى و ثانى [ & Latitude
. ]Longitude
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ب -ديارى كردنى بةرزى فرِوَكةخانةكان بوَ ديارى كردنى ئاستى بةرزى فرِوَكةخانةكان ثشت
بة ئاستى رِووى دةريا دةبةسرتيَت  )Mean see Level ) MSLوةك بنةمايةك بوَ
ديارى كردنى بةرزى فرِوَكةخانةكان .
 .3ثيَدانى برِوانامة بة فرِوَكةخانةكان Certification of Aerodromes
لةسةر هةموو دةولَةتانى ئةندام ثيَويستة برِوانامةى ثةسةندكراوى فرِوَكةخانةكان بةثآى
ثيَداويستى يةكانى ثاشكوَى ذمارة  14دابني بكات و فرِوَكةخانة بةثآى خشتةيةكى زةمةنى ديارى
كراو بثشكنريَت بوَ دلَنيابوون لةدروست و بوونى ثيَداويستى و ثيَكهاتةكانى تا دلَنياى هةبيَت بوَ
سةالمةتى فرِوَكةخانة و فرِوَكةوانى .
 .4ديزاينى فرِوَكةخانةكان Airport Design
ضوَن بوَ ديزاينى ِريَطا و بينا و دامةزراوة ئةندازياريةكان ضةندين تيورو رِيَطاى تايبةت هةية ب َو
ديزاين هةر بةو جوَرةش ضةندين رِيَطا هةية بوَ ديزاينى فرِوَكةخانةكان بةثآى طةورة و بضوكى
يان مةبةستى دروستكردنى ياشويَنى دروستكردنى يان بوَ جوَرى فرِوَكةكانى كة ثيَويستة لةو
ديزانييانةدا بنةما سةرةكى يةكانى هاتوو لة ثاشكوَى ذمارة  14دا هةبيَت وةك مةرج و سنورى
تايبةت بة فرِوَكةخانةكان .
 .5ديارى كردنى نيشانةى فرِوَكةخانة Aerodrome Reference Point
لةهةر فرِوَكةخانةيةكدا خالَيَك ديارى دةكريَت كةثآى دةوتريَت reference Pointوةك ضوَن
 Bench markدادةكوتريَت ئةو خالَةش ئةو خالَةية كة ليَوةى سةرجةم كوَردنيةيتى يان جيَطا
بةندى (تان و ثؤى) خالَةكانى ترى ناو فرِوَكةخانةكةى ليَوة وةردةطرييَت يان وةك سةرضاوةيةكى
زةمينى بوَى دةطةرِيَنةوة بوَ دوَزينةوة و ديارىكردنى كوَردنيةيتى خالَةكانى ترى ثيَويست واتة
ثيَويستة لةهةر فرِوَكةخانةيةكدا خالَيَك ديارى بكريَت كة ليَوةى خالَةكانى ترى ليَوة ديارى
بكريَت دةشكريَت يان باشرتة ئةو خالَة لة ضةقى [ ]run wayدابيَت و جيَطري كرابيَت و
نةطوَردريَت .
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 .6بةرزى فرِوَكةخانة و فرِطة Aerodrome and runway elevation

وةك باس كرا لة خالَى [ ]2دا كة بةرزى فرِوَكةخانةكان لةسةر ئاستى دةرياوة وةردةطرييَت و
ثيَويستة ئةوةندة بة ووردى وةربطرييَت كة جياوازى لة نيو مةتر زياد يان كةم النةدات  ،بةشيَك
هةية لة كارطيَ ِرى فرِوَكةخانةكان ثآي دةوتريَت بةشى زانيارى فرِوَكةوانى AISتايبةتة بة ثيَدانى
زانيارى ثةيوةند بة فرِوَكةخانةكان وةك بةرزى بة هةر اليةنيَك كة داواي بكات .
فرِوَكةخانة لةبنةرِةتدا ثيَكديَت لة فرِطةيةك ب َو فرِين و نيشتنةوة بةشيَوازيَك دروست دةكريَت كة
بطوجنيَت بوَ فرِين لةدريَذى يان ثانى و هيَزى ئةو دارِشتةيةى كة ثآى دروست دةكريَت هةروةها
ئةطةر فرِوَكةخانةكة لةرِووى خزمةتطوزاريةوة طةورةتر كرا ئةوا قولةى ضاوديَرى و بنكةى
ئاطركوذاندنةوة و بةشةكانى ترى ئوَثةرةيشن و كةشناسى و ئاسايش و  .......هتد زياد دةكريَت .
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Strength of Pavements  هيَزى دارِشتة.
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هةموو جوَرة فرِوَكةيةك ث َولَينيَكى تايبةتى هةية لةسةر بنةماى كاريطةرى فشارى رِوَيشنت و
فرِينى لةسةر فرِطةكان ثآى دةوتريَت Aircraft Classification code or number
) (ACNو هةر فرِطةيةكيش لةسةر بنةماى هيَز و تواناى بةرطةطرتن بوَ كاريطةرى كيَش و
ِروَيشتنى فرِوَكةكان ث َولَيندةكريَت و ثآى دةوتريَت (Pavement Classification )PCN
). )Number
لةسةر بنةماى ئةو زانياريانةى سةرةوة ثيَويستة بوَ دابينكردنى باشرتين سةالمةتى بوَ فرِوَكةكان
هيَزى دارِشتةيى فرِطةى فرِوَكةخانةكة بة جوَريَك بيَت كة ث َولَينى فرِوَكةكة يةكسان بيَت يان
كةمرتبيَت لة ث َولَينى هيَزى دارِشتةكة تا بتوانريَت فرِطةكة بةكاربهيَنريَت بة سةالمةتى بوَ فرِينى
فرِؤكةكان بآ رِةضاوكردنى بارودوَخى كةش و هةوا و فشارى تايةى فرِوَكةكان و كيَشى فرِوَكةكة .
 .2شويَنى بلَند ثيَوى لة فرِوَكةخانةكاندا ثيَش فرِين Per- Flight altimeter check
 locationلة سةر  Apronواتة ثاركى وةستانى فرِوَكةكان و شويَنى ئيش ثيَكردنى فرِوَكةكان
يان نزيك لةو شويَنة ثيَويستة خالَيَك يان زياتر هةبيَت كة بةكاربهيَنريَت بوَ مةبةستى
ضيَككردنى بةرزى فرِوَكةكة لة رِووى دةرياوة لةاليةن فرِؤكةوانى فرِؤكةكةوة ثيَش دةست كردن
بة فرِين بوَ دلَنيا بوون لة دروستى ئاميَرى ثيَوانى بلَندى ناو فرِوَكةكة ضونكة فرِوَكةوان ثيَويستة
لة ئامساندا بةبةردةوامى دلَنياى هةبيَت لة ))Alttitudeبلَندى فرِوَكةكةى لةسةر ئاستى زةوى
يان ئاستى دةرياوة و دةبيَت ضيَكى بةرزى)  ) Hieghtشويَنةكة بكات لةسةر فرِوَكةخانةكة
ئةوةندةش وردبكريَتةوة تا سنورى  19ثآ كةم يان زياد نزيك بكريَتةوة
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 .1دورية رِيَطة ثيَدراوةكان Declared Distances
بوَ مةبةستى دلَنيابوونى فرِوَكةوان لة بوونى مةوداى طوجناو و شياو بوَ وةستان و رِوَيشنت و
فرِينى فرِوَكةكةى لةسةر فرِطة و ثيَويستة زانياريةكانى تايبةت بةو مةودايانة لة دوَكوَمينتةكاندا
بةوردى ديارى و جيَطري كرابيَت تابتوانريَت فرِوَكةوان لة كاتى ثيَويستيدا بوَيان بطةرِيَتةوة ئةو
ماوانةش ئةمانةى الى خوارةوةن :
أ-
ب-
ت-

ماوةى بةردةسـت بـوَ جولَـةى فرِوَكـة بةمةبةسـتى فـرِين Take off Run Available
 TORAئةم ماوةيةية كة يةكسانة بة دريَذى ئةو بةشةى فرِطة كة طوجناوة ب َو فرِين .
مــاوةى ثةيوةســت بـوَ فـرِين  Take off Distance Available TODAيةكســانة
بةدريَذى فرِطةكة لةطة َل ئةو ماوةيةى كة خالَية لة بةربةست لةسةر دريَذايى فرِطة .
مــاوةى بةردةســت ب ـوَ وةســتانى فرِؤكــة ASDA Accelerate- stop Distance
 Availableيةكسانة بة دريَذى فرِطة بوَ ماوةى ديارى كراو بوَ وةستان لة كوَتايى فرِطة .
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ث-

ماوةى بةردةست بوَ نيشتنةوة  Landing Distance Available LDAيةكسـانة بـةو
دريَذي فرِطة كة طوجناوة بوَ جولَةى فرِوَكةكة لةسةر زةوى .
دةكريَت ئةو ضـوار ماوةيةيـةى ئامـاذةى بـوَكراوة لـة خالَـةكانى [  ] 4 ، 3 ، 2 ،1يةكسـان
بيَت بة دريَذى فرِطةكة TORA =TODA =ASDA=LDA

 .19فرياكةوتن و كوذاندنةوة Rescue & Fire Fighting

ئاميَرى كوذانةوةى ئاطر و ئاستةكانى ثيَويست دابني بكريَت

لةبــةر طرنطــى بــوارى كوذاندنــةوة و فرياكــةوتن لــة فرِوَكةوانيــدا رِيَكخــراوى )) ICAOث ـ َولَينيَكى
تايبـةت بــة ئاســتةكانى بـوارى كوذاندنــةوة و فرياكــةوتنى دانـاوة ثشــت بةســنت بـة ثيَويســتى هــةر
فرِوَكةخانةيةك بةثآى ث َولَينةكةى و ثيَويستة سةرجةم زانياريةكانى ثةيوةست بةو توانا و ئـاميَر
و ئامرازانــةى كــة ثةيوةنــدى بــة ث ـ َولَينى فرياكةوتنــةوة هةيــة لــة دوَك ـوَميَنتى فرِوَكةخانةكــةدا
ACMجيَطري كرابيَت و لة بلَاوكراوةى  AIPدا بلَاوكرابيَتةوة .
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 .11سيستمةكانى نزيك بوونةوةى بينراو Visual approach slop Indicator system
كاتيَــك كــة فرِوَكةيــةك نزيــك دةكةويَتــةوة لــة فرِوَكةخانةيــةك بـوَ نيشــتنةوة ئــةو قوَنــاغى نزيــك
بوونةوةيــة ثآدةوتريَــت  Approachجــا ب ـ َو ئــةوةى فرِوَكــةوان بةباشــى دياردةكــانى ســةر زةوى
فرِوَكةخانة بةضاو ببينيَت ضةند ئاميَريَـك لةمـةو الى فرِطـةوة دادةنريَـت يـان ضـةند نيشـانةيةك
دادةنريَت ب َو يارمةتى دانى بينينى فرِطةكة كة ئةمانةى خوارةوةن :




ذمــارةى فرِطــة – هــةر ســةريَكى فرِطــة ذمارةيــةكى هةيــة ب ـوَ ســليَمانى ذمــارةى  13و  31كــة
بةفوَنتى طةورة دةنوسريَت بةشيَوازيَك لة ئامسانةوة ببينريَت .
جوَرى سيستمى بينني  PAPI , VASIكة طلَوثن و بةشةويش ديارن VASI- Visual
Aid System Indicator
PAPI- Precision Aid path Indicator
دةكريَت ئةو سيستمانة لة هةر اليةك لةم الو الى فرِطةكةوة دابنر َى [ضةث يان رِاست]
لة نزمرتين بةرزى كة فرِوَكةوان بتوانيَت رِووناكيةكةيان ليَوةببينيَت .

020

Aerodrome Maintenance  ضاكسازى فرِوَكةخانة.12

022

لةسةر ستايف بة ِريَوةبردنى هةر فرِوَكةخانةيةك ثيَويستة بةرنامةيةكى توَكمـة و رِيَـك و ثيَـك
دابنيَــت ب ـوَ ضاكســازى ثيَكهاتــةكانى فرِوَكةخانــة لــة فرِطــة و كارةبــا و ئــاميَرى فرِوَكــةوانى و
ئاميَرى ثشكنني و كةشناسى و طةياندنى فرِوَكةوانى و رِادار و ئامرِازةكانى هاتووضوَ بـةردةوام
ئةو بةرنامةية لـة جآبةجآكردنـدا بيَـت بـةو شـيَوازةى كـة سـةالمةتى و ِريَـك بـة ِريَوةبردنى
كةشتيةوانى ئامسانى و سةالمةتى و مجوج َولَى فرِوَكةكان لة ناو فرِوَكةخانةكاندا دابني بكات .
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025
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ثاشكوَى ذمارة ثازدة
خزمةتطوزاريةكانى زانيارى فرِوَكةوانيةكان Aeronautical information Services
 .1ثيَشةكى  :لة May 15سالَى  1153و بةثآى بةندى  37لة رِيَكةوتننامةى شيكاغوَ بوَ فرِوَكةوانى
شارستانى ئةجنومةنى رِيَكخراوى فرِينى شارستانى برِيارى لةسةر ثاشكوَى ذمارة [ ]15ى دا
كةثةيوةستة بة ثيَوةرةنيَودةولَةتيية ستاندةرةكان و رِاسثاردةكانى تايبةت بة خزمةتطوزارى
زانياريةكانى فرِوَكةوانى .
زانياريةكانى فرِوَكةوانى بريتى ية لة ذمارةيةك زانيارى و داتا سةبارةت بة ثيَكهاتةكانى
فرِوَكةخانة و ئةو زانياريانةى كة ثةيوةسنت بة دابينكردنى سةالمةتى و رِيَكخسنت و بةهيَزى
ثروَسةى كةشتيةوانى ئامسانى بةشيَوازيَكى رِيَك و ثيَك كة ثيَويستى ثرِوَسةكانى ثةيوةند بة
مجوج َولَى ئامسانيةوة هةبيَت .
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 .2ئةرك و بةرثرسياريةتيةكان
أ-

Responsibilities and functions

بةرثرسيارتى دةولَةت  State Responsibilitiesهةموو ووالَتيَكى ئةندام لة
ِريَكخراوى ( )ICAOثيَويستة هةستيَت بة ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى ثةيوةست بة
زانيارىيةكانى فرِوَكةوانى لةسةر ئةركى خوَى يان بةرِيَكةوتن لةطةلَ ووالَتيَك يان
ووالَتانى دى كة ئةندامن لة ِريَكخراوةكةدا و دةتوانريَت اليةنيَكى ترى دةرةوةى حكومةت
[مريى] دةستنيشان بكات [ختويل] بةرثرسياريَتى ئةو ئةركة لة ئةستوَبطريَت بة
مةرجيَك ئةو اليةنة ثةيرِةوى ثيَوةرة نيَودةولَةتىية ستاندةرةكان و رِاسثاردةكانى
ِريَكخراوى () ICAOبكات كة لة ثاشكوَى ذمارة [ ]15داهاتووة .

ب-

بةرثرسياريَتى بةشى خزمةتطوزارى زانيارى فرِوَكةوانى
Responsibilities of Aeronautical information Services

ثيَويستة لةسةر ئةو بةشة تايبةتة كة سةرثةرشتى ثيَدانى خزمةتطوزاريةكانى زانيارى
فرِ وَكةوانى دةكات دلَنيابيَت لة بوونى داتا و زانياريةكانى فرِوَكةوانى ثةيوةست بة سةالمةتى و
ِريَك و ثيَكى و توَكمةيى ثرِوَسةكانى كةشتيةوانى ئامسانى بةثآى ثيَويستةكانى بةطةرِخستنى
تايبةت بة ثرِوَسةى رِيَكخستنى مجوج َولَى ئامسانيةوة وة بة تايبةت :
أ-

ثةيوةست بة ثرِوَسةكانى بةطةرِخسنت و دةستةى طةشتةكان و تاقيطةكانى
ِراهيَنانى فرِوَكةوانى .

ب-

ثةيوةست بة يةكة بةرثرسةكان لة ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى مجوج َولَى
ئامسانى .
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 .3بالَوكراوةى زانيارى فرِوَكةوانى

(AIP) Aeronautical information Publication

دةستةى فرِوَكةوانى هةر ووالَتيَكى ئةندام لة رِيَكخراوى ) )ICAOثيَويستة سةرجةم زانيارى و داتا
و ثيَكهاتةكانى فرِوَكةخانةكانى ووالَتةكةى و ئةو ئاميَر و ئامرازانةى كة بةكاردةهيَنريَن بوَ
نيشتنةوة و دابينكردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى لةطةلَ لةرةلةرى ثةيوةنديةكان و تواناكانى
ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن و كةشناسى و كاذيَرةكانى كاركردن و هةرزانياريةكى تر ثةيوةست
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بة شويَن و ثيَطة و كوَردنةيت و زانياريةكانى دى لةناو خشتةيةك كة رِيَكخراوى ICAO
كلَيَشةكةى داناوة رِيَكبخات بةوةرزى و لة رِوودانى هةر ط َورِانكاريةك كة رِووبدات لة
فرِوَكةخانةكةدا زووبةزوو تازة ) ) Updateبكريَتةوة ئةو خشتةيةى كة زانياريةكانى تيا
بالَودةكريَتةوة و دةبيَت بة سةرضاوى زانيارى بوَ هةر اليةنيَكى فرِوَكةوانى ثآى دةوتريَت رِابةرى
زانياريةكانى فرِوَكةوانى بةكورتكراوةيى ثآى دةوتريَت ) )AIPكة تيايدا ئةم داتا و زانياريانةى
خوارةوةى تيادا بالَودةكريَتةوة :
بةشى يةكةم :زانياريةطشتيةكان  Generalئةم زانيارية طشتيانة لةخ َو دةطريَت :


ثيَويستى و ِريَنماية لوَكالَيةكان[نيشتمانيةكان] National Regulations and
Requirements












سيستمى بةكارهاتوو بوَ ديارى كردنى ثيَطةى ئاسوَيى Horizontal Reference System

سيستمى بةكارهاتوو بوَ ديارى كردنى ثيَطةى ستونى Vertical Reference System

ليستى ئامراز و ئاميَرةكانى فرِوَكةوانى List of Radio Navigation AIDS
كاتى رِوَذ هةالَتن و رِوَذ ئاوا بوون Sunset and Sunrise
نةخشةكانى فرِوَكةوانى Aeronautical Charts
خزمةتطوزاريةكانى مجوج َولَى ئامسانى Air traffic Services
خزمةتطوزارى ثةيوةنديةكان [طةياندن] Communication Services
خزمةتطوزارى كةشناسى Metro logical Services
سوَراغ كردن و فرياكةوتن Search and Rescue
باجــــةكانى فرِوَكةخانــــة و خزمةتطوزارىكةشــــتيةوانى ئامســــانى Charges for
Aerodrome and Air Navigation Services
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بةشــى دووةم  :بــةكارهيَنانى رِارةوة ئامسانيــةكان  En-Routeلــةم بةشــةدا ئــةم داتــا و زانياريــة
ووردانة بة بةكارهيَنانى رِارةوة ئامسانيةكان لةخ َو دةطريَت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2
.1
.19
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17

بنةما طشتيةكانى فرِوَكةوانى General Flight Rule
بنةماكانى فرِين بةضاو [بينني] )Visual Flight Rules (VFR
بنةماكانى فرِين بة ئاميَر )Instrument Flight Rules (IFR
ث َولَينكردنى ئامسانى فرِوَكةخانة ATS Airspace Classification and Description
ِريَكارةكـانى فـرِين و نزيـك بونـةوة و بـةجآ هيَشـنت Holding ,Approach and
Departure Procedures
ِريَكـارة بةرجةسـتةكراوةكانى مجوجـ َولَى ئامسـانى و خزمــةتطوزارى هـةوالَ طـرِى ATS
Surveillance Services and Procedures
ِريَكارى ديارى كردنى بلَندى فرِوَكةكان Altimeter Setting Procedures
بـــة ِريَوةبردنى مجوجــ َولَى ئامســـانى و ئامســـانى فرِوَكةخانـــة Air traffic flow
Management and Airspace Management
ثالنى طةشتى فرِوَكةكة Flight planning
بةرطرتن بة فرِوَكة شارستانيةكان Interception of civil Aircraft
دةست دريَذى نا ياسايى Un Lawful interference
ِروودانى فرِوَكةوانى Air traffic incident
خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى Air traffic services
خزمةتطوزارى مجوج َولَى ئامسانى لةسةر رِارِةوةكانATS Routes
ئاميَرةكانى فرٍِوَكةوانى Radio Navigation Aids
ئاطاداريــةكانى تايبــةت بــة ثروَســةكانى كةشــتيةوانى ئامســانى [شــويَنة قةدةغــةكرا و
ســنوردار و مةترســى دارةكــان] Navigation Warnings (prohibited .
)restricted and danger areas
نةخشةى رِارةوة ئامسانيةكان En –Route charts
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بةشى سآيةم :فرِوَكةخانةكان : Aerodromes
ئةم بةشةى رِابةرى زانياريةكان تةواوى زانياريـةكانى ثةيوةسـت بـة بـةكارهيَنانى فرِوَكةخانـة تيـا
نيشان دةدريَت :
 .1خزمةتطوزاريــةكانى طــةرِان و كوذاندنــةوة و ثالنــى البردنــى بــةفر Rescue and
Firefighting Services and snow plan
 .2ثةسةندكردنى فرِوَكةخانة status of certification of aerodrome
 .3نيشانةى فرِوَكةخانة و ناوى فرِوَكةخانة Aerodrome Location indicator and
name
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.4
.5
.6
.7
.2
.1
.19
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.12
.11
.29
.21

داتــاى جــوطرافى و كــارطيَرى فرِوَكةخانــة Aerodrome geographical and
administration
كاتةكانى بةطةرِخستنى فرِوَكةخانة Operational hours
خزمةتطوزاريةكان و رِايى كردن Handling services and Facilities
ئاسانكارى ب َو رِايى كردنى ِريَوان passenger Facilities
وةرزى ساالَنةى كاركردنى فرِوَكةخانةكان seasonal availability
داتاى تايبـةت بـة ئـاثرون و شـويَنى وةسـتانى فرِوَكـةكان و taxiwaysوشـويَنى ثشـكنني
Aprons .taxiways and check locations / positions data
ِرآ نيشاندةرى مجوج َولَى زةمينى فرِوَكةخانة وسيستمى كوَنرتوَلَ و نيشانةكان surface
, movement guidance and control System and marking
بةربةستةكانى فرِوَكةخانة Aerodrome obstacle
زانياريةكانى كةشناسى ب َو فرِوَكةخانة metrological information provided
ِرةوشةكانى فرِطة Runway physical characteristics
ئةو ماوانةى كة رِيَطةثيَدراون declared distances
ئاميَرةكــانى رِوونــاك كردنــةوةى فرِطــة و ناوضــةى نزيــك بوونــةوة approach and
runway lighting
ناوضةى نيشتنةوةى فرِوَكةى هةىل كوَثتةر helicopter landing area
خزمـةتطوزارى مجوجـ َولَى ئامسـانى لـة ئامسـانى فرِوَكةخانـةدا air traffic services
airspace
ئامرازةكانى كةشتيوانى و نيشتنةوةRadio Navigation and landing aids
ِريَكــارة نيشــتمانى و لوَكالَيــةكانى تايبـــةت بــة فرِوَكةخانــة Local aerodrome
regulatios
ِر َيكارة تايبةتةكانى بة قةدةغةكردنى ذاوةذاو Noise abatement procedures
نةخشةكانى تايبةت بة فرِوَكةخانة charts related to an aerodrome
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نةخشةى نزيك بوونةوة و نيشتنةوة
لة فرؤكةخانةى سليمانى –
فرطةى ( 13الى ذوورو)  /بةلَطةى
فرِينى عيَراقى بةشى سىَ هةم

035
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ثاشكوَى ذمارة شازدة

 .1ثاراستنى ذينطة :Environmental Protection
لة دووى مانطى Aprilسالَى  1171و بةثآى بةندى 37ى رِيَكةوتننامةى شيكاغوَ ئةجنومةنى
ِريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى برِيارى لةسةر ثاشكوَى ذمارة  16دا كة تيايدا ثيَوةرة
نيَودةولَةتى ية ستاندةردةكان و ضةند رِاسثاردةيةكى تايبةت سةبارةت بة ذاوةذاوى فرِوَكةكان
ِروون دةكاتةوة كة لة ئةجنامى بةطةرِخستنى بزويَنةرةكانيان لةسةر فرِطة و ئامسانى فرِوَكةخانةى
نزيك بة شويَنةكان ذيارى كوَمةلَطا كاريطةرى دةبيَت .

037

 .2برِوانامةى ذاوةذاوى فرِوَكةكان Aircraft Noise Certification

ِروَذ لة دواى رِوَذ كوَمثانياكانى دروست كردنى فرِوَكةكان هةولَ دةدةن بةشيَوازى تةكنيكى نوآ و
بةسود وةرطرتن لة تةكنةلوَجياى تازة فرِوَكةكان بة شيَوازيَك دروست بكةن كة كةمرتين كاريطةرى
بكةن لةسةر ذينطةى فرِوَكةخانةكان و دةورووبةرى هةروةها لةسةر رِارِةوة ئامسانيةكان كةمرتين
ثيسكردنى ذينطة رِووبدات.
ئةو ثيَوةرانةى كة لة دووتوآى بةندةكانى ثاشكوَى ذمارة [ ]16داهاتووة دةكريَتة بنةما ب َو
ثيَدانى برِوانامةى نيَودةولَةتى بوَ فرِوَكةكان كة تيايدا طةواهى بدات لةسةر دروستى رِةوشى
فرِوَكةكة لة بوارى ذاوةذاودا كة بطوجنيَت لةطةلَ ِريَنمايى و ثيَويستية نيَودةولَةتيةكانى هاتوو لةم
ثاشكوَيةدا بةمةرجآ ئةو برِوانامةية لةاليةن ووالَتى توَماركةرى فرِوَكةكةوة دةرضووبيَت .
038
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 .3ئةو فرِوَكة نةفاسانةى خيَرايان لة خيَرايى دةنط كةمرتة و ئةو فرِوَكانةى كيَشةكةى زياتر و لة
 8618كيلوَطرامSubsonic Jet Aero planes and Power – Driven Aero .
planes over 8618 kg

ئةو فرِوَكانةى كة لة خوارةوة ناويان هاتوة لة [فةصلي سآهةم بةشى دووةم] كة بةثآى
ثيَوةرةكان لةم ثاشكوَيةدا هاتووة مامةلَةيان لةطةلَ دةكريَت و ئةو مةرجانة كة ديارى كراون
لةبةشى سآيةمى ئةم ثاشكوَيةدا لةسةر هةموو فرِوَكةكان جآ بة جآ دةكريَن جطة لةو فرِوَكانةى
كة بوَ بوارى كشتوكالَى و ئاطركوذاندنةوة بةكاردةهيَنريَن .

041

جوَرى فرِوَكةكان :

أ-

ب-

هةموو فرِوَكة نةفاسةكان كة مةودا ى زياد لة 619م دريَذى لة فرِطةيان ثيَويستة بوَ فرِين
و داوايان ثيَشكةش كردووة بوَ وةرطرتنى م َولَةتى ذاوةذاو لة رِوَذى يةكى Novسالَى 1125
بة دواوة و ثيَش رِوَذى يةكةمى  Janسالَى .2996
هةموو ئةو فرِوَكة نةفاسانةى كيَشى فرِنيان لة  2612كيلوَطرام زياترة داوايان ثيَشكةش
كردووة بوَ وةرطرتنى برِوانانةى ذاوةذاو لة نيَوان  1125/1/1و . 2996/1/1
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 .4ئةو فرِوَكانةى نةفاسن و كيَشيان لة  2612كيلوطرام كةمرتة
Propeller driven aero plane not exceeding 8618 kg
ئةو فرِوَكانةى كيَشى فرِينيان لة  2612كيلوَطرام كةمرتة لة كاتى بةرزبوونةوةيان لة رِووى فرِطةوة
بةثآى فةصلى شةشةم بةشى دووةم ثاشكوَى ذمارة [  ] 16مامةلَةيان لةطة َل دةكريَت سةبارةت
بة بابةتى ثاراستنى ذينطة و ذاوةذاو بيَجطة لةو فرِوَكانةى بةكاردةهيَنريَن ب َو مةبةستى كشتوكالَى
و ئاطركوذاندنةوة .
 .5فرِوَكةى هةليكوَثتةر Helicopters
سةبارةت بة فرِوَكةى هةىل كوَثتةر ئةو ثيَوةرانة بةكاردةهيَنريَن لة ثاشكوَى ذمارة [ ]16لة
فةصلي هةشتةمى بةشى دووةم دا هاتووة بيَجطة لةو فرِوَكانةى بؤ مةبةستى كشتوكالَى و
ئاطركوذاندنةوة بةكاردةهيَنريَن .

042

 .6فرِوَكةى خيَراتر لة دةنط Super sonic Aero planes
سةبارةت بة ثيَدانى م َولَةت يان برِوانامةى ثاراستنى ذينطة بوَ ئةو فرِوَكانةى كة خيَراترن لة
خيَراى دةنط بةثآى ثيَوةرةكانى هاتوو لة فةصلَى دووةم بةشى دووةمى ثاشكوَى ذمارة []16
مامةلَةى لةطةلَ دةكريَت بةمةرجآ داوايان بوَ بةدةست هيَنانى برِوانامةى ئاماذة بوَ كراو ثيَش
ِروَذى يةكةمى  Janسالَى  1175كردبيَت و ئةو فرِوَكانةى برِوانامةى توكمةييان بوَ يةكةم جار
وةرطرتبيَت دواى  26تشرينى دووةمى سالَى . 1121

 .7ثيَوانةى ذاوةذاوى فرِوَكةخانةكان Assessment of airport Noise
بوَ زانينى برِى ذاوةذاو و كاريطةريةكانيان لةسةر دةورووبةرى فرِوَكةخانةكان ئةو رِيَكار و
ِريَنمايانة بةكاردةهيَنريَن كة لة بوارى كةشناسيدا ثةيرِةو دةكريَت كة بةرِيَطةى ئةذماركردنى
ذاوةذاو دةثيَوريَت بةثآى دوَكوَميَنتى ذمارة [.]Doc 9911

043

044

ثاشكوَى ذمارة حةظدة
 .1ثاريَزطارى كردنى بارى ئاسايشى فرِوَكةوانى شارستانى لة دةست دريَذى ناياسايى
Safeguarding International Civil Aviation from Acts of Unlawful Interference

لة رِوَذى  1174 March22و بةثآى بةندى  37لة رِيَكةوتننامةى شيكاغ َو دواى ديراسةكردنى
تةواوى بابةت و رِووداو كارةساتةكانى بوارى فرِوَكةوانى لةاليةن ليذنةى تايبةتةكانى ( )ICAOو
شيكردنةوةى سةرجةم ثيَداويستيةكان و ثةيرِةوكردنى رِيَكارة بةردةست و تةكنلوَجياى سةردةم
ئةجنومةنى ( )ICAOبرِيارى لةسةر جآبةجآكردنى هاتووةكانى ثاشكوَى ذمارة [ ]17كرد لةطةلَ
دةركردنى ضةند رِاسثاردةيةكى طرنط و ثيَوةرى نيَودةولَةتى تايبةت بة ثاريَزطارى ئاسايشى
فرِوَكةوانى نيَودةولَةتى لة كارة تيَكدةر و دةست دريَذى ية نا ياسايةكان .
 .2بنةماطشتيةكانGeneral Principle :
هةر دةولَةتيَكى ئةندام لة رِيَكخراوى ( )ICAOثيَويستة رِيَكخراويَكى نيشتمانى دامبةزريَنيَت بوَ
طرنطى دان بة ئاسايشى فرِوَكةوانى شارستانى لة كارةتيَكدةر و دةست دريَذية ناياسايةكان هةروةها
دانانى ِريَنمايى و رِيَكارى ثيَويست و رِيَكخستنى كوَرس و خوىل رِاهيَنان و مةشق بوَ ئةجنام
طةياندنى ئاماجنةكانى ثاشكوَكة بةرِةضاوكردنى سةالمةتى و رِيَك و ثيَكى ثرِوَسةكانى طواستنةوةى
ئامسانى  ،هةروةها ثيَويستة ئةو دةولَةتة دلَنيا بيَت ئةو رِيَكخراوة نيشتيمانية لةطةلَ ئةو رِيَكار و
ِريَنمايانة ئةم ئاماجنانة بةدةست بهيَنيَت :
أ-
ب-

ثاريَزطارى سةالمةتى هاوالَتيان و رِيَوان و دةستةى فرِوَكةوانى و كارمةندةكانيان لةهةر
كاريَكى دةست دريَذيانة و ناياسايى كة سةالمةتيان دةخاتة مةترسى يةوة .
بةتوانابيَت بوَ كاردانةوةى خيَرا و كارابيَت بوَ مامةلَةكردن لةطةلَ ئةو كةيسانةى
مةترسى لةسةر ئاسايشى فرِوَكةوانى دروست دةكات .

045

ِ .3ريَكخراوى نيشتمانى ب َو ئاسايشى فرِوَكةوانى و دةستةالَتةكان
National organization an appropriate authority

وةك باسكرا لةسةر هةر دةولَةتيَكى ئةندام لة ( )ICAOثيَويستة كة دةزطايةكى تايبةتى نيشتمانى
دامبةزريَنيَت ضاوديَرى و سةرثةرشتى ثاريَزطارى كردنى ئاسايشى فرِوَكةوانى ووالَتةكةى بكات
لةدةست دريَذى ناياسايى و كارى تيَكدةرانةى مةترسيدار هةروةها دانانى رِيَنمايى و رِيَساى تايبةت
كة بتوانيَت ثاريَزطارى لةسةالمةتى و ِريَكخستنى كارى فرِوَكةوانى شارستانى بكات .
 .4بذاردةكانى ثاراستنى ئاسايش Preventive Security Measures

046

لةسةر هةر دةولَةتيَكى ئةندام لة ) )ICAOثيَويستة ثيَوةر و ِريَنمايى تايبةت دابنيَت بة
قةدةغةكردنى ضةك و تةقةمةنى يان هةر مادةيةكى ترى مةترسيدار كة بتوانريَت بةكاربهيَنريَت
لة ثروَسةى دةست دريَذى ناياسايى و هيَرش كردنة سةر فرِوَكة شارستانيةكان .
ووبةروو بونةوةى هيَرش و دةست دريَذى ناياسايى Management of Response to
ِ
ِ .5ر
Acts of Unlawful interferes

هةر دةولَةتيَكى ئةندام لة رِيَكخراوى ) )ICAOثيَويستة رِيَنمايى و رِيَسا و رِيَكارى تايبةت دابنيَت
كة بؤ ضوَنيةتى رِووبةروبونةوة و مامةلَةكردن لةطةلَ زانياريى تايبةت سةبارةت بة رِووداوى
فرِوَكةكان كة لة ئةجنامى هيَرشى تيَكدةرانة رِوودةدات بة مةبةستى ِرزطاركردنى فرِوَكةكة ئةطةر
لةسةر زةوى بيَت يان يارمةتى دانى ئةطةر فرِوَكةخانةى بةجآهيَشتبيَت و لة ئامساندا بيَت لةطةلَ
ثيَويستى ثآ رِاطةياندنى خيَرا بة فرِوَكةخانةى مةبةستى طةشتةكة و يةكةكانى ضاوديَرى ئامسانى
ناوضةكة ثةيوةنديدار بةو رِووداوةوة تابتوانريَت ئةوةندةى دةتوانريَت يارمةتى فرِوَكةكة بدريَت
و زيانةكان كةم بكريَتةوة .
047

ا

048

ثاشكوَى ذمارة هةذدة

 .1طواستنةوةى ئامسانى كاالَ مةترسى دارةكان
The safe transport of dangerous goods by air
ليذنةى تايبةت بةكةشتيةوانى ئامسانى رِيَكخراوى ( )ICAOو بةمةستى بةدةنطةوة هاتنى
ووالَتانى ئةندام و ثيَويستةكانيان هةستا بةرِيَكخستنى ئةم ثاشكوَية كة ثةيوةستة بة طواستنةوةى
ئامسانى ئةو كاالَ و مشةكة مةترسيدارانةى كة دةطويَزريَتةوة بة فرِوَكة هةروةها ئةو رِيَكار و
ِراسثاردانةى كة لة دووتوآى ثاشكوَكةدا هاتووة بةثآى رِيَنمايى و رِاسثاردةى ليذنةى ثيَك هاتوو
لةاليةن رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان هاتووة كة ذمارةيةك ثسثوَر و شارةزا لة بوارى
طواستنةوةى كةرةستة و كاالَ مةترسىدارةكان هةستان بة دانان و رِيَكخستنيان .
049

ِ .2ريَنماية هونةريةكانى ثةيوةست بةطواستنةوةى كا َال مةترسى دارةكان
Dangerous Goods Technical Instructions

لةسةر هةر دةولَةتيَكى ئةندام لةرِيَكخراوى  ICAOمةرجة كة هةستيَت بة وةرطرتنى كارى
ثيَويست و هةنطاونان بوَ دلَنيابوون لةوةى هةموو اليةنة ثةيوةندىدارةكان ثةيرِةوى ِريَنمايى و
ِريَكارة تايبةتة هونةريةكان ئةكةن كة ثةيوةنديان هةية بة طواستنةوةى ئامسانى كاالَ
مةترسىدارةكان هةروةها هةمواركردنى هةر برِطةيةك كة طوَرانكارى بةسةردا ديَت .
051

 .3كا َال مةترسىدارة رِيَطةثيَدراوةكان ب َو طواستنةوةى ئامسانى
Dangerous goods permitted for transport by air

هةموو طواستنةوةيةكى ئامسانى قةدةغةية ب َو هةر كاالَ و كةرةستةيةكى مةترسىدار يان
قةدةغةكراوة جطة لةو كةرةستانةى كة لةليستى تايبةتى ئةم ثاشكوَيةدا هاتوون و ئةطوجنيَت
لةطة َل رِيَنما يى و ثيَوةرةكانى هاتوو لة رِيَنمايى هونةرية تايبةتةكان بة طواستنةوةى كاالَى
مةترسىدار يان قةدةغةكراو .

050

 .4كةرةستةى مةترسيدارى قةدةغةكراو كة بطويَزريَتةوة لةذيَر دوَخيَكى تايبةت دا
Dangerous good for bidden for transport by air unless exempted
ئةو كةرةستة قةدةغةكراوانةى كة لة خوارةوة ديارى كراون طواستنةوةيان بة فرِوَكة قةدةغةية و
ِريَطةى ثآ نادريَت مةطةر بةثآى بةدةركردنيان( استسنا كردن ) بوَ طواستنةوة بةثآى رِيَنماية
هونةريةكان و بةثآى م َولَةتى تايبةت لةاليةن ووالَتةكةوة ئةويش ئةطةر رِيَنمايى هونةريةكان
ِر َيطة بدات كة طويَزانةوةيان رِيَطة ثيَدراوة :
أ-
ب-

ئةو كةرةستانةى كة قةدةغةن و مةترسىدارن و رِيَنماية هونةريةكان طويَزانةوةيان
قةدةغةدةكات بة ِريَطاى ئاسايى .
ئاذةلَى زيندوى نةخوَش و ثةتاويى هةلَطرى نةخوَشى .

 .5ئةو كةرةستانةى كة رِيَطةيان ثآ نادريَت لةذيَر هةر بارودوَخيَكدا بة فرِوَكة بطويَزريَتةوة
Dangerous good for bidden for transport by air under any
Circumstances
ئةوكةرةستانةى كة لةذيَر ناوى كاالَى مةترسىدار لة رِيَنماية هونةريةكان هاتووة كة ناتوانريَت بة
فرِوَكة بطويَزريَتةوة لة ذيَر هيض باروودوَخيَكدا رِيَطةى ثآ نادريَت كة بة فرِوَكة بطويَزريَتةوة .

052

ثاشكوَى ذمارة نؤزدة

بةريَوةبرِدنى سةالَمةتى Safety Management
ِ .1
كاتيَك بابةت و ثيَكهاتةكانى ئةم ثاشكوَية كوَكرايةوة و رِيَكخرا كة لةسةرخواستى داواو
ثةيرِةوكردنى ئةو رِاسثاردانة بوو لة ئةجنامى كوَبونةوةى بة ِريَوةبةرةطشتيةكانى فرِوَكةوانى
شارستانى دةولَةتانى ئةندام لة ) ) ICAOبةسرتا لةشارى موَنرتيالَى كةنةدا لة  29بوَ  2996/3/22بوَ
دانانى سرتاتيجى ثةيوةست بة سةالمةتى فرِوَكةوانى شارستانى كة تيايدا بة ثيَويست زانرا
ثاشكوَيةكى تايبةت بة سةالمةتى دابنريَت تا ئةم ساتةوةختةش ذمارةى ثاشكوَكانى ( )ICAOهةر
هةذدة ثاشكوَ بوو بة دةرضوونى ثاشكوَى تايبةت بة سةالمةتى ذمارةى ثاشكوَكان طةيشتة  11ثاشكوَ
053

 .2بةرنامةى سةالمةتى بوَ ووالَتانى ئةندام )State Safety Program (SSP

ِريَكخراوى ( )ICAOثيَويستى كرد لةسةر هةر ووالَتيَكى ئةندام بوَ دانانى بةرنامةيةكى تايبةت
بةسةالمةتى فرِوَكةوانى شارستانى كة تيايدا هةموو اليةنةكانى ثةيوةست بة ضاوديَرى سةالمةتى
ووالَتةكةى تيا نيشان درابيَت كة بتوانريَت بةثةيرِةوكردنيان ئاستيَكى طوجناوى سةالمةتى
فرِوَكةوانى شارستانى بةرجةستة بكريَت  ،ثيَويستة بةرنامةكة ئةم خاالَنة لةخ َو بطريَت :
أ-
ب-
ت-
ث-

سياسةتى ووالَتةكة ثةيوةندى هةبيَت بة سةالمةتى فرِوَكةوانى و ئةو ئاماجنانةى كة
ثيَويستة بةدةست بهيَنريَن .
ِرووبةرِوو بوونةوة لةطةلَ ئةو مةترسيانةى كة سةالمةتى فرِوَكةوانى لة ووالَتدا
ِروودةدات .
دةستةبةركردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى شارستانى ووالَت .
ثشتطريى و بةهيَزكردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى شارستانى ووالَت .
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 .3سيستمى بةرِيَكردنى سةالمةتى )Safety Management System (SMS
ئةو اليةنةى كة بة ِريَوةبردنى سةالمةتى لةدةستداية و ئةو خزمةتطوزاريانة ثيَشكةش دةكات
ثيَويستة :
أ-
ب-

بةثآى ئةو بةندانةى كة لة هاوثيَضى ذمارة []2ى ثاشكوَى  11هاتووة دامبةزريَت .
بطوجنيَت لةطةلَ قةبارة و تواناى اليةنةكة كة بةرثرسة لة خزمةتطوزاريةكة هةروةها
بطوجنيَت لةطةلَ ئةو بارودوَخةى رِووبةرِووى دةبيَتةوة لة كاتى جآبةجآ كردنى
ئةركةكةيدا .
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 .4كوَكردنةوةى داتاى ثةيوةست بة سةالمةتى Safety data Collection

لةسةر هةر دةولَةتيَكى ئةندام لة(  )ICAOثيَويست كراوةكة هةستيَت بة دامةزراندنى سيستميَك
بوَ بة بةلَطةكردنى رِووداوةكانى فرِوَكةوانى شارستانى تابتوانريَت كوَكردنةوةى زانياريةكانى
ثةيوةست بةو كارو كاردانةوانة تؤمار بكريَت كة سيستميَك بةدى بهيَنيَت كة بةهوَيةوة بتوانيَت
ِراثوَرتى تايبةت بةو رِووداوانة بةرزبكاتةوة تابتوانريَت خيَراترين و باشرتين زانيارى
دةستةبةربكات كة ثةيوةسنت بةو كارو كاردانانةوة كة ضاوةرِوان دةكريَت كاربكاتة سةر سةالمةتى
فرِوَكةوانى شارستانى كة لةرِيَطةى رِاثوَرتة ئاسايةكانةوة ناتوانريَت دةستةبةربكريَن .
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 .5ياسا بنةرِةتيةكانى فرِوَكةوانى شارستانى Primary aviation Legislation
لةسةر هةر ووالَتيَكى ئةندام ثيَويست كراوةكة ياسايةكى تايبةت بة فرِوَكةوانى دابنيَت كة
بطوجنيَت لةطةلَ قةبارة و ضاالكى ية ئالَوَزةكانى بوارى فرِوَكةوانى شارستانى و ئةو ثيَويستيانةى
كة لة رِيَكةوتننامةى شيكاغوَدا هاتووة وا لة ووالَتةكة بكات كة بتوانيَت ثرِوَسةكانى فرِوَكةوانى
شارستانى ِريَكبخات و ضاوديَرى بكات و بتوانريَت ِريَنمايى و رِيَساكان جآبةجآ بكات بةهوَى ئةو
دةستةالَت و رِيَكخراوانةى بوَ ئةم مةبةستة دادةمةزريَن .
ياسايى فرِوَكةوانى هةر ووالَتيَك ثيَويستة ئةرك و بةرثرسياريَتى ئةو كةس و اليةنة ديارى بكات
كة بةرثرسياريَتى جآبةجآ كردنى هةلَدةطريَت تابتوانن ئةوةندةى بتوانريَت يارمةتى
فرِوَكةخانة و ثروَسة و كةس و كارمةندةكان بكريَت .
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 .6ثةيكةرى سيستمى بة ِريَوةبردنى سةالمةتى
)Framework for a safety Management System (SMS
ثيَويستة ثةيكةرى سيستمى بة ِريَوةبردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى شارستانى النى كةمى ئةم خاالَنة
بةدى بهيَنيَت :
أ-

ب-

ت-

ث-

سياسةتى سةالمةتى و ئاماجنةكانى  Safety Policy and Objectsئةم خاالَنةى
خوارةوةى تيَدابيَت :
 بةرثرسياريَتى و ئةركى اليةنةكانى ضاوديَرى و بة ِريَوةبردنى سةالمةتى .
 ثيَويستيةكانى سةالمةتى .
 كةسة بةرثرسيارةكانى رِيزى ثيَشةوةى سةالمةتى .
 ثالنى تايبةت بة ثروَسةكانى هةماهةنط ثةيوةست بةرِوبةرووبونةوةى كردةوة
كتوثرِيةكان Emergency
 بةبةلَطةكردنى ضاالكية تايبةتيةكانى ثةيوةست بة سيستمى بة ِريَوةبردنى
سةالمةتى .
ِرووبةرِووبونةوةى مةترسىيةكانى سةالمةتى و بة ِريَوةبردنى Safety Risk
 Managementكة ئةمانةى خوارةوة دةطريَتةوة :
 ديارى كردنى جوَرى مةترسى و ناساندني .
 هةلَسةنطاندنى مةترسىيةكة و كةمكردنةوةى كاريطةرى و ئاسةوارةكان .
دةستةبةركردنى سةالمةتى  Safety Assuranceئةمانةى خوارةوة دةطريَتةوة :
 ضاوديَرى و ثيَوانةى وردةكارى سةالمةتى .
 تواناى طوجناندن و مامةلَة لةطةلَ ط َورِانكاريةكان .
 طةشة و ثيَشخستنى بةردةوامى سيستمى بة ِريَوةبردنى سةالمةتى .
بةهيَزكردن و ثشتطريى تواناكانى ثةيوةست بةسةالمةتىSafety Promotion
ئةمانةى خوارةوة دةطريَتةوة :
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بةردةوامى لة ثروَسةكانى فيَركردن و مةشق كردن .
دةستةبةركردنى ثةيوةندىيةكانى تايبةت بةسةالمةتى .

كؤتايى
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