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[ثيَشةكى]
شان بةشانى دروستكردن و دامةزراندنى ICAOريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى) (5491
بؤ ريَكخسنت و ثيَش خسنت و ضاوديَرى كردن و طةشةسةندنى بوارى فرِين و ئةو ثيَداويستيانة
بوون كة لة خزمةتى مرؤظ و سةالمةتى طةشت و طواستنةوةى دابن ريَكخراويَكى ترى جيهاني
دروست كرا بؤ ريَكخستنى كاروبارى ئةو كؤمثانيايانةى كة ئةركى طواستنةوةى ئامسانى ريَوا و
مشةكيان جآبةجآ ئةكرد و رارةوة ئامسانيةكانيان وةك تؤريَكى ئامسانى بةكار ئةهيَنا هةروةها
ئاماجنى ئةو ريَكخراوة بؤ نزيك خستنةوةى طةالنى جيهان بوو بةدةر لة جياوازى زمان و دراو
وياسا لةطةلَ طةشةسةندنى بوارى ئابورى كؤمةلَطاى مرؤظايةتى و فةراهةم كردنى كايةيةكى ئارام
و سةالمةت بؤ فرِؤكةكان و دةستةى فرِؤكةوان و طةشتياران و كاآل و مشةكةكانيان  ،لةطةلَ
ئةوةشدا هاوكارى و هةماهةنطى دةزطا و ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكانى تر كة ثةيوةندى ئؤرطانيان
هةبوو بة بوارى طواستنةوةى ئامسانيةوة وةك [ دةستةى كةش ناسى جيهانى] و [دةستةى
طةشت و طوزارى نيَودةولَةتى] و [دةستةى ثةيوةندى بة بآتةلةكان ] لة ثيَناو ئاسان كارى و
ئةجنام دانى طةشتةكان كة لة ثيَناو سةالمةتى و خؤش طوزةرانى مرؤظدا بيَت.
هةروةها ئةو ريَكخراوة بتوانيَت لة نيَوةندة جيهانيةكاندا نؤيَنةرايةتى سةرجةم ئةو كؤمثانيا و
دةستانة بكات كة لة ذيَر ضةتريدا كؤبونةتةوة و هةو َل بدات كيَشةكانيان بؤ ضارةسةر بكات.
طرنطرت لةوانةى سةرةوة كةباس كران بيَت بة تةواوكةرى سآ كوضكةى فرِين – فرِؤكةخانة –
فرِؤكة كة هةرسآ ثايةى ئةو سآ كؤضكةية بآ ئةوى تر السةنط ئةبيَت.
ئةةةةةةةةو ريَكخةةةةةةةراوةش كةةةةةةةة لةةةةةةةة سةةةةةةةالَى  5491دا دروسةةةةةةةت بةةةةةةةوو لةةةةةةةة ذيَةةةةةةةر نةةةةةةةاوى
[ يةةةةةكيَتى نيَودةولَةةةةةتى بةةةةؤ طواسةةةةتنةوةى ئامسانيةةةةدا] دروسةةةةت بةةةةوو كةةةةة بةةةةة ئينطليةةةةزى
 INTERNATIONAL AIR TRANSPORTION ASSOSICATIONو بةة
كورتكراوةيى بة  IATAو لؤطةؤ و بارةطةا و ثةةيرِةوى و دؤكةؤميَنتى تاي ةةتى خةؤى هةيةة بةةآلم
دانةبرِاوة لة ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى . ICAO

2

لةم سةردةمةى ئيستاكة لة كوردستاندا فرؤكةخانةكانى كةوتوونةتة طةر و سيستمى بةةريَوةبردنى
ووالت لةسةر بنةماى فيدرالَي ية ثيَويستى سةردةمى ئيستاى كوردستان وا ئةخوازيَت كةة هةةريَمى
كوردستان ه َيلَيَكى ئامسانى نيشتمانى دامبةزريَنيَت وةك مافى ياسايى هةريَمى كوردستان بؤ ئةةوةى
بتوانيَت هةم مافى دانانى مةرج و خاوةنداريَتى دابنيَت بؤ ئةو هيَآلنةى كة لة كوردستاندا يةان بةؤ
كوردستان طةشت دةكةن شان بةشانى هيلَى ئامسانى عرياق بةةثآى ياسةا هةةم بتوانيَةت بةة شةيَكى
زؤرى طواستنةوةى طةشتياران و مشةك بطريَتة ئةستؤ لة فرؤكةخانةكانى كوردستانةوة .
كوردستان ئيستا لة نيَوان ضةندين كيَشةى ناوضةيي داية و جةمسةرى ضةندين هاوكيَشةى سياسى
لة كوردستانةوة سةرضاوةدةطريَت و بؤ ناو عةرياق و ناوضةةكة كةة ثيَويسةتة زؤر بةة ئاطةايى رةضةاو
بكريَت ئةطةرةكان زؤرن  ،ئةو بارودؤخةى كة لة ئيَستادا هةية زؤر جيا وازة لة بةارودؤخى سةاالنى
رابةةوردوو لةةة سةةةر هةةةموو ئاسةةتةكان بؤيةةة دروسةةت كردنةةى هيلَةةى ئامسةةانى كوردسةةتان وةك هيلَةةى
ئامسانى نيشتمانى بؤ هةريَمى كوردستان ثيَويستى رادةبةدةرى سةردةمى ئيستاى طةىل كوردستانة
بةهيواى ئةو رؤذةى كة ه َيلَى ئامسانى نيشتمانى كوردستانيش ئاآلكةى لةة نيَةو ئةاالَى كؤمثانياكةانى
طواستنةوةى ئامسانى بةشدار بووى  IATAبشةكيَتةوة .
سوثاس
ثيَويستة سوثاسةى بةةرِيَز [كاظم علىامعاراظ ع] رِاويَةككارى فةرِين لةة فرِؤكةخانةةى نيَودةولَةةتى
سليَمانى بكةم بؤ هاوكارى كردمنان لة ئامادةكردنى هةنديَك لةبابةتةكان هةروةها ناش يَت ئةرك و
ماندووبوونى خاتوو [ميديا نافع على] لةبري بكةةين بةسوثاسةةوة لةة نوسةينةوة و رِيَةك خسةتنى
رةش نووسى كتيَ ةكة .
ئةندازيار
تاهري عة بدوال قادر
بةريَوةبةرى كشتى فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى
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ثيَشكةش

(ثيَشكةشة بة رِؤحى ثاكى ئةو باوك و دايكةى ثةروةردةيان كردم )
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ناوى كتيَب – يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ طواستنةوةى ئامسانى
ئامادةكردن و وةرِطيَران – ئةندازيار طظهرعلرداهللعقظد
سالَ – 5151
ترياذ –  5111دانة
لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كتي خانة طشتيةكان ذمارةى سثاردن ()5011ى سالَى ()5151ى ثيَدراوة

5

International Air Transport Association
IATA
يةكيتى نيَودةولَةتى بؤ طواستنةوةى ئامسانى

سةرةتا و دروست بوونى IATA
رؤذى ( /82ئاب  ) 9191 /لة كيشوةرى ئةوروثا يةكيَتيةك دروست كرا بؤ مةبةستى رِيَكخسنت
و يةكخسنت و ضاوديَرى كردنى كؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى بة ناوى (يةكيَتى نيَودةولَةتى
بؤ مجوجؤلَى ئامسانى) (االحتظدعالدوليعلىحركةعاجلوية) كة تةنها لة ضوارضيَوةى كيشوةرى ئةوروثا
كارةكانى جآبةجآ ئةكرد بةآلم دواى فراوان بوونى كاروبارى كؤمثانياكانى ه َيلَى ئامسانى و
طواستنةوةى ئامسانى ضاالكى ئةم يةكيَتية وردة وردة كةم بؤوة بةآلم تا سالَى  5494كارو
ضاالكيةكانى ئةم يةكيَتية بةالوازى هةر بةردةوام بوو  ،وة لة ئةجنامى جةنطى جيهانى دووةم و
كؤتايى هيَنان بة كردةوة جةنطيةكان و فراوان بوونى بةرضاوى طواستنةوةى ئامسانى ثيَويستى
كرد لةسةر ئاستى جيهانى رِيَكخراويَك بيَتة كايةوة تابتوانريَت كارا تر و باشرت رِيَكخسنت و
ضاوديَرى كؤمثانياكانى ه َيلَى ئامسانى و طواستنةوة بكريَت ئةوة بوو لة شارى (هافانا – كوبا)
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رِؤذى  5491 / 9/ 54يةكيَتيةك ثيَكهيَنرا بة ناوى (يةكيَتى نيَودةولَةتى طواستنةوةى ئامسانى)
( )International Air Transport Associationبة كورتكراوةيى بة ضوار ثيتى
 IATAناوزةد دةكريَت بؤ باشرت رِيَكخسنت و طةشةثيَكردنى ئةو ه َيلَة ئامسانيانة و
ضارةسةركردنى كيَشةكانيان كة لةسةرةتادا ( )15كؤمثانيا لة ( )95ووآلتا لة خؤطرت وو  ،ئةو
يةكيَتية جيَطاى (يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ مجوجؤلَى ئامسانى ) طرتةوة .
يةكةم كؤنفرانسى يةكيَتى  IATAسالَى  5495لة شارى (رِؤديؤ جانريؤ)ى بةرازيل بةسرتا و
بةشداربووان طةيشتنة دةركردنى ( )911برِيار و حكومةتةكانى ئةو كؤمثانيايانةش جةختيان كرد
لةسةر دانانى سيستميَكى دادثةروةرانة و طوجناو بؤ نرخةكان لة جيهاندا .
لة دوايدا و بؤ رِيَكخستنةوةى بابةتى نرخةكان ووالَتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا سالَى 5498
سةرؤكارى رِيَكخستنةوةى سيستم و رِيَكارةكانى  IATAى كردةوة .
هةرضةندة  IATAلة ساآلنى دوايدا كاروضاالكى زؤر كاريَطةرى كرد لة بوارى طواستنةوةى
ئامسانى و رِؤلَى لةبةر ضاوى بينى لة ضارةسةر كردنى قةيرانى حكومةتةكان بةآلم لةطةلَ
ئةوةشدا  IATAخاوةنى هيض دةستةآلتيَك و هيَزيَكى ياسايى نةبووة و نية .
نوسينطةى سةرةكى ئةم رِيَكخراوة لة شارى (مؤنرتيالَة ) لة كةنةدا و نوسينطةى جآبةجآ
كارةكةى (املكتبعالتنفيذى) لة شارى جنيَف لة سويسرا دامةزراوة ضةند نوسينطةيةكى ناوضةيش
(اكظتبعاقىيمية) لة ضةند شويَنيَكى جيهاندا كرايةوة وةك (عمان – برؤكسل – داكار – لندن –
سنطافورا – واشنتؤن – رؤديؤ جانريؤ)
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أياتا – بارةطاى سةرةكى  /كةندا مؤنرتيال
ئاماجنةكان لة دروست بوونى : IATA
ئاماجنى دروست كردن و ثيَك هيَنانى  IATAلةم ضةند خالَةى خوارةوة دا رِوون دةبيَتةوة :
أ  .رِيَكخستنى ئارامى طواستنةوةى ئامسانى بؤ بوارى ئابورى كة لة بةرذةوةندى طةالنى جيهاندا
بيَت لةطةلَ ئاماجنى أياتا بةدةست هيَنانى رِادةى طةشةكردنى بازرطانى نيَودةولَةتى و
ضارةسةركردنى كيَشةكانى طواستنةوة بيَت .
ب  .بةديهيَنانى ئامرازةكانى يارمةتى دان و هاوكارى نيَوان كؤمثانياكان و دام و دةزطاكانى
طواستنةوةى ئامسانى بيَت بؤ ئةو كؤمثانيانةى كاردةكةن لة بوارى خزمةتطوزارى طواستنةوةى
نيَودةولَةتى ئامسانى .
ج  .ثتةوكردنى هاوكارى و هةماهةنطى لةطةلَ رِيَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى ()ICAO
و دام و دةزطا نيَودةولَةتى و ناوضةيى يةكانى تر كة ثةيوةندى رِاستةوخؤيان هةية بة بوارى
فرِينى شارستانى و طواستنةوةى ئامسانى .
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كارة طرنطةكانى :IATA
ثوختةى ئةو كارانةى كة  IATAلة ثيَناويدا كار ئةكات ئةمانةن :
 .5سةالمةتى طواستنةوةى ئامسانى  /سةالمةتى طواستنةوةى ئامسانى دةكريَت بة ئاماجنى بنةرِةتى
ذمارة ( )5لة كارةكانى أياتا وة دةزطاى سةرةكى سةالمةتى رِيَكخراوى أياتا دةزطايةكة بؤ (ووردبينى
 ،ثشكنني  ،سةالمةتى  ،كاركردن و بةطةرِخسنت) كة بةكورت كراوةى ( )IOSAناودةبريَت
كورتكراوةى (  )IATA Operational safety Auditة .
لة مانطى حوزةيرانى سالَى  5159رِيَكخراوى أياتا ئةجنومةنيَكى تاي ةتى دامةزران بؤ ديراسةكردنى
ئةو رِيَكارانةى دةكريَت بؤ ضاوديَريكردن و بةدواداضونى فرِِِؤكةكان لة كاتى طةشتةكاندا و بة
تاي ةت ئةو كاردانةوةيةى لة ئةجنامى رِووداوى وون ونى فرِؤكة ماليزيةكة بوو ( )MHO7لة مانطى
(مارتى  )5159 /بآ ئةوةى هيض ثامشاوةيةكى ىلَ بدؤزريَتةوة .
 .5ئاسايشى فرِؤكةوانى شارستانى  /لةم دةيانةى دوايدا لةبةر زؤرى ئاستةنط و تةحةداكانى
تريؤرستان و كردةوةكانيان ثيَويستى زياتر دروست وو بؤ ئاسايشى فرِؤكةوانى بؤية لةم بوارةدا هةر
ووآلتيَك ياسا و رِيَنمايى و رِيَكارى تاي ةتى بؤ خؤى دارِشتووة و جآبةجآى ئةكات بؤ ثاراستنى
فرِؤكةخانةكان و ثاريَزطارى فرِؤكة و هاوآلتيان و رِيَوان و طةشتياران ئةوانةى لةسةر فرِؤكةكانى
ووآلتةكة سةفةر ئةكةن .
 .9ئاسانكارى كار /لة سالَى  5119دةستكرا بةجآبةجآكردنى ضةند رِيَكاريَك بؤ ئاسانكارى كار
كردن لة فرِؤكةخانةكاندا بة دةسثيَكردنى بةكارهيَنانى تكتى ئةلكرتؤنى و كارتى سةركةوتن بة
ذمارةى نهيَنى لةطةلَ هةندآ رِيَكارى تردا كة لة ئةجنامدا سةرجةميان بؤ مةبةستى ئاسانكارى
سةفةركردنى هاووآلتيان بوو .
 .9ثاراستنى ذينطة  /ئةندامانى رِيَكخراوى  IATAرِيَكةوتن لةسةر ئاماجنة سةرةكيةكان بؤ
ثاريَزطارى كردنى ذينطة و كةمكردنةوةى كاريطةرى بةطةرخستنى فرِؤكة و دةرئةجنامى
بةكارهيَنانى سوتةمةنى يةكان لةوانة:
أ .باشكردنى كوالتى سوتةمةنى فرِؤكةكان بةرِيَكةى ساآلنة بة برى ( )%51لة سالَى ( 5115تا .)5151
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ب .كاركردن لةسةر كةمكردنةوةى دةرهاويشتةى (هةاليسانى) كاربؤنى لة فرِؤكةكانةوة بة ِريَكةى
( )%11تا سالَى  5111لةسةر بنةماى ثيَوانةى سالَى .5111
ج .رِيَكخراوى أياتا هةلَدةستآ بة دابينكردنى خزمةتطوزارى رِاويَككارى و مةشق و رِاهيَنان لة
بوارة جياجياكانى فرِؤكةوانى  ،ئةو خول و رِ اهيَنانة بوارة جياكان دةطريَتةوة هةر لة خوىل
سةرةتايى و بنةرِةتى يةوة تا خوىل كارطيَرى ثيَشكةو توو .
ئةنداميَتى لة  IATAدا :
ئةندام وون لة رِيَكخراوى  IATAكراوةية بؤ هةموو كؤمثانيايةكى فرِؤكةوانى (فرِين)بة مةرجى
ئةوةى كؤمثانيا ه َيلَيَكى ئامسانى رِيَك و ثيَكى هةبيَت بة واتا كؤمثانيا كة لة كاركردندا بيَت بؤ
طواستنةوةى رِيَوان و مشةك و ثؤستة لة نيَوان ووآلتاندا  ،ثيَويستة ئةو كؤمثانياية رِةطةزنامةى
ووآلتيَك هة لَ طريَت ئةو ووآلتةش مافى هةبيَت ب يَتة ئةندام لة رِيَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى
شارستانى ( )ICAOواتا هةر دةولَةتيَك كة ئةندام بيَت لة رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان ()UN
دةكريَت يان رِ يَطةئةدريَت كؤمثانيا ناوخؤيةكانى بضنة ناو ئةو يةكيَتيةوة وةك ئةنداميَكى ئاسايى
نةك ئةندامى كارا .
ذمارةى ئةندامانى رِيَكخراوى  IATAتا ئيَستا طةيشتؤتة ( )501دوو سةد و شةست و ثيَنج
كؤمثانياى فرِؤكةوانى (فرِين) .
 IATAكارةكانى لةرِ يَطةى ضةند ليكنةيةكةوة جآبةجآ دةكات و كؤنطرةى ساآلنةى طشتى كة
ساآلنة دةبةسرتيَت تيايدا سياسةتى طشتى يةكيَتى يةكة ديارى دةكات بةآلم كارى رِؤذانةى لة
رِيَطةى ليكنةى جآبةجآكردنةوة (ليكنةى عتنفيذي) ئةجنام ئةدريَت ئةم ليكنةيةش لةضةند
ئةنداميَك ثيَك هاتووة كة هةر ( )9سالَ جاريَك لةاليةن كؤنطرةى ساآلنةوة هةلَدةبكيريَت .
ليكنةى جآبةجآكار (تنفيذي) دةبيَت بة ضةند ليكنةيةكى بضوكى ترةوة وةك ( ليكنةى دارايى ،
ياسايى  ،هونةرى  ،ليكنةى ثزيشكى  ،ليكنةى رِاويَككارى بؤ مجوجؤلَ ) ,ليكنةى جآبةجآكار
سةرثةرشتى كردنى كارى ئةو ليكنانة دةطريَتة ئةستؤ .
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 لة هةمان كاتدا كؤنفرانسةكانى مجوجؤلَى ئامسانى سةربة ( )IATAسةرثةرشتى بةستنىرِيَكةوتنة نيَودةولَةتيةكان دةكات كة ثةيوةسنت بةكرآ و نرخى نيَودةولَةتى .
 برِيارةكانى كؤنطرة ثيَويستة لةاليةن حوكمةتةكانةوة ثةسةند بكريَت واتة ئةو حوكمةتانةى كةكؤمثانياكانيان ئةندامة لة  IATAدا .
 بودجةى  IATAلة ئابونةى ئةو كؤمثانيايانةوة كؤدةكريَتةوة كة بةشدارن لة ئةندام بوونيدابةثآى ئةو رِ يَكانةى كة برِيارى لةسةر دراوة بؤ هةر يةكيَك لةو ئةندامانة .
 دةربارةى كؤنطرةى  IATAهةر ئةنداميَك لةو ئةندامانة و دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانىخاوةنى يةك دةنط دةبيَت لة كؤنطرةدا بآ رِةضاوكردنى قةبارةى كاروبارةكانيان و ئيش كردنيان .
ئةركةكانى : IATA
 IATAهةلَدةستيَت بة هةماهةنطى ضاالكى يةكانى كؤمثانياكانى فرِؤكةوانى (فرِين) لة جيهاندا
لةسةر هةموو ئاستةكان بةمةبةستى كاراكردن و ثشتطريى كردنى مجوجؤلَى طواستنةوةى ئامسانى
لة جيهاندا وة بة دةستهيَنانى بةرزترين ئاست بؤ بةطةرِخستنى تواناى ئابوورى و ليَهاتووى بؤ
دابينكردنى سةالمةتى رِيَوان هةروةها ديراسةكردنى سةرجةم كيَشةكانى ثةيوةست بةو بوارةوة و
لة كؤتادا  IATAلة هةموو كات و ساتيَكدا دائةنريَت بةاليةنى ثيشكةشكارى خزمةت بؤ
دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى و كؤمةلَطا .
 IATAدائةنريَت بة ئامرازيَكى كارا و لة هةمان كاتدا ثشتيوان بؤ دةزطاكانى طواستنةوةى
ئامسانى ضونكة هةوأل ئةدات و كار ئةكات بؤ دؤزينةوةى ضارةسةرى هاوبةش و طوجناو بؤ
كيَشةكان ئةو كاتةى كة كؤمثانيايةك بةتةنها نةتوانيَت ضارةسةرى كيَشةكانى بكات لةهةمان كاتدا
 IATAكؤمةلَةيةكى نيَودةولَةتية بؤ ثسثؤرى و شارةزايى و زانيارى طواستنةوةى ئامسانى .
هةروةها نيَوةنديَكة بؤ خزمةتطوزارى و ثرؤذةى هاوبةش لة نيَوان كؤمثانياكان بؤية دةتوانريَت
بلَني يان بوتريَت كة  IATAوةك ثةرلةمانيَكى نيَودةولَةتى ية بؤ دام و دةزطاكانى طواستنةوةى
ئامسانى و نويَنةرى ئةو كؤمثانيانةية لة رِيَكخراوة نيَودةولَةتيةكانى تردا .
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وة زياتر رِؤلَى  IATAبؤ كؤمةلَطا لةوةدا بةرجةستةئةبيَت كة دةست ةرى (ضمظن) كاركردنى ه َيلَة
ئامسانيةكان ئةكات و بةثآى بةرزترين ئاستى هونةريش كارئةكات بؤ فةراهةم كردنى باشرتين و
ئارامرتين ذينطة بؤ حةوانةوة و ئاسانكردنى كاروبارةكانى رِيَكردن( سةفةركردن ) .
لةاليةكى ترةوة  IATAهةلَدةستيَت بة ديارى كردنى كرآ و نرخى طواستنةوةى طوجناو بؤ
هاوآلتيان شان بةشانى رِةوتى ثيَشكةوتنى ئابوورى كة لة هةمان كاتدا بتوانيَت دةستةبةرى ثيَش
خسنت و ثيَشكةوتن و طةشةكردنى دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى بكات و بتوانيَت ضاكسازى لة
خزمةتطوزارى يةكاندا بكةن .
 IATAبؤتة ئامرازيَكى هاوبةش كة بةهؤيةوة ه َيلَة ئامسانيةكانى كؤمثانيا فرِؤكةوانيةكان
(فرِِِين) بةيةكةوة ئةبةستيَتةوة و ثشتطريى مجوجؤلَى ئامسانيان ئةكات بؤ ئةوةى ئةو كؤمثانيانة
لة كؤياندا بنب بة ويَستطةيةكى نيَودةولَةتى بآ لةبةر ضاوطرتنى جياوازى زمان و دراو و
ياساكانيان .
ئةو دةزطايانةى طواستةوةى ئامسانى كة ئةندامانى  IATAيان ثيَكهيَناوة هةموو جيهانيان
بةيةكةوة بةستؤتةوة لة رِيَطةى تؤرِيَكى بةر بآلوى ه َيلَة ئامسانى يةكان بؤية ئيَستا طرنط نية بؤ
 IATAبة دوايى رِةطةزى فرِؤكةى هةر يةكيَك لةو كؤمثانيانة دا بطةريَت بةآلم ئةوةى الى
 IATAطرنطة ئةو فرِؤكانة بتوانن بة بةرزترين ئاستى ئاسايشى و ئارامى طةشتةكانيان ئةجنام
بدةن لةذيَر سيَ ةرى ضةند رِيَكار و بنةمايةكى ديارى كراوى رِوون و ئاشكرا كة بة ئاسانى تآى
بطةن و جآبةجآ بكريَن ئةم بابةتةى سةرةوة كارى خودى ليكنةى هونةرى  IATAية .
لة بنةرِةتدا بوونى  IATAدةطةرِيَتةوة بؤ لكاندنى رِارةوة ئامسانى يةكان بةيةكةوة تابتوانريَت
بة هؤيانةوة رِيَوان (طةشتياران) بتوانن خؤيان و كاآل و مشةكةكانيان لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى
تر لةسةر ئةو تؤرِ ة جيهانى ية بطوازنةوة بة ئاسانى وةك ئةوةى لة شويَنآ بؤ شويَنيَكى تر بآ
طرفت و ئاستةنط لةسةر يةك رِارةو طةشت بكات بآ رِةضاوكردنى سنورة زةمينيةكان .
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مؤر كردنى نامة ى ليك تيكةيشنت لة نيوان ايتا و ايكاو رؤزى 5159-4-5
ضاالكى يةكانى :IATA
ضاالكى يةكانى  IATAئةمانةى الى خوارةوة دةطريَتةوة :
يةكةم  /ضاالكى هونةرى  :ليكنةى هونةرى دةرفةت دةكاتةوة بؤ يارمةتى و هاوكارى لة نيَوان
دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى لة جيهاندا وة لة ميانى كؤنطرةى ساالنةى هونةرى دةرطاى
هةماهةنطى ثةيوةست بة كاروبارى بةطةرِخسنت دةكاتةوة لةسةر ئاستى ناوخؤيى و نيَودةولَةتى .
ضاالكى هونةرى  IATAيةكيَتى طواستنةوةى نيَودةولَةتى لةسةر بنةماى ئالَوطؤرِكردنى
سةرتاسةرى زانيارى ثسثؤرِ يى و شارةزايى نيَوان كؤمثانياكانى فرِؤكةوانى دامةزراوة لةم زانيارى و
ئالَوطؤرِكردن و شارةزايى يانة دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى ثيَويستية طشتى و بنةرِةتيةكان
هةلَهيَنجيَنآ لةطةلَ ئةو تيَ ينى و سةرجنانةى كة بةهؤيانةوة كار دةكريَت بة ئاماجنى يةكخستنى
بوارةكانى ضاالكى هةروةها بةرزكردنةوةى ضاالكى يةكان بؤ ئاستة ثيَوانةيى يةكان .
ليكنةى تةكنيكى (هونةرى) اياتا  IATAهةلَدةستيَت بةسةرثةرشتى كردن و ثشتطريى كردنى
شارةزايانى كؤمثانياكانى فرِؤكةوانى (فرِين) و ثسثؤريى ية هونةري ية جياوازةكان بؤ
ضارةسةركردنى هةر كيَشةيةك كة بيَتة ئاراوة بؤ منوونة هةلَدةستيَت بة وةرطرتنى هةنطاوى
ثيَويست و دانانى رِيَكار بؤ كةمكردنةوةى كيَشةى ذاوةذاوى فرِؤكةكان تا ئةو ثةرِى سنورةكان لة
كاتى نيشتنةوة و فرِيندا .
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هةروةها اياتا  IATAهاوكارى و يارمةتى رِيَكخراوةكانى تر ئةدات وةك يةكيَتى ننيَودةولَةتى بؤ
ثةيوةندى ية بآتةلةكان (االحتاد الدولي للمواصالت لالسلكية) و دةستةى نيَودةولَةتى بؤ كةش
ناسى (اهليئة الدولية لالرصاد اجلوية) جطة لةمانة دةزطاكانى طواستنةوةى نيَودةولَةتى لةسةر
ريَكارى حوكمةتةكانةوة يارمةتى ضارةسةركردنة ناوضةيى يةكان ئةدات وةك ثيَشخستنى
ريَكارةكانى مجوجؤلَى ئامسانى لة فرِؤكةخانةكان يان يارمةتى لة بوارى ضاوديَرى هاتووضؤى
ئامسانى ).)Air traffic control
دووةم  /ضاالكى بازرطانى  :لة بوارى بازرطانيدا رؤلَى اياتا  IATAتا رادةيةك ئالَؤزة ئةو
ئالَؤزيةش لة كاركردنى (ليكنةى راويَككارى) تاي ةت بة مجوجؤلَى ئامسانى دا دةردةكةويَت كة
مةبةست لةو ضاالكي يانةية كة دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى ئةجنامى دةدةن  ،ئةوةى شايةنى
باسة حوكمةتةكان ثابةندى برِيارةكانى اياتان ثةيوةست بةكرآ و نرخةوة.
 IATAبرِيارى لةسةر ضةند ريَكاريَكى ثيَوانةيى داوة كة ثةيوةنديان هةية بة بليت و ريَكارى
ثشكنني كة طشت و ئةو ريَكارانة لةاليةن كؤمثانياكانةوة ثةسةند كراون و بوون بة بنةما بؤ
ضاالكى ية ئامسانيةكان.
سآيةم /ضاالكى دارايى  :لة كارةطرنطةكانى ليكنةى دارايى  IATAسةرثةرشتى كردنى سةرجةم
ثاكتاوة دارايى يةكانة لة نيَوان دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى بؤ ئةو ضاالكى و ئيشانةى كة
ئةجنامى ئةدةن لة نيَوانياندا  ،اياتا طرنطى ئةدات بةو كيَشة هاوبةشانةى كة لة نيَوانياندا
رووئةدات دةربارةى نةختينة  ،باج  ،رةسم  ،بيمة و ئامارةكان.
ليكن ةى دارايى هةلَئةستيَت بة ئامادةكردنى ليَكؤلَينةوة و ديراسةى بةربآلو بؤ كيَشة تاي ةتةكان
كة دةبيَتة ئةجنامى بيمةكردن  ،باج و كرآ و شيَوةكانى .
لة نيَوان ئةو دةرئةجنامانةى كة طرنطيان هةية بؤ ضاالكى دارايى دروست بوونى نوسينطةى
ثاكتاوة ( )Clearing houseكة بارةطاك ةى لة لةندةنة  ،لة ريَطةى ئةم نوسينطةيةوة
دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى دةتوانن ثاكتاوى تةواوى ذميَركارية مانطانةكانيان بكةن بؤ ئةو
كاروبارة تاي ةتانةى كة ثةيوةسنت بة باج و ثيَدانى قةرزةكانيان لة ناوضة جياوازةكانى جيهان بة
رادةست كردنى نةختينة بةيةك جار يان بةدؤالرى ئةمريكى يان جونية اسرتلينى دواى طؤرِينى
ثارة ناوخؤيةكة (االعملة احمللية).
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ضوارةم  /ضاالكى ثزيشكيى خؤثاراسنت  :ليكنةى ثزيشكى سةر بة  IATAثيَك هاتووة لة
ذمارةيةك ثزيشك و راويَككار سةر بة دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى  ،كارى ئةم ليكنةية
ثةيوةندى ه ةية بة ديراسةكردنى هؤكارة دةروونى و فسيؤلؤجيةكان كة كار ئةكةنة سةر
سةالمةتى  ،حةوانةوة  ،ليَهاتوويى دةستةى فرِؤكةوان و رِيَوان  ،هةروةها كارى ليكنةكة تاي ةتة بة
اليةنى ضارةسةرى ثزيشكى تابزانريَت منالَ و ثري وثةكةوتة و نةخؤش ضؤن بتوانن سةفةربكةن
بةخيَراى يةكى زؤر بؤماوة دورةكان لة ريَطةى ئامسانةوة و لة بةرزى زؤرةوة.
هةروةها ليكنةكة هةلَئةستيَت بة ئامادةكردنى ريَكارى ثيَويست بؤ يارمةتى و هةماهةنط لة نيَوان
دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى و ريَكخراوى تةندروستى جيهانى  VHOو حكومةتةكان
سةبارةت بة كاروبارى تةندروستى .
ثيَنجةم  /ضاالكى ياسايى  :ليكنةى ياسايى  IATAهةلَئةستيَت بة ديراسة و جآبةجآكردنى
ريَكةوتنة نيَودةولَةتيةكان لة بوارى ياساي طشتى و ياساى تاي ةت و نيَوةندطريى (التحكيم) و
كيَشةى ياسايى كة لة بنةمادا ئةبيَت بة داراشتنى بناغةيةكى ثتةو بؤ راى كؤمثانياكان ثةيوةست
بة ثةميان نامةكانى فرِينى بنةرةتى (اعظهدات عالطريان عاالسظسية) كة تيايدا بةرثرسياريَتى
طويَزةرةوةى ئامسانى (الناقل اجلوي) و ثةيوةندى بة رِيَوان ئةوانةى لةسةر زةوين ئةطريَتةوة.
هةروةها ئةم ثةميان نامانة دةبن بة بناغة تاي ةت بة ديارى كردنى مافةكان لةسةر فرِؤكة بؤ
بةطةرخستنى نيَودةولَةتى (التشغيل الدولي) واليةنة ياسايةكان بؤ طواستنةوةى كاآلى ناوةكى
(النقل اجلوي للمواد النووية) و ئةو بابةتانةى كة ثةيوةندى هةية .
لةبةر ئةوةى فرؤشتنى بليت و دةركردنى مةنةفيَستى كارطؤ بة ريَكةوتن ئةذميَريَت لة نيَوان
كؤمثانياى فرِين و داواكاردا ( ريوان بيت يان كؤمثانيا بيت) لةبةر ئةوة ثيَويستة جؤرى ئةو
ريَكةوتنة بةثآى ياسابيَت و لةطةلَ هةموو اليةنة ياساى يةكانى جيهاندا بطوجنيَت .
كؤنفرانسةكانى مجوجؤلَى ئامسانى اياتا :
 هةر ووآلتيَ ك سةروةرى رةهاى هةية بةسةر كايةى ئامسانى سةرووآلتةكةى و لة ذيَر ضاوديَرىتةواوى خؤيداية و سةربةستة لة دانانى ئةو نرخانةى كة وةرى ئةطريَت لة ئةجنامى تآثةربوون و
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بةكارهيَنانى ئامسانةكةى لةاليةن فرؤكةى كؤمثانيايةكى ترى طواستنةوةى ئامسانيةوة بةآلم ئةو
نرخ و كرآيانة ثيَويستة بةثآى ريَكةوتنى نيَودةولَةتى بسةثيَنريَت .
طومانى تيَدانية دانانى ئةو نرخ و كرآيانة لةبةرذةوةندى ووآلتةكةدا ية راستةوخؤ يان نا
راستةوخؤ.
دةولَةتان بة كؤ هاورِان لةسةر ئةوةى دانانى نرخ و كرآ بابةتيَكى طرنط و ئالَؤزة ،وة بؤ
رووبةرووبونةوةى بارودؤخى ناجيَطريى جيهان لة بوارى بازرطانى ثيَويستة ئةو بابةتة بةثآى
ريَكةوتنى تيَودةولَةتى بيَت كة بة ثلةى يةكةم لة ريَطةى كؤنفرانسى نيَودةولَةتى اياتا دا ريَك
دةخريَت و ئةجنام ئةدريَت  ،ئةو ريَكةوتنانة دةضنة بوارى جآبةجآكردنةوة دواى ثةسةندكردنى
لةاليةن حكومةتةكانةوة.
 جيهان لةاليةنى كارطيَرى اياتا وة دةكريَت بةسآ بةشةوة هةر بةشيَك كؤنفرانسى تاي ةتى خؤىهةية .
 ناوضةى رؤذئاواى زةوى و طرينالند و دورطةى هاواى  ،مةلَ ةندى ئةو ناوضةية شارى نيَؤركة. ناوضةى ئةوروثا و ئةفريقا و رؤذهةآلتى ناوةراست و ايران  ،مةلَ ةندةكةى ثاريسة. ناوضةى ئاسيا و ئوسرتاليا و دورطةى ثاسظيك  ،مةلَ ةندةكةى سنطافورةية. هةردةزطايةك خاوةنى يةك دةنطة لةو كؤنفرانسانةدا و دةزطاكان بة كؤى دةنط ئةطةنة برِيار وريَكةوتن و هةر دةزطايةكيش مافى رةفزى هةية بآ رةضاوكردنى قةبارةى دةزطاكة.
ئةم كؤنفرانسانة بؤيان هةية رامنايى و ئامؤذطارى لة ليكنةكانى اياتا وةربطرن  ،بةآلم ئةم
كؤنفرانسانة لةهةر كاريَك كةئةيكةن لةبةردةم حكومةتةكاندا بةرثرسيارن.
زؤربةى ئةو كؤنفرانسانة و كاريكى وايان كردوة حكومةتةكان ثابةندبن بة برِيارةكانيانةوة وة
لة ئةجنامدا برِى كريكان لة سنورى ئابورى ثةسةندكراودا بيَت و زيان بة كؤمثانياكان و
جةماوةر نةطةيةنيَت هةروةها ئةو كؤنفرانسانة زؤرجار توانيويانة نرخةكانى طواستنةوة
دابةزيَنن و بري وبؤضونى تازة و نويآ بهيَنة كايةوة لةسةرجةم ناوضةكانى جيهاندا.
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طرنطي اياتا لةم دؤخةى ئيَستادا:
اياتا كارةكانى خؤى ضرِكردؤتةوة لة ذمارةيةك بواردا وةك ذينطة  ،رةسم (باج)  ،ريَكةوتنى
مؤنرتياىل تازة كة جيَطاى سيستمى وارسؤى كؤنى طرتؤتةوة دةربارةى سنورى بةرثرسياريَتى
طؤيزةرةوةى طواستنةوةى ئامسانى (الناقل اجلوي) و سةالمةتى ئامسانى (السالمة اجلوية) ( بؤ ئةم
بابةتةش دةتوانريَ ت بطةريَنةوة بؤ ثاشكؤى ريَكةوتن نامةى يةك خستنى هةندآ بنةماكانى
طواستنةوةى ئامسانى نيَودةولَةتى ).
ضاالكى يةكانى اياتا بؤ دابني كردنى ثيَويستى يةكانى طواستنةوةى ئامسانى :
لةطةلَ طةشةسةندنى مجوجؤلَى ئامسانى و داواكارى زياتر لةسةر سةفةركردن بة فرِؤكة IATA
شان بة شانى ئةو ثيَويستيانة برةوى داوة بةضاالكية هونةريةكانى كة لةم بوارانةى خوارةوةدا
دةرئةكةويَت:
 .5دانانى سيستم و ئاميَرى ئةلكرتؤنى بؤ رايى كردنى طةشتةكان لة ناو فرِؤكةخانةكاندا لةطةلَ
دانانى سيستمةكانى ثةيوةندى كردن (. )Communication Systemes
 .5كاركردن لة بوارى ئةندازةي فرِؤكةوانى و ثةيوةندى يةكانى لة طةلَ ذينطة  ،هةروةها بايةخ
دان بة ثالنةكانى اياتا لة بوارى كةم كردنةوةى كاريطةرى ذاوةذاو و هةآليسانى طازى
(االنرعظث الغازي) لة فرِؤكةخانةكاندا.
 .9بةطةرخستنى فرِؤكةكان و ريَطاكانى بيمةى سةالمةتى فرِين.
 .9ضاوديَرى ثزيشكى بؤ ريَكارةكانى تةندروستى دةستةى فرِؤكةوانةكان و ئاسانكارى بؤ ئةو
ريَوانةى كة ثيَويستيان بة يارمةتى تاي ةت هةية (خاوةن ثيَداويستى تاي ةت).
 .1ئةو ئاسانكاريانةى كة لةبةردةستداية بؤ رايى كردنى كاروبارى ريَوا و كاآل و مشةك لة
فرِؤكةخانةكان بة تاي ةت كاروبارى ثاسثؤرت (نيشينطة) و طمرك.
 .0ريَكارةكانى ئاسايش بؤ ثاراستنى ريَوان و كاآل و مشةكة كانيان بة نةهيَشتنى روودانى كارى
فراندنى فرِؤكةكان ( )Hijackingيان هةر كاريَكى ناياسايى و ريَطةثيَنةدراوى تر.
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 اياتا توانيويَتى راويَكى طوجناو بدات لة بوارى دروست كردنى فرِؤكةكان و سيستمة نويَكان وضارةسةركردنى زانيارية ئةلةكرتؤنيةكان وة هةروةها لةبوارى ريَطاكانى فرؤشنت و بة بازاركردنى
فرِؤكةكان.
 لةو كاتةى ضاالكى ية تريؤرستى يةكان و فرِاندن و دةست ةسةراطرتنى فرِؤكةكان زيادى كردووة IATAاياتا هاوكار بووة بؤ طةشةسةندن و ثيَشخستنى ريَكةوتنة ياسايى يةكانى مؤنرتيالَ.
 هةروةها  IATAاياتا ي ارمةتى دانانى بنةما و بناغةى ئةو ثةيام و نامانةى داوة كة لة نيَوانكؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى ئالَوطؤردةكريَت.
 IATAاياتا بايةخى بةو ياسايانة داوة كة لةسةر بنةمايان طواستنةوةى كةرةستة
قةدةغةكراوةكان ئةجنام دةدريَت بؤ دةستةبةركردنى طواستنةوةيةكى بآ كيَشة و ئارام بؤ ئةو
كةرةستة قةدةغةكراوانة.
  IATAاياتا كارى كردووة بؤ ثيَش خستنى ئةو ياسايانةى كة بةهؤيانةوة ئاذةلَى زيندوودةطويَزريَتةوة بة فرِؤكة.
 CODEى (هيَما) ى فرِؤكةخانةكان بةثآى IATA
يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ طواستنةوةى ئامسانى  IATAبؤ ناسينةوةى هةر فرِؤكةخانةيةك
هيَمايةكى تاي ةتى (  ) CODEديارى كردووة كة دةناسريَتةوة و جياوازة لة فرِؤكةخانةيةكى
تر  ،لة هةموو جيهاندا هيَماى هةر فرِؤكةخانةيةك لة سآ ( )9ثيت ثيَك هاتووة  ،بةكارهيَنانى
ئةم هيَماية بة برِيارى اياتا ذمارة ( )509هاتوة  ،ئةو هيَمايانة لة رابةرى (بآلوكراوةى) هيَماكانى
كؤمثانياكانى فرِؤكةوانى (دليل رموز شركات الطريان) كة أياتا دةرى دةكات بآلوكرايةوة.
لةسالَى ( )5491بؤ يةكةم جار هيَماى فرِؤكةخانةكان بةكارهات لة كاتيَكدا ثيَش ئةو دةمة
فرِؤكةوانة ئةمريكى يةكان هيَماى دوو ( )5ثيتيان بةكاردةهيَنا بؤ فرِؤكةخانةكان دواى ئةوة
هيَماكة بوو بةسآ ( )9ثيت.
ئةو هيَمايةى كة باس كرا لة سآ ( )9ثيتى يةكةمى ئةو شارة ثيَك ديَت كة فرِؤكةخانةكةى تيا
دروست كراوة بؤ منوونة:
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بؤ فرِؤكةخانةى سةنطافورا
بؤ فرِؤكةخانةى مةكسيكؤ
بؤ فرِؤكةخانةى ئةستن ولَ

(SIN = )Singapore
()Mexico

=MEX

()Istanbul

= IST

بؤ فرِؤكةخانةى هؤنط كؤنط
وة ئةطةر دوو شار هةبوون بةهةمان ناو ئةوكات دوو هيَماى جياوازيان بؤ دائةنريَت  ،زؤر كاتيش
روو دةدات فرِؤكةخانةيةك دروست دةكريَت جيَطاى فرِؤكةخانةيةكى كؤن ئةطريَتةوة لة هةمان
شاردا لةو كاتةدا هيَماى فرِؤكةخانة نوآ كة لةطةلَ ناوى شارةكة ناطوجنيَت بؤية ثيَويستة هيَماى
نوآى بؤ دةست نيشان بكريَت.
(HKO= )Hong Kong

بؤ منونة ناوضةى واشنطن سآ فرِؤكةخانةى تيَداية ثيَويستة هيَماكانيان جياواز بيَت تةنانةت
لةناوى شارةكةش ,هةروةها بؤ ناوضةى لندن كةزياد لة سآ فرِؤكةخانةى تيَداية بة هةمان شيَوة
هيَماكانيان جياوازن لة ناوى شارةكة.
ثيَوستة لةم بوارةدا بشزانني كة بةريَوةبردنى فرِينى ئةمريكى ( )FAAكة دةزطايةكى تاي ةتى
سةربةخؤى ئةمريكى طةورةية بةرثرس و سةرثةرشتيارى بوارى فرِؤكةوانية لة كيشوةرى
ئةمريكا خؤى هيَماى تاي ةتى بؤ فرِؤكةخانةكان هةية كة هةنديَكيان جياوازن لةو هيَمايانةى كة
اياتا بةكاريان دةهيَنيَت.
لةاليةكى ترةوة ريَ ئةكةويَت ناوى شارةكة بطؤردريَت بةناوى تازة بةآلم فرِؤكةخانةكة ثاريَزطارى
ناوى شارة كؤنةكةى كردووة بؤ منونة شارى (بؤم اى ) لة هندستان ناوةكة طؤردراوة بة (مؤم اى)
بةآلم هيَماى فرِؤكةخانةكة هةر بة ناوى شارة ميكووييةكةى ماوة كة ( )BOMة.
فرِؤكةخانةكانى نيوزلندة ثيتى ( )Zيان هةلَطرتووة بؤ ناسينةوةيان لة فرِؤكةخانةكانى ووآلتانى
تر كة ناوى هاوشيَوةيان هةية.
هيَماى (كؤدى) كؤمثانياكانى فرِين بةثآى اياتا ( :)Airline Designator
وةكو باس كرا اياتا كؤكةرةوةى كؤمثانياى ه َيلَة ئامساني يةكانى طواستنةوةية  ،بؤ ناسينةوةى
كؤمثانياكان اياتا هةمان شيَوةى هيَماى فرِؤكةخانةكان هيَماى تاي ةتى بؤ هةر يةكيَك لة
ئةندامةكانى داناوة .
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اياتا بؤ هةر كؤمثانيايةك دوو ثيتى ديارى كردووة و ئةو هيَماية هةرسالَى دوو جار لة
بآلوكراوةكانى اياتا دا بآلودةكريَتةوة ئةو هيَماية بؤ مةبةستى بازرطانى بةكارديَت بؤ زانينى
خشتةى طةشتةكان و شويَن طرتن (حجز)  ،بليتى سةفةر  ،شتى تر.
اياتا بؤ ديارى كردنى هيَماى كؤمثانياكان سوودى وةرطرتووة لةو هيَمايانةى كة ريَكخراوى فرِينى
شارستانى  ICAOسالَى  5495ديارى كردووة بؤ هةر كؤمثانيايةك وة هةر هيَمايةكيش ثيَك هاتووة
لة دوو ثيت.
بؤ زانيارى خويَنةر اياتا ثابةندة بة ثةيرةوى كردنى سةرجةم ريَكار و ريَنمايى و ياساكانى
ريَكخراوى  ICAOلة بوارى جآبةجآكردن و كاروبارةكانى كؤمثانياكان ثةيوةست بة سةالمةتى
ضاوديَرى ئامسانى و ثزيشكى و ئاسايش  .....هتد.
هيَماى (كؤدى) فرِؤكةخانة بةثآى ريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى ICAO

ريَكخراوى  ICAOبؤ هةر فرِؤكةخانةيةك لة جيهاندا هيَمايةكى تاي ةتى ديارى كردووة بؤ
ناسينةوةى فرِؤكةخانةيةك لة فرِؤكةخانةيةكى تر  ،ئةو هيَماية لة ضوار ثيَيت ثيَك هاتووة  ،ئةو
هيَمايانة لة نوسراويَكدا كة ريَكخراوةكة دةرى دةكات لة ذيَر ناونيشانى (بةلَطةى  – 5451هيَماى
فرِؤكةخانةكان)  ،ئةو هيَماية لةاليةن يةكةكانى ضاوديَرى ئامسانى يةوة
( )Air Traffic Controllerبةكاردةهيَنريَن هةروةها بةكار ئةهيَنريَت لة بةشة ثةيوةندى
دارةكانى ( )Operationى كؤمثانياكانى ه َيلَة ئامسانى يةكان كة ثةيوةنديان هةية بةثالنى
طةشتةكانةوة (.)Flight Plan
ئةو هيَمايانةى كة  ICAOبةكاريان دةهيَنيَت جياوازة لةو هيَمايانةى كة  IATAبةكارى
دةهيَنيَت هيَماكانى  IATAلة ( )9ثيت ثيَك ديَت بةكارديَت بؤ ريَكخستنى خشتةى طةشتةكان ،
شويَن طرتن (حجز)  ،زانيارى يةكان  ،كاآلو شتومةك.
بؤ منوونة هيَماى فرِؤكةخانةى لندن (هيثرؤ) بةثآى اياتا ( )LHRة بةآلم هيَماى فرِؤكةخانةكة
بةثآى  ICAOبة  EGLLدانراوة  ،وةكو ديارة هيَماى اياتا لة ناوى فرِؤكةخانةكة يان ئةو
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شارةى كة فرِؤكةخانةكةى تيَداية داتاشراوة بةآلم هيَماكانى ريَكخراوى  ICAOلة ناوى ناوضةكة
يان ووآلتةكة وة داتاشراوة .
دابةش كردنى هيَماى فرِؤكةخانةكان بةثآى ريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى :
بة ثيَضةوانةى هيَماكانى ئاذانسى اياتا ثيَكهاتةى هيَماكانى فرِؤكةخانةكان لة ريَكخراوى ICAO

رةهةنديَكى ناوضةى (طظبع عاقىيمم) هةية و لة ( )9ثيَت ثيَك ديَت بة شيَوةيةكى طشتى ثيتى
يةكةمى تاي ةتة بة كؤمةلَيَك ووآلت (ناوضة) يان كيشوةر يان ووآلتيَك ئةطةر ئةو ووآلتة طةورة
بيَت وةك ئةمريكا يان كةنةدا يان ئوسرتاليا  ،ثيتى دووةم تاي ةتة بة ناوى ووآلتةكة لةو
ناوضةيةدا و هةر دوو ثيتى كؤتايشى تاي ةت بؤ ناسينةوةى فرِؤكةخانةكة.
* فرِؤكةخانةكانى ئةورثا بةثيتى ( )Eكة يةكةم ثيتى ( )EUROPEة وسآ ثيتةكةى تر
بةثآى ووآلتةكةية.
منوونة  :فرِؤكةخانةى لةندةن (هيثرؤ) هيَماكةى ( /)EGLLثيتى يةكةم لة ضةثةوة ( )Eتاي ةتة
بة ناوضةى ئةوروثا ( )EUROPEثيتى دووة لة ضةثةوة ( (Gلة ناوى ووآلتةكة ( Great
 )Britainوةرطرياوة دوو ثيتى كؤتايى ( )LLئاماذةية بؤ لةندةن  /هيثرؤ.
ئةمة ئةوة دةطةيةنيَ كة فرِؤكةخانةكانى ئينطلتةرا بة دوو ثيتى ( )EGدةست ثآ دةكةن ،
فرِؤكةخانةكانى فةرةنسا بةثيتى ( ، )LFفرِؤكةخانةكانى رؤذهةآلتى ناوةراست بةثيتى ()O
دةست ثآ ئةكةن و بة دوايدا ثيتى ناسينةوةى ووآلتةكة ديَت بةآلم هةندآ جاريش وا ثيَويست
ئةكات كة لةو بنةمايةش دةربضني.
بؤمنونة :فرِؤكةخانةكانى ئيَران بةثيتى تاي ةت بة ناوضةى رِؤذهةآلتى ناوةراست كة ثيتى ()O
ية دةست ثآ ئةكات كؤدةكةى سةرةتاكة ى دةبيَت بة ( )OIبة هةمان شيَوة فرِؤكةخانةكانى
عيَراق بةثيتى ( )Oدةست ثآ ئةكات بةآلم ثيتى دووةم ئةبيَت بة ( )Rنةك ( )Iضونكة ( )Iبؤ
فرِؤكةخانةكانى ئيَران بةكارهاتووة  ،بؤية هيَماى فرِؤكةخانةكانى عيَراق ئةبيَت بة ()OR
بؤ منوونة :فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى هيَماكةى لة (  )ICAOدةبيَتة (، )ORSU
( )SUدوو ثيتى ناوى شارى سليَمانى ية ( ، )Sulaimanyaفرِؤكةخانةى هةوليَر (,)ORER
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( )ERدووثيتى ناوى شارى هةوليَرة بة ئينطليزى ( )Erbilو فرِؤكةخانةى بةغداد ( )ORBGو
هةروةها.
ئةطةر بؤ زانيارى زياتر سةير بكةين هيَماى فرِؤكةخانةى لةندةن  /هيثرؤ لة LHR = IATA

بةآلم هيَماى هةمان فرِؤكةخانة لة (  EGLL = )ICAOدةبينني جياوازيةكى زؤر هةية ئةم
جياوازية تةنها بؤ ئةوةى دووبارة هيض هيَمايةك بةكار نةيةتةوة.
بةهةمان شيَوة بؤ فرِؤكةخانةكانى ئيَران و عيَراق دوو ثيتى ( )Rبؤ عيَراق و ( )Iبؤ ئيَران
بةكارهاتوون بؤ جياوازى لة نيَوان هةردوو ووآلتةكةدا كة هةريةكةيان بةثيتى ( )Iدةست ثآ

ئةكةن (.)IRAQ(، )IRAN
لةكاتى نةبوونى هيَماى فرِؤكةخانةكة وةكو لةهةندآ فرِؤكةخانةى بضوكدا ئةو كاتة هيَماى
( )ZZZZلة ثالنى طةشتةكةدا بةكارئةهيَنريَت.

نةخشةى دابةش بوونى هيَماى فرِؤكةخانةكان لة ناوضةى رِِؤذهةآلتى ناوةراست بةثآى ريَكخراوى
ICAO
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ناو وشويَنى فرِؤكةخانةكانى عيَراق ( شارستانى و سةربازى) و هيَماكانيان
Civil airports

ICAO Code

IATA Code

Airport Name

شويَن يان ناوى فرِؤكةخانة

Al Bakr

ORBD

Balad south esat airport

AL Iskandairyah

ORAIFF

AL Iskandairyah Airport

Ubaydah Bin Al Jarrah
Airport
Al Najaf

Ubaydah Bin Al
Jarrah Airport
ORNI

AL Numaniyah

ORAN

Baghdad

ORBI

Bashur

ORBR

Ubaydah Bin Al Jarrah
Airport
Al Najaf International
Airport
An Numaniyah An
Numaniyah
Baghdad International
Airport
Bashur Airport

Basra(Basrah)

ORMM

BSR

Erbil(Arbil)

ORER

EBL

Jalibah

ORJA

Kirkuk

ORKK

KIK

Kirkuk Airport

Mosul

ORBM

OSM

كركوك
موصل

Qasr Tall

ORQT

Mousl International
Airport
Qasr Tall Airport

Qayyarah

ORQW

Qayyarah West Airport

Sulaimanyah(Silemani) ORSU

NJF

BGW

ISU

Basra International
Airport
Erbil International
Airport
Jalibah south esat airport

Tikrit

ORTK

Sulaimanyah
International Airport
Tikrit East Airport

Tikrit

ORTS

Tikrit South Airport

Umm Qasr

ORUQ

Umm Qasr Airport
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)ئةل بةكر (بةلةد
ئةسكةندةرية
)كوت (عوبيدة كورى جراح
نةجةف
نعمانية
بغداد
باشوور
بةسرة
ئةربيل – هةوليَر
جالي ة

قةسر تةل
قةيارة
سليَمانى
رِؤذهةآلتى تكريت
خوارووى تكريت
ئوم قةسر

فرِؤكةخانةى سةربازى
هيت (بنكةى ئامسانى ئةسةد)
تةةةةةةةاجى (بنكةةةةةةةةى ئامسةةةةةةةانى
تةقةدوم)
تاجى (بنكةى ئامسانى تةليل)
ناصرية (بنكةى ئامسانى تةليل)
تةلةعفةر
تكريت  -كةمثى سثايكةر
بغداد (بنكةى ئامسانى اثنم )

Airport Name

IATA Code

ICAO Code

Military airports

Al Asad Airbase

ORAA

Hit

Al Taqaddum Airbase

ORAT

Habbaniyah

Al Taji AAF

ORTI

Al Taji

Ali Airbase(formerly
Tallil Airbase
Tall Afar AAF

ORTL

Nasiriyah

ORTF

Tall Afar

Camp Speicher

ORSH

Tikrit
Baghdad

Muthenna Airbase

هيَماى كؤمثانياكان بةثآى ريَكخراوى :ICAO
هةمان شيَوةى فرِؤكةخانةكان لة ريَكخراوى  ICAOبؤ هةر كؤمثانيايةكى ه َيلَى طواستنةوةى
ئامسانى هيَمايةكى تاي ةتى ديارى كراوة ,سالَى  5495ئةو هيَمايانة بؤ كؤمثانياكان ديارى كراوة
لةسةرةتادا هيَماكان بة دوو ثيت دروست كرابوو بةآلم لةبةر زيادبوونى كؤمثانياكان طؤردرا بةسآ
ثيت و لةسةرةتاى هةشتاكانى سةدةى رابووردوو بآلوكرايةوة.
هيَماى ئةو كؤمثانيانةى كة  ICAOديارى كردوون لة بآلوكراوةى ذمارة (  )8888دا
بآلوكراوةتةوة (  )ICAO Document 8888لة ذيَر ناونيشانى هيَماكانى ئاذانسةكانى
بةطةرخستنى فرِؤكةخانةكان ( .)Designator For Aircraft Operating Agencies
هةندآ هيَما هةية ناكريَت بةكاربهيَنريَت وةكو (  )SOSكة كؤدة بؤ داواكردنى يارمةتى بؤ
فرياكةوتن لة كاتى (  )Emergencyو هةروةها ناكريَت هيَماكان كة بةثيتى ) (Y,Zبةكار
بهيَنريَن ضونكة ئةو ثيتانة تاي ةت كراون بؤ اليةنة مرييةكان (حكوميةكان ) وةكو دةسةآلتى
فرِؤكةخانةكان و هيَماى ) (YYYYش بةكار ئةهيَنريَت بؤ ئةو كؤمثانيانةى كة هيَماى IATA
يان هةية.
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ناوى ووآلت

ناوى فرِؤكةخانة

هيَماى فرِؤكةخانة 9
ثيت اياتا

ناوى شار

هيَماى فرِؤكةخانة 9
ثيت ئيكاو

LCA

LCLK

CAI

HECA

ORY

LFPO

DUS

EDDL

FRA

EDDF

ATH

LGTA

THR

OIII
OJAI

قربص

الرناكا

الرناكا

مصر

قاهريةى نيَودةولَةتى

قاهرية

فةرةنسا

ئؤرىل

ثاريس  -ئؤرلي

ئةلَمانيا

دسلدؤرف

دسلدؤرف

ئةلَمانيا

فراكفؤرت

فراكفؤرت

يؤنان

ئةثينظ

ئةثينظ

ئيَران

ميهراباد

تاران

ئةردةن

مةليكة عةلياء

عةممان

AMM

ل نان

بريوت

بريوت

BEY

OLBA

توركيا

ئةستةن ولَ

ئةستةن ولَ

IST

LTBA

بريطظنيظعع

هيثرؤع

لةندةن  -هيثرؤ

LHR

EGLL

واليةتةكانى
ئةمريكا

جؤن – ئيف – كةنةدى

نيو يورك

JFK

KJFK

خشتةى دابةش كردنى كؤدى هةندآ لة فرِؤكةخانةكان بةثآى ICAO ، IATA

اياتا و راسثاردةكانى ريَكخراوى : ICAO
يةكيَتى نيَودةولَةتى طواستنةوةى ئامسانى ثابةندة بة ثةيرةوكردنى سةرجةم ريَنمايى ريَكار و
راسثاردةكانى ريَكخراوى فرِينى شارشتانى نيَودةولَةتى سةبارةت بة سةالمةتى و ئاسايشى
فرِؤكةوانى و فرِؤكةكان  ,بة بةردةوامى هاوكارى و هةماهةنطى دةكات لةطةلَ تةواوى ريَكخراو و
كؤمةلَة و دام و دةزطا نيَودةولَةتيةكان كة ثةيوةندى دارن بة فرِينةوة .
لةبةر رؤشنايى كاريطةَرى ئةو رووداوانةى كةلةم دوايةدا بةسةر فرِؤكةكاندا هات بة تاي ةتى وون
بوونى فرِؤكة ماليزيةكة لةسةر زةرياى هندى ,ئةوةبوو رؤذى  5151/5/1اياتا بةطةرمى خؤشحالَى
دةربرِى بؤ ثابةند بوون بةو ريَنمايانةى كة ريَكخراوى  ICAOلة مؤنرتيال دةرى كرد سةبارةت
بة بةدواكةوتن (متابعة) بؤ فرِؤكةكان لة كاتى فرينياندا لةبةر رؤشنايى كؤنطرةى دووةمى
سةالمةتى لةسةر ئاستى جيهان كة  ICAOريَكى خست بوو و ئاماجنةكةشى ئةوة بوو كة دام و
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دةزطا كان ثةلةبكةن لةكاركردن بؤ ثةسةندكردنى ثيَوةريَك لةسةر بنةماى بة دواكةوتنى (متابعة)
نيَودةولَةتى بؤ فرِؤكة بازرطانيةكان بةمةرجآ هةموواليةنةكان كؤك بن لةسةر بنةماكان.
اياتا لةسةر زارى بةرِيَوةبةرى طشتى جآبةجآكارةكةى راى طةيان كة وةرطرتنى وةها هةنطاويَك
دةبيَتة مايةى دةستةبةركردنى بةردةوامى دةرئةجناميَكى سةركةوتوو بؤ طواستنةوةى ئامسانى
ئةوةندةى ثةيوةندى بةحكومةتةكانةوة هةبيَت بؤ باش كردنى سةالمةتى لة ريَطاى هةماهةنطى و
كاركردنى نيَودةولَةتى .
ئةم راسثاردانة زياتر دلَنيايى ئةدات بةو كةسانةى كة دةيانةويَت سةفةر بكةن و نامةيةكة بؤ
دلَنياكردنةوةى هاوآلتيان كة سةالمةتى لة ريزى ثيَشةوةى هةنطاوةكانة.
ريَكخراوى  ICAOراى طةيان كة ثيَويستة هةموو فرِؤكةيةك كة لة ئامساندا ئةفريَت هةموو 51
خولةكيَك شويَن و ثيَطةى خؤى رابطةيةنيَت بة تاي ةت لة ناوضة دورةكاندا كة مةوداى ضاوديَرى
ئامسانى داى ناثؤشيَت.
ليكنةيةكى تاي ةت لة  IATAبؤ بةوداكةوتنى (متابعة) فرِؤكةكان لة راثؤرتةكةياندا نيشانيان
داوة كة بةدواكةوتنى (متابعة) فرِؤكةكان لة ريَطاى تةكنةلؤجياى نوآى بةردةست لةسةر دةريا و
زةوى و ناوضةدورةكان دةكريَت بكريَت و بة هؤي ئةو ريطايانةوة دةتوانريَت لة ئايندةدا رؤلَى
طرنط ب ينريَت.
كؤنطرةى ناوبراو راى سثارد ئةو هةنطاوة بطرييَتة بةر بةآلم داواكة زؤرةملى (ملزم) نية بة واتا
كؤمثانيا نيَودةولَةتى يةكان دةتوانن ئةو راسثاردةية خؤيان جآبةجآى بكةن بة بة كارهيَنانى
ئةو تةكنيك و توانايانةى كة لةبةردةستاداية بةو شيَوازةى كة بؤيان دةلويَت.
ايات ا جةختى كردةوة كة هةنديَك لة كؤمثانياكان لة تواناياندا هةية كة بة دواكةتنى (متابعة)
فرِؤكةكانيان بكةن ئةمةش هةنطاويَكى دلَخؤش كةرة كة كؤمثانياكان خؤيان بتوانن بة دواى
فرِؤكةكانيان بكةون و شويَنة كانيان ديارى بكةن.
لة ئةجنامدا و بة هاوكارى هةموواليةك دةتوانريَت بطةينة ضةند دةرئةجنام و هةنطاويَكى ثيَويست
بؤ ئةجنام دانى بة دواكةوتن و شارةزايى كردةيى (اخلربة الفعلية).
اياتا جةخت دةكاتةوة لةسةر ئةوةى كة طةش ينة لة كاركردن لةطةلَ رِيَكخراوى  ICAOبؤ
دؤزينةوةى ضارةسةرى كاريطةر و بةردةوام كة كاريطةرى نةريَنى نةبيَت لةسةر سةالمةتى
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هةروةها ثشتطريى  ICAOئةكات بؤ ئةو ريَكارانةى كة ثةيرِةوئةكريَن بؤ هةلَسةنطاندنى
جآبةجآكردنى كاروبارةكانى ئيَستا و زياد كردنى برِطةى ضاكسازى لةاليةن كؤمثانياكانى
طواستنةوةى ئامسانى و فرِينةوة بؤ بوارى ثيَشكةش كردنى خزمةت طوزارى كةشتيةوانى ئامسانى
(خدمات املالحة اجلوية) و ثرؤسةكانى طةرِان و رزطاركردن ( . )Search & rescu
ئةوةى ثيَويستة بوتريَت لة شارى مؤنرتيال  -كةندا – لة ماوةى  5151/ 5/ 1 – 5كؤنطرةى
دووةمى سةالمةتى لةسةر ئاستى جيهان لةاليةن ريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانيةوة
بةسرتا.
 بةرِيَوةبةرى طشتى  IATAرشدة لةسةر ئةوةى كة سةالمةتى ئامسانى لة رِيزى ثيَشةوةىاسرتاتيجى يةكيَتى طواستنةوةية بة تاي ةتى بؤ كةم كردنةوةى رووداوى فرِؤكةكان بؤ نيوة بة
هاتنى سالَى  5159بة بةراورد بةسالَى  5441ئةم كةم كردنةوةيةش ئاماذةيةكى سوود بةخشة بؤ
ئايندةى طواستنةوةى ئامسانى .
 لةو باسانةى كة لة سةرةوة باسكرا دةركةوت ئةطةر يةكيَتى نيَودةولَةتى طواستنةوةى ئامسانى IATAنةبواية نةئةتوانرا ه َيلَة نيَودةولَةتيةكانى طواستنةوةى ئامسانى بة ئارامى و ليَهاتويى
بةطةرخبراناية وةكو كة ئيَستا كار ئةكةن.
لة راستيدا جيهان لة ماوةيةكى كورتدا توانى ئةو بةربةستانة تآثةريَنيَت كة لة ئةجنامى سيستمة
جياوازةكانى دراو وجياوازى زمان وسيستمى بازرطانى هةبوون لة ثيَناوى طةشةدان و بايةخدان بة
بوارى ئابورى وآلتان بؤ بوارى طواستنةوةى ئامسانى بةريَطايةكى ئارام و ئاسايش و ريَك و ثيَك بؤ
بةرذةوةندى طةالن.
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بانطةوازى ناسينةوةى فرِؤكةكان (: )Aircraft Call sign
بؤ ناسينةوةى فرِؤكةكانيان لةاليةن يةكةكانى ضاوديَرى ئامسانيةوة ( Air Traffic Controller

 )unitsكؤمثانياكان بانطةوازى ناسينةوةى فرِؤكةكانيان ( )Aircraft Call signبةكار ئةهيَنن ،
بانطةوازى ناسينةوةى فرِؤكة بةثآى ثاشكؤى ذمارة  51ى ريَكخراوى  ICAOفةسلَى دووةم
( )Annex 10بةم جؤرةى خوارةوة هاتووة.
لة هيَماى كؤمثانيا بةثآى ريَكخراوى  ICAOبة ( )9ثيت  +ذمارةى طةشتةكة ثيَك هاتووة
بؤ منوونة فرِؤكةى (( )KLMه َيلَى ئامسانى هؤلَندى) ذمارةى طةشتةكةى ( )091بةشيَوةى ( KLM
 )645ئةنوسريَت و هةروةها  ، ...........لةطةلَ رةضاوكردنى ئةوةى كة هةرسآ ثيتى يةكةمى
هيَماكة جيَطرية و ناطؤردريَت بةآلم ذمارةى طةشتةكة بةثآى فرِؤكةخانةى مةبةست دةطؤريَت.
هةندآ جار روودةدات دوو فرِؤكة ذمارةى هاوشيَوة يان نزيك بةكاردةهيَنن بؤ منونة ( KLM
 )KLM 649( ، )645ئةم جؤرة بانطةوازانة دةبيَتة هؤى سةرليَشيَواندنى ضاوديَرى ئامسانى و
كابتين فرِؤكةكة لةم كاتةدا  Air Traffic Controllerضاوديَرى ئامسانى بؤي هةية داوا لةيةكيَك
لة كابتنةكان بكات بانطةوازى فرِؤكةكة بطؤريَت بةثآى ويستى ضاوديَرى ئامسانى بة شيَوةيةكى
كاتى تا كؤتايى هاتن بةو حالَةتة ديَت.

ضاوديَرى ئامسانى هيَماى بانطةوازى ثةيوةندى بةكار ئةهيَنيَت لةطة َل فرِؤكةكانى ناوضةى بةرثرسيارى
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كؤبونةوةى ساآلنةى حةفتا هةمينى رِيَكخراوى أياتا
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تكتى طةشتكردن بة فرِؤكة :
تكتى طة شتكردن بةلَطةيةكة كؤمثانيايةكى فرِؤكةوانى (كؤمثانياى طواستنةوةى ريَوان) دةرى
دةكات بةثآى رِيَنمايى يةكانى ( )IATAبؤ دلَنيا بوون لةوةى كةسيَك كورسى يةكى (جيَطايةك)
ى طرتووة لة ناو فرِؤكةكة  ،ئةم بليتة دوايى بةكاردةهيَنريَت بؤ وةرطرتنى كارتى سةركةوتن بؤ
فرِؤكةكة لة فرِؤكةخانة (. )Boarding pass
دوو جؤر بليتى سةفةر هةية يةكةميان جؤرة كؤنةكةية كة ثآى دةلَيَن (بليتى كاغةزى) ( Paper
 )Ticketوة جؤرى دووةميان كة لة ئيَستادا زؤر بة فراوانى بةكارديَت ثآى دةلَيَن بليتى
ئةلكرتؤنى ( )Electronic Ticketوة بة كورتى بة ( ) e-Ticketناسراوة.
جؤرى يةكةم دةبيَت لة يةكيَك لة نوسينطةكانى ه َيلَى ئامسانى يان هةر نوسينطةيةكى ريَطةثيَدراو
بربدريَت يان بكرِدريَت بةآلم جؤرى دووةم دةكريَت لة ريَطةى ئنتةرنيَتةوة و لة ريَطةى ويب سايتى
كؤمثانياكةوة دابةزيَنريَت وة وةربطرييَت.
بةثآى رِيَنمايى يةكانى ( )IATAدةبوو جؤرى يةكةم لة مانطى حوزيرانى  5118بةكارنةهاتاية
بةآلم تا ئيَستا هةندآ لة ه َيلَةكان هةر بةكارى دةهيَنن وةك ه َيلَى ئامسانى عيَراق.
ئةو بليتة بةكار دةهيَنريَت بؤ سةفةر كردن لةسةر ئةو ه َيلَةى ىلَ ى برِاوة بةآلم دةشكريَت لةسةر
ه َيلَيَكى تر سةفةرى ثآ بكريَت ئةطةر ريَكةوتن لة نيَوان ئةو دوو ه َيلَةدا هةبيَت.
هةروةها سةبارةت بة كاتى كؤتايى كاركردن يان سةفةركردن بة بليتةكة دوو جؤرة:
جؤرى يةكةم  :بليتى كراوةية واتا كات يا رؤذى كؤتايى سةفةرةكة ديارى نةكراوة ثآى دةلَيَن

( .) Open Ticket

جؤرى دووةم  :رؤذى دواهةمني بؤ سةفةرةكة ديارى دةكريَت و ناطؤردريَت ثآى دةوتريَت تكتةكة
( )O.Kى كراوة واتا ()Close date
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منونةيةك لة تكتى طة شتكردن بة فرِؤكة

كارتى سةركةوتن بؤ فرِؤكة (: )Boarding pass
ئةم كارتة طوزةر نامةيةكة كؤمثانياى طواستنةوةكة دةيدات بةو رِيَوانةى كة سةفةر ئةكات دواى
وةرطرتنى مشةك (جانتا) و كؤلَ و كاآل و ثشكنينيان و دلَنيابوون لة دروستى بليتى سةفةرةكة و
بوونى لة ليستى خشتةى طةشتةكةدا ئةوكات كةسةكة مافى هةية سةركةويَت بؤ فرِؤكةكة بةآلم
دواى ثشكنينى ثاسثؤرت و ثيَناسةكةى .
ئةم كارتة ضةند زانياريةكى تاي ةتى تيَداية وةك (ذمارةى طةشتةكةى  ،رؤذى طةشتةكة  ،كاتى
فرِينى فرِؤكةكة ،ذمارةى كورسى يةكة كةكةسةكة لةسةرى دادةنيشيَت).
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زانياريةكانى كارتى سةركةوتن بؤ فرؤكة:
ناوى كؤمثانيا :ه َيلَى ئامسانى ئةمريكى
ذمارةى طةشت ()AA 198
فرِؤكةخانةى بةجآهيَش  :فرؤكةخانةى جؤن –اف -كةندى
فرِؤكةخانةى مةبةست  :فرِؤكةخانةى ميالن
بةروار 5 :كانوونى دووةم
دةروازةى 55 :
ذمارةى كورسى ()36J
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\

جةند منونةيةك لة كارتى سةركةوتن بؤ فرِؤكة ()Boarding Pass
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ئاطاركردنةوةى رِيَوا بؤ هةلَنةطرتنى كاآلى مةترسى دار لة جانتاكانياندا (كؤلَةكان)
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رِيَنمايةكانى  IATAبؤ طواستنةوةى كاآل مةترسى دارةكان

35

ئاطاداريةكى تاي ةت بة كؤمثانياى ئيمارات دةربارةى كاآل مةترسى دارةكان
36

برِوانامةى ئةنداميَتى ئةجنومةنى خزمةت طوزارية زةمينى يةكانى سةربة IATA

برِؤانامةى( ئاستى خزمةت طوزارى ثيَوانةيى ) IATA
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ريَكخراوةكانى فرِؤكةوانى شارستانى لة ناوضةى رؤذهةآلتى ناوةراست :
يةكيَتى عةرةبى بؤ طؤاستنةوةى ئامسانى ()Arab Air Carrier Organization
: AACO

يةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى (  ) AACOرِيَكخراويَكة بة شيَوةيةكى باش يارمةتى
(يةكيَتى نيَودةولَةتى طواستنةوةى ئامسانى  ) IATAو ( رِيَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى
 ) ICAOدةدات.
سالَى دامةزراندن – 5401
شويَن  :بريوت – ل نان
ذمارةى ئةندام  55 :ئةندام
زمانى فةرمى ( :عةرةبى – ئينطليزى – ئةلَمانى ).
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يةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى  AACOطردبونةوةيةكى ناوضةيى ية لة نيَوان
كؤمثانيا عةرةبى يةكان بؤ فرِؤكةوانى (فرِين) لةاليةن كؤمكارى عةرةبى يةوة سالَى 5401
دامةزراوة  ،ئاماجنى دامةزراندنى ثتةوكردنى هاوكارى و يارمةتى و ثيَوانةكانى كواليَتى سةالمةتى
ية لة نيَوان كؤمثانيا عةرةبى يةكان بؤ طواستنةوةى ئامسانى لة هةر ( )55ووآلتة عةرةبى يةكةدا
كة ئةندامن لة كؤمكارى عةرةبى  ،بارةطاى يةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى AACO
لة شارى (بةيروتى) ثايتةختى ( ل نان )ة بةآلم سةنتةرى مةشق و رِاهيَنانى يةكيَتى يةكة
بارةطاكةى لةشارى (عمان) ى ثايتةختى (ئةردةن)ة.
سةنتةرى مةشق و رِاهيَنانةكة سالَى  5440دامةزراوة لة سالَى  5111دا فراوان كراوة بؤ ريَكخستنى
خوىل رِاهيَنان بؤ سةرجةم ئةندامةكان بةنرخيَكى هةرزان و داشكاو .
ساالَنة يةكيَتى يةكة بانطهيَشتى ئةندامةكانى دةكات بؤ بةشدارى لة كؤنطرةيةك تاي ةت بة
فرِؤكةوانى (فرِين) لة جيهانى عةرةبى دا تيايدا طفتةطؤ لةسةر ئةو ثيَشكةوتنانة دةكريَت يان ئةو
كيَشانة كة ثيَويستة ضارةسةريان بكريَت كة لة بوارى طواستنةوةى ئامسانى دا رووى داوة لةطةلَ
باس كردن بؤ نوآ كردنةوة و ثالنى طةشةكردن بؤ ئةندامةكانى.
ئةندام بوون لة ناو ئةو يةكيَتى ية ئارةزوو مةندانةية بؤ هةموو كؤمثانياكانى طواستنةوةى
ئامسانى عةرةبى هةر بؤ منونة ه َيلَى ئامسانى مؤريتانى ئةندام نية لةو يةكيَتى يةدا.
 يةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى ()Arab Air Carrier Organizationبة كورت كراوى ثآى دةوتريَت  AACOأكؤ
 سةنتةرى ناوضةيى بؤ مةشق و رِاهيَنانى يةكيَتى عةرةب بؤ طواستنةوةى ئامسانى(  )Arab Air Carrier Organization Regional Training Centerبة كورت كراوةيى
ثآى دةوتريَت (  )AACORTCأكؤرتس
رِيَكةوتنى  IATAو مةلةكى ئوردونى :
لة ضوارضيَوةى ضاالكى و كارةكانى  IATAو هةماهةنطى نيَوان ريَكخراو و دام و
دةزطاناوضةيةكان رؤذى  5159 / 9/55ريَكةوتن نامةيةك لةنيَوان يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ
طواستنةوةى ئامسانى ) ) IATAو كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى مةلةكى ئوردونى مؤركرا كةتيادا
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اياتا كؤمثانياى مةلةكى ئوردونى وةك ثةميانطايةكى تاي ةت مةند ثةسةندكرد بؤ ريَك خستنى
خوىل راهيَنانةكانى ثةيوةست بة سيَكتةرى طواستنةوةى ئامسانى و بوارةكانى فرِينى جياوازة وة كة
يارمةتى خويَندكار و ثسثؤرانى ئةو بوارةبدات لةوآلتى ئةردةن و ناوضةكانى دةوروبةر بؤ ثتةو
كردنى تواناكانيان لة كآبركآى ثيشةيى بةثآى ثيَوةر و بنةماكان كة  IATAثةيرةوى ئةكات و
ثةسةندى ئةكات.
ريَكةوتن نامةكة لةاليةن بةرِيَوةبةرى طشتى مةلةكى ئوردونى ئةندازيار (عامر حديدى) و لةاليةن
 IATAجيَطرى بةرِيَوةبةرى طشتى  IATAبؤ ناوضةى رؤذهةآلتى ناوةراست و سةروى ئةفريقا
(حسيَن دباس) و بةرِيَوةبةرى راهيَنان و مةشق و يارمةتى نيَودةولَةتى (امساعيل بضيظنم) و
سةرؤكى ئةجنومةنى مةلةكى ئةردةنى (ناصر لوزى) وة مؤركرا.
اليةنى مةلةكى ئوردونى خؤشحالَى خؤى دةربرِى بؤ ئةو ريَكةوتنة كة تيايدا مةلةكى ئةردةنى
ريَطةى ثيَدا بةريَك خستنى مةشق و راهيَنانى تاي ةت مةند لة بوارى طواستنةوةى ئامسانى كة
بةهؤيةوة مةلةكى ئوردونى ثيَطةى بةهيَز دةبيَت و رؤلَى ديار دةكةويَت لة بوارى راهيَنانى
هونةرى وةدةبيَتة جيَطاى شانازى بؤ ثسثؤران و شارةزايانى ليَهاتووى مةلةكى ئةردةنى هةروةها
كؤمثانياكة دةبيَتة مةلَ ةنديَكى زانستى ناوضةيى  ،بةبوونى ئةو شارةزا و ثسثؤرانةش دةبيَتة
مةلَ ةندى ناردنة دةرةوةى زانيارى و زانستى بؤ ناو ئةردةن و ناوضةكانى ترى رؤذهةآلتى
ناوةراست و كةنداوى عةرةبى و جيهان.
جةخت كرايةوة لةسةر هاوكارى و هةماهةنطى لة ثيَشينةى نيَوان مةلةكى ئوردونى و اياتا لة سالة
كانى ثيَشوو كة بووة بة فاكتةريَكى طرنط بؤ ثيَش خستنى ثيشةسازى طواستنةوةى ئامسانى
ناوضةيى و ناوخؤيى بةرةضاوكردنى ئةو خول و راهيَنانةى كة مةلةكى ئوردونى لة ميانى
ريَكةوتن نامةكة ريَكى ئةخات كة بةهؤيةوة دةرفةت بؤ بةشداربوانى خولةكان زياتر ئةرةخسيَت
بؤ بةدةست هيَنانى هةىل كار لة سيَكتةرى فرِينى شارستانى و طواستنةوةى ئامسانى.
مةلةكى ئوردونى جةختى كرد لةسةر ئةوةى ثشتطريى هةموو هةنطاوةكان ئةكات كة اياتا ئةى
طريَتة بةر ض ئةوانةى ثةيوةندى هةية بة باش كردنى خزمةتطوزارى سةفةر يان دابني كردنى
باشرتين ئاستى راهيَنانى هونةرى كارمةندان لة بوارى فرِينى شارستانى و طواستنةوةى كارطؤ و
طةشت و طوزار.دووثات كرايةوة كة كؤمثانياى مةلةكى ئوردونى لة ( )11سالَى رابوردودا شارةزايى
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و ثسثؤريةكى واى ثةيداكردوة لة توانايداهةية كآبركآ لةطةلَ مةلَ ةند و سةنتةرة ناوضةيى و
جيهانيةكان بكات لة بوارى مةشق و راهيَنان .
بةرثرسى اياتا ئةوةى ثشت راست كردةوة كة واذؤكردنى ئةو ريَكةوتن نامةية رةنطدانةوةى
متمانةى اياتا ية بةتواناكانى هونةرى مةلةكى ئوردونى و تواناى هيَزى كارى بؤ ثيَشكةش كردنى
ثرؤطرام و بةرنامةى راهيَنان كة لةاليةن اياتا وة ثةسةند بكريَت بؤ هةموو كؤمثانياكانى
طواستنةوةى نيَودةولَةتى لةطةلَيشيدا اياتا تةواوى ثشتطريى مةلةكى ئوردونى ئةكات بؤ بةهيَز
كردنى تواناكانى لة بوارى خوىل راهيَنان و مةشق كردن.
دووثاتيش كرايةوة كة اياتا يارمةتى مةلةكى ئوردونى ئةدات بؤ ثيَطةياندنى نةوةيةكى نويآ
ثسثؤر لة بوارى فرِينى شارستانى لة ئةردةن و ناوضةكة.
لةم بارودؤخةى ئيَستادا مةلةكى ئةردةنى بؤ كوردوستان و ناوضةكة بؤتة سةرضاوة و مةلَ ةنديَكى
طرنط بؤ راهيَنان و مةشق ثآكردنى كارمةندانى فرِؤكةخانة و كؤمثانياكانى ه َيلَى ئامسانى لة
كوردوستان بؤ ثيَطةياندنى شارةزا و ثسثؤر لة بوارى طواستنةوةى ئامسانى  ،دةكريَت كوردوستان
سوود لة شارةزايى و ميَكووى كاركردنى وآلتى ئةردةن وةربطريَت لة بوارى رهيَنان و
مةلَ ةندةكانى مةشق.
وةكو يةكةم هةنطاويش فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى دةست ثيَش خةرى كرد لةسةرةتاى
سالَى  5159وة بةكردنةوةى لقيَك لة ثةميانطاى فرِؤكةوانى شارستانى عيَراق بؤ ريَك خستنى
بةشيَك لةو خول و مةشقانةى كة ثيَويستة بؤ فرِؤكةخانة و طواستنةوة ئامسانى و ئوميَد ئةكريَت
لة ئايندةدا ئةو ثةميانطاية فراوان بيَت و ب يَتة مةلَ ةنديَكى زانستى طرنط بؤ دام و دةزطاكانى
فرِين و فرِؤكةخانة و كؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى لة كوردوستان و عيَراق.
ثرِؤذةكانى ( : )AACO
 .5يةكيَك لةو ثرِؤذانةى كة يةكيَتى ية كة هةولَى بؤ ئةدات جآبةجآبكريَت طؤرِينى بليتى
كاغةزى سةرجةم ئةندامةكانة بؤ بليتى ئةلكرتؤنى ( ) e-Ticketو دانانى ( )AACOسالَى 5115
وةك دوا وادة بؤ جآبةجآ كردنى ئةو راسثاردةية بةآلم ئةو برِيارة تةطةرةى تآ كةوت بة هؤى
نةبوونى ه َيلَى ئةنتةرنيَت بؤ زؤربةى ه َيلَة ئامسانيةكان تا بتوانريَت تكتةكان بطؤردريَت بؤ
(. ) e-Ticket
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 .5يةكيَتى عةرةبى طواستنةوةى ئامسانى هةولَدةدات بؤ دروست كردنى طردبوونةوةيةكى ناوضةيى
(حتالف اقليمى)لة ذيَر ناوى (طردبوونةوةى ئةرةبيَسك) ( )Arabeskهةريةك لة (كؤمثانياى مصر
بؤ فرِؤكةوانى ) و (كؤمثانياى فرِؤكةوانى كةنداو ) و (ه َيلَى ئامسانى يةمةنى) و (كؤمثانياى
فرِؤكةوانى عومان) و (فرِؤكةوانى رؤذهةآلتى ناوةراستى ل نان) و (ه َيلَى ئامسانى تونس) و
( مةلكيةى ئوردنى) و ( ه َيلَى ئامسانى عةرةبى سعودى) بضيَتة ناو ئةو طردبوونةوةية.
 .9ئةندامانى (  ) AACOيةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى :
ه َيلَى ئامسانى جةزائري

Algeria

ه َيلَى مصر بؤ فرِؤكةوانى

Egypt Air

ه َيلَى فرِؤكةوانى ئيمارات

Emirates

ه َيلَى فرِؤكةوانى خليج

Gulf Air

ه َيلَى ئامسانى عيَراقى

Iraqi Airways

ه َيلَى ئامسانى ئوردنى

Jordan Air

ه َيلَى ئامسانى كويَتى

Kuwait Air

ه َيلَى ئامسانى عةرةبى لي ى

Libya

ه َيلَى ئامسانى رؤذهةآلت ل نان

Middle East

ه َيلَى ئامسانى عومانى

Oman Air

ه َيلَى ئامسانى قةتةرى

Al Qatari

ه َيلَى ئامسانى مةغري ى

Morocco

ه َيلَى ئامسانى مةلةكى ئوردنى

RJ

ه َيلَى ئامسانى عةرةبى سعودى

Saudi Arabic

ه َيلَى ئامسانى سودانى

Sudan

ه َيلَى ئامسانى سةردةرياى ناوةرِاست

Middle sea

ه َيلَى ئامسانى تونسى

Tunisia

ه َيلَى ئامسانى يةمةنى

Yamani
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دةستةى عةرةبى بؤ فرِؤكةوانى شارستانى : Arab Civil Aviation Council ACAC
دةستةى عةرةبى بؤ فرِؤكةوانى شارستانى  ACACريَكخراويَكى عةرةبى تاي ةتة و
سةربةكؤمكارى ووآلتة عةرةبى يةكانة و ئاماجنى ثتةوكردنى يارمةتى و هاوكارى و هةماهةنطى
نيَوان ووآلتة عةرةبى يةكانة لة بوارى فرِؤكةوانى شارستانى و طةشةسةندنى  ،ئةم ريَكخراوة لة 5
ى ش اطي سالَى  5440دامةزراوة ئةو كاتةى ريَكةوتنى دامةزراندنى دةستةكة كةوتة بوارى
جآبةجآ كردنةوة و كؤمةلَةى طشتى دةستةكة يةكةم كؤبونةوةى خؤى لة  / 1 – 9حوزةيران /
 5440طرآ دا و ريَكةوتن نامةكةى ثةسةندكرد و تا ئيَستا لة ووآلتى عةرةبى  58ووآلت ضوونةتة ناو
دةستةكةوة ووآلتانى تريش لة بوارى ثةسةندكردنى ريَكةوتن نامةكةن.
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ئاماجنةكانى : ACAC
ئامانج و مةبةستةكانى دةستةكة لة دابني كردنى دةستةآلتةكانى فرِؤكةوانى شارستانى دا خؤى
بةرجةستة ئةبيَت بؤ ووآلتانى ئةندام لة ضوارضيَوةى كاريَكى هاوبةش لة ثيَناو :
 .5دانانى ثالنى طشتطري بؤ فرِؤكةوانى شارستانى لة نيَوان ووآلتانى عةرةبى دا بة مةبةستى
طةشةسةندن و دابني كردنى سةالمةتى فرِؤكةوانى (فرِين).
 .5بةرزكردنةوةى ئاستى يارمةتى و هةماهةنطى ثيَويست لة نيَوان ووآلتانى ئةندام لة بوارى
فرِؤكةوانى شارستانى و دانانى بنةما و بناغة بؤ يةكخستنى ئاماجنةكة و دةستةبةركردنى.
 .9كار كردن لةسةر طةشةكردن و ثيَشخستنى فرِؤكةوانى شارستانى عةرةب بؤ دابينكردنى
ثيَويستى يةكانى طواستنةوةى ئامسانى يةكى ئارام و ريَك و ثيَك.
ثسثؤرى يةكانى : ACAC
دةستةى فرِؤكةوانى شارستانى عةرةب  ACACهةلَدةستآ بةجآبةجآكردنى سةرجةم ئةرك و
ثيَويستى يةكان بؤ جآبةجآكردن و هيَنانة دى مةبةست و ئاماجنةكانى وة بةتاي ةت ئةمانةى
الى خوارةوة:
 .5ئةجنام دانى ليَكؤلينةوة و ئامادةكردنى ديراسة بةثآى ثيَويست سةبارةت بةاليةنى ئابوورى و
ياسايى و ريَكخسنت و هونةرى و ئاسايش ثةيوةست بة فرِؤكةوانى شارستانى لة نيَوان ووآلتانى
ئةندام.
 .5دروست كردنى هةماهةنطى ثيَويست لة نيَوان راو بؤ ضوونةكانى ووآلتانى ئةندام سةبارةت بةو
اليةنانةى كة لة بةرذةوةندى طشتى و طرنطى هةمة اليةنةية لة بوارى فرِؤكةوانى شارستانى.
 .9هاندان و ثشتيوانى تةواوكارى (التكامل) نيَوان دةزطاكانى طواستنةوةى ئامسانى عةرةبى .
 .9هاندان و ثشتيوانى كايةى فرِؤكةوانى بة طشتى و ثشتطريى بؤ بةكارهيَنانى فرِؤكةوانى لة ناو
ووآلتانى ئةندام.

44

 .1هاندان و ثشتيوانى و ريَكةوتن لة نيَوان ياسا دانان و كاردانةوةكانى فرِؤكةوانى شارستانى لة
ووآلتانى ئةندام وة كاركردن بؤ يةكخستنى ياسا و ريَسا و ريَكارةكان.
 .0هاندان بؤ جآبةجآ كردن و بةكارهيَنانى بنةما ستانداردو و رِيَكارةكانى كاركردن راسثيَراو لة
ثاشكؤكانى ريَكةوتن نامةى فرِؤكةوانى نيَودةولَةتى شارستانى .
 .5ئاسان كارى بؤ ئالَوطؤركردنى زانياريةكانى ثةيوةست بةسةالمةتى فرِؤكةوانى و بةرزكردنةوةى
ئاستى هؤشيارى ئاسايش لة نيَوان ووآلتانى ئةندام.
 .8هةماهةنطى تاي ةمتةند بة بةرنامةى راهيَنان لةطةلَ هاندان بؤ دانانى بةرنامةى ثيَويست بؤ
برةودان بة ثةميانطاكانى راهيَنان بةو شيَوازةى وةآلم دةرةوةى ثيَويستى يةكانى قؤناغى ئيَستا و
ئايندةى كاركةران بيَت لة بوارى فرِؤكةوانى شارستانى دا.
 .4ديراسةكردنى هةر هةلَويَستيَك كة بيَتة هؤى طرفت لةبةردةم ثيَشكةوتنى طواستنةوةى ئامسانى
و كةشتيوانى ئامسانى لة ووآلتانى عةرةبى دا لةسةر بنةماى داواكردنى هةر ووآلتيَك لة ووآلتانى
ئةندام و ثيَدانى هةر راسثاردةيةك كة ثيَويست بكات.
ثةيكةرى رِيَكخستنى : ACAC
ثةيكةرى ريَكخستنى دةستةكة لةم بةشانة ثيَك ديَت:
 كؤمةلَةى طشتى  /اجلمعية العامة. ئةجنومةنى جآبةجآكردن  /اجملىسعالتنفيذي. بةرِيَوةبةرايةتى طشتى  /االدا ةعالعظاة . ثيَنج ليكنة كة ثيَك هاتووة لة ثسثؤران و شارةزايانى بنةرةتى نؤيَنةرايةتى ووآلتانى ئةندامئةكةن:
Enviroment Committee
ليكنةى ذينطة
Air Transpotation Committee
ليكنةى طؤاستنةوةى ئامسانى
Air Navgation Committee
ليكنةى كةشتيوانى ئامسانى
Safety & Standrds Committee
ليكنةى سةالمةتى و ثيَوةرةكان
بيَجطة لة ليكنةى ضاوديَرى دارايى Finance Auditing Committee
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كؤمةلَةى طشتى ثيَكهاتووة لة سةرؤكةكان و بةرِيَوةبةرانى طشتى فرِؤكةوانى شارستانى لة ووآلتة
عةرةبى يةكانى ئةندام كة هةردوو سالَ جاريَك كؤدةبنةوة بؤ برِياردان لةسةر نةخشةكان و
بةرنامةكان بودجةى دةستةكة.
بةرِيَوةبةرايةتى دةستةكة ئةو دةزطا كارطيَري ية كة دةستةكة بةريَوة دةبات بةرِيَوةبةريَكى طشتى
سةرؤكايةتى دةكات لةاليةن كؤمةلَةى طشتى يةوة هةلَدةبكيَردريَت بؤ ماوةى ( )9سالَ دةكريَت نؤآ
بكريَتةوة بؤ دووجار.
رِؤلَى بةرِيَ وةبةرى طشتى جآبةجآكردنى راسثاردة و برِيارةكانى كؤمةلَةى طشتى ئةجنومةنى
جآبةجآكردنة و لة هةمان كاتيشدا ئامادةكردنى ثرِؤذة و ضاالكى يةكانى دةستةكةية.
ئةجنومةنى جآبةجآكردن ثيَك هاتووة لة نؤ ( )4ئةندام لةاليةن كؤمةلَةى طشتى يةوة
هةلَدةبكيَريَت هةر دوو سالَ جاريَك لة نيَوان سةرؤكةكان و بةرِيَوةبةرى طشتى يةكان و هةر سالَى
دوو جار ئةم ئةجنومةنى كؤبوونةوةى خؤى سازدةكات.
رِؤلَى ئةجنومةن كاتيَك دةرئةكةويَت كة ثيَويست بكات ديراسةكردنى كيَشة و كةم و كورِيةكانى
فرِؤكةوانى شارستانى لة ووالتانى عةرةبدا ئةجنام بدريَت بؤ مةبةستى ثيَشكةوتن و برةودان بةم
سيَكتةرة و هةروةها بؤ ثيَشنيار كردنى بةرنامةى بودجةى دةستةكة لةطةلَ جآبةجآكردنى
برِيارةكانى كؤمةلَةى طشتى.
ليكنةكانى دةستة ( ليكنةى طواستنةوةى ئامسانى  ،ليكنةى ذينطة  ،ليكنةى طواستنةوة ئامسانى ،
ليكنةى كةشتيوانى ئامسانى  ،ليكنةى سةالمةتى فرِؤكةوانى) هةلَدةستيَت بة ئامادةكردنى
كارةكانى دةستةكة و ثرؤذةكانى لةطةلَ ليَكؤلَينةوة لةو بابةتانةى نيَردراوة بؤ دةستةكة.
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هةر ليكنةيةك لة ( )4ثسثؤرى شارةزا ثيَك هاتووة كة نويَنةرى ووآلتانى ئةندامن هةر
ليكنةيةكيش دةتوانيَت ليكنةى فةرعى (بضوك) دروست بكات يان طروث ثيَك بهيَنيَت بؤ
جآبةجآ كردنى ئةركى ليكنةكة.
ليكنةكة سالَى دوو جار كؤدةبنةوة.
ACAC
بةشةكانى دةستةى عةرةبى بؤ
فرؤكةوانى شارستانى
بةرِيَوةبةرايةتى طواستنةوةى
ئامسانى و ئاسايشى فرِؤكةوانى
بةشى طواستنةوةى
ئامسانى

بة ِريَوةبةرايةتى كةشتيوانى
ئامسانى و سةالمةتى

بةشى ئاسايشى
فرِؤكةوانى

بةشى كاروبارى كارطيَرى و
دارايى

بةشى سةالمةتى
فرِؤكةوانى

ووالتانى ئةندام لة دةستةى عةرةبى بؤ فرِؤكةوانى شارستانى : ACAC
ئةردةن  ،ئيماراتى عةرةبى يةكطرتوو ،بةحرةين  ،تونس  ،جةزائري  ،مةملةكةتى عةرةبى سعودى ،
سودان  ،سوريا  ،عيَراق  ،سةلَتةنةى عومان  ،فةلَةسطني  ،قطر  ،ل نان  ،مصر  ،مغريب ،
مؤريتانيا  ،يةمةن.

47

هاوكارى و هةماهةنطى عةرةبى و نيَودةولَةتى:
 .5ئةو اليةنانةى كة لةطةلَ دةستةكةدا هةماهةنطى يان هةية:
 ريَكخراوى نيَودةولَةتى بؤ فرِينى شارستانى ()ICAO يةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى ()AACO ليكنةى ئةفريقى بؤ فرِينى شارستانى . ليكنةى ئةمريكى التينى بؤ فرِينى شارستانى. كؤنطرةى ئةوروثى بؤ فرِينى شارستانى. كؤليَكى مةلكة نور بؤ فرِينى شارستانى لة ئةردةن. كؤليَكى قةتةر بؤ زانستى فرِين. ئةكادميياى سةنغافورا بؤ فرِين شارستانى. ئاذانسى ئةوروثى بؤ ضاوديَرى كةشتيوانى ئامسانى (.)Euro Control يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ طواستنةوةى ئامسانى (. )IATA -ئةجنومةنى نيَودةولَةتى بؤ فرِؤكةخانةكان (.)AIC

 نوسينطةى نيشتمانى بؤ فرِؤكةخانةكان – كؤليَكى حممدى شةشةم بؤ فرِين. ليكنةى عةرةبى هةميشةى كةش ناسى فرِين. دةزطاى عةرةب بؤ مانطة دةستكردةكان (دةزطاى عةرةب سات) -دةستةآلتةكانى فرِينى شارستانىووآلتانى دؤست بة تاي ةت فةرنسا بؤ ئةو يارمةتى يانةى كة ثيَشكةش دةكات .
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 .5ثةيوةندى تاي ةت لة نيَوان  ACACو ريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى (:)ICAO
رِ يَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى بة يةكيَك لة ريَكخراوة تاي ةتةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان
دادةنريَت كة رؤلَيَكى طرنط و ديار دةبينيَت لة بوارى فرِينى شارستانى دا و دانةرى برِيارة و
هةروةها ريَكخراوةكة راسثاردةكانى ئاراستةى طشت ووآلتانى ريَكةوتوو (الدول املتعاقدة) ئةكات و
بؤ ريَكخراو و دةستة ناوضةيى يةكانى تاي ةت بة بوارى فرِينى شارستانيش ئةنرييَت.
دةستةى فرِينى شارستانى عةرةب  ACACبة ثةيوةنديةكى بةهيَز بة ريَكخراوى ()ICAO
أيكاوةوة بةندة ئةو ثةيوةندي ية لة سالَى  5444طةشتة لوتكة كاتيَك ريَكةوتن نامةى نيَوان
دةستةكة و أيكاو  ICAOواذؤكرا.
دةستةى فرِينى شارستانى عةرةبى  ACACكاردةكات بؤ ثابةندبوون بةسةرجةم برِيارةكانى
ريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى يةوة  ،ئةم ثةيرِةوكردن و ثابةندبوونة بؤتة هؤى ئةوةى
دةستةى عةرةبى فرِينى شارستانى لةسةر ئاستى نيَودةولَةتى سةنط و قورسى هةبيَت و رؤلَى
نيَودةولَةتى بةهيَزتر بيَت لةنيَوةندة نيَودةولَةتيةكانى تر كة كاردةكةن لة بوارى فرِينى شارستانى
دا لةطةلَ ئةوةشدا دةستةكة بةشدارى يةكى كارا دةكات لة ضاالكى يةكانى سةرجةم كؤبونةوة و
كؤنطرةكان كة لةاليةن أيكاوةوة ريَكخدةريَت و بةشدارى يةكانى لةو كؤبوونةوة و كؤرانةدا بة
ضاالكى بؤتة هؤى ئةوةى رؤلَ ى كاريطةر ب ينيَت لةدةركردنى ئةو برِيارانةى كة لة ئةجنامى ئةو
كؤر و كؤبونةوانةدا دةردةكريَت هةروةها ئةو راسثاردانةى كة رادةطةيةنريَت لةطةلَ بة دةنطةوة
هاتنى ثيَويستى يةكانى كؤمةلَةى عةرةب بؤ فرِينى شارستانى .
 .9هاوكارى  ACACلةطةلَ كؤمكارى عةرةبى:
دةستةى عةرةبى فرِينى شارستانى بةثآى بنةماكانى دامةزراندنى دةستةكة ثابةندة بة سةرجةم
برِيارةكانى ئةجنومةنى وةزيرانى طواستنةوةى عةرةب لة كاتيَكدا دةستةكة بة دةورى راثؤَرتى
خؤى دةدات سةبارةت بة ضاالكى يةكان بؤ وةزيرانى طواستنةوةى عةرةب.
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 دةستةكة ثابةندة بة برِيارةكانى ئةجنومةنى ئابورى و كؤمةآليةتى بة هةمان شيَوة بة دةورىياداشتى خؤيشى ئةدات بةو ئةجنومةنة سةبارةت بة كؤبونةوةى دةستةكة  ،هةروةها بؤ ليكنةى
ريَكخراوةكانى هةماهةنطى و بةدواداضوون و ليكنةى هةماهةنطى باآل بؤ كارى عةرةبى هاوبةش.
 هةروةها دةستةكة ئاما دةيى هةية لة كؤبونةوةكانى ئةجنومةنى كؤمكارى عةرةب و كؤنطرةىلوتكةى عةرةبى لةسةر بانطهيَشتى ئةميندارى طشتى كؤمكار لة طةلَيشدا هةماهةنطى دةكات بؤ
كاركردن لة ئةمينداريَتى طشتى كؤمكارى ووالتانى عةرةب بؤ ريَكخراوةكانى تر  ،دةستةكة لةم
ضوارضيَوةيةدا ثابةندةبة :
ثيَشكةش كردنى ثرؤذةى ثالن و بةرنامة و بودجةكان بؤ ليكنةى ريَكخراوةكانى هةماهةنط و
بةدواداضوون و ئامادةسازى ثيَشكةش كردنى بؤ ئةجنومةنى ئابوورى و كؤمةآليةتى بؤ
ثةسةندكردنى .
 .9هاوبةشيكردنى دةستة لة هاندان بؤ تةواوكارى (التكامل) لة نيَوان دةزطاكانى طواستنةوةى
ئامسانى لةطةلَ ( يةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى):
لةو كارةطرنطانةى كة دةستةكة ثيَوةى سةرقالَة ئةوةية كة هةر لة كاتى دامةزراندنى دةستةكةوة
بووة بةهؤى دروست كردنى ضوار ضيَوةيةكى توند و تؤأل بؤ هاوكارى دةزطاكانى طواستنةوةى
ئامسانى لة كؤكردنةوةى توانا و هةماهةنطى لة هةلَويَستةكان و يةكخستنى ثالن و نةخشةكان و
راهيَنانةكان بة هيواى طةيشنت بة تةواوكارى (التكامل) لة سةرجةم ثيَكهاتةكانى فرِينى شارستانى
عةرةبى.
هةروةها دةستةكة كارى كردووة لة سةر ثتةوكردنى يارمةتى و هاوكارى لةطةلَ يةكيَتى عةرةبى
بؤ ط واستنةوةى ئامسانى لة ميانى دانانى سياسةتيَكى عةرةبى يةكطرتوو بؤ طواستنةوةى ئامسانى و
ريَكخستنةوةى ثةيكةرةكةى لة طةلَ كةمكردنةوةى كؤت و بةندةكان لةسةر سةربةستى يةكانى
طواستنةوةى ئامسانى و زيادكردنى طةشتة ئامسانيةكان لة نيَوان ووآلتانى عةرةبى و هاندانى ه َيلَة
ئامساني ية عةرةبيةكان لةسةر يارمةتى و هاوكارى كردن لة بوارى ئالَوطؤركردنى كةرةستةى
يةدةط بؤ ضاكسازى فرِؤكةخانةكان و سيستمةكانى جآطرتنى ئاميَرى (احلجز االلي).
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هةروةها هةندآ هةنطاو و ريَكارى تر وةرطرياوة لةاليةن دةستةكةوة وةك زةمينة سازى بؤ
هاوكارى تةواوكارى لة بوارى ثيَشخسنت و فراوان سازى رارةوة ئامسانى يةكان لة كايةى ئامسانى
(الفضظءعاجلوي) ووآلتانى عةرةبى.
دةستةكة لة هةولَداية بؤ زيادكردنى هاوكارى نيَوان ووآلتانى ئةندام لة بوارى طةرِان و ليَكؤلَينةوة
و فرياكةوتن لة رووداوةكانى فرِين و باشكردنى خزمةتطوزارى يةكانى كةشتيوانى ئامسانى و
كاركردن بة ئاراستةى بةكارهيَنانى سيستمى كةشتيوانى ئامسانى لة ريَطةى مانطة دةستكردةكان و
فراوانكردنى هاوكارى نيَوانيان لة بوارى سةالمةتى فرِين و يةكخستنى ريَنمايى و ريَكار و
ياساكانى فرِينى شارستانى لة ووآلتةعةرةبى يةكانى.

رِؤذى /50ئايار 5151 /لة بارةطاى ئةكادميياى حممدى شةشةمى نيَودةولَةتى بؤ فرِؤكةوانى شارستانى
لة دار الريضظء عدةست كرا بة ضاالكى يةكانى كؤبونةوةى طةرِان و فرياكةوتن
( )Search & rescueبة هاوكارى لة نيَوان  ACACدةستةى عةرةب بؤ فرِينى شارستانى
بةرِيَوةبةرايةتى طشتى فرِينى شارستانى مةملةكةتى عةرةبى سعودى بة ئامادةبوونى منايندةى
زؤربةى ئةندامانى ووآلتانى عةرةب ،كؤرةكة بة ووتةى ريَكخةران دةستى ثآكرد بة ئامادةبوونى
نويَنةرى هيَزى ئامسانى مةلةكى و دةرياي مةلةكى و وشكايى مةلةكى (القوات امللكية اجلوية و
ال حرية امللكية و الدرك امللكى ) لةو كؤرةدا ثسثؤرانى نيَودةولَةتى ضةندين بابةتيان ثيَشكةش كرد
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سةبارةت بة طةرِان و فرياكةوتن (  )Search and Rescueبة ئاماجنى بةرزكردنةوةى ئاستى
هاوكارى بةثآى ثيَوةر و سيستم و ريَكارة نيَودةولَةتيةكان بؤ دابني كردنى خزمةتى ثيَويست بؤ
ضاالكى يةكانى طةرِان و فرِيكةوتنى خيَرا و كارا  ،هةروةها جآبةجآكردنى مةشقيَكى مةيدانى
هاوبةش بؤ ئالَوطؤركردنى ثسثؤرى و شارةزايى سوود وةرطرتن لةو ئاميَرة ناوازة نوآ يانةى كة
بةكاردةهيَنريَت لة ثرؤسةكانى طةرِان و فرياكةوتن.

نواكشوط ع / 5155كؤبونةوةى بيست و نؤهةمني بؤ ليكنةى سةالمةتى فرِؤكةوانى دةستةى
فرِؤكةوانى شارستانى عةرةبى .

52

بةستنى ئةجنومةنى جآبةجآكارى دةستةى عةرةبى فرِينى شارستانى لة خوىل ( )94لة بظط
رؤذى ( ) 5151/1 /5 -0 -1لة كؤبونةوةكةدا ئةم ووآلتانة ئامادةبوون (ئيماراتى عةرةبى يةكطرتوو ،
كؤمارى تونس  ،ووآلتى عةرةبى سعودى  ،سةلَتةنةى عومان  ،ووآلتى قةتةر  ،كؤمارى ميسرى
عةرةبى ).
ئةم ووآلتانةش ئامادةنةبوون (ووآلتى ئةردةن  ،ووآلتى بةحريَن  ،كؤمارى يةمةن).
ئةجنومةنةكة ضةند وةرةقةيةكى خستة ثيَش ضاوى ئامادةبوان كة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى طشتى
يةوة ثيَشكةش كرابوون سةبارةت بة ضةند بابةتيَكى جياوازى طرنط بؤ فرِينى شارستانى و
ضةندين راسثاردةش لةو بارةيةوةكرا.
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كورتةيةك لة هةندآ كؤمثانياى فرِين ئةندام لة رِيَكخراوى أياتا :
ميَكووى دامةزراندن و سةرهةلَدانى هةنديَك لةو كؤمثانيانةى كة ئةندامن لة أياتا وةكو لة
خوارةوة روونكراوةتةوة
 :ه َيلَى ئامسانى عيَراقى:
ه َيلَى ئامسانى عيَراق
هيَماى بانطةواز IRAQI :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) IAW :
هيَما بةثآى يةكيَتى IA :IATA
قةبارةى كاروان 95 :فرِؤكة  90 +فرِؤكة لة بةرنامةدا
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يةكيَكة لة طةورةترين ه َيلَةكانى طواستنةوةى ئامسانى لة عيَراقدا و ئةندامة لة يةكيَتى عةرةب بؤ
طواستنةوة ئامسانى سالَى  5491لةاليةن كؤمةلَةى فرِينى عيَراقيةوة (مجعيةعالطريانعالعراقية) وة
دامةزراوة وة لة سةرةتادا بؤ فرِؤكةكانى بةريتانيا بةكار ئةهات و لة سالَةكانى حةفتادا ئةمريكاش
ريَطاى دا بة فرِؤكةكانى ه َيلَى ئامسانى عيَراقى لة فرِؤكةخانةى (جؤن كندى) بنيشيَتةوة لة
(نيؤرك).
لة رؤذى  5498/1/58دةستةى كارطيَرى كؤمةلَى فرِينى عيَراقى (نادى فرناسى ئامسانى) برِيارى دا
بةو ثارة زيادةيةى كة لة ئةجنامى ثيتاك كؤكرابؤوة بؤ كرِينى  51فرِؤكة بؤ ه َيلَى ئامسانى عيَراقى
لة ايطظليظ زيادةى ثارةكةش  59111بيست و سآ هةزار دينار بوو بؤ كرِينى سآ فرِؤكةي بةريطظنم
جؤرى ( )de – havil land Dragon Rapidبةكاربيَت و رؤذى  5498/5/51هةر سآ فرِؤكةكة
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طةيشتة بغداد و بةكارهيَنران بؤ طةشت كردن و لةسةرةتادا طةشتةكانيان بؤ سوريا و ئيَران دةستى
ثآ كرا و تا  5490/5/5ى خاياند ئةو كات حكومةت ئةو فرِؤكانةى خستة ذيَر ئيدارةى ه َيلَى
شةمةندةفةر (اصىحةعالسككعاحلديدية).
ه َيلَى ئامسانى بةردةوام بوو لة طةشت كردن و فراوان بوون وة بوو بة يةكيَك لة ه َيلَة فراوان و
بةناوبانطةكانى عيَراق و حكومةتى عيَراق بايةخيَكى زؤرى ثيَدا.
لة كاتى جةنطى كةنداوى يةكةم ه َيلَى ئامسانى عيَراق بةردةوام بوو لة طةشتةكانى بةآلم لة دواى
ضةنطى دووةمى كةنداو سالَى  5445بةتةواوى ضاالكى و كارةكانى ه َيلَى ئامسانى عيَراق وةستا لة
ئةجنامى سةثاندنى طةمارؤى (حصارى) نيَودةولَةتى لةسةر عيَراق لةاليةن نةتةوة
يةكطرتوةكانةوة.
ثيَش سالَى  5119عيَراق خاوةنى  55فرِؤكةى طواستنةوةى رِيَوان بوو زؤربةى ئةو فرِؤكانة
لةسةرةتاى جةنطى كةنداوى دووةمدا بة نهيَنى طويَزرانةوة بؤ ووآلتانى دةوروبةر وةك (ئةردةن ،
ئيَران  ،تونس).
لة  5119/1/91ه َيلَى ئامسانى عيَراقى برِيارى دا كة دةست بكاتةوة بة طةشتةكانى نيَودةولَةتى و
يةكةم طةشتى رؤذى  5119/55/9بوو لة بغدادةوة بؤ عمان ثايتةختى ئةردةن و لة  5119/55/0يةكةم
طةشتى دةست ثآكردةوة لة نيَوان بغداد و تاران .
لةسالَى  5111بة دواوة و تا ئيَستاش ه َيلَى ئامسانى عيَراق طةشتةكانى بةردةوام هةية بؤشارةكانى
( دميةشق  ،عمان  ،كويَت  ،قاهرية  ،تاران  ،مةشهةد  ،دوبةى  ،ئةستنةبول  ،ئةنطظليظع ،ستؤكؤلَم ،
كوبنهاطن  ،دؤلسدؤرف  ،جدة ،ئةسينا  ،كراضى  ،مةنامة  ،فرانكفؤرت  ،لندن ) جطة لة طةشتة
ناوخؤى يةكانى لة نيَوان بغداد – بصرة – موصل – جنف – اربيل – سليَمانى.
تا سالَى  5155ه َيلَى ئامسانى عيَراقى بووبة خاوةنى  51فرِؤكةى (بؤينط ( ، )511 – 555بؤينط 595
– ( ، )511بؤينط  )511 – 505و( سى ئارجى .)411
لة سالَى ( )5118حكومةتى عيَراق لةطةلَ كؤمثانياى (بؤينطى ئةمريكى ) طرآبةستيَكى واذؤكردوة
بة كرِينى ( )91فرِؤكةى تازة لة جؤرى ( 585بؤينط  595 ،بؤينط) كة دةبوو لة سالَى 5159
بطةيشتاية عيَراق و كؤي تيَضوونى كرِينى فرِؤكةكان دةكاتة ( )1,1مليار دؤالر .
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هةروةها حكومةتى عيَراق طرآبةستيَكى لةطةلَ كؤمثانياى (بؤم ارديهاى كةندى) كردووة بؤ
كرِينى ( )51فرِؤكةى ( )CRJ 900قةبارةى مام ناوةندى لةطةلَ مافى كرِينى ( )91فرِؤكةى تر
لة ئايندةدا و يةكةم فرِؤكةى ( )CRJ 900لة زيورخ طةيشتة هةوليَر سالَى  5118و بةرةنطى
شني رادةست كرا بةرةنطى كؤمثانياى دروست كةر نةك بة رةنطى تاي ةتى ه َيلَى ئامسانى عيَراق
وةك كاتى خؤى دةنطؤ كة وا بآلوبوو بؤوة ضونكة رةنطى فرِؤكةش ئاماذةى تاي ةتى خؤي هةية.
هةروةها عيَراق لةطةلَ كؤمثانياى (اير باص) طرآبةستى كرِينى ( )8فرِؤكةى واذؤكردووة كة
دوانيان جؤرى ( )A321- 214و ( )0يان جؤرى ( )A320- 214لةطةلَ كرِينى فرِؤكةيةكى (اير
باص) ى جؤرى ( )A330 – 200GFلةدةرةوةى طرآبةستةكة.
ئةو هةنطاوانةى كة باس كرا بة طرنط دادةنريَت بؤ بيناكردنةوةى ه َيلَى ئامسانى عيَراق بة
تاي ةتى دواى ضارةسةركردنى كيَشةى قةرةبووى ووآلتى كويَت و ئاسةوارةكانى جةنطى كويَت سالَى
 5441وة لةم دواي ية طرآبةستيَك واذؤكراوة بؤ كرِينى شةش فرِؤكة لة جؤرى
( )B777 – 200LRلة كؤمثانياى (بؤينط) بؤ مةودا دوورةكان ئيَستا يةك فرِؤكةيان وةرطرياوة
لة كؤى شةش .
ه َيلَى ئامسانى كويَتى
هيَماى بانطةواز KUWAITI :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) KAC :
هيَما بةثآى يةكيَتى KU :IATA
قةبارةى كاروان 59 :فرِؤكة
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ه َيلَى ئامسانى كويَتى:
كؤمثانيايةكى نيشتمانى كويَتى ية بارةطاى سةرةكى لة شارى كويَتى ثايتةختة ،فرِؤكةخانةى
كؤيَتى نيَودةولَةتى مةلَ ةندى ضاالكى يةتى ذمارةى كارمةندانى تا سالَى  5114دةطةيشتة ( )9491لة
كارطيَرى  -فرِؤكةوانى – خزمةتضى (اضيف) – سيَكتةرى بكيَوى (خواردنى فرِؤكة) – ضاكسازى
– بةشى ثةيوةندى يةكان – ئاسايش – فرؤش).
ه َيلَى ئامسانىكويَتى طةشتى هةية بؤ  94ئاراستة (ويَستطة) لة ئاسيا  ،ئةوروثا  ،ئةفريقا ،
ئةمريكاى ذوورو لة هةمان كاتدا ه َيلَةكة ئةندامة لة يةكيَتى عةرةب بؤ طواستنةوةى ئامسانى.
كورتةيةك لة ميَكووى ه َيلَةكة:
ميَكووى دروست كردنى ه َيلَى ئامسانى كويَتى دةطةرِيَتةوة بؤ سالَى  5419كة لةسةر دةستى دوو
بازرطانى كويَتى دامةزرا بةسةرمايةى ( )511هةزار دينارى كويَتى و بةفةرمى لة  5419/9/50ه َيلَةكة
دةستى بة طةشتةكانى كرد بؤ (بريوت  ،شارى ع ادان لة ايران) و دواى سالَيَك لة كاركردن ه َيلَةكة
تووشى طريوطرفت بوو بؤية حكومةتى كويَتى ناجار بوو ( )%11ى كؤمثانياكة بكريَتةوة
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لةسةرمايةى كؤمثانياكة و لة هةمان كاتدا سةرمايةى كؤمثانياكةى كرد بة دوو هيَندة واى ليَهات
( )%11ترى سةرمايةكةش لةاليةن حكومةتةوة هةلَطريايةوة و كؤمثانياكة ( )%511بوو بة
كؤمثانيايةكى حكومى لة سالَى  5410و لةو كاتةوة ناوةكةى طؤردرا بة (دةزطاى ه َيلَى ئامسانى
كويَتى) لةسةرةتاى سالَى  5401كؤمثانياكة دةستى كرد بة فراوانكردنى تؤرى ه َيلَةكان بة كرِين و
بةكريَ طرتنى ضةند فرِؤكةيةكى ةكار هاتوو ئةوةبوو لة سالَى  5405فرِؤكةيةكى جؤرى (كؤميث
س –  )9ى بةكرآ طرت كة يةكةم فرِؤكةى نةفاس بوو لة جيهاندا وة يةكةم طةشتى دةستى ثآ
كرد بؤ( لندن  ،بةريتانيا ) بةتيَكرايى سآ طةشت لة هةفتةيةكدا.
لة سالَى  5408هةستا بة كرِينى سآ فرِؤكةى نوآ جؤرى (بؤنط  )515ى نةفاس لة ماوةى ( )51سالَدا
ه َيلَى ئامسانى كويَتى بوو بة خاوةنى دة فرِؤكةى بؤينط لة كاروانى فرِؤكةكانى دا  ،لة سالَى 5458
ه َيلَى ئامسانى كويَتى ضووة قؤناغيَكى تازةوة بة كرِينى دوو فرِؤكةى بؤينط ( )595 – 511و سآ
يةم فرِؤكةشى لة سالَى  5454دابني كرد بةم جؤرة دةستى كرد بة طةشتةكانى بؤ شارى نيؤرك و
مانيَال.
ه َيلَةكة بةردةوام بوو لة فراوان بوون لة نيَوان سالَةكانى ( )5485 – 5481هةستا بة كرِينى ضوار
فرِؤكةى بؤينط ( )555و لة سالَى  5485هةشت فرِؤكةى ايرباص ( )911ى كرِى و بة هاتنى سالَى
 5489كؤمثانياكة سآ فرِؤكةى بؤينط ( )505ى خستة كاروانى فرِؤكةكانةوة.
قؤناغى داطريكردنى كويَت لةاليةن رذيَمى سةدامةوة سالَى  5441كة بة كارةسات و خراثرتين قؤناغ
دادةنريَت لة ميَكووى هيلَى ئامسانى كويَتى لةو ماوةيةدا هيَزةكانى عيَراق هةستان بة كاوول كردن
و ويَران كردنى دامةزراوةكانى فرِؤكةخانةى كويَت و تيَكشكاندنى نزيكةى ( )51فرِؤكة لة ويَدا
بؤية ه َيلَى ئامسانى كويَتى بة دريَكايى ماوةى داطريكردن بة ناضارى مةلَ ةندى كاركردنى طواستةوة
بؤ فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى بةحريَن .
دواى كشانةوةى هيَزةكانى عيَراق و كؤتايى جةنط دةست كرا بة دووبارة بنيادكردنةوةى ه َيلَى
ئامسانى كويَتى طرآبةستيان لةطةلَ كؤمثانياى بؤينط بةست بؤ كرِينى فرِؤكةى جؤرى (.)555
لة مانطى  5115/51بانطةوازى ثشكدارى كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى كويَتى بآلوكرايةوة و بوو بة
دةزطايةكى هاوبةش (مساهم).
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دواى ثشكدارى كردنى كؤمثانياى خاوةندارية كة بةم شيَوةى ىلَ هات :
 %91لة مةزادى ئاشكرادا دةفرؤشريَت بة وةبةرهيَنةرى ناوخؤ و بيانى.
 %91بؤ هاوآلتيانى كويَتى.
 %51بؤ دام و دةزطا تاي ةتةكانى كويَت.
 %1بةسةر كارمةندانى كويَت دابةش دةكريَت.
ه َيلَى ئامسانى قةتةرى (القطرية):

كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى قةتةرى كؤمثانيايةكى فرِينى نيشتمانى ية لة والَتى قةتةر بارةطاى
سةرةكى ئةكةويَتة دوحةى ثايتةختى قةتةر و فرِؤكةخانةى دوحةى نيَودةولَةتى وةك مةلَ ةندى
ضاالكى يةكانيَتى.
ه َيلَى ئامسانى قةتةرى بؤ ( )558ئاراستة (  )Destinationsطةشتةكانى ئةجنام ئةدات بؤ
(رؤذهةآلتى ناوةراست  ،ئاسيا  ،ئةفريقا  ،ئةوروثا  ،ئةمريكاى ذوورو  ،اسرتاليا).
ه َيلَى ئامسانى قةتةرى لة جيهاندا بة يةكيَك لة ه َيلَة خيَراكان ناسراوة لة رووى طةشت كردنيةوة
وة يةكيَكة لة شةش كؤمثانياكةى جيهان برِؤانامةى (ه َيلَى ئامسانى  1ئةستيَرة)ى ثآ بةخشراوة لة
سكاى تراكس ( )Sky Traxلةسةر ئاستى باشرتين خزمةتطوزارى و ئةو ثؤلَينة بؤ ه َيلَى ئامسانى
قةتةرى يةكةم ثؤلَينة لةسةر ئاستى رؤذهةآلتى ناوةراست .
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هةروةها ه َيلَى ئامسانى قةتةرى لةاليةن ريَكخراوى (راويَككارى كارطيَرى خزمةتضى نيَودةولَةتى)
خةآلتى (مينا) ى ثآ بةخشراوة وةك باشرتين ه َيلَى ئامسانى لة رؤذهةالَتى ناوةراست و سةرووى
ئةفريقا بؤ سالَى  5111هةروةها بؤ سالَى ضوارةم لةسةر يةك سالَى  5110دةستةى خزمةتضى ه َيلَى
ئامسانى قةتةرى نازناوى باشرتين دةستةى خزمةتضى ية لة رؤذهةآلتى ناوةراستيان ثآ بةخشرا.
ه َيلَى ئامسانى قةتةرى بةيةكيَك لة ئةندامانى (  ) One worldدادةنريَت.
كورتةيةك لة ميَكووى قةتةرى:
ميَكووى ه َيلَى ئامسانى قةتةرى دةطةرِيَتةوة بؤ بةروارى  / 55نؤظةم ةرى  5445ئةو كاتةى
بنةمالَةى دةسةآلتدارى قةتةر وويستيان كؤمثانيايةكى فرِينى نيشتمانى بؤ دةولَةتى قةتةر
دامبةزريَنن و يةكةم طةشتى كؤمثانياكة  51كانونى دووةم  5449بوو وة بؤ يةكةم قؤناغ ه َيلَى
ئامسانى قةتةرى ضةندين فرِؤكةى بةكرآ طرت لة جؤرى ( )595 – 511و دوو فرِؤكةى ئيَرباصى
( )A 310و ئةم فرِؤكانة بة ئاراستةى رؤذهةآلتى ناوةراست بةكارهات.
دواى ئةم قؤناغة كؤمثانيا دوو فرِؤكةى بؤينطى  555و دوو فرِؤكةى بؤينطى  595ى بةدةست هيَنا و
بةكارى هيَنان بؤ ويَستطةكانى لندن  ،داكار  ،كؤلَؤم يا  ،بانكوك.
لة سالَى  5445دووبارة ثةيكةرى ريَكخستنى كؤمثانياكةى ريَكخرايةوة بةشيَوةيةكى نوآ و
بةرِيَوةبةريَكى جآبةجآكارى تازةى بؤ دامةزرا كة (اكرب ال اكر) بوو كة تائيَستا هةر لةو ثؤستةدا
كاردةكات.
سالَى  5115كؤمثانيا طرآبةستى كرِينى  1فرِؤكةى جؤرى ئيَرباصى ) )A 380زةبةالحى واذؤكرد
بة هاتنى سالَى  5155رادةست بكريَت بة خيَرايى وة لة  5119دا طرآبةستيَكى ترى بة برِى ()1,5
مليار دؤالر لةطةلَ كؤمثانياى ئيَرباصي واذؤؤكرد بؤ كرِينى  99فرِؤكة.
بةكؤتايى سالَى  5119ذمارةى ئاراستةكانى ه َيلَى ئامسانى قةتةرى طةيشتة  99ئاراستةى لة ئةوروثا
و رؤذهةالَتى ناوةراست و ئةفريقا لةطةلَ نيوةى قارةى هندى و رؤذهةآلتى دوور.
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وة بةهاتنى سالَى  5111ذمارةى ئاراستةكان طةيشتة ( )01ئاراستة (ويَستطة) لة سالَى  5110ه َيلَى
ئامسانى قةتةرى شيَوةى دةرةوةى فرِؤكةكةيان بة ديزاينيَكى نوآ خستة بةرضاو  ،ديزاينة نوآ كة
بةهيَماى (ئاسك) (مها ) و رةنطى ميَووذى (عنابى) نةخشيَنراوة كة بة دريَكايى جةستةى فرِؤكةكة
وكلكى فرِؤكة و لةذيَر بؤدى فرِؤكةكةوة لة كاتى فرِين و نيشتنةوة دا ئةتوانريَت ب ينريَت
هةروةها هيَماى (ئاسك ) (مها) لةسةر هةردوو بالَى فرِؤكةكة و بزويَنةكةى ويَنة كراوة.
ئاذةلَى ئاسك و رةنطى ميَوذى لة لؤطؤ و سروشتى قةتةرةوة وةرطرياوة و لة سالَى  5159ه َيلَى
ئامسانى قةتةرى نوسينطيةكى لة ئةوروثا كردؤتةوة بؤ خزمةتى هاوآلتيان.
طروثى ه َيلَى ئامسانى قةتةرى :
طروثى ه َيلَى ئامسانى قةتةرى لةم كؤمثانيايانة ثيَك هاتووة لة :
قةتةرى بؤ طواستنةوةى ئامسانى كارطؤ (كاال و مشةك)
فرِؤكةخانةى دوحةى نيَودةولَةتى
كؤمثانياى خزمةتطوزارى مها
قةتةرى بؤ ثشووةكان ()Holiday
قةتةرية (يانةى امتياز)
كؤمثانياى قةتةر بؤ دابني كردنى ثيَداويستى يةكانى فرِؤكة
كؤمثانياى قةتةر بؤ خزمةتطوزارى فرِين
كؤمثانياى قةتةر بؤ بازارى ئازاد
كؤمثانياى قةتةر بؤ دابةش كردن
ئيَستا ه َيلَى ئامسانى قةتةرى طةشتى بؤ  590ئارِاستة (ويَستطة) ئةجنام دةدات بة ئارِاستةى
(رِؤذهةالَتى ناوةراست  ،ئاسيا ،ئةفريقا  ،ئةوروثا  ،ئةمريكاى خواروو  ،ئةمريكاى ذوورو  ،اسرتاليا)
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ه َيلَى ئامسانى قةتةرى ئيَستا خاوةنى كاروانيَك لة فرِؤكةيةكة كة ذمارةيان ( )559فرِؤكةية و
ليستى داواكارى فرِؤكةكان واتة ثالنى ذمارةى كؤتايى فرِؤكةكان ( )550فرِؤكةية  ،كاروانى
فرِؤكةكان زياتر لة (ئيَرباص و بؤينط) ثيَك هاتووة.
كورسيةكانى ثلة يةك و بزنسى ه َيلَى ئامسانى قةتةرى بة يةكيَك لة باشرتين خزمةتةكانى ه َيلَى
ئامسانى قةتةرى دائةنريَت كة تيايدا كورسيةكان تةخت ئةبنةوة بة ثلةى ( )581وة هةر كورسيةك
سكرينيَكى تةلةفزيؤ نى ثيَوةية سةنشينةكة كؤمثيوتةريَكى كةسى لةسةر كورسيةكةى بةسرتاوة وة
دةوتوانريَت فليمى ئينطليزى و عةرةبى و هندى ب ينيَت وة بؤ كورسى هةر سةنشينيَك
بيجامةيةك و ضةرضةفيَكى ئاوريشم و ثيَويستى نوستنى شةوى دانراوة.
رِووداوةكانى ه َيلَى ئامسانى قةتةرى :
 رؤذى  /5حوزةيران  5110يةكيَك لة فرِؤكةكانى قةتةرى لة طةشتى ذمارة ( )884جؤرى ئيَرباص( )A330كة هةلَطرى ( )555سةرنشني بوو تووشى طرفتى هونةرى بوو لة يةكيَك لة
بزويَنةرةكانيدا كة ئةضوو بؤ شارى شنطهاى و فرِؤكةكة بة ناضارى لة فرِركةخانةى انديراطاندى
ثايتةختى هينديستان نيشتنةوة بآ ئةوةى زيان بة هيض كةسيَك بطةيةنيَت.
 رِؤذى  / 54نيسان  5115 /فرِؤكةيةك لة جؤرى ئيَرباص ( )A380ه َيلَى ئامسانى قةتةرى لة كاتىوةستاندا لة يةكيَك لة هةنطةرةكانى ضاكسازى كؤمثانياى خليج تووشى سووتان بوو لة
فرِؤكةخانةىعابوميب بآ ئةوةى زيان بة هيض كةسيَك بطات .
 لة رؤذى  5151/ 51/ 59دواى فرِينى طةشتى ( )091لة مانيَالوة بؤ دؤحة وة دواى ضةند كاتكميَريَكلة فرِين كابتنى فرِؤكةكة تووشى دلة كوذة بوو و مرد وة ياريدةدةرى فرِؤكةوان توانى لة
فرِؤكةخانةى كواالالم ور فرِؤكةكة دابةزيَنيَت و بةسةالمةتى بنيشيَتةوة .

63

ه َيلَى ئامسانى مةلةكى ئوردنى
هيَماى بانطةواز JORDANIAN :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) RJA:
هيَما بةثآى يةكيَتى RJ :IATA
سالَى دامةزراندن 5409 :
قةبارةى كاروان 90 :فرِؤكة
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ه َيلَى ئامسانى جةزائريى :

ه َيلَى ئامسانى ضةزائريى كؤمثانيايةكى نيشتمانى ية بؤ طواستنةوةى ئامسانى لة جةزائري ،بارةطاى
سةرةكى ئةكةويَتة ناوضةى أودان لة ناوةراستى ثايتةخت دا و مةلَ ةندى ضاالكى يةكانى لة
فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى هةوارى بؤميديةن و بؤ  94ئاراست و لة  58وآلتدا طةشتى هةية لة
ئةوروثا و ئةمريكاى سةرو و ئةفريقيا و ئاسيا و رؤذهةآلتى ناوةراست جطة لة  95ويَستطةى
ناوخؤيى ،ه َيلَى ئامسانى جةزائريى ئةندامة لة يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ طواستنةوةى ئامسانى و
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يةكيَتى عةرةبى بؤ طواستنةوةى ئامسانى و يةكيَتى كؤمثانياكانى فرِينى ئةفريقى لة سالَى 5488
وة .ه َيلَى ئامسانى جةزائريى لة هةولَداية بؤ فراوان كردنى ثةيوةنديةكان و بةرنامةكانى سكاى
تيم بؤ بوون بةئةندام لةو طردبوونةوةيةدا (حتالف) هةروةها داواى ثيَشكةش كردووة بضيَتة ناو
ثةميان نامةى ستار يان سكاى تيم و دةستى كردوة بةكاركردنى هاوبةشى لةطةلَ كؤمثانياى
لوفتهانزاى ئةلَمانى.
لة سالَى  5490كؤمثانياى طشتى بؤ طواستنةوةى ئامسانى دروست بوو و دةستى كرد بة طةشتةكانى
لة نيَوان جةزائري و ئةوروثا سالَى  5495و لة كؤتاى ضلةكانى سةدةى رابوردو طةشتةكانى بؤ عنابة
و بازل و ثاريس و مارسيليا و تولوز دةستى ثآكرد.
سالَى  5415سآ فرِؤكةى جؤرى سود – ويست ى  95كورسى بؤ كاروانى فرِؤكةكانى كة  5فرِؤكةبوون
لة جؤرى دؤطالس  ، DC – 3لة كؤتاى ضلةكانى سةدةى رابوردو كؤمثانياكانى طواستنةوةى
ئامسانى كة بةشيَك بوو لة ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى دروست بوو ،دواى هةردوو كؤمثانياى طشتى بؤ
طواستنةوةى ئامسانى و كؤمثانيا طواستنةوةى ئامسانى يةكيان طرت و ه َيلَى ئامسانى جةزائرييان ىلَ
دروست بوو لة ريَكةوتى 9ى مايس .5419

دواى سةربةخؤبوون
كؤمثانياى طشتى بةسةر ئةتلةسى و كؤمثانياى كةشتيةوانى تيَكةلَ هةردووكيان سةر بة ه َيلَى
ئامسانى جةزائريى بوون بةريَكةى  %48تا سةربةخؤى وآلت سالَى  5415ئةو كات ثةيكةرى
ريَكخستنى و دارايى كؤمثانياكة طؤردرا ئةمة سالَى  5409بة دواوة حكومةتى جةزائريى بوو بة
خاوةنى  %15و لة سالَى  5409ه َيلَى ئامسانى بوو بة طويَزةرةوةى نيشتمانى جةزائريى و حكومةت
بوو بة خاوةنى  .%15سالَى  5481ذمارةى كارمةندانى كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى جةزائريى طةيشتة
 0588كارمةند و لة سالَى  5445بوو بة كؤمثانيايةكى سنوردار  ،سالَى  5110سةرمايةى كؤمثانيا
طةيشتة  15مليار دينارى جةزائريى.
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ه َيلَى ئامسانى سؤدانى:

يةكيَكة لة كؤمثانيا كؤنة عةرةبى و ئةفريقيةكان كة بةجؤرى فرِؤكة طةشتةكانى بةرآ كةوتوة و
لة سالَى  5415نؤ فرِؤكةى جؤرى دؤطالس  DC – 3ى زياد كرد بؤ كاروانى فرِؤكةكانيان
لةسةرةتاى شةستةكانى سةدةى رابوردوو نؤ فرِؤكةى زياد كرد بؤ كاروانةكةيان و طةشتةكان زياد
بوو بؤ تاران ،بةحريَن  ،جدة  ،عةدةن و اديس اباب و نريوبى و قاهرة و بريوت لةسةرةتاى
نةوةدةكانى سةدةى رابوردوو ضةند فرِؤكةيةكى ايرباص ضووة سةر كاروانى فرِؤكةكانيان و
ذمارةى ويَستطةكان زياد بوو بؤ ئةستةن ول – عمان – شارقة – دبى – دؤحة.
ناو  :ه َيلَى ئامسانى سؤدانى
هيَماى بانطةواز SUDAAIR :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) SUD :
هيَما بةثآى يةكيَتى SD :IATA
سالَى دامةزراندن 5495 :
قةبارةى كاروان 51 :فرِؤكة
ئاراستةكان 0 :
بارةطاى سةرةكى  :فرِؤكةخانةى خرطوم نيَودةولَةتى
ه َيلَى ئامسانى ل نانى
هيَماى بانطةواز CEDAR JET :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) MEA :
هيَما بةثآى يةكيَتى ME :IATA
سالَى دامةزراندن 5491 :
قةبارةى كاروان 54 :فرِؤكة
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فرِؤكةوانى رِؤذهةالَتى ناوةراست – ه َيلَى ئامسانى ل نانى

ه َيلَى ئامسانى لي ى :

ئةم كؤمثانياية طويَزةرةوةى نيشتمانى ئامسانية لة لي يا و يةكيَكة لة كؤمثانياكانى فرِينى لي ى
سالَى  5409دامةزراوة لة شارى بةنغازى و بؤ  51ئاراستة طةشتى دةست ثآكردووة و بارةطاى
سةرةكى لة شارى تةرابلوسى نيَودةولَةتى ية .لة سالَى  5451ناوةكةى طؤرا بووبة
(ه َيلَى ئامسانى لي ى) ئيَستا بارةطاى سةرةكى يةكةى لة بنغازى ضووة تةرابلوس سالَى .5455
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ناو  :ه َيلَى ئامسانى لي ى
هيَماى بانطةواز Libair :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) LAA :
هيَما بةثآى يةكيَتى LN :IATA
سالَى دامةزراندن 5401 :
قةبارةى كاروان 59 :فرِؤكة
ئاراستةكان 91 :

ه َيلَى ئامسانى سعودى
هيَماى بانطةواز SAUDIA :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) SVA :
هيَما بةثآى يةكيَتى SV :IATA
سالَى دامةزراندن 5491 :
قةبارةى كاروان 590 :فرِؤكة
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كؤمثانياى لؤفتهانزا :Lufthansa

لؤفتهانزا كؤمثانيايةكى نيشتمانى ئةلَمانياية بارةطاى سةرةكى دةكةويَتة شارى كؤلَؤنيا لة ئةلَمانيا
فرِؤكةخانةى فرانكفؤرت وةك بنكةى سةرةكى ضاالكى و كاركردنيةتى لةطةلَ ضةند بنكةيةكى
الوةكى تر لة فرِؤكةخانةى ميونخ  ،هام ؤرط  ،دوسلدؤرف  ،بةرلني .دواى ئةوةى لؤفتهانزا ه َيلَى
ئامسانى سويسراى كرى فرِؤكةخانةى زيورخى نيَودةولَةتى بوو بة ضوارةم طةورة بنكةى
كؤمثانياكة ،ناوى لؤفتهانزا لة هةردوو ووشةى ئةلَمانى ( Luftلؤفت) ماناى هةوا ووشةى hansa
(هانزا) لة ووشةى  Hanseatic Leagueوةرطرياوة كة يةكيَك بووة لة طروثة بةهيَزة بازرطانى
يةكانى سةدةكانى ناوةراست ،لؤفتهانزا بة دووةم طةورةترين كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى
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دادةنريَت لة ئةوروثا دواى كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى (ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى – كي .ال .
ئيَم) وة ثيَنجةم كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى لة كؤى ئةو رِيَوانانةى كة دةيانطويَزيَتةوة .
لؤفتهانزا طةشتةكانى بؤ زياتر لة  511ئاراستة و  81ووآلت ريَك دةخات لة ئةوروثا  ،ئاسيا ،
ئةفريقا  ،ئةمريكاى ذووروو  ،ئةمريكاى خواروو  ،أسرتاليا .لؤفتهانزا دادةنريَت بة دامةزريَنةرى
سةرةكييةكانى طروثى ستار بةهاوكارى كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى تايلةندى و يونايتد ئيَرالينز و
ه َيلَى ئامسانى ئةسكندنايف و مةندا بؤ فرِؤكةوانى ئةو طروثانةيان دامةزراندووة .
طروثى لؤفتهانزا نزيك بة  111فرِؤكةى جؤراوجؤرى هةية و لة سالَى  5111كؤى كارمةندانى نزيك
بة ( ) 511505كارمةند بوو لة ( )590رةطةزى جياواز لة سالَى  5118كؤمثانيا لؤفتهانزا نزيك بة 51,1
مليؤن رِيَوانى لةسةر فرِؤكةكانى طواستؤتةوة.
ناوى كؤمثانيا  :لؤفتهانزا
هيَماى بانطةواز Lufthansa :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) DLH:
هيَما بةثآى يةكيَتى LH :IATA
سالَى دامةزراندن 5450 :
فرِؤكةخانةى سةرةكى فرانكفؤرتى نيَودةولَةتى  ،ميوخنى نيَودةولَةتى  ،دسلدؤرفى نيَودةولَةتى ،
فرِؤكةخانةى الوةكى هام ؤرطى نيَودةولَةتى  ،برلني تيجيل نيَودةولَةتى  ،شتوتطارتى نيَودةولَةتى
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى 514 :
بارةطاى سةرةكى  :شارى كؤلَؤنى ئةلَمانيا

ه َيلَى ئامسانى بةريتانى
هيَماى بانطةواز SPEEDBIRD :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) BAW:
هيَما بةثآى يةكيَتى BA :IATA
سالَى دامةزراندن 5459 :
قةبارةى كاروان 541 :فرِؤكة
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ه َيلَى ئامسانى اسرتاىل (كانتاس):
ه َيلَى ئامسانى كانتاس كؤمثانياى فةرمى طواستنةوةى ئامسانية لة اسرتاليا بارةطاى سةرةكى لةشارى
سيدنى ية فرِؤكةخانةى سيدنى بنكةى سةرةكى ضاالكى يةكانيَتى يةكيَكة لة باشرتين
كؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى لة جيهاندا دواى كؤمثانياى  KLMى هؤلَندى  ،بؤ  591ويَستطة
طةشتةكانى ريَك ئةخات بؤ ئةفريقا و ئةوروثا و ئةمريكاى ذوورو لة ريزى ثيَشةوةى باشرتين 51
كؤمثانياى نيَودةولَةتى ية .
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ه َيلَى ئامسانى كانتاس
QANTAS
هيَماى بانطةواز :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) QFA:
هيَما بةثآى يةكيَتى QF :IATA
سالَى دامةزراندن 5451 :
فرِؤكةخانة  :سيدنى نيَودةولَةتى – مل ورن نيَودةولَةتى
ئاراستةكانى  591 :ئاراستة
قةبارةى كاروان 590 :فرِؤكة

ه َيلَى ئامسانى ايطظلي :Alitalia
 Alitaliaكؤمثانياى نيشتمانى ووآلتى ايطظليظ بؤ طواستنةوةى ئامسانى سالَى  5118دامةزراوة
هةموو مافةكانى ه َيلَى اليتالياى وةرطرتووة بؤ نيشتنةوة هةر لة سالَى (. )5118 – 5490
بارةطاى سةرةكى دةكةويَتة منيوميتشنيو لة رؤما و فرِؤكةخانةى لينوردانشى نيَودةولَةتى بنكةى
سةرةكى ضاالكى يةكانيَتى  ،اليتاليا بؤ زياتر لة  511ويَستطةى ناوخؤى نيَودةولَةتى طةشتةكانى
ريَك ئةخات و طةورةترين كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى لة ايطظليظ.
ئةنداميَكى كارى (سكاى تيمة)ة  ،اليتاليا لة دوو وشة ثيَك هاتووة ( )Aliبة ماناى بالَةكان و
 italiaبة ماناى ايطظليظ واتة بالَةكانىعايطظليظ .
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ه َيلَى ئامسانى اليتاليا
هيَماى بانطةواز Alitatalia :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) AZA:
هيَما بةثآى يةكيَتى AZ :IATA
سالَى دامةزراندن 5118 :
قةبارةى كاروان 555 :فرِؤكة

ه َيلَى ئامسانى ئةسكندنايف (ساس) -: Scandinavian Airline System

ئةم ه َيلَة ه َيلَى ئامسانى ووآلتى سويد  ،دانيمارك  ،نةرويج  ،طويَزةرةوةى نيشتمانى ووآلتانى
دوورطةى ئيسكندنافياية سالَى  5490دامةزراوة و لة هةر ووآلتيَكى بةشدار بارةطايةكى هةية ،
بارةطاى سةرةكى يةكانى لة ستؤكهؤلَم (سويد)  ،كؤبنهاطن (دانيمارك)  ،ئؤسلؤ (نةرويج) ةوة
سةنتةرى كاركردنيان لة ستؤكهؤلَم و كؤبنهاطن و ئؤسلؤية  ،ه َيلَى ساس يةكيَكة لة كؤمثانياكانى
كؤمةلَةى ساس بؤ فرِين وة ئةندامى دامةزريَنةرى رِيَكةوتنى (ستار)ة لة سالَى  5110ه َيلَى ئامسانى
ئيسكندنافيا نزيك بة  51مليؤن رِيَوانى طواستؤتةوة طروثى ساس لة هةمان سالَدا  98,0رِيَوانى
طواستؤتةوة .
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ه َيلَى ئامسانى ئيسكندنافيا :ساس:

هيَماى بانطةواز CANDINAVIAN SCANOR :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) SAS:
هيَما بةثآى يةكيَتى SK :IATA
سالَى دامةزراندن 5490 :
ذمارةى فرِؤكةكانى 511 :
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى 511 :

قةبارةى كاروان 551 :فرِؤكة

ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى
هيَماى بانطةواز AIR FRANCE :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) AFR :
هيَما بةثآى يةكيَتى AF :IATA
سالَى دامةزراندن 5499 :
يةكاندنى ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى و ه َيلَى ئامسانى هؤلَةندى :KLM
لة كؤتايى سالَى  5119ثيَكةوة بةستنى هةردوو ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى و هؤلَةندى بآلوكرايةوة لةيةك كؤمثانيا دا
( )AIR FRANCE - KLMو لة سالَى  5119بة تةواوى هةردووكيان بوون بةيةك كؤمثاني و كؤمثانياى
نوآ كة بةيةكيَك لة طةورةترين كؤمثانياكانى جيهان دائةنريَت لةبوارى داهاتةوة وسآهةم كؤمثانياية لة رووى
فرِين بؤ ماوة دورةكان بة كيلؤمةتر.
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يةكاندنى هةردوو كؤمثانياى ايرفرانس“ و ” “KLMلةسالَى 5119

ه َيلَى ئامسانى رووسى ايروفلوت :
ايروفلوت كؤمثانيايةكى طواستنةوةى فةرمى رووسياية بؤ طواستنةوةى ئامسانى و بة طةورةترين
كؤمثانياى رووسيا دادةنريَت لة رووى ذمارةى رِيَوان  ،دامةزراندنى دةطةريَتةوة بؤ سالَى  5459بة
كؤنرتين كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى دادةنريَت لةسةر ئاستى جيهاندا و بارةطاى سةرةكى لة
فرِؤكةخانةى شريميتيفؤى نيَودةولَةتى ية لة مؤسكؤ بؤ  40شار لة  94ووآلتدا طةشتةكانى
جآبةجآدةكات .
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لة دةورانى يةكيَتى سؤظيةتى دا طويَزةرةوةى (الناقل) نيشتمانى سؤظيةتى بوو وة طةورةترين
طويَزةرةوة بوو لةسةر ئاستى جيهاندا دواى هةلَوةشاندنةوةى يةكيَتى سؤظيةت كؤمثانياكة هةلَوةشا
و خاوةنداريَتى لة دةولَةتةوة بووة كؤمثانياى ثشك دار (مساهم) بؤية لةسةر ئاستى جيهان
باشرتين كؤمثانيا بوو لة رِووى قازاجنةوة .
ايروفلؤت بةرنامةيةكى دانا بؤ نوآ كردنةوةى كاروانى ئامسانى (االسطول عاجلوي) هةروةها
ثةيكةرى ريَكخستنى كاركردنى ريَكخستةوة بؤ ثةيرةوكردنى ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكان و سالَى 5110
ضووة ناو طروثى سكاى تيم.
لة  0ى يؤليؤى  5485فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئامسانى رووسى بةطةشتى ذمارة  955فرِؤكةى جؤرى
(اليوشن ال –  )05تيَك شكا لة كاتى فرِينى لة فرِؤكةخانةوة هةموو سةرنشينةكانى كة  41كةس
بوون لةناوضوون .
ناوى كؤمثانيا  :ايروفلؤت – ه َيلَى ئامسانى رووسى
هيَماى بانطةواز AFROFLOT :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) AHL :
هيَما بةثآى يةكيَتى SU :IATA
سالَى دامةزراندن  5 :شرظط 5459
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى 41 :
بارةطاى سةرةكى  :مؤسكؤ – رووسيا
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ه َيلَى ئامسانى ذاثؤنى:
هيَماى بانطةواز JAPAN AIR :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) JAL :
هيَما بةثآى يةكيَتى JL :IATA
سالَى دامةزراندن 5415 :
قةبارةى كاروان 509 :فرِؤكة
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ه َيلَى ئامسانى صينى (: ) Air China
كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى صينى كؤمثانيايةكى نيشتيمانى صينى ية سالَى  5488دامةزراوة سةر بة
كؤمثانياى دايكى صينى بؤ فرِؤكةوانى ية بارةطاى سةرةكى دةكةويَتة ثايتةختى صني شارى ثكني.
فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى ثكني بنكةى سةرةكى ضاالكى يةكانى كؤمثانياية وة فرِؤكةخانة شانطهاى
نيَودةولَةتى دووةم بنكةى سةرةكى ضاالكيةكانيةتى .
كؤمثانياى  Air Chinaضوارةم طةورة كؤمثانياية لة كيشوةرى ئاسيا بؤ  581ويَستطة طةشتةكانى
ريَك دةخات لة ئاسيا  ،ئةوروثا  ،اسرتاليا  ،وواليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا.
سالَى  5110ذمارةى  99,45مليؤن رِيَوانى طواستؤتةوة وة كؤمثانيا ئةندامة لة طروثى ستار.

ناوى كؤمثانيا Air China :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) CCA :
هيَما بةثآى يةكيَتى CA :IATA
سالَى دامةزراندن 5488 :
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى  581 :ئاراستة
فرِؤكةخانةى سةرةكى فرِؤكةخانةى ثكني نيَودةولَةتى فرِؤكةخانةى شنطهاى نيَودةولَةتى
بارةطاى سةرةكى  :ثكني – صني

قةبارةى كاروان  550فرؤكة
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ه َيلَى ئامسانى ئةمريكى يان ئةمريكان ئيَرالين :American Airline
كؤمثانيايةكى فرِؤكةوانى نيشتمانى ئةمريكى ية فرِؤكةخانةى (داآلس  ،فؤرت و ث) نيَودةولَةتى
وةك بنكةى سةرةكى ضاالكى يةكانيةتى جطة لة مةلَ ةندةكانى فرِؤكةخانةى شيكاغؤ اوهياوى
نيَودةولَةتى و فرِؤكةخانةى ميامى نيَودةولَةتى بارةطاى سةرةكى كؤمثانيا لة شارى فؤرت و ث
ثيَنجةم طةورة شارى وواليةتى تكساسى ئةمريكى ية كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى ئةمريكى بة
طةورةترين طويَزةرةوةى (الناقل) جيهان دادةنريَت لة رووى ذمارةى رِيَوان و دووةم طةورةترين
كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى ية لة رووى ذمارةى كاروانةكانى لة دواى كؤمثانياى (فرييَكس).
ه َيلَى ئامسانى ئةمريكى بة  501ئاراستة طةشتةكانى رِيَك دةخات بؤ ئةمريكاى ذوور و ئةمريكاى
خواروو ووآلتانى دةرياى كاري ى ئةوروثا و ئاسيا.
ه َيلَى ئامسانى ئةمريكى ئةندامة لة طروثى يةك جيهان (عامل واحد) سالَى  5111برِى قازاجنى
طةيشتة  594مليار دؤالرى ئةمريكى

ناوى كؤمثانيا  :ه َيلَى ئامسانى ئةمريكى
هيَماى بانطةواز American :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) AAL:
هيَما بةثآى يةكيَتى AA :IATA
سالَى دامةزراندن 5491 :
فرِؤكةخانةى سةرةكى شيكاغؤى نيَودةولَةتى  ،داالس  ،فؤرت و ث نيَودةولَةتى  ،ميامى
نيَودةولَةتى  ،فرِؤكةخانةى الوةكى جؤن اف كندى نيَودةولَةتى  ،لؤطان نيَودةولَةتى ،
لؤس ئةجنلؤس نيَودةولَةتى
َستطة):كانى  505 :ئاراستة
ئاراستة (وي
ماليزى
ذمارةىئامسانى
ه َيلَى
بارةطاى سةرةكى  :فؤرت و ث  -تكساس
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كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى ماليزى كؤمثانيايةكى فرِينى نيشتمانى ماليزى ية بارةطاى سةرةكى
كؤمثانيا دةكةويَتة شارى كواالالم ورى ثايتةخت و فرِؤكةخانةى كواالالم ورى نيَودةولَةتى بنكةى
سةرةكى ضاالكى يةكانيةتى .
كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى ماليزى بؤ  81ئاراستة طةشتةكانى رِيَك دةخات بؤ ئاسيا و ئةوروثا و
رؤذهةآلتى ناوةراست و ئوسرتاليا و ئةمريكاى ذوورو.
كؤمثانياكة لة سالَى  5495دامةزراوة ئةو كاتة كؤمثانيايةكى هاوبةشى نيَوان سنطافورا و ماليزيا بوو
و بة ناوى كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى ماليزى سنطافورى ئةناسرا تا سالَى  5409بةو ناوةوة بةردةوام
بوو دواى ناوةكةى طؤردرا بة ه َيلَى ئامسانى ماليزى و سالَى  5110ثةيكةرى ريَكخستنى كؤمثانياكة
نوآ كرايةوة و كؤمثانياكة لة خوارووى رؤذهةآلتى ئاسيا ثيَطةيةكى بةهيَزى هةية سالَى  5159بة
كارةسات بارترين سالَ ئةذميَردريَت لة ميَكووى ه َيلَى ئامسانى ماليزى دا كاتيَك طةشتى ذمارة 951
ثةيوةندى بضرا لة مانطى ئازارى  5159دواى ئةم كارةساتةش لة رؤذى  55ى تةموزى  5159طةشتى
ذمارة  MH17لةسةر ئامسانى شارى ئؤكرانيا خراية خوارةوة .

ه َيلَى ئامسانى ماليزى :

ناوى كؤمثانيا  :ه َيلَى ئامسانى ماليزى
هيَماى بانطةواز MALYASIAN :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) MHS:
هيَما بةثآى يةكيَتى MH :IATA
سالَى دامةزراندن 5495 :
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى  88 :ئاراستة
بارةطاى سةرةكى  :كواالالم ور  -ماليزيا
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فرِؤكةوانى هند Air India .
سالَى  5495كؤمثانياى  Air India .وةك طويَزةرةوةى فةرمى حكومةتى هند دامةزراوة و بارةطاى
سةرةكى لة فرِؤكةخانةى تشراباتى شيفاجى نيَودةولَةتى لة شارى بؤم اية و بارةطايةكى ترى لة
فرِؤكةخانةى انديَراغاندى نيَودةولَةتى لةشارى نيودةهلية لةطةلَ بارةطايةكى الوةكى (فرعى) لة
فرِؤكةخانةى تشيناى نيَودةولَةتية لة شارى تشيناى  ،كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى هندى طةشتةكانى
بؤ  41وويَستطة ريَك دةخات.
رووداوةكان :
 رؤذى يةكةمى كانونى دووةم  5458فرِؤكةى طةشتى ذمارة  811تيَك شكا لة ناوضةى دةرياىعةرةبى دواى فرِينى لة فرِؤكةخانةى كشرتاباتى شيفاجى و بووة هؤى لة ناوضوونى  541سةرنشني
و  59دةستةى فرِؤكةوان .
 رِؤذى  55ى حوزةيران  5485فرِؤكةى بؤينطى  515ثيَش نيشتنةوةى لة فرِؤكةخانةى بؤم اى تيَكشكا لة بارودؤخيَكى باراناوي و هةوور و دوو لة دةستةى فرِؤكةوانةكان و  51سةرنشني طيانيان
لةدةست دا.
  59ى حوزيرانى  5481لة ئامساندا بؤم يَك بة فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئامسانى هند تةقيةوة كة لةسةرئاراستةى مؤنرتيالَ  /لندن دهلى بؤم اى بوو لةسةر كةنارةكانى زةرياى ئةتلَةس ايرالندا فرِؤكةكة
تةقييةوة و سةرجةم سةرنشينةكانى كة ذمارةيان  954كةس بوون لة ناوضوون.
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ناوى كؤمثانيا Air India . :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) AIC :
هيَما بةثآى يةكيَتى AI :IATA
سالَى دامةزراندن 5495 :
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى  54 :ئاراستة
بارةطاى سةرةكى  :بؤم اى – هند
قةبارةى كاروان 95 :

ه َيلَى ئامسانى برازيل (تام) :TAM
كؤمثانياى  TAMبؤ طواستنةوةى ئامسانى كؤمثانيايةكى بةرازيلى نيشتمانى ية بارةطاى سةرةكى
لة شارى ساوثاولَؤية فرِؤكةخانةى غوارؤليؤس نيَودةولَةتى بنكةى سةرةكى ضاالكى يةكانى يةتى.
ميَكووى دروست كردن و دامةزراندنى دةطةريَتةوة بؤ  55شوباتى  5405و كؤمثانياى تام بؤ 01
ويَستطة طةشتةكانى رِيَك دةخات بؤ ئةمريكاى خواروو  ،ئةمريكاى ذوور و ووآلتانى بةحرى
كاري ى  ،ئةوروثا وةكؤمثانياى تام دادةنريَت بة ئةنداميَك لة طروثى ستار.

ناوى كؤمثانيا  :ه َيلَى ئامسانى تام
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) TAM :
هيَما بةثآى يةكيَتى JJ :IATA
سالَى دامةزراندن 5405 :
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى  01 :ئاراستة
فرِؤكةخانةى سةرةكى فرِؤكةخانةى غوارليؤسى نيَودةولَةتى فرِؤكةخانةى رؤديؤ جاندرى نيَودةولَةتى
بارةطاى سةرةكى  :ساوثاولَؤ – بةرازيل
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قةبارةى كاروان  595 :فرِؤكة

ه َيلَى ئامسانى سويسرى
هيَماى بانطةواز SWISS AIR :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) SWR :
هيَما بةثآى يةكيَتى SR :IATA
سالَى دامةزراندن 5495 :
قةبارةى كاروان 50 :فرِؤكة هةتا سالَى 5115

ه َيلَى ئامسانى توركى
هيَماى بانطةواز TURKISH :
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) THY:
هيَما بةثآى يةكيَتى TK :IATA
سالَى دامةزراندن 5499 :
قةبارةى كاروان 551 :فرِؤكة
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ه َيلَى ئامسانى كةنةدا :Air Canada

كؤمثانياي ه َيلَى ئامسانى كةنةدا (ئيَر كةنةدا) كؤمثانيايةكى طواستنةوةى ئامسانى نيشتمانية لة
كةنةدا  ،بارةطاى سةرةكى كؤمثانياكة دةكةويَتة شارى مؤنرتياىل ثايتةخت لة هةريَمى كي ك كة
طةورةترين هةريَمى كةنةداية لة رووى رووبةرةوة  ،فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى تورنتو بنكةى
سةرةكى كؤمثانياية بؤ ضاالكى يةكانى.
ميكووى دروست بوونى ه َيلَى ئيَر كةنةدا ئةطةريَتةوة بؤ سالَى  5490كؤمثانياى ئيَر كةندا بؤ 511
ئاراستة طةشتةكانى بةرآ دةكات لة ئةمريكاى ذوور و ئةمريكاى خواروو و ئةوروثا و ئاسيا و
ئوسرتاليا.
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كؤمثانياى ئيَر كةندا بة هةشتةمني كؤمثانياى جيهان دائةنريَت لة رووى قةبارةى كاروانى
فرِؤكةكانى .كؤمثانياى ئيَر كةنةدا يةكيَكة لة دامةزريَنةرانى طروثى (ستار).
ناوى كؤمثانيا  :ه َيلَى ئامسانى ئيَر كةندا
هيَماى بةثآى ريَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى (إيكاو) ACA:
هيَما بةثآى يةكيَتى AC :IATA
سالَى دامةزراندن  55 :ئةثريل 5490
سةرةتاى ئيش كردنى  5 :كانونى  5401ئيَر كةندا
ذمارةى ئاراستة (ويَستطة)كانى  558 :ئاراستة
بارةطاى سةرةكى  :تؤرينتؤ – كةنةدا
قةبارةى كاروان 545:

رووداوةكان :
كارةساتى تيَك شكانى فرَؤكةي جؤرى  A340لة كاتى نيشتنةوةى لة فرِؤكةخانةى ثاريسى
نيَودةولَةتى بةهؤى سوتانى يةكيَك لة بزويَنةرةكانى كة بووة هؤى سوتاندنى كابينةى فرِؤكةكة و
لة ناوضوونى سةرجةم سةرنشينةكانى

86

دروست كردنى هيلَى ئامسانى كوردستان
وةك [الناقل الوطين] ثيَويستى ئيَستا و قؤناغى داهاتووى هةريَمى كوردستان
ثيَش ئةوةى بضينةسةر باسى بابةتةكة باشرتة كورتةيةك لةسةر خاوةنداريَتى فرؤكةخانةكان
بةطشتى خبةينة بةرضاو.
خاوةنداريَتى فرؤكةخانةكانى شارستانى دةولَةتان يا سةربةحكومةتةكانيانة وةك زؤربةى
فرؤ كةخانةكانى رؤذ هةآلتى ناوةراست يان خاوةنداريَتى هاوبةشن لة نيَوان حكومةت و كةرتى
تاي ةت يان دةطةرِيَتةوة بؤ كةرتى تاي ةت هةروةها مةرجةعيةتى فرؤكةخانةكان لة بوارى
بةريَوةبةردنةوة بةهةمان شيَوة جياوازة بةجياوازى سيستمى دةولَةتةكة يان سةر بة وةزارةتى
طواستنةوة ية و لةزؤر دةولَةتدا لة اليةن ثاريَزطارى ئةو شارةوة سةرثةرشتى دةكريَت كة
فرؤكةخانةكةى تيَداية بةهةرحالَ هةرضؤنيَك بيَت خاوةنداريَتى فرؤكةخانةكان زياتر
خاوةنداريَةتى نيشتمانني.
وةك سةروةرى نيشتمانى بة ثآى ياسا نيَودةولَةتى يةكان دةولَةت دةستةآلتى رِةهاى هةية بةسةر
ئامسانى وآلتةكةيدا بؤ ريَك خستنى مججؤلَى فرؤكةكان ئةو مجوجؤآلنة بةثآى ياساو ريَكةوتنة
نيَودةولَةتيةكان ريَك دةخريَن ،بآ وةرطرتنى مؤلَةت لة ووآلتى خاوةن ئامسان بؤ هيض فرؤكةيةكى
شارستانى [بازرطانى] نية لةوآلتيَكى ترةوة يان دراوسآ وة ئامسانى ئةو ووآلتة ب ةزيَنيَت.

ه َيلَى ئامسانى نيشتمانى (النظقلعالوطين).

بةرام ةر بةوةى كة فرؤكةخانةكان بةثآى ياساي فرؤكةوانى خاوةنداريَتيان نيشتمانية بؤية
ثاراستنى مافى خاوةنداريَتى ئةو رِارِةوةئامسانيانةى كة مجوجؤلَى ئامسانيان تيَدا دةكريَت و
فرؤكةكان بةكارى دةهيَنن و بةمةبةستى دانانى ميكانيزمى تاي ةت بةطواستنةوةى ئامسانى

ثيَ ويست دةكات اليةنيَك يان دامةزراوةيةكى نيشتمانى تر هةبيَت كة بةرثرسياربيَت لةو هيلَ و
كؤمثانيايانةى كة طواستنةوةى بازرطانى (طةشت و مشةك) ريَك دةخةن بؤ ئةو ووالتة لة رِوى
كارطيَرِى و ياساييةوة يان بةثيَضةوانةوة بؤ ئةو فرؤكانةى كة بةسةر ئامسانى وآلتةكةدا طوزةر
دةكةن  .ئةو دامةزراوةية خؤى لةه َيلَى ئامسانى نيشتمانى (الناقل الوطين) دةبينيَتةو كة بةثآى
ياسا ريَك دةخريَت و دروست دةبيَت لة سةربنةماى ضةندين ثيَويستى كارطيَرِى و هونةرى وةك
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فرؤكةو تاقمى فرؤكة و هي تر و هةلَطرى ئارمى تاي ةتى خوَى دةبيَت و دةبيَت بة ئةندام لة
ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان وةك ريَكخراوى  IATAبوَ طواستنةوةى ئامسانى.
سةبارةت بة ناونانى ه َيلَى ئامسانى يةكةوة وةك لة بابةتى هيَماى ه َيلَة ئامسانيةكانى بةشى
ثيَشووى ئةم كتيَ ةدا دةربارةى  IATAنوسراوة بؤ منونة:
 Turkish Airلة توركيا ] [ ]Egypt Airهى
[ه َيلَى ئامسانى نيشتمانى توركية,
] هى ووالتى بةريتانيايةو هتد........
ميصرة و [
بةم جؤرة ناوى هيلَى ئامسانى نيشتمانى لة ناوى خودى ووالتةكةوة ناو دةنريَت لة بةر ئةوةى
خاوةنداريَتى يةكةى دةطةريَتةوة بؤ ووالتةكةو هيَماية بؤ سةروةرى نيشتيمانى لةسةر رِارِةوة
ئامسانيةكان.
لة هةر ووالَتيَكى خاوةن سةروةرى دا النى كةم يةك ه َيلَى ئامسانى نيشتمانى هةية وةك
[الناقل الوطين] بةالَم بةثآى ثيَويستى يةكانى سةردةمى ئيَستاى طواستنةوةى ئامسانى ئةو هيلَة
نيشتمانيانة دةكريَت زياد لة [ يةك هيلَ] بيَت بةثآى سيستم و ريَساي ئةو ووآلتة بةآلم
دةكريَت هةريةكةو سنوريَكى بؤ دابنريَت لة دةستةآلت و ماف بؤ منونة لةوآلتى ئيمارات سآ هيلَى
نيشتمانى هةية ئيمارات  Gulf Air , Fly Dubai , Emariteو هةريةكةشيان سنوريَكى بؤ
دانراوة لة ئةرك و ماف .
لةم سةردةمةى ئيستاكة لة كوردستاندا فرؤكةخانةكانى كةوتوونةتة طةر و سيستمى بةريَوةبردنى
ووالت لةسةر بنةماى فيدرالَي ية ثيَويستى سةردةمى ئيستاى كوردستان وا ئةخوازيَت كة هةريَمى
كوردستان ه َيلَيَكى ئامسانى نيشتمانى دامبةزريَنيَت وةك مافى ياسايى هةريَمى كوردستان بؤ ئةوةى
بتوانيَت هةم مافى دانانى مةرج و خاوةنداريَتى دابنيَت بؤ ئةو هيَآلنةى كة لة كوردستاندا يان بؤ
كوردستان كاردةكةن شان بةشانى هيلَى ئامسانى عرياق بةثآى ياسا هةم بتوانيَت بة شيَكى زؤرى
طواستنةوةى طةشتياران و مشةك بطريَتة ئةستؤ لة فرؤكةخانةكانى كوردستانةوة ،لةم حالَةتةى
ئيست ادا بؤطواستنةوةى ئامسانى لة كوردستان دةبيَت ضاوةروانى ئارةزو و رةمحةتى
هيلَةئامسانيةكان بني بؤ طواستنةوةى طةشتياران لة ذيَر مةرجةكانى ه َيلَى ئامساني عرياق كة
دادةنريَت بؤ ئةو هيَآلنة كة زؤر جار بةزيان دةطةريَتةوة بؤ بوارى طواستنةوةى ئامسانى لة
كوردستاندا و خؤى لةوةدا دةبينيَتةوة هةر ه َيلَيك بةنياز بيَت بيَت كاربكات لة ناو عرياق بة
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كوردستانيشةوة ثيَش ئةوةى ئيَمة لة كوردستان ليَيان بة ئاطابني لة جؤر و ناونيشا ن و و
ثيَشينةكانيان هةروةها دانانى باجيَكى ديارى كراو بةسةر ئةو هيَآلنةدا بةرام ةر بة مافى ه َيلَى
ئامس انى عرياقى كةديارى كراوة بةثآى ياسا بؤ خؤيان دةي ةن ،لةمانة هةمووى ئيَمةى
فرؤكةخانةكانى كوردستان هةم بآ ئاطاين هةم بآ بةشني لةو ماف و داهاتانة.
لةم سةردةمةى ئيستادا لة عرياق تةنها هيلَى ئامسانى عرياق وةك هيلَى نيشتمانى ناسراوة لةسةر
ئاستى جيهان ئةو هيلَة تةمةنيَكى زياد لة ( )01سالَى لةبوارى طواستنةوةى ئامسانيدا هةية و لة
سةردةمة جياوازةكانى حكومرانى عرياقدا كارى كردوة بة سةردةمى رذيَمى بةعسيشةوة ئةوكاتة
توانايةكى لة رادةبةدةريان خست وة ذيَر دةستى ئةو ه َيلَةوة بؤ نيشان دانى سةروةرى نيشتمانى
عرياق لة دنيادا  ،هةرضةندة ئيستا ئةو هيلَة تووشى سرِبوون و طةندةلَيةكى بآ ويَنة بوة لة ذمارة
و جؤرى فرؤكةو خراثى خزمةتطوزارىو ثابةند نةبوونيان بة خشتةى طةشتةكانةوة و قةرزارى و
ضةندين شتى تر تا ئيستاش لة نيَودةولَةتاندا هةر حسابى بؤ دةكريَت وةك [الناقل الوطين] لة
بةر ئةوة ى هيض كؤمثانيايةكى ترى نيشتمانى يان ئةلتةرناتيظيكى تر لة عرياقدا نية وةك
[الناقل الوطين] مامةلَةبكريَت و هةموو اليةكيش لة ئاستى كارةكانى هيلَى ئامسانى عرياقى
بةئاطاية و ضؤن بةريَوةدةبريَت و بةض ئاراستةيةك دةرِوات.
ئيستا اليةنى ياسايى وطواستنةوةى ئامسانى لة كوردستان وا دةخوازيَت كة دروست كردنى هيلَى
ئامسانى كوردستان وةك ه َيلَى ئامسانى نيشتمانى ذمارة( )5لة كوردستاندا يان هيلَى ئامسانى ذمارة
( )5لةعرياقدا دروست بكريَت و قؤناغةكةش زؤر طوجناوة بؤ ئةو بابةتة.
بةثآى ئةزمونى ضةند سالَةى رابوردوى طواستنةوةى ئامسانى لة كوردستاندا ضةندين كةس و
اليةن لة ناوخؤدا برييان لة دروست كردنى ئةو هيلَة كردؤتةوة بةآلم هةولَةكانيان بآ ئةجنام بووة
لةبةر زؤر هؤكارى ناو خؤيى.
دةكريَت ئةم ه َيلَة نيشتمانية لة ضوارضيَوةيةكى ديارى كراودا بةبةشدارى حكومةت و كةرتى
تاي ةت دروست بكريَت بؤ ئ ةوةى دةست كراوةبيَت لة رووى ريَنمايى و خةرجيةوة تا بتوانريَت
بةزوى ثيَش خبريَت.
بةرام ةر بةوة (دةستةآلتى فرؤكةوانى عرياقى)ش وةك دامةزراوةيةكى ياسايى كة سةربةحكومةتى
فيدرالَة بةرثرسة لة ثةسةند كردنى ئةو ثرسة ثيَمان واية ئةو دةستةالتةش لةذيَر فشارى ئةم الو
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الدا هةولَ بدات ريَطرى لة بةر دةم دروست كردنى ئةو هيلَة نيشتمانية دروست بكات بةدانانى
مةرجى ياسايى قورس بؤ هةر اليةنيَك كة بيةويَت دروستى بكات بةالم لة طةلَ ئةوةشدا ئةو
مةرجانة نابيَتة بةربةستى دروست كردنى [الناقل الوطين] لةكوردستان ئةطةر لة سةر ئاستى
بةرز كارى بؤ بكريَت هةرجةندة بةم دواييانة زمارةيةك كومثانيا مؤلةتى سنورداريان ثى دراوة لة
اليةن دةستةالتى فرينى عرياقةوة وةك ديارة مؤلةتةكان مةرجداربن و ئةو دةستةالتةيان نة بيت
كة الناقل الوطنم هة يةتى.
بة بؤضوونى ئيَمة هيلَى ئامسانى عرياقيش يان ئةو ئةو اليةنةى كة لة ثشت ئةو هيلَةوةية لة
عرياق هةولَى جدى دةدات بؤ ثةك خستنى هةر هةوليَك بؤ دروست كردنى هيلَى نيشتمانى دووةم
كة ب يتة دوومانى هيلى ئامسانى عرياق لة بةر ئةم هؤيانةى خوارةوة.
 .5كةم بوونةوةى رِووبةى ضاالكى يةكانى هيلَى ئامسانى عرياقى لة سةر ئاستى عرياق و دةرةوة
وةبضوك بوونةوةى قةبارةكةى .
 .5كةم بوونةوةى داهاتى هيلَى ئامسانى عرياقى ض لةبوارى طواستنةوة و ض لة بوارى وةرطرتنى
[ ]Royaltyواتة خاوةنداريَتى لةسةر جةم هيلَة ئامسانيةكان كة طةشتةكانيان بؤ عرياق
دةكةن .
 .9قؤرغ كارى طواستنةوةى ئامسانى و بوار نةدان بة كؤمثانياكانى كوردستان بؤ بةشدارى كردن
لةو بوارةدا.
ثيَمان واية قؤناغى ئيستا بؤ دروست كردنى ه َيلَةئامسانيةكان لة كوردستان زؤر طوجناوة و
ثيَويستة ئةم خاالنةى خوارةوة رةضاوبكريَت :
 .5بوونى دةرفةتى طواستنةوة و كرانةوةى كوردستان بة رِووى جيهاندا بةهؤى كاركردنى هةردوو
فرؤكةخانةى سليمانى و هةوليَر وةك فرؤكةخانةى نيَودةولَةتى ناسراو لة سةر ئاستى ناوضةييى
ونيَوةدلَةتى .
 .5قؤستنةوةى ئةو دةرفةتةى كة ئيستا هةية لة كةمووكورِى لة سستى كؤمثانياى هيلَى ئامسانى
عرياقى وة كيَشة كارطيَرى و دارايى و هونةريةكان كة بونةتة هؤكار بؤ لةناوضوونى ناوبانطى
ئةو هيلَة لةنيَو كؤمثانيا و اليةنةكانى طواستنةوة هة رجةندة بةم دواييانة هيَلَى ئامسانى عرياق
دة ستى كردوة بة بة هيز كردنى زيرخانى تةكنيكى وزياد كردنى ذمارةى فرؤكة كانى .
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 .9بوونى تواناى دارايى و بابةتى لة كوردستاندا بؤ دابني كردنى سةرجةم ثيَويستيةكانى
دروستكردنى ئةو هيلَة ئامسانية بة تاي ةت الى كةرتى تاي ةت دةرفةتةكة رةخساوترة .
 .9حكومةتى هةريَمى كوردستان لة ريَطةى دامودةزطا تاي ةت و بةرثرسةكانيةوة سةرثةرشتيار و
ريَكخةر و خاوةنداريَتى ئةوة هيَلة ئامسانية نيشتمانية بيَت و لة ذيَر ضاوديَرى خؤيدا بةهيَزى
بكات بةبةشدارى كةرتى تاي ةت .
 .1دةكريَت راويَك بة ثسثؤرا ن و شارةزايانى دةرةوى هةريَمى كوردستان بكريَت و سود لة توانا
دارايى و ياساية نيَودةولَةتيةكانيان وةربطريَت وة ضارةسةر بؤ هةرطرفتيَك بدؤزريَتةوة كة
دوضارى دةبني لة ناو عرياق و دامودةزطاكانيدا .
 .0بيَطومان دروست كردنى هيَلى ئامسانى نيشتمانى(كوردستان) وةك (الناقل الوطين) ذمارة ()5
دةبيَتة كؤلَةكةيةكى بةهيَزى طرنط لة بوارى بةستنةوةى هةريَمى كوردستان و ووالتى دةرةوة و
زياتر ناسينى هةريَمى كوردستان و ثتةو بوونى ثيَطةكةى لة ناوضةكةدا .
 .5بة دروست بوونى ئةو ه َيلَة لة زؤربةى كيَشةكانى طواستنةوةى ئامسانى رزطار دةبني كة لة
ئيستادا دووضارى بووين و كة ئيَستا ناضارين ق ولَى بكةين.
 .8تائةوكاتةى ئامسانى كوردستان وةك بةشيَكى ئامسانى عرياق دةميَنيَتةوة و سيستمى فيدرالَى
ثيادة دةكريَت لة عرياقدا و ميكانيزميَكى تاي ت دادةنريَت بؤ كاركردنى هةردوو هيلَى ئامسانى
عرياق و ئةو هيلَة ئامسانيةى كوردستان كة دروست دةبيَت بة ثآى ياسا و ريَكةوتننامة بؤ ديارى
كردنى ماف و دةستةآلتى هةريةكةيان و رِووبةرى كاركردنيان.
خويَنةرى بةريَز -:
كوردستا ن ئيستا لة نيَوان ضةندين كيَشةى ناوضةيي داية و جةمسةرى ضةندين هاوكيَشةى سياسى
لة كوردستانةوة سةرضاوةدةطريَت و بؤ ناو عرياق و ناوضةكة كة ثيَويستة زؤر بة ئاطايى رةضاو
بكريَت ئةطةرةكان زؤرن  ،ئةو بارودؤخةى كة لة ئيَستادا هةية زؤر جيا وازة لة بارودؤخى ساالنى
ر ابوردوو لة سةر هةموو ئاستةكان بؤية دروست كردنى هيلَى ئامسانى كوردستان وةك هيلَى
ئامسانى نيشتمانى بؤ هةريَمى كوردستان و [الناقل الوطين] ثيَويستى رادةبةدةرى سةردةمى
ئيستاى طةىل كوردستانة كة بة هيواى ئةوةى سةرجةم اليةنة ثةيوةندى دارةكان كارى بؤ بكةن ،بؤ
ئةوةى لة روودانى هةرثيَشهاتيَك ئامادةكارى بؤ كرابيَت و دةستةوةستان نةوةستني .
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[ فرِؤكة و رووداوةكانى ]
هةر لةسةرةتاى دروست كردنى فرِؤكة و بةكارهيَنانى لة ئامساندا بؤ طواستنةوة يان بؤ مةبةستى
سةربازى يان هةر مةبةستيَكى تر روودانى كارةسات و قةومان بةشيَك بووة لة ذيانى فرِين كة
ضةندين قوربانى و كارةسات و زيانى مادى ىلَ كةوتؤتةوة.
هؤكارةكان زؤرن كة دةبنة هؤى رووداوى فرِؤكة و زيانةكان بة دواى خؤيدا بهيَنيَت هؤكارى
مرؤيى بيَت لة فرِؤكةوان و ريَوا و فريَنةرةكان يان خستنة خوارةوة بيَت بةكارى سةربازى يان
روودانى كةم و كورِى تةكنيكى بيَت وةك هةر ئاميَريَكى ميكانيكى  -كارةبايى يان بة بارودؤخى
كةش و هةوا بيَت يان هةر هؤكاريَكى تر بيَت.
بؤية اياتا بةردةوام رِيَنمايى و راسثاردةى خؤى هةية و لةطةلَ كؤمثانياكانى دروست كةرى
فرِؤكةكان ثةيوةندى بةردةوامى هةية بؤ باشرت تؤكمةكردن و نةهيَشتنى هةر خالَيَكى الواز لة
ديزاينى فرِؤكةكاندا بةسوود وةرطرتن لةو رووداوانةى كة رووئةدةن هةروةها ريَكخراوى فرِينى
شارستانيش بة بةردةوامى رِيَنمايى و رِيَكارى تاي ةت دةرئةكات بؤ بة ئاطابوون و بةهيَزكردنى
فاكتةرة مرؤيةكان و دانانى سيستمى باشرت كاركردن و بةدواكةوتن.
لة خوارةوة ذمارةيةك رووداوى فرِؤكةكان (فرِؤكةى شارستانى) دةخةينة بةرضاو كة تةنها بةشيَكة
لةو رووداوانةى كة لةسةرةتاى فرِينى فرِؤكةوة تا سالَى  5151روى داوة بةثآى سالَةكان :
رِووداوةكانى فرِؤكةى شارستانى /
لة خوارةوة ليستيَك بة رووداوى فرِؤكةكانى شارستانى بةثآى سالَى روودانيان دةخةينة بةر ضاو:
سالَى  / 5455لة  5ى نيسان :
فرِؤكةى دى هاميالند ( )DIt .18 Aى فرِؤكةوانى دميلرى اينطليزى خؤى كيَشا بة فرِؤكةيةكى
ترى سةر بة كؤمثانياى فةرةنسى لةسةر ناوضةى ثيكاردى لة فةرنسا بوو بة هؤى لة ناوضوونى
 5كةس ئةم بةركةوتنة يةكةم رِووداو بوو لة ميَكووى فرِينى شارستانى .
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سالَى  5491لة  1ى اكتوبر  :بالَؤنى بةريتانى  RIOIتيَك شكا لة سةروى ثاريس بوو بة هؤى
كوذرانى  91كة س بةهؤى كةوتنةوةى ئاطر لة بالَؤنةكةدا.

سالَى  5495لة  55مارت  :فرِؤكةيةك بة ناوى هةورى خواروو  South ran cloudسةر بة ه َيلَى
ناوخؤى ئوسرتالَى لة جؤرى  Avor G18 Tenكةوت بة زجنرية شاخى سنووى لة طةشتى سدنى
بؤ مل ورن  .هةموو سةرنشينةكان مردن كة  8كةس بوون لةيةكةم رووداوى فرِؤكة لة ئوسرتاليا،
شويَنى رووداوةكة تا  55سالَ نةزانرا كة بةهؤيةوة بارودؤخى كةش و هةوادا رووى دا.
سالَى  5495لة  95مارت  :كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةى فؤكرى ه َيلَى  TWAى ئةمريكى طةشتى
ذمارة  144نزيك شارى كنتور تكساس بوو بة هؤى مردنى  8كةس .
سالَى  5499لة  51اكتوبر  :تةقينةوةى فرِؤكةى بوينغ  595ى ه َيلَى يونا ئيَر لةسةر جوسرتتون
وآليةتى انديان كة يةكةم كردةوةى تريؤرستى لة ئامساندا لة فرِينى شارستانى بازرطانى بوو هةر
( )5سةرنشينةكةى لة ناوضوون كة لة ناو فرِؤكةكةدابوون .
سالَى  5499لة  51ديسةم ةر  :فرِؤكةيةكى جؤرى دوطالسى دى س  2 -كة ناوى بؤ مزة  .سةر بة
كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى هؤلَندى بوو  KLMذمارةى تؤمارةكةى  PH – AJUبوو كةوتة
خوارةوة لة ذيَر بارودؤخيَكى كةش و هةواى دذوار لة ريَطةى هؤلَةندا بؤ دورطةكانى هندى
رؤذهةآلتى هؤلَةندى و لةسةر بيابانى سوريا كةوتة خوارةوة و سةرجةم سةرنشينةكانى كة
ذمارةيان  5كةس بوو ( 9دةستةى فرِؤكةوانى و  9رِيَوا ).
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سالَى  5491لة  58ايار  :فرِؤكةيةكى تؤبةليف جؤرى  ANT – 20بةناوى مةكسيم طؤركى و لة
ميانى طةشتيَكى ناوخؤيى لة مؤسكؤ بالَةكانى لةطةلَ بالَى فرِؤكةيةكى اليوشنى  11 – 5بةريةك
كةوتن بوو بة هؤى كةوتنة خوارةوةى لةسةر ناوضةيةكى نيشتةجآبوون لة ناو مؤسكؤ و 99
كةس بوون بة قوربانى لة طةلَياندا  55لةدةستةى فرِؤكةوانةكانيش.
سالَى  5495لة  55كانونى دووةم  :فرؤكةيةكى بؤينغ  247Pى دوو بزويَنةرى تيَك شكا بة
ذمارةى طةشتى  5و ذمارةى تؤمار  NC13315سةر بة فرِؤكةوانى رؤذئاواى خيَرا (الغرب
السريع)  Westren Air Expoesلة ناوضةى بينتوس بيك سةروى سان فريناندو (لوس
اجنلوس) لة كاليفؤرنيا لة ريَطةى سالت ليك بة ئاراستةى فرِؤكةخانةى كاليفؤرنيا كة لة ناويدا 9
لة دةستةى فرِؤكةوان و  51كةس رِيَوان قوربانيةكان  9سةرنشني و يةك دةستةى فرِؤكةوان.
سالَى  5495لة  0ايار  :سوتانى بالَؤنيَكى زبلن ئةلَمانى بة ناوى هندينرغ و كةوتنةخوارةوةى لة
كاتى هةولَدان بؤ نيشتنةوة لة فرِؤكةخانةيةك سةر بة واليةتى نيوجرسى  45كةس لةسةر
بالَؤنةكة بوو لةوانة  91كةس تيا ضوو لةطةلَ كةسيَك لةسةر زةوى بوو.
سالَى  5495لة  50نؤظمرب  :فرِؤكةيةك لة جؤرى جينطرى ه َيلَى ئامسانى سابينا تيَك شكا لة نزيك
اوشند لة بلجيكا هةر  55كةسةكة كة لةسةرى بوون لة ناوضوون لة ناوياندا (دؤظ جؤرج دوناتوس )
مرياتطةرى دوقية هس خؤى و ذن و منالَةكانى.
سالَى  5498لة  51كانوونى دووةم  :فرِؤكةيةك لة جؤرى لوكهيد  L – 14سةر بة ه َيلَى نو ث
ويست ى ئامسانى ذمارةى طةشت  5تيَك شكا لة نزيك بوزميان لة واليةتى مؤنتانا سةرجةم ئةو
كةسانة كة  51سةرنشني بوون لةسةر فرِؤكةكة لة ناوضوون  ،هؤكارى رووداوةكة ذميَردةرى
لةرلةرى ئاميَرةكان بةهةلَة ذمارةكانى خويَندبؤوة زياد لةوةى كة ئاسايى بيَت.
سالَى  5498لة  51اكتوبر  :فرِؤكةيةك جؤرى  DC- 2سةر بة ه َيلَى ئامسانى نيشتمانى اسرتاىل
كةوتةخوارةوة بةهؤى تةم و مكيَكى ضرِةوة لةسةر بةرزايةكانى دانتوج لة واليةتى فكتؤريا لة
ئوسرتاليا هةر  58سةرنشينةكة لة ناو فرِؤكةكةدا بوون لة ناوضوون.
سالَى  5494لة  59كانونى دووةم  :فرِؤكةيةك جؤرى لوكهيد  L – 14ذمارةى طةشت  5سةر بة
ه َيلَى نؤرث ويست لة كاتى فرِيندا تيَك شكا لة شارى مايلز لة واليةتى مونتانا هةر ضوار كةسةكة
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كة لةسةر فرِؤكةكةبوون لة ناوضوون هؤكارى تيَك شكانةكة ليك بوو لة ظالظى سوتةمةنى
فرِؤكةكة بؤ ناو كابينةى فرِؤكةوانةكة بوو بةهؤى طرتآبةربوونى.
سالَى  5491لة  59متوز  :فرِؤكةى كاليفا جؤرى جينطر  JUS2سةر بةه َيلَى ئامسانى فنلندى
رووبةروى تةقة ىلَ كردن بووة لةاليةن دوو فرِؤكةى جةنطى سؤظيَتى لةسةر كةنداوى فنلندا لة
ميا نى طةشتيَك لة تالني لة ئوستانيا بةرةو هلسنكى لة فنلندا لة ماوةى ئاشتى نيَوانياندا ئةو
رووداوة بوو بةهؤى كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةكة و هةر  4كةسى ناو فرِؤكةكةش لةناوضوون.
سالَى  5491لة  95أب  :فرِؤكةى جؤرى  DC- 3ى سةر بةكؤمثانياى كابيتال بؤ صاعقةى ئامسانى
توشى رووداويَك بووة وة لة نزيك شارى لوفرتنيل – لة فريجينيا كةوتة خوارةوة  51كةسى سةر
فرِؤكةكة لة ناو ضوون .
سالَى  5495لة  50شرظط  :فرِؤكةى  DC- 3سةر بة ايسرتن ايرالين ذمارةى طةشت  55خؤى كيَشا بة
زةوى دا لة كاتى نيشتنةوةدا لة فرِؤكةخانةى اتالنتا – جؤرجيا لة  51كةس ناو فرِؤكةكة  50يان
لة ناوضوون .
سالَى  5495لة  50شرظط  :فرِؤكةى  DC- 3سةر بة ه َيلَى  TWNذمارةى طةشت  9لةسةر شاخى
بوتوسى  91ميل لة خوارووى رؤذئاواى الس فيطاس تيَك شكا لة كاتى طةرانةوةى لة كاليفؤرنيا هةر
 55كةسةكةى سةر فرِؤكةكة لة ناوضوون.
سالَى  5499لة  5حوزيران  :فرِؤكةى  DC- 3ى ه َيلَى ئامسانى بريطظنمعبؤ سةر دةرياكان خراية
خوارةوة لة اليةن فرِؤكةيةك سةر بة فرِؤكةوانى ئةلَمانى لةسةر كةنداوى بسيكاى كة بةهؤيةوة
هةر  55كةسةكة لةسةر فرِؤكةكة بوون لة ناوضوون لة ناويندا نويَنةرى بريطظنيظع(ليزىل هاورد) لة
فيلمى (ذهبعاععالريح)  ،طومانى ئةلَمانةكان بؤ بوونى سةرؤك وةزيرانى بريطظنيظع(ضرضل) بوو
لة ناو فرِؤكةكة دا بؤ خستنة خوارةوةى.
سالَى  5495لة  55أب  :وون بوونى فرِؤكةي سةر بة ه َيلَى ئامسانى بريطظنيظعلة خوارووى ئةمريكا
جؤرى امزو النكسرتين كة ناوى (فتينةى ص اح) بوو لةسةر شاخى انويز دواى ئةوةى نامةيةكى
مشفريان بؤ نارد و ( ، )STEMDECئاكامى ئةو فرِؤكةية نةزانرا تا دؤزينةوةى شويَنى
رووداوةكة سالَى  4 ، 5111رِيَوا و  9لة دةستةى فرِؤكةوان لة ناوضوون.
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سالَى  5495لة  59اكتوبر  :فرِؤكةى طةشتى ذمارة  018سةر بة ه َيلَى يونائري لة جؤرى  DC- 6بة
سوتاوى كةوتة خوارةوة لة فرِؤكةخانةى بريس كانيون لة واليةتى يوتا و هؤكارى ئاطرةكة كةم و
كورِى ديزاينةكةى بوو كة كةوتةخوارةوة هةر  15سةرنشينةكةى ناو فرِؤكةكة لة ناوضوون.

سالَى  5498لة  58كانونى دووةم  :فرِؤكةيةكى بةكرآ طرياو بؤ كاروبارى كؤضى ئةمريكى ذمارةيةك
كؤض ةرى ناياسايى تيَدابوو لةسةر بةرزايةكانى رؤذئاواى كوالينفا كةوتةخواةوة لة كاليفؤرنيا لة
ئةجنامدا  95كةس لة ناوضوون.
سالَى  5498لة  55اظ سع :فرِؤكةيةكى جؤرى  DC- 4ذمارةى طةشت  4422لةسةر شاخى سانفورد
لة ئاالسكا كةوتة خوارةوة و  91كةس لة ناوضوو .
سالَى  5498لة  1نيسان  :رووداوى ثيَكدادانى فرِؤكةي شارستانى ه َيلَى ئامسانى بريطظنم جؤرى
فايكرز  Viclcers – VC – 1لةطةلَ فرِؤكةى جةنطى سؤظيَتى جؤرى باكوفلني نزيك بنكةى
هةوايى جاتوى بريطظنم لة برلني  59لةسةرنشينانى فرِؤكةى شارستانى و فرِؤكةوانى سؤظيَتى لة
ناوضوون.
سالَى  5498لة  55حوزيران  :فرِؤكةى يونا ئري بةذمارةى طةشتى  059جؤرى  DC- 6خؤى كيَشا بة
شاخى كارمل بة لة بنسلفانيا دواى ئةوةى بةهةلَة وازانرا كة ئاطر لة فرِؤكةكة كةوتؤتةوة و
هةولَى كوذاندنةوةى درا هةر  99كةسةكةى لةسةر فرِؤكةكة بوون لة ناوضوون.
96

سالَى  5498لة  55متوز  :فرِؤكةى دةرياى جؤرى كاتالينا لة ماكاو بؤ هؤنط كؤنط رِفيَنرا لةاليةن 9
كةسةوة لةسةر ضني بةمةبةستى دةست بةسةراطرتنى سةرنشينةكان كة  59كةس بوون لة كاتى
هيَرش بردنة سةر فرِؤكةوانةكة هةولَى بةرطرى كردنى دا بةآلم ئاراستةى فرِؤكةكة طؤردرا و
كؤنرتؤلَى لة دةست ضوو فرِؤكةكة كةوتة خوارةوة جطة لة  5كةس هةموو لة ناوضوون .ئةمة
يةكةم هةولَى فراندنى فرِؤكة بوو.
سالَى  5498لة  5اكتوبر  :فرِؤكةيةكى دةرياى بة ناوى يوكني بروس لة كاتى نيشتنةوةدا لة نرويج
خؤى كيَشا بة زويدا  54كةس لة ناوضوون و  59كةس رزطارى بوو.

سالَى  5498لة  51اكتوبر  :كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى كؤمثانياى  KLMلة نزيك بريستوين لة
اسكتلندا بةهؤيةوة  91كةس لة ناوضوون .
سالَى  5494لة  9ايار  :رووداوى سوبرجاى ئامسانى فرِؤكةى سةربةه َيلَى ئامسانى ايطظىل كة تيثيَكى
تؤثى ثآى سةر بة يانةى تورينتؤى تيا بوو خؤى كيَشا بة شاخى سورجا لة نزيك تؤرينؤ هةر 95
كة سةكة لةسةر فرِؤكةكة بوون بة  58ياريزانةكةوة لة ناوضوون.
سالَى  5494لة  4ايلول  :تةقاندنةوةى فرِؤكةيةكى با سفيكى كةنةدى جؤرى  DC- 3لة طةشتةكةى
شارى كيوبيك بؤ شارى باى كؤمر كة  951كلم لةسةروى كيوبيكة كة لة ئةجنامى كارى تريؤست بوو
هةر  59سةرنشينةكة لة ناو ضوون.
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سالَى  5 5494نؤفمرب  :رووداوى اليسرتن ايرالين بة ذمارةى طةشتى ( )537كة تيايدا فرِؤكةى
كؤمثانياى ايسرتى ايرالين جؤرى  DC- 4خؤى كيَشا بة فرِؤكةى لوكهيد و سةرجةم
سةرنشينةكانى  DC- 4كة  11كةس بوون لة ناوضوون لة ناوياندا ذمارةيةك نويَنةرانى
كؤنطريَس و هةندآ كةسايةتى تر و فرِؤكةوانى لوكهيد تةنها كةس بوو كة رزطارى بوو كة
حالَةتةكةى خراث بوو.

سالَى  5494لة  58نؤظمرب  :رووداوى امريكان ايرالين ذمارةي طةشت ( )157ى فرِؤكةى  DC- 6لة
نيَوان شارى نيورك بؤ نيومكسيكو و لة ئاراستةكةى لةسةر فرِطة الى دا خؤى كيَشا بة بينا كانى
نزيك فرِؤكةخانة كة و كؤنرتؤَلَى دةرضوو  58رِيَوان و  5خزمةتضى لة ناوضوون.
سالَى  5494لة  58اكتؤبةر  :رووداوى فرِؤكةى لوكهيدى ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى لة كاتى كيَشان – L
 749A – 79 -46بة شاخيَكدا لة كاتى نيشتنةوةدا لة فرِؤكةخانةى (سانتا ماريا) و دورطةى
أزور بؤ وةستان لة كاتى طةشتيَكى نيَودةولَةتى لة فرِؤكةخانةى ثاريس اورىل بؤ شارى نيورك
هةر  98كةسةكة لةسةر فرِؤكةكة بوون لة ناوضوون.
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سالَى  5411لة  55مارس :كارةساتى الندوى ئامسانى لة جؤرى أفرو تيودور سةر بة كؤمثانياى اير
فاليت بة ناوى ( )The Star Girlلةطةشتيَكى تاي ةتدا بوو لة فرِؤكةخانةى دبلن لة ايرلندا بة
ئاراستةى فرِؤكةخانةى الندو لة خواروى ديلز لة رؤذى  5411/9/55و  58ريَوا و  1لة دةستةى
فرِؤكةوانى هةلَطرت و  ،بة كةوتنة خوارةوة و تيَك شكانى سةرجةم سةرنشينةكانى لة ناوضون ،
لةو كاتةدا بةخراثرتين كارةساتى ئامسانى دانرا.

سالَى  5411لة  59حوزيران  :فرِؤكةى نورث عويست لةطةشتى ذمارة  2501سةر بةه َيلَى نورت
ويست فرِؤكةكة لة جؤرى  D -4و  18كةسى هةلَطرت وو لةسةر دةرياضةى مشيطان وون بوو بآ
ئةوةى هيضى ىلَ ديارمبيَنيَت و بدؤزريَتةوة .
سالَى  5411لة  95أب  :فرِؤكةيةك سةربة  TWAطةشتى ذمارة  419لة جؤرى
 Lockheed L749A Constellationية كيَك لة بزويَنةرةكانى طرِى تآبةربوو بوو بة هؤى
كةوتنةخوارةوةى لة بيابانى رؤذئاواى قاهرة لة مصر هةر  11سةرنشينةكانى كة لةسةرى بوون لة
ناوضوون.
سالَى  5415لة  51نيسان  :فرِؤكةى سةر بة ه َيلَى ئامسانى كويَتى بةطةشتى ذمارة  949لة جؤرى
دؤطالس  DC- 4بةريَطةوة بوو لةشارى ميامى – فلوريدا بةرةو هاظانا – كوبا كاتيَك لةطةلَ
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فرِؤكةى جؤرى ( )Beechcraft Model 18سةر بة دةرياوانى ئةمريكى لةسةر دورطةى كى
ويست لة تةنطةى فلؤريدا دايان بةيةكدا ضى لةهةردوو فرِؤكةكةدا بوون لة ناوضوون.
سالَى  5415لة  55حوزيران  :فرِؤكةيةك سةر بة ه َيلَى بان امريكان لةطةشتى ذمارة  515لة جؤرى
 Lockheed L049 Constellationلة ريَطةدا بوو لةشارى اكرا – غانا بؤ دونرونيا – ليربيا
خؤى كيَشا بةشاخيَك لة نزيك ناوضةى سؤناى لة هةريَمى بونغ لة ليربيا  80كلم لة
فرِؤكةخانةكةوة دوورة  95 ،ريَوا  4لة دةستةى فرِؤكةوانةكة لة ناوضوون .
سالَى  5415لة  91حوزيران  :فرِؤكةيةك سةر بةهيَلَى يونائيَر لة طةشتى  051لة جؤرى  DC- 6لة
نيَوان شارةكانى سان فرانسيسكؤ – اوكالند – سالت ليك – دنغرو شيكاغؤ لة كاردابوو كاتيَك داى
بةشاخيَكدا لة نزيك دنغر فرِؤكةكة  11كةسى تيَدابوو  1لةدةستةى فرِؤكةوانى  91رِيَوا هةمويان لة
ناوضوون.
سالَى  59 5415أب  :فرِؤكةى سةربةه َيلَى يونائري جؤرى دوطالس  DC- 6لة نزيك شارى يونيون –
شيكاغؤ خؤى كيَشا بة زةويدا لة كاتى نيشتنةوةدا هةر  11كةسةكة كة لة ناو فرِؤكةكةدا بوون لة
ناوضوون.
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سالَ  5415لة  58نيسان  :فرِؤكةى سةربة ثان ئيم طةشتى ذمارة  515جؤرى بوينط  955لة بوينس
ايرس لة ئةرجةنتني بةرةو نيورك بةسةر روديوجانريو لة برازيلدا تآثةرى دواى ئةوةى
ثةروانةكانى لة خوالنةوة وةستان كةوتةخوارةوة هةر  11كةسةكة كة لة ناو فرِؤكةكةدا بوون لة
ناوضوون.
سالَى  5414لة  55شرظط  :فرِؤكةى ه َيلَى ئامسانى توركى  5414جؤرى فايكرز فيسكونت  549لة
طةشتيَكى تاي ةدا سةرؤك وةزيرانى توركى و ضةند ئةنداميَكى حكومةتى توركى هةلَطرت وو خؤى
كيَشا بة زةويدا بةهؤى تةم و مكيَكى ضرِدا لة قؤناغي نيشتنةوة كؤتايدا لة فرِؤكةخانةى لندن –
طاتويك  1 ،لةدةستةى فرِؤكةوان و لة  4لةسةرنشينةكان مردن بةآلم سةرؤك وةزيرانى توركيا لة
رزطاربوةكان بوو.

سالَى  5405طةشتى ه َيلَى ئامسانى فةرةنسى ذمارة  5111لة  55ايلول  5405لة فرِؤكةخانةى اورىل –
ثاريس بؤ فرِؤكةخانةى دار الريضظء – مراكش كةوتة خوارةوة .
سالَى  5459لة  55شرظط  :فرِؤكةى سةر بة ه َيلَى ئامسانى لي ى طةشتى ذمارة  559جؤرى بوينط 727
رووبةرووى تةقةكردن بوةوة لةاليةن دوو فرِؤكةى  F4ى ئيسرائيل لةسةر بيابانى سينا لة
طةشتى طرابىس و قاهرة بؤ بنغازى فرِؤكةكة كةوتة خوارةوة  518كةسى تيا مرد و  1كةس
رزطاربون .
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سالَى  5454لة  55مارس  :دوو فرِؤكةى بوينط  747سةر بة ه َيلَى ئامسانى ثان ئةمريكان و ه َيلَى
ئامسانى مةلةكى هؤلَندى خؤيان كيَشا بةيةكدا لة كاتى فرِيندا لة فرِؤكةخانةى تنريف لة
دورطةكانى كةنارى بوو بةهؤى مردنى  189كةس و ئةم رووداوة بة طةورةترين رووداوى فرِؤكة
ئةذميَريَت تا ئةمرؤ لة رووى ذمارةى لة ناوضووةكان.
سالَى  5454لة  54نؤفمرب :فرِؤكةيةكى  DC – 15سةر بة ه َيلَى ئامسانى نيوزلندا خؤى كيَشا بة
شاخى اربس لة ئوكالند – نيوزلندا بوو بةهؤى مردنى  515كةس  .فرِؤكةكة لة طةشتى ذمارة 415
دابوو كة طةشتيَكى طةشتيارى بوو دةيان ويست بضن بؤ بيهاب – اياب بآ وةستان لة اوكالند بؤ
انتا – تيكا هؤكارى رووداوةكة هةلَةى فرِؤكةوانة كة بوو دواى ئةوةى ضاوى ريَشكةو ثيَشكةى كرد
بوو كة طواية بةسةر شاخيَكدا ئةفريَت بةآلم لةراستيدا بةرةو شاخةكة فرِي بوو  ،فرِؤكةوانةكة بة
نزمى فرِى بوو بؤ ئةوةى طةشتيارةكان شاخةكة بةباشى ب ينن.

سالَى  5481لة  54أب  :كارةساتى فرِؤكةكةى ه َيلَى ئامسانى سعودى لةطةشتى ذمارة  509جؤرى لوكهيد
 IL – 1011تراى ستار لة فرِؤكةخانةى يظضي كؤن لة ثايتةختى سعودية بؤ فرِؤكةخانةى
مةلك ع دالعزيز نيَودةولَةتى لة جدة كاتيَك طرِ لة طةجنينةى جانتاكان بةربوو هةموو
سةرنشينةكان مردن كة ذمارةيان  915كةس بوو ئةم رووداوة طةورةترين رووداوى فرِؤكة بوو كة
بةهؤى سوتانةوة ذماريةكى زؤر كةس مردن.
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سالَى  5485لة  0حوزيران  :فرِؤكةى جؤرى اليوشن  11 -62سةر بةه َيلَى ايروفلوت لة طةشتى
ذمارة  955تيَك شكا لة كاتى فرِينى لة فرِؤكةخانةى شري ميتيفو نيَودةولَةتى هةر  41كةسةكةى
سةر فرِؤكةكة لة ناوضوون.
سالَى  5485لة  55أب  :طةشتى ذمارة  559سةر بة ه َيلَى ئامسانى يابانى لة توكيؤ بؤ اوساكا تيَك شكا
بوو بة هؤى كوشتنى  151كةس و  9كةس رزطاريان بوو  .طةورةترين كارةساتى ئامسانى لة رووى
ذمارةوة .
سالَى  5485لة  59نؤظمرب  9 :كةس لة ريَكخراوى ابونضظل فرِؤكةيةكى مصرى لىطريان لة طةشتى
ذمارة  098فرِان لة فرِؤكةخانةى اثينظ بؤ فرِؤكةخانةى قاهريةى نيَودةولَةتى دواى تةقةكردن و
روبةروبونةوة لة ناو فرِؤكةكةدا  18كةس لة  88رِيَوانى فرِؤكةكة و دوو فرِؤكةوان و  5هيَرش بةر
كوذران.
سالَى  5445لة  55كانونى يةكةم  :فرِؤكةيةكى بؤينط  727تيَك شكا كة سةر بة ه َيلَى ئامسانى
لي ى بوو لة نزيك فرِؤكةخانةى طرابىس كاتيَك لة شارى بنغازى (5111كلم لة طرابىس) بةرةو
طرابىس هات ( )515كةس لة رووداوةكةدا مردن هةمويان لي ى بوون و فرِؤكةكة لة ئامادةكاريدا
بوو بؤ نيشتنةوة لةبةرزيةكى كةمدا بوو و تائيَستا هؤكارى كةوتنة خوارةوةكة نةزانراوة.
سالَى  5440لة  8كانونى دووةم  :فرِؤكةيةكى ئةنتينوف  32لةسةر بازاريَكى قةرةبالغ لةشارى
كنيشاسا ثايتةختى كؤنغؤ كةوتة خوارةوة بوو بةهؤى كوشتنى  911كةس .
سالَى  5440لة  0عشرظط  :كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى سةر بةه َيلَى ئامسانى دؤمنيكان لة نزيك
كةنارةكانى كؤمارى دؤمينيكان هةر  584كةسةكة كة لةسةر فرِؤكةكة بوون مردن .
سالَى  5440لة  54شرظط  :فرِؤكةيةكى سةر بة هيَلَى ئامسانى ثريؤ خؤى كيَشا بة شاخيَكدا لة كاتى
ئامادةكارى بؤ نيشتنةوة لة اريكوي ا لة دورى (5111كلم) لة خوارى ثايتةختى ليما هيض كةس
رزطارى نةبوو كة ذمارةيان  559كةس بوو.
سالَى  5440لة  55ايار  :كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةك لة جؤرى  DC – 9سةر بةه َيلَى فالوجت لة
نزيك فرِؤكةخانةى ميامى واليةتة يةكطرتوةكان هةموو سةرنشينةكان مردن كة ذمارةيان 551
كةس بوون.
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سالَى  5440لة  55متوز  :لة ئةجنامى تةقينةوةى فرِؤكةيةك سةر بة ه َيلَى  TWAئةمريكى لةسةر
دةرياى اطىس دواى فرِينى لة فرِؤكةخانةى كةيندى بؤ ثاريس بوو بةهؤى مردنى سةرجةم
سةرنشينةكانى كة ذمارةيان  591كةس بوو.
سالَى  5440لة  54أب  :لة ئةجنامى كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى جؤرى توبوليف  154كة بؤ
كؤمثانيايةكى روسى كارى ئةكرد لةريَطةدا بوو بؤ دورطةى س يتزبرجن ،سةرجةم سةرنشينةكان
مردن كة ذمارةيان  595كةس بوو .
سالَى  5440لة  5نؤظمرب  :مردنى  515كةس لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةيةكى نيَجريى لة بو ثع
هاركورت بؤ الطوس هةموو كةسةكان مردن كة ذمارةيان  515كةس بوون .
سالَى  5440لة  55نؤظمرب  :روودانى ثيَكداكيَشانى فرِؤكةى بوينط  168b- 747لة نيودةهلى لة
هندستان بؤ مهران لة سعودية لة كاتى هةلَفرين بةفرِؤكةيةكى كارطؤ لة جؤرى اليوشن IL – 76
سةربةه َيلَى ئامسانى كازاخستان كة لةسةمةرقندةوة لة كازاخستان ئةهات بؤ نيودةهلى 994
سةرنشني مردن.
سالَى  5440لة  59نؤظمرب  :لة ئةجنامى كةوتنة خوارةوة فرِؤكةي بؤينطى ئةثيوبى كة فرِيَنرا بوو لة
نزيك ئاوةكانى دورطةكانى قةمةر  551كةس مردن و  11كةس رزطاريان بوو.
سالَى  5445لة  0أب  :لة ئةجنامى كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئامسانى كؤرى لة
ناوضةيةكى شاخاوى نزيك فرِؤكةخانةى طرام  558كةس مردن و  50كةس رزطاريان بوو .
سالَى  5445لة  50ايلول  :بةكةوتنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئامسانى ئةندةنوسى لة ناوضةيةكى
شاخاوى نزيك سومةطرة  591سةرنشينةكةى سةر فرِؤكةكة هةموويان مردن.
سالَى  5445لة  54كانوونى يةكةم  :مردنى  519كةس لة ئةجنامى كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى
بوينط سةر بة سةنغافورة نزيك شارى باليم انج لة ئةندةنوسيا كةسى تيا دةرنةضوو.
سالَى  5448لة  5شرظط  :فرِؤكةيةكى ايرباص سةر بة كؤمثانياى سي و ايرباص لة ناوضةيةكى
شاخاوى سةروى رؤذهةآلتى فرِؤكةخانةى كاجيان دوروى فليثينى كةوتةخوارةوة  519كةس كة لة
فرِؤكةكةدا بوون لة ناوضوون و كةسى تيا دةرنةضوو  .خراثرتين كارةساتى فرِؤكة بوو لة ميَكووى
فلثني .
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سالَى  5448لة  50شرظط  :مردنى  540كةس لة ئةجنامى كةوتنةخوارةوة و تيَك شكانى فرِؤكةى
ايرباصى صينى لة ريَطةدا بوو لة دوورطةى باىل ئةندةنوسى لة فرِؤكةخانةى تاي ةى نيَودةولَةتى
لة تايوان هةلَسابوو لةطةلَ كةوتنة خوارةوةى  0كةسيش كةلةسةر زةوى بوون بوون بة قوربانى
و مردن لة ناو مردوةكاندا بةرِيَوةبةرى بانكى مركزى تايوان هةبوو.
سالَى  5448لة  5ايلول  :لة ئةجنامى كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى سويسرى بةران ةر كةنارةكانى
نوظاسكونيا كةس تيا دةرنةضوو هةر  554كةس سةر فرِؤكةكة مردن.
سالَى  5448لة  55كانوونى يةكةم  :بة نزيك بوونةوةى فرِؤكةيةكى تايلةندى لة فرِؤكةخانةى
سوارت تانى لةسةروى تايالند كة لة كؤتايى طةشتةكةيدا بوو لة بانكوكةوة هات و لةو كاتةدا تيَك
شكا  515كةس مردن و  91كةس رزطاريان بوو.
سالَى  5444لة  59شرظط  :لة ئةجنامى تةقينةوةى فرِؤكةيةك سةربةه َيلَى ئامسانى صينى لة
ناوةراستى صيندا كوشتنى  05كةسى ىلَ كةوتةوة.
سالَى  5444لة  95تشرينى يةكةم  :لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةيةكى ميصرى بةران ةر
كةنارةكانى ماساتشوستس ئةمريكى دواى يةك سةعات لة فرِين هةموو سةرنشينةكان كة ذمارةيان
 555كةس بوو مردن و كةسى تيا دةرنةضوو .
سالَى  5111لة  91كانوونى دووةم  :دواى فرِين لة فرِؤكةخانةى ابيدجان لة ساحلى عاج فرِؤكةيةكى
ايرباصى كينى كةوتةخوارةوة  554كةسى لةسةر بوو هةموويان مردن.
سالَى  5111لة  54نيسان  :لة ئةجنامى كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى بوَينطى فلثينى نزيك شارى
دافاوى خواروى فلثني  595كةس لة ناوضوون.
سالَى  5111لة  51متوز  :كوذرانى  514كةس لة فرِؤكةى كؤنكؤردى فةرةنسى كة كارى ئةكرد بؤ
كؤمثانياى طةشتيارى ئةلَمانى لة كاتى فرِينى لة فرِؤكةخانةى شارل ديطول بةرةو نيؤرك و لةسةر
زةويش  5كةس كوذران لة ئةجنامى كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةكة.
سالَى  5111لة أب دا  :فرِؤكةى سةر بة عطريان اخلليج ثيَش نيشتنةوة لة فرِؤكةخانةى رحرينى
نيَودةولَةتى كةوتةخوارةوة كة لة قاهرةوة هات و بو بةهؤى مردنى  599كةس و كةس تيا
دةرنةضوو فرِؤكةوانةكة دوو جار حماولةى نيشتنةوةى دابو بةآلم سةركةوتوو نةبوو كةوتة ناو
ئاوى كةنداوةوة .
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سالَى  5111لة  91اكتوبر :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى سةربةه َيلَى سنطافورة لة ريَطةيدا بوو لة
فرِؤكةخانةى تاي ة لة تايوان بؤ نيورك ئةضوو و بوو بةهؤى مردنى  54كةس .
سالَى  5115لة  9متوز  :لة ئةجنام تيَك شكانى فرِؤكةيةكى توبوليفى روسى كةبةرةو فرِؤكةخانةى
فالوينستوكى روسى ئةفرِآ كة  599سةرنشينى تيَدا بوو هةموويان لة ناوضوون .
سالَى  5115لة  55ايلول  :فراندنى  9فرِؤكةى بوينطى ئةمريكى دوانيان كيَشران بة تاوةرى بازرطانى
جيهانى لة نيورك سآهةم خؤى كيَشا بة بيناى وةزارةتى بةرطرى ئةمريكا (ثنتاطؤن) و
ضوارةميش خراية خوارةوة لة بيسربط لة واليةتةيةكطرتوةكانى ئةمريكا و لة كؤى ئةو كردةوةية
كوذرانى سآ هةزار كةسى ىلَ كةوتةوة .

سالَى  5115لة  9تشرينى يةكةم  :كوذرانى  58كةس لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةيةكى جؤرى
توبوليفى روسى لةسةر دةرياى رةش لة ريَطةيدا بوو لة سيربياوة بؤ تةل ابيب .
سالَى  5115لة  8تشرينى يةكةم  :فرِؤكةيةكى سةربةه َيلَى ئامسانى اسكندنافى لة ئةجنامى ثيَكدادان
لةطةلَ فرِؤكةيةكى بضوك بةهؤى تةم و مكةوة لة فرِؤكةخانةى ميالنى ايطظىل و ئةجنامى
ثيَكدادانةكة بوو بةهؤى تيَك شكاندنى هةردوو فرِؤكةكة و كوذرانى  558كةس .
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سالَى  5115لة  55تشرينى يةكةم  :لة ئةجنامى كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى كؤمثانياى امريكان
ايرالينز لةسةر طةرةكى كوينز لةنيؤرك كة بةريَطةوة بوو بؤ دومنيكان بوو بةهؤى كوذرانى 501
كةس .
سالَى  5115لة  4كانون دووةم  :فرِؤكةيةكى
كةوتةخوارةوة بوو بةهؤى كوذرانى  45كةس .

بؤينطى  727لةسةر شاخةكانى كؤلؤم يا

سالَى  5115لة  55شرظط  :لة ئةجنام تيَك شكانى فرِؤكةيةكى جؤرى توبوليفى روسى سةر بة ه َيلَى
ئامسانى ئيَرانى لة رؤذئاواى تاران  555كةسى تيا لة ناوضوو .
سالَى  5115لة  51نيسان  :فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئامسانى صينى كةبةرةو بوسان لةكؤرياى خواروو
ئةفرِى كةوتةخوارةوة و  501كةس تيا كوذران.
سالَى  5115لة  9ايار  :لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةيةكى نيجرى لةشارى كانوى نيجريا  598كةس
لة ناو ضوون .
سالَى  5115لة  5ايار  :فرِؤكةيةكى سةر بة ه َيلَى ئامسانى ميصرى لةتونس تيك شكا بةآلم هةموو
سةرنشينةكان رزطاربوون كة ذمارةيان  11كةس بوون  ،لة هةمان رؤذدا فرؤكةيةكى صينى كةوتة
دةرياى رؤذهةآلتى صني  555سةرنشني لةناوضوون.
سالَى  5115لة  51ايار  :كوذرانى  551كةس لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةيةكى بؤينطى جؤرى
 747سةر بةه َيلَى ئامسانى تايوانى دواى كةوتنةخوارةوةى لة كةنارةكانى تايوان.
سالَى  5115لة  5متوز  :فرِؤكةيةكى روسى جؤرى توبوليف  55كةسى تيَدا بوو زؤربةيان مندالَ بوون
لة طةشتيَكى قوتاخبانة بةرةو اسثانيا لةسةر ئامسانى املانيا تيَك شكا و هةموو سةنشينةكانى
مردن.
سالَى  5115لة  55متوز  :فرِؤكةيةكى سةربازى لةكاتى منايش كردنى لةشارى لفيف لة ئؤكرانيا
كةوتةخوارةوة بوو بةهؤى كوشتنى  89كةس كة بةخراثرتين رووداوى منايش كردن
ئةذماردةكريَت.
سالَى  5115لة  59كانونى دووةم  :فرِؤكةيةك ى ئةنتينوف ذمارةيةك ثسثؤرى هةلَطرت و لة
ناوةراستى ايران كةوتةخوارةوة  98كةسى تيا لة ناوضوو.
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سالَى  5119لة  8كانوونى دووةم  :فرِؤكةيةكى توركى لة ناوضةى ديار بكر كةوتةخوارةوة و بوو
بةهؤى كوذرانى  50كةس  ،لة هةمان رؤذدا فرِؤكةيةكى بضوك لة واليةتى كارولني لة ئةمريكا
كةوتةخوارةوة  55كةسى تيَدابوو هةموويان لة ناوضوون.
سالَى  5119لة  54شرظط :لة ئةجنامى كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى سةربازى طواستنةوةى ايرانى
لةخواروى ئيَران  550كةسى تيَدابوون هةموويان لة ناوضوون.
سالَى  5119لة  50مارس  :كوذرانى  515ريَوا لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةي بؤينطى 747
سةربةه َيلَى ئامسانى جزائريى.
سالَى  5119لة  50ايار  :فرِؤكةيةكى اوكرانى ذمارةيةك لة هيَزى ئاشتى ثاريَزى اسثانى ئةطواستةوة
لة ئةفغانستان بؤ اسثانيا كةوتةخوارةوة هةموويان لةناوضوون.
سالَى  5119لة  8متوز  :فرِؤكةيةكى سودانى لة دواى فرِينى لةفرِؤكةخانةى بورسودان تيَك شكا و
 551كةسى تيا لةناوضوو تةنها يةك مندالَ رزطارى بوو.
سالَى  5119لة  51كانونى يةكةم  :لة ئةجنامى كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى بؤينطى  727لةريَطدا
بوو بؤ بريوت لة كةنارةكانى كؤمارى بنني لة ئةفريقا كةوتةخوارةوة النى كةم  591كةسى تيا لة
ناوضوون.
سالَى  5119لة  9كانوون دووةم  :فرِؤكةيةكى ميصرى سةر بة كؤمثانياى  Flash Air linesكة
طةشتيارى فةرةنسى ئةطواستةوة لةشارى شةرم شيَخ بؤ قاهرة كةوتة ناو دةرياى سوةرةوة و تيَك
شكا و لة ئةجنامدا  598كةسى تيا لة ناوضوو.
سالَى  5111لة  9شرظط  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى بؤينط  737ى ئةفغانى كة لة هرات بؤ كابول
ئةضو لة ئةجنامى كيَشان بةشاخيَكدا بةهؤى خراثى كةش و هةوا  519كةسى تيا لة ناوضوو .
سالَى  5111لة  0أب  :فرِؤكةيةكى جؤرى  ATR72سةر بة ه َيلَى ئامسانى تونس لة طةشتى  5519لة
ريَطةى دابوو لةشارى بارى ايطظىل بؤ دورطةى جربةى تونسى و بةنزينى ىلَ برِا لة نزيك بالريمو لة
دورطةى صقلية كةوتة خوارةوة لة كؤى  91كةس  59ريَوا دوو لة دةستةى فرِؤكةوانى مردن.
سالَى  5111لة  59أب  :فرِؤكةيةكى بؤينطى  737كة لة ريَطةدا بوو لة قربص بؤ يونان تيَك شكا و
 555كةسى تيا لة ناوضوون.
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سالَى  5111لة  50أب  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى جؤرى  MD -82كة لة ثةنةما ئةضوو بؤ
مارتينيكيو بوو بةهؤى مردنى  501ريَوا.
سالَى  5110لة  51متوز  :فرِؤكةيةكى فوكر سةربةه َيلَى ئامسانى ثاكستانى لة ئةجنامى روودانى كةم
و كورِى لة بزويَنةرةكانى دواى فرِين لة فرِؤكةخانةى ملتان بةرةو الهور و لة ئةجنامى
كةوتنةخوارةوةى بةسةر ه َيلَى كارةبادا سوتا و بوو بةهؤى تيَك شكانى و مردنى  55كةس .
سالَى  5110لة  55أب  :كةوتنة خوارةوةى فرِؤكةيةكى توبوليفى سةر بة ه َيلَى ئامسانى بلكوفى
روسى دواى هةولَدان بؤ رزطاربوون لة زريانيَك كة لة طةشتيَكى ناوخؤيى دا بوو لةشارى أنابا بؤ
سينت بيرتسربغ لة نزيك شارى دونتسك بوو بةهؤى كوذرانى  551كةس .
سالَى  5110لة  55أب  :تيَك شكانى فرؤكةيةكى  CRJ – 100كةنةدى سةربةه َيلَى ئامسانى
كوَمريى ئةمريكى دواى هةلَفرينى لة واليةتى كنتكى بةرةو اتالنتا لة  11سةرنشني  94كةسيان لة
ناوضون.
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سالَى  5110لة  5ئةيلول  :خزان و سوتانى فرِؤكةى تؤبؤليفي  154ى سةربةه َيلَى ئامسانى ئيَرانى
طةشتيارى لة كاتى نيشتنةوةيدا لة فرِؤكةخانةى مةشهد كةلةبةندةرى عةباسةوة هات و لة 598
سةرنشني  58كةسيان لة ناوضوون.
سالَى  5110لة  54ئةيلول  :فرِؤكةيةكى بؤينطى  737ى سةربةه َيلَى ئامسانى غول بةرازيلى لة
طةشتيَكى ناوخؤدا لة مناوس بؤ براسيليا خؤى كيَشا بة فرِؤكةيةكى تازةى امرباير كةوتنة
خوارةوة لة كيَلطةيةكى طةمنةشامى  45كةسى تيا لة ناوضون لة ناوياندا يةك ذن كة لة كيَلَطةكةدا
كارى ئةكرد.
سالَى  5110لة  55كانونى يةكةم  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى انتينويف  74سةر بة هيَزى ئامسانى
ئيَران لة كاتى هةلَفرِيندا لة فرِؤكةخانةى مهراباد لة تاران بؤ شرياز بوو بةهؤى كوذرانى  95كةس.
سالَى  5115لة  5كانوونى دووةم  :كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى  737 – 400بوينغ سةربةه َيلَى
ئامسانى ئةندةنوسى لة دورطةى سالوسى نزيك دةريا لة طةشتيَكى ناوخؤى لة سرابايا بؤ منادؤ
بوو بةهؤى كوذرانى  515سةرنشينةكة كةلةسةر فرِؤكةكة بوون.
سالَى  5115لة  4كانوونى دووةم  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى ئةنتينوف  26سةربةه َيلَى ئامسانى
ايريانتور ئيم مالدوف لة نزيك بنكةى سةربازى بلد لة عيَراق دواى هةولَدان بؤ نيشتنةوة بؤ
طواستنةوةى كريَكار لة توركياوة بوو بةهؤى لة ناوضوونى  95كةس .
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سالَى  1 5115ابريل  :فرِؤكةيةكى بؤينط  737 – 800سةر بةه َيلَى ئامسانى كينى دواى فرِينى
بةكاتيَكى كةم لةفرِؤكةخانةى دواال لة كامريون بؤ نريوبى تيَك شكا و  559كةس لة ناوضوون.
سالَى  5118لة  51متوز  :فرِؤكةيةك سةر بةه َيلَى ئامسانى سوودانى  555رِيَواى ئةطواستةوة
بةدةستةى فرِؤكةوانةوة كة لة ثايتةختى ئةردةن عمان بؤ فرِؤكةخانةى خرطوم ئةضوو لة كاتى
نيشتنةوةدا طرِى تآ بةربوو نزيك  511كةس تيا ضوون.
سالَى  5118لة ئةيلول  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى روسى جؤرى بوينط  737لةنزيك شارى بريم لة
ناوضةى اورالَ ثيَش كةتنةخوارةوةى تةقيةوة و هةموو سةرنشينةكان كة ذمارةيان  88كةس بوون
لة ناوضوون.
سالَى  5114لة  51كانوونى دووةم  :رووداوى فرِؤكةى ايرباص  A – 320سةربةكؤمثانياى ه َيلَى
ئامسانى ئةمريكى لة طةشتى ذمارة  5194دواى فرِين بة  1خولةك لة فرِؤكةخانةى الجورديا بةرةو
ضارلؤت لة كاروليناى خوارو لةبةرزى  9511ثآ فرِؤكةوانةكة ئاطاداركرايةوة كة هةندآ بالَندة
خؤيان كيَشاوة بةفرِؤكةكةدا و هةردوو بزويَنةرةكةيان وةستاندوة و داواى كرد بطةريَتةوة بؤ
فرِؤكةخانةى يةك ةم بةآلم نةى توانى و ناضاربوو لةسةر رووبارى هدسون بنيشيَتةوة و هةموو
سةرنشينةكان رزطاريان بوو .ئةم جؤرة لة نيشتنةوةي فرِؤكة لةسةر ئاو بةدةطمةن ترين
نيشتنةوة ئةذماركرا و يةكيَك بوو لة طةورةترين تةحةداى تةكنيكى لة رووداوةكانى فرِؤكةدا.
سالَى  5114لة  51شرظط  :ه َيلَى ئامسانى توركى بةذمارةى طةشتى  541بةفرِؤكةى جؤرى بوينط
 737 – 800لة طةشتيَكدا بوو لة نيَوان استن ول و امسرتدام لة هؤلَندا لة نزيك فرِؤكةخانةى
سيخ ول (امسرتدام) كةوتةخوارةوة كاتيَك بةكتوثرِى نيشتةوة دواى وةستانى بزويَنةرةكانى و
نيشتنةوةى لةسةر زةوى كشتوكالَى نزيك فرِؤكةخانةكة بؤ ئةوةى خؤى بثاريَزيَت لة تةقينةوة و
كةوتنةوةى زيانى طيانى .
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سالَى  5114لة  5حوزيران  :فرِؤكةى ايرباص سةر بةه َيلَى ئامسانى فةرةنسى هةلَطرى  558ريَوا
بوو لةسةر دةرياى اطىَسم وون بوو و هةموو سةرنشينةكان ديار نةمان فرِؤكةكة لة فرِؤكةخانةى
روديوجانريو – برازيل بةرةو ثاريس و توشى هةندآ بةرزى و نزمى هةوا بوو لة ئامساندا و بوو
بةهؤى كةم و كورِى تةكنيكى لة نزيك كةنارةكانى برازيل كةوتةخوارةوة سةرجةميان فةوتان.
سالَى  5114لة  91حوزيران  :فرِؤكةى ايرباص  A – 310سةربةه َيلَى ئامسانى يةمةنى لة
فرِؤكةخانةى صنعاى نيَودةولَةتى بؤ فرِؤكةخانةى سعيد ابراهيم ى نيَودةولَةتى لة دورطةى قةمةر
رؤذى  5114/0/91ريَكةوت ثيَش طةيشتنى كةوتةخوارةوة و لة  519كةس بةدةستةى فرِؤكةوانةوة
هةموويان مردن جطة لة  5مندالَ .
سالَى  5114متوز  :فرِؤكةيةكى ئيَرانى جؤرى توبوليف لة كاتى رؤيشنت بؤ ثايتةختى ئةرمنيا –
يريظان كةوتةخوارةوة  508كةس تيَدا بوو هةموويان لةناوضوون .
سالَى  5114لة  55أب  :تيَك شكانى فرِؤكةى دى هافالند – كندى جؤرى  DH – 6توين اوتر
سةربةه َيلَى ئامسى  NGلة بابواى ناجريي بوو بةهؤى لة ناوضوونى  59كةس كة لة ناو
فرِؤكةكةدا بوون.
سالَى  5151لة  59كانوونى دووةم  :كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى  B – 737ى سةربةه َيلَى ئامسانى
اثيوثى بةهؤى سوتان و كةوتنةخوارةوةى لةسةر دةرياى ناوةراست بةهؤى كةش و هةواى
خراثةوة ،تيايدا  41كةس تياضوون.
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سالَى  5151لة  55ايار  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى ايرباص  A – 330سةربةه َيلَى ئامسانى ئةفريقى
دواى هةولَدان بؤ نيشتنةوة لة فرِؤكةخانةى طرابىسم نيَودةولَةتى لة ريَطةدا لة خواروى
ئةفريقاوة و  519كةس تيَدابوون ثيَش طةيشتنى بة فرِطة بة 5م تيَك شكا و سةرجةميان مردن
تةنها يةك مندالَى  8سالَ دةرضوو.

سالَى  5151لة  55ايار  :فرِؤكةيةكى انتونوف  AN – 24سةربةه َيلَى ئامسانى بامري تيَك شكا و
بةهؤى بارودؤخى كةش ناسى خراثةوة و  99سةرنشينةكةى كةتيا بوون فةوتان.
سالَى  5151لة  55ايار  :فرِؤكةيةكى بوينط  737ى سةربةه َيلَى ئامسانى ايرانديا اكسربس لة دبى
بؤ هندستان و هةولَدان بؤ نيشتنةوة لة فرِؤكةخانةى مانغالور لة هندستان تيَك شكا و  509ريَوا و
 4دةستةى فرِؤكةوانى تيا بوو تةنها  8كةس رزطاريان بوو ئةوانةى تر فةوتان .
سالَى  5151لة  9ديسمرب  :تيَك شكانى فرِؤكةي توبوليف  154ى سةربةه َيلَى ئامسانى داغستانى لة
طةشتيَكدا لةمؤسكؤ بؤ جممع قلعة ثايتةختى داغستانى رووسى دواى هةستانى لة فرِؤكةخانةى
دوموديدوفو لة مؤسكؤ لة ئةجنامى نيشتنةوةى كتوثرِى لةسةر فرِطة تيَك شكا لة  509ريَوا و 8
دةستةى فرِؤكةوانى  5كةس لة ناو ضوون يةكيَكيان براى سةرؤكى داغستان بوو  89برينداربوون.
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سالَى  5155لة  50متوز  :فرِؤكةى  C –BOجؤرى لوكهيد هريكوليز لة فرِؤكةخانةى قنيطرةى
سةربازيةوة بؤ فرِؤكةخانةى كلميم سةر بة هيَلَى ئامسانى مةراكش تيَك شكا و لة ئةجنامدا 81
كةس طيانيان لة دةست دا.
سالَى  5155لة  5سي تمرب  :تيَك شكانى فرِؤكةي لوكرموتيف باروسالفل جؤرى باكوفليف  42كة
تيميَك لة راهيَنةر و تيثى وةرزشى هؤكى سةرسةهؤلَى هةلَطرت وو لة نزيك شارى ياروسالفل
روسى لة  91كةس  99كةس تياضوون دواى بةرزبونةوةى لة فرِطة خؤى كيَشا بة قولةى ضاوديَرى
فرِؤكةخانةكةدا.
سالَى  5155لة  58كانوونى يةكةم  :دوو لة بزويَنةرى فرِؤكةى  B – 747وةستان لةكاركردن
لةضوار بزويَنةرةكةى سةربةه َيلَى ئامسانى ئةمريكى بةهؤى زريانيَكى هةتاوةوة لة كاتى
نيشتنةوةى لة فرِؤكةخانةى جؤن كيندى نيَودةولَةتى – نيؤرك كة لة لوس ئةجنلؤسةوة هات وو و
ياريدةدةرى فرِؤكةوانةكة توانى فرِؤكةكة لةسةر ه َيلَى زةمينى اكسربيس نيشيَتةوة و كةس تيا
زيانى طيانى ثآ نةكةوت تةنها  11كةس برينداربوون.
سالَى  5155لة  50كانوونى دووةم  :كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةى ف –  59ى ئيَرانى لةشارى بوشهر.
سالَى  5155لة  91كانونى دووةم  :تيَك شكانى فرِؤكةى انتونوف 28لة كؤمارى كؤنغؤى دميوكراتى .
سالَى  5155لة  59شرظط  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى رِاهيَنان لة ثاكستان لة شارى الهور و لة ناوضونى
هةردوو راهيَنةرةكان.
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سالَى  5155لة  51مارس  :رووداوى فرِؤكةى هيَزى ئامسانى نروجيى جؤرى لوكهد مارتن C – 130
هريكوليز و تيَك شكانى لة ناوضةى رؤذئاواى شاخى كينك سى لة سويد .
بةالَم لة ميَكووى فرِؤكةوانيدا سالَى  5155بة باشرتين سالَ دائةنريَت لةرووى روداوى فرِؤكةوانى و
كةمى قوربانيةوة.
سالَى  5159لة  50كانونى دووةم :تيَك شكانى هةىل كؤثتةرى جؤرى (اغوست أى يف  )109سةر بة
كؤمثانياى ( )Castle Air of Cornwallى بريطظنم لة فرِؤكةخانةى ايليسرتى  59ميل لة
لةندن كةوتةخوارةوة بةسةر ضةند دامةزراوةيةك بوو بةهؤى مردنى  5كةس لة نزيك خمابراتى
بريطظنم .M6

سالَى  5159لة  54كانوونى دووةم  :فرِؤكةى  Bombarder CRJ – 200سةر بة كؤمثانياى
سكات ى ئامسانى كازاخستانى لة كاتى نيشتنةوة دا لة  1كلم نزيك فرِؤكةخانةى املاتاى كازاخستانى
بةهؤى طةردةلوىل كةش و هةواوة تيَك شكا و ( )55كةس تيا فةوتان.
سالَى  5159لة  59شرظط  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى سةر بة كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى اوكرانى 15
كةس لة هاندةرانى تؤثى ثآى هةلَطرت و لة كاتى نيشتنةوةدا بالَيَكى خشا لة زةوى بوو بة هؤى
طركةوتنةوة بةآلم بةسةركةوتويى هةموو سةرنشينةكان رزطاركران.
سالَى  5159لة  50شرظط  :كةوتنةخوارةوةى بالَؤنيَك لةشارى اقصر لة مصر و بةهؤى سوتانةوة و
لةبةرزى 911م  54كةس تيا مرد دووكةس رزطار بوون.
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سالَى  5159لة  54نيسان  :تيَك شكانى فرِؤكةيةكى كارطؤى جؤرى  B – 747لة فرِؤكةخانةى
باطرام سةر بة كؤمثانياى  National Airlinesى ئةمريكى بةهؤى مجوجؤلَى بارطة و
بارةكةى و دروست بوونى شلؤقى لة ضةقى كيَشةكةيةوة ( )5كةس تيا مردن.
سالَى  5159لة  50ايار :نيشتنةوةى كتوثرِى فرِؤكةيةكى سةر بة كؤمثانياى  Nepal Airlinesلة
شارى جؤمس دواى  51خولةك لة فرِين و تيَك شكا و  5كةس برينداربوون لة  55كةس .
سالَى  5159لة  0متوز  :فرِؤكةيةكى بؤينط  B – 777ى سةربة كؤمثانياى Asiana Airlines
لة فرِؤكةخانةى سان فران سيسكؤ تيَك شكا لة كاتى نيشتنةوةدا  545كةس و  50دةستةى
فرِؤكةوانى تيَدابوو و دوو خويَنكارى صينى مردن و  585كةس برينداربوون.
سالَى  5159لة  55تشرينى دووةم  :مردنى  11كةس لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةيةكى جؤرى
 737 – 500لة فرِؤكةخانةى فازان روسى لة ئةجنامى نيشتنةوةى لة ناكاو .

سالَى  5159لة  54تشرينى دووةم  :مردنى  58كةس و  0دةستةى فرِؤكةوانى لةكاتى تيَك شكانى
فرِؤكةى مؤزةنةبيقى لة  511كلم لةشارى روندوى نامينى.
سالَى  5159لة  50كانونى يةكةم  :لة ئةجنامى تيَك شكانى فرشؤكةى كارطؤ  N – 12لة
رؤذهةآلتى روسيا  4كةس طيانيا لةدةست دا .
سالَى  5159لة  58كانونى يةكةم  :وون بوونى طةشتى طريانم اسيا (  )Asia Airذمارة  8501لة
كاتى فرِين لةشارى سورابايا لة ئةندةنوسيا بؤ سةنطافةرة كة  511ريَوا  5لةدةستةى فرِؤكةوانى
تيَدابوو لة ناوضوون.
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سالَى  5151لة  4مارس  :رووداوى نيَوان دوو هةىل كؤثتةر لةشارى فياكاستل لة ئةرجةنتني كة
تيايدا ذمارةيك وةرزشكار و هونةرمةند و شانؤكارى تيَدا بوو بة كؤ  51كةس لة ناوضوون.
سالَى  5151لة  59مارس  :خستنةخوارةوةى فرِؤكةيةكى ايرباص  A – 320ى ئةلَمانى سةر بة
ه َيلَى ئامسانى  German linysلةاليةن ياريدةدةرى فرِؤكةوانةوة لةسةر شاخى ئةلب فرِؤكةكة
دةطةرايةوة لة شارى برشلؤنةى ثرتطاىل بؤ شارى دوسلدورف لة ئةلَمانيا  ،دةركةوت كة ياريدةدةرى
فرِؤكةوانةكة نةخؤشى دةرونى هةية و لة رووداوةكةدا  595ريَوا لة نيَوانياندا دوو مندالَى شية
خؤرة و  0لة دةستةى فرِؤكةوان لة ناوضوون .
سالَى  5151لة  59مارس  :فرِؤكةيةكى ايرباص  A – 320لة  511كلم لة رؤذئاواى شارى نيش
فرنسى تيَك شكا دواى نيشتنةوةى بةثةلةى و بووبةهؤى كوذرانى  599ريَوا و  0دةستةى
فرِؤكةوانى.
سالَى  5151لة  5متوز  :تيَك شكانى فرِؤكةي سيننا بة ثياكيَشانى بة فرِؤكةى ف –  50فاتينج فالكؤن
لة ئامساندا و لةشارى مونكس كورز لة كاروليناى ئةمريكى رووداوةكة بوو بة هؤى كوذرانى 511
كةس و فرِؤكةوانى ف –  50بة ثةرةشوت خؤى هةلَداية خوارةوة و رزطارى بوو.
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كارةسات بارترين ( )51رووداوى فرِؤكةوانى لة  11سالَى رابوردودا:
 5مارس  : 5405وون بوونى فرِؤكةي سةر بة سوثاى ئةمريكى لةسةر دةرياى هيَمن  40رِيَوا و 55
سةربازى سوثاى ئةمريكى تيَدابوو لة بنكةى ترامنيس لة واليةتى كاليفؤرنيا بؤ ناوضةى سايطون
طةورةترين ثرؤسةى سؤراغ و طةران بؤ دؤزينةوةى الشةى فرِؤكةكة درا كة تيايدا  98فرِؤكة 8
كةشتى لة رووبةرى  511هةزار كيلؤمةتر ضوارطؤشةدا بةآلم لة ئةجنامدا هيض ئةسةريَك
نةدؤزرايةوة برِوايان الدروست بوو كة لة ئامساندا تةقيوةتةوة .

كانوونى دووةم  : 5458فرِؤكةيةكى هندى جؤرى بؤينط  747لة نزيك كةنارةكانى باندرا تيَك شكا
بوو بةهؤى لة ناوضوونى  559كةس وةك يةكيَك لة كارةساتة ئامسانية طةورةكانى هند ئةذمار
ئةكريَت هؤكارى رووداوةكةش برِيارى بآ عةقالنةى كابتنى فرِؤكةكة بووة و دةستةى
فرِؤكةوانةكة نةيتوانى كؤنرتؤلَى فرِؤكةكة بكات.
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 5أب  : 5481دواى  55خولةك لة فرِين فرِؤكةكة لة طوكيو بؤ اوساكا تةقيةوة كة لة جؤرى بوينطى
 747بوو دواى خواربوونةوةى بةخيَراى لة  59هةزار ثآ بؤ  0هةزار ثآ و دابةزينة خيَراكةى بوو
بةهؤى تةقينةوةى فرِؤكةكة و مردنى  151كةس كةلةسةرى بوون و بةكارةسات بارترين رووداوى
فرِؤكة دائةنريَت لةسةر ئاستى جيهاندا.
 9تشرينى دووةم  : 5444فرِؤكةى بؤينطى  767لةسةر دةرياى ئةتلةسى تيَك شكا لة  01ميل
خواروى واليةتى ماساتشوتش لة واليةتى لؤس ئةجنلؤس بوو بةهؤى لةناوضوونى  555كةس و
دةستةآلتى فرِينى ميصرى رايطةيان كة كيَشةى تةكنيكى هؤكارى كةوتنةخوارةوةكة بووة.
كانوونى دووةم  : 5119فرِؤكةيةكى ميصرى سةر بة كؤمثانياى فالش ئةير ماوةيةكى كةم لة فرِين
لةشةرم شيَخةوة كةوتة ناو دةرياى سورةوة و  591طةشتيارى فةرةنسى تيَدابوو هةمويان
لةناوضوون.
 5أب  : 5110فرِؤكةى توبوليف  154ى روسى لة ريَطةدا لة انابا بؤ بطرسربط تيَك شكا ثيَش
ئةوةى وون بيَت و لة رؤذهةآلتى اوكرانيا تيَك شكا و بوو بةهؤى لة ناو ضوونى  551كةس هؤكارى
رووداوةكة الدانى فرؤكةكة لة طةردةلول و بارودؤخى كةش و هةواى خراث بوو وة بوو بةهؤى
دابةزينى لةناكاوى و كيَشان بة طونديَكدا.
 5ايلول  : 5110ثيا كيَشانى فرِؤكةيةكى بةرازيلى لة طةشتيَكى ناوخؤى بة فرِؤكةيةكى ثياوانى
كارى ئةمريكى بةرةو ئةمريكا ئةفرِين بوو بة هؤى كوشتنى  519كةس  ،دةستةآلتى فرِؤكةوانى
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بةرازيلى بةرثرسياريةتيةكةى خستة سةر فرِؤكة ئةمريكيةكة بة ثاساوى كوذاندنةوةى رووناكى
ناو قةمةرةى فرِؤكة ئةمريكةكة و بآ ئاطابوونى فرِؤكةوانةكانى تر بة نةبينني.
حوزيرانى  : 5114وون بوونى فرِؤكةي ايرباص سةربةه َيلَى ئامسانى فةرةنسى لة بارودؤخيَكى
ئالَؤزدا كة لة ريَطةدا بوو لة روديوجانريو بؤ ثاريس بوو بةهؤى كوشتنى  558كةس  ،دواى ثيَنج
رؤذ الشةى فرِؤكةكة لة زةرياى ئةتلةسى دؤزرايةوة و دواى  9سالَ راثؤرتى ليَكؤلَينةوة بآلوكرايةوة
و هؤكارى رووداوةكة هةردوو هةلَةى مرؤيى و كيَشةى تةكنيكى بووة.
حوزيرانى  : 5155تيَك شكانى فرِؤكةيةكى نيجرى لة ئامساندا بةهؤى ثيَداكيَشانى اليةكى بة
بينايةك لة الطؤس و بوو بةهؤى كوشتنى  519رِيَوا و  51كةس لةسةر زةوى و هؤكارى رووداوةكةش
نيشتنةوةى لة ناكاوى فرِؤكةكة بوو بةهؤى وةستانى بزويَنةرةكانى.
مارس  : 5159وون بوونى فرِؤكةي ماليزى لةسةر شاشةكانى رادار كة تيايدا  549رِيَوا سةرجةميان
لة ناو ضوون و هيض ثارضةيةكى فرِؤكةكة و الشةى سةرنشينةكان نةدؤزرانةوة لةطةلَ ئةوةى
ضةندين فرِؤكة و كةشتى ضةندين جار سؤراغ و طةرانيان كردووة.
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فرِؤكةخانةكان و خزمةت طوزارى
لةطةلَ زياد بوونى ثيَويستى لةسةر سةفةركردن بة فرِؤكة لة جيهاندا هةندآ لةوآلتان توانيويانة
فرِكةخانةكانيان بةشيَوةيةك ديزاين بكةن و جؤرى خزمةت طوزاريةكان وا جآبةجآ بكةن كة
بوونةتة منونةى دةطمةن و جيَطاى سةرجنى رِيَوا و طةشتياران  ،هةنديَك لةو فرِؤكةخانة بوون بة
ثيَطةى بةهيَزى ئابورى وآلت و هيَماى كلتور.
كؤمثانياى  Skytraكة يةكيَكة لة كؤمثانيا بة ناوبانطةكانى جيهان بؤ هةلَسةنطاندنى
فرِؤكةخانةكان و كؤمثانياكانى ه َيلَى ئامسانى ثشت بة سنت بةو ريَكار و ثيَويستيانةى كة دانراون
لة بوارى ديزاين – قةبارة – سيستم – ثةيرةوكردنى ريَنمايةكان – خزمةت طوزارى ثابةند
بوون بةكاتى طةشتةكان و ضةندين فاكتةر ى تر ساآلنة ئةم كؤمثانياية خشتةى خؤى بؤ باشرتين
 51فرِؤكةخانة لة جيهاندا بآلو ئةكاتةوة.
بؤ سالَى  5151باشرتين  51فرِؤكةخانة لة جيهاندا ئةم فرِؤكةخانانةى خوارةوةى طرتؤتةوة :
دةهةم  /فرِؤكةخانةى ثكني ثايتةختى ضني :
ئةم فرِؤكةخانةية دةكةويَتة  95كلم دورى لة ثايتةخى ضني (ثكني)  ،طةورةترين فرِؤكةخانة لة
جيهاندا و لة سالَى  5118فراوان كرا بؤ ثيَشوازى لة ياريةكانى اوملثيا ساالنة  81مليَون رِيَواى ليَوة
سةفةر ئةكات .
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نؤهةم  /فرِؤكةخانةى سخي ول – ئةمسرتدام :
ذمارةى ئةو رِيَوانانةى كة لة فرِؤكةخانةى سخي ول – ئةمسرتدام سةفةر ئةكةن  15,0مليؤن رِيَوا
ساآلنة بةكارئةهيَنريَت وةك بنكةى ضاالكيةكانى كؤمثانياى  Delta , Transavia , KLMى
ئامسانى سالَى  5450فرِؤكةخانةكة كراوةتةوة ضةندين ضاالكى طةشتيارى بؤ ريَواكان ثيَشكةش
ئةكات  ،كت َي خانةيةكى طةورةشى تيَداية يارمةتى ريَواكان ئةدات بؤ خويَندنةوة و بةسةربردنى
كاتى حةوانةوة.
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هةشتةم  /فرِؤكةخانةى لةندةن – هيثرؤ :
فرِؤكةخانةى لةندةن – هيثرؤ سآهةم طةورةترين فرِؤكةخانةية لة جيهاندا لة رووى ذمارةى ريَوا
ساآلنة  55,9مليؤن ريَوا سةفةرى ليَوة ئةكةن و وةك بنكةى سةرةكى ضاالكيةكانى كؤمثانياى
 Virgin Alianta , British airwaysى ئامسانى بةكار ئةهيَنريَت و لة فراوان بوونى
بةردةوامداية.
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حةوتةم  /فرِؤكةخانةى ناوةراستى يابانى نيَودةولَةتى :
ئةم فرِؤكةخانةية بةكارئةهيَنريَت بؤ سةفةركردنى تاي ةتى ثياوانى خاوةن كار (رجال االعمال).

شةشةم  /فرِؤكةخانةى زيورخ :
لة 8كلم لة ناوشارى زيورخ دووةر و بنكةى سةرةكى ضاالكى يةكانى فرِؤكةوانى سويسري ية زياد
لة  59مليؤن ريَوا ساآلنة سةفةرى ليَوةئةكةن و بوة بة يةكيَك لة طرنطرتين فرِؤكةخانةى ئةوروثا.
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ثيَنجةم  /فرِؤكةخانةى هانيداى نيَودةولَةتى يابان :

سالَى  5159بة تةنها  55مليؤن ريَوا سةفةرى لةم فرِؤكةخانةيةوة كردوة و دائةنريَت بة باشرتين
فرِؤكةخانةى جيهان لة رووى ثابةند بوون بةكاتى طةشتةكانةوة.
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ضوارةم  /فرِؤكةخانةى هؤنط كؤنط ى نيَودةولَةتى :
ئةم فرِؤكةخانةية دةكةويَتة سةر دورطةيةك و سالَى  5448كراوةتةوة بةروى طةشتةكان و ئيَستا 09
مليؤن ريَوا سةفةرى ليَوة ئةكةن .
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سآهةم  /فرِؤكةخانةى ميوخنى نيَودةولَةتى ئةلَمانى:
فرِؤكةخانةى ميونخ بة باشرتين فرِؤكةخانةكانى ئةوروثا (بآ ركابةر) دائةنريَت و ويَستطةى
سةرةكى كؤمثانياى  Condor , Lafthansa , AirBerlinو  98,0مليؤن كةس سةفةرى ليَوة
ئةكةن .لةرووى ديزاينةوة فرِؤكةخانةكة ديزاينيَكى دةطمةنة بة تاي ةت بة بةكارهيَنانى شوشة بؤ
دةروازةكانى وادةرئةخات طةورة دةربكةويَت.
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دووةم  /فرِؤكةخانةى انيشون – سيول ى نيَودةولَةتى لة كؤريا خواروو:
فرِؤكةخانةى ئةنيشون – سيئوىل نيَودةولَةتى ئةكةويَتة  98كليؤمةترى ثايتةختى كؤريا و شارى
(سيئول) سالَى  5115كراوةتةوة و ساآلنة  91مليؤن كةس سةفةرى ليَوة ئةكةن  ,فرِؤكةخانةكة
طرنطى ئةدات بةاليةنى رؤشن ريى و شارستانى كةتيايدا مؤزةخانةيةكى تاي ةتى تياية بؤ نيشان
دانى كلتورى كؤرى.
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يةكةم فرِؤكةخانة  /فرِؤكةخانةى شانغى – سنغافورا باشرتين فرِؤكةخانةى جيهانة
بؤ سالَى دووةم لةسةر يةك فرِؤكةخانةى سينغافورا لة رووى خزمةت و فةراهةم كردنى اليةنى
طةشتيارى بة باشرتين فرِؤكةخانةكانى جيهان دائةنريَت  ,فرِؤكةخانةكة ديزاين كراوة
بةشيَوةيةكى دةطمةن بؤ كةم كردنةوةى ماندووبوونى ريَوا .
شيَوازى رووناك كردنةوة و بوونى زياتر لة  511جؤر دارو درخت سيمايةكى دةطمةنى بة
فرِؤكةخانةكة بةخشيوة .
سالَى  5485كراوةتةوة و زياد لة  19مليؤن كةس بةكارى ئةهيَنيَت بؤ سةفةركردن.
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[اياتا و باشرتين كؤمثانياكانى ه َيلَى طواستنةوة ئامسانى بؤ سالَى ] 5159
لة بوارى كاركردنى كؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى دا اياتا بة بةردةوامى لة ريَطةى سةنتةر و
نوسينطة ناوضةيةكان و كؤنطرة و طردبونةوةكانةوة رِيَنمايى و ريَكارى ثيَويست دةرئةكات بؤ
باشرت جآبةجآكردنى خزمةت طوزاريةكان و بارى سةالمةتى طةشتيار و ريَواكان لةسةر ئاستى
جيهان .هةر كؤمثانيايةكى ه َيلَى ئامسانى يان هةر كؤمثانيايةكى بوارى خزمةت طوزارى بؤ
فرِؤكةكان و طةشتيار و ريَوان هةولَ ئةدات بةثآى ئةو ريَكارانة ثةيرةوى سةرجةم ريَنمايى و
ريَساكانى اياتا بكات و راسثاردةكانى جآبةجآ بكات ئةوةندةى لة تواناى كؤمثانيا و بةرذةوةندى
دابيَت.
ضةندين اليةن هةية كة ضاوديَرى بوارى جآبةجآكردنى ريَكارةكانى اياتا ئةكات بؤ كؤمثانياكانى
طواستنةوةى ئامسانى لةوانة و هةلَسةنطاندن دةكات بؤ ديارى كردنى باشرتين لةو كؤمثانيانة
لةسةر بنةماى خزمةت طوزارى و سةالمةتى و ثةيرةوكردنى ريَنمايةكان و دانانى ثلةبةندى .
سايتى  Airline Ratiys.Canى اسرتاىل و بةثآى ئةو ئامارانةى كة لةبةردةستيدا كؤبونةوة
سالَى  5159كؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى  9,9مليار كةسيان طواستؤتةوة لةسةرانسةرى جيهاندا
هةرضةندة سالَى  5159بة خراثرتين سالَ دائةنريَت لةروى كارةساتى رووداو قةومانى فرِؤكةوانى
كةتيايدا نزيك  480كةس تيا ضوون.
هةمان سايت هةستاوة بة هةلَ كاردنى باشرتين ( )51كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى لةسةر ئاستى
جيهان لة رووى ئارامى و ئاسايش و سةالمةتى يةوة تا ضةند ئةو كؤمثانياية ثةيرةوى ثيَوةرةكانى
نيَودةولَةتى يان كردوة و هةروةها ذمارةى لةناوضوان بة بةراورد لةطةلَ ساآلنى كاركردنى ثيَشوو و
ئةجنامى وردبينى ريَكخراوى طواستنةوةى ئامسانى نيَودةولَةتى و تاضةند وآلتى ئةندام ثابةندبووة
بة رِيَنمايةكانى كةشتيوانى نيَودةولَةتى .
بؤ سالَى  5151لةو ( )51كؤمثانياية كة دانراون بة باشرتين كؤمثانيا و ثابةندى رِيَنمايةكانى اياتا و
ايكاو بوون كيشوةرى ئةمريكا و ئةفريقاى تيانية تةنها كؤمثانياكانى كيشوةرى ئاسيا و ئةوروثا و
اسرتالياى طرتؤتةوة.
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خشتةى باشرتين  51ه َيلَى ئامسانى بؤ سالَى  5159لةسةر ئاستى جيهان
ناوى ه َيلَةكان

ثلة بةندى ه َيلَةكان
بؤ سالَى 5159
ثلةى يةكةم

ه َيلَى ئامسانى كانتاسى ئوسرتاىل

ثلةى دووةم

ه َيلَى ئامسانى لوفتهانزاى ئةلَمانى

ثلةى سآهةم

ه َيلَى ئامسانى ايفاى تايوانى

ثلةى ضوارةم

ه َيلَى ئامسانى االحتاد

ETIHAD

ثلةى ثيَنجةم

ه َيلَى ئامسانى ئيماراتى

Emarates

ثلةى شةشةم

ه َيلَى ئامسانى كظثظى باسفيك

ثلةى حةوتةم

ه َيلَى ئامسانى بةريتانى

ثلةى هةشتةم

ه َيلَى ئامسانى فنلندى

ثلةى نؤهةم

ه َيلَى ئامسانى سةنطافورى

ثلةى دةهةم

ه َيلَى ئامسانى نيوزلندى

Qantas
Lufthansa
Eva Air

Cathay Bacfic
British Airways
Finnair
Singapoor Airlaine
Air Newzeland

ثلةى دةهةم  /ه َيلَى ئامسانى نيوزلةندى Air Newzeland
ه َيلَى ئامسانى نيوزلندا بةم دوايانة كاروخزمةتةكانى خؤى ريَك خستةوة دواى ضارةسةركردنى
ئةو كيَشة و طرفتة ماديانةى ثيَش  55سالَ دووضارى بووبوون  ،لة دوو دةيةى رابردوو هيض
كيَشةيةك يان رووداويَك لةسةر ئةم ه َيلَة رووى نةداوة.
ثلةى نؤهةم  /ه َيلَى ئامسانى سةنطافورى Singapoor Airlaine
ه َيلَى ئامسانى سةنطافورى بة خزمةتطوزارية باشةكانى لةسةر ئاستى نيَودةولَةتى دةركةت لة سالَى
 5111بةدواوة هيض طرفت و رووداويَكى ىلَ روونةداوة .
ثلةى هةشتةم  /ه َيلَى ئامسانى فنلندى Finnair
ئةم ه َيلَة طويَزةرةوةى نيشتمانى ووآلتى فنلندية هةرضةند لةسةر ئاستى راطةياندن ديار
نةكةوتووة و دةرناخرآ بة بةراورد لةطةلَ ه َيلَى ئامسانية ئةوروثيةكان بةآلم تؤماريَكى ثاك و
خالَى هةية لة رووداو و طرفت هةر لة سالَى  5401وة.
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ثلةى حةوتةم  /ه َيلَى ئامسانى بةريتانى British Airways
ه َيلَى ئامسانى بةريتانى يةكيَكة لة طةورةترين ه َيلَةكانى طواستنةوةى ئامسانى لة ئةوروثا
هةرضةندة لة ساآلنى رابوردوودا تووشى ضةند رووداويَكى بضوك بؤتةوة بةآلم تةنها يةك رووداوى
تيَك شكانى فرِؤكةى تؤمار كراوة سالَى .5450
ثلةى شةشةم  /ه َيلَى ئامسانى كظثظى باسفيك Cathay Bacfic
ه َيلَى ئامسانى كظثظى باسفيك بة بةدةست هيَنانى خةآلتى باشرتين كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى بة
دةست هيَنا بؤ ثلةكانى ثياوانى خاوةن كار (رجال االعمال) لةسةر ئاستى جيهان  ،جطة لة رووداوى
تريؤر هيض رووداويَك لة ه َيلَى كظثظى باسفيك رووى نةداوة هةر لة سالَى  5401وة .
ثلةى ثيَنجةم  /ه َيلَى ئامسانى ئيماراتى Emarates
لة سالَى  5481بة دواوة ه َيلَى ئامسانى ئيمارات لة ئيمارةتى دوبةى دةركةوت بة خيَرايةكى لة
رادةبةدةر و بوو بة يةكيَك لة طةورة كؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى لةسةر ئاستى جيهان و لة
 91سالَى رابوردودا هيض كيَشةيةك يان رووداويَكى لةسةر تؤمار نةكراوة.
ثلةى ضوارةم  /ه َيلَى ئامسانى االحتاد ETIHAD
ئةم كؤمثانياية وةك طويَزةرةوةى نيشتمانى وآلتى ئيماراتى عةرةبى يةكطرتووة و تؤمارةكةى لة
سالَى دروست بوونيةوة و لة  51سالَى رابوردودا خالَية لة رووداو.
ئةم كؤمثانياية بوو بةجآى سةرجنى جيهان لة خيَرايى طةشةكردن و فراوان بوونى.
ثلةى سآهةم  /ه َيلَى ئامسانى ايفاى تايوانى Eva Air
كؤمثانياى ايفاى تايوانى بوو بة خاوةنى باشرتين ه َيلَى ئامسانى لة ئاسيا لةم دوايةدا و هةر لة
سالَى  5488بةدواوة هيض رووداويَكى ىلَ نةقةوماوة.
ثلةى دووهةم  /ئامسانى لوفتهانزاى ئةلَمانى Lufthansa
كؤمثانياى  Lufthansaبةزةبةالحرتين كؤمثانياى ه َيلَى ئامسانى ئةوروثى دائةنريَت و لة سالَى
 5411دامةزراوة لةشارى فرانكفؤرت – ئةلَمانيا ئةم كؤمثانياية جيَطايةكى ديارى طرتوة لة ريزى
باشرتين  51كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى لة جيهاندا لةو رووةوة كة هيض رووداويَكى بؤ ثيَش
نةهاتووة.
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ثلةى يةكةم  /ه َيلَى ئامسانى كانتاسى ئوسرتاىل Qantas
ه َيلَى ئامسانى كانتاسى ئوسرتاىل ساىل  5159ثلةى يةكةمى باشرتين ه َيلَى ئامسانى داطريكردوة لة
رووى خزمةت طوزارى و سةالمةتى وة و تؤمارةكةى ثاك راطرتوة و هةر لة سالَى  5415تا ئيَستا
هيض رووداويَكى ىلَ نةقةوماوة.

[اياتا و باشرتين هيَلَةكانى طواستنةوةى ئامسانى بؤ سالَى ] 5151
دةزطاى سكاى تراكس لة ثيَشانطاى ثاريس بؤ فرِين و لة كاتى دابةش كردنى خةآلتى ه َيلَةكانى
ئامسانى نيَودةولَةتى دا لةسةر بنةماى وةرطرتنى راى  59,15مليؤن دةنطدةر و ريَوا (نيَوان 511
كؤمثاني سالَى  5151و لة  555رةطةزى جياجيا و لة نيَوان زةبةالحةكانى سةردةم بؤ طواستنةوةى
ئامسانى لة نيَوان ئايار  5159تا ئايار  5151و  111فرِؤكةخانةى طرتةوة ).
كؤمثانياى سكاى تراكس يةكيَكة لة كؤمثانيا باوةرثيَكراوةكانى كةلةسةر ئاستى جيهانى كة
جيَطةى متمانةى ريَوا و طةشتيارانة و بآ اليانانة هةلَسةنطاندنةكانى جآبةجآ ئةكات.
سالَى  5151ه َيلَى ئامسانى قةتةرى بوو بة باشرتين ه َيلَةكانى لةسةر ئاستى جيهان دواى ئةوةى سالَى
 5159ه َيلَى ئامسانى كظثظى باسفيك لةو ثلةيةدا يةكةم بوو.
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خشتةى باشرتين  51ه َيلَى ئامسانى بؤ سالَى  5151لةسةر ئاستى جيهان
ناوى ه َيلَةكان

ثلة بةندى ه َيلَةكان
بؤ سالَى 5151
ثلةى يةكةم

ه َيلَى ئامسانى قةتةرى

ثلةى دووةم

ه َيلَى ئامسانى سةنطافورى

ثلةى سآهةم

ه َيلَى ئامسانى كظثظى باسفيك

ثلةى ضوارةم

ه َيلَى ئامسانى توركى

ثلةى ثيَنجةم

ه َيلَى ئامسانى ئيماراتى

Emarates

ثلةى شةشةم

ه َيلَى ئامسانى االحتاد

ETIHAD

ثلةى حةوتةم

ه َيلَى ئامسانى يابانى

ثلةى حةوتةم

ه َيلَى ئامسانى ايفاى تايوانى

ANA All Nippon
Airways
Eva Air

ثلةى هةشتةم

ه َيلَى ئامسانى طاروداى ئةندةنوسى

Garuda Indonosia

ثلةى نؤهةم

ه َيلَى ئامسانى ايفاى تايوانى

ثلةى دةهةم

ه َيلَى ئامسانى كانتاسى ئوسرتاىل

Qatar Airways
Singapoor Airlaine
Cathay Bacfic
Turkish Air lins
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Eva Air
Qantas Airways

رِ يزبةندى ئةو كؤمثانيانةى كة ئةندامن لة  IATAو طةورةترين كارةساتى فرِؤكةوانيان ىلَ
قةوماوة لة ( 91سالَى) رابوردوا.
وةك ضؤن كؤمثانياكان كآبركآ ئةكةن بؤ وةرطرتن ثلةى باشرت بةآلم بة روودانى طرفت و كيَشةى
دارايى كؤمثانياكان دةضنة ريزى ئةو كؤمثانيانةوة كة ثلةى خراث وةرئةطرن و ناوبانطيان
دةضيَتةدواوة.لة خوارةوة بةثآى سايتى  Business insiderريزبةندى ئةو كؤمثانيانة
ئةنوسني كة بة خراثرتين كؤمثانياكان دائةنريَن لة رووى كارةساتةوة.
ثلة

ناوى هيَلَ

ذمارةى قوربانى
(كوذراو)

ذمارةى رووداو

ثلةى يةكةم

ه َيلَى ئامسانى صينى

 8رووداو

511

ثلةى دووةم

ه َيلَى ئامسانى تام بةرازيلى

 0رووداو

990

ثلةى سآهةم

ه َيلَى ئامسانى اندى اير هندى

 9رووداو

954

ثلةى ضوارةم

ه َيلَى ئامسانى غول بةرازيلى

 5رووداو

519

ثلةى ثيَنجةم

ه َيلَى ئامسانى كؤرى

 4رووداو

085

ثلةى شةشةم

ه َيلَى ئامسانى سعودى

 9رووداو

951

ثلةى حةوتةم

ه َيلَى ئامسانى توركى

 0رووداو

588

ثلةى هةشتةم

ه َيلَى ئامسانى تايالندى

 1رووداو

914

ثلةى نؤيةم

ه َيلَى ئامسانى ئةفريقاى خواروو

 5رووداو

514
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مةترسيدارترين شويَنى نيشتنةوةى  8فرِؤكةخانةى جيهان
فرِين و نيشتنةوة دوو ثرؤسةى طرنطن و بةثآى زؤربةى فرِؤكةوانةكان لة هةمان كاتيشدا قورسن
بؤ فرِؤكةكان بةتاي ةت لة قؤناغةكانى فرِين بةآلم هةندآ لة فرِؤكةخانةكان شويَنةكانيان
ئةكةونة سةر لوتكةى شاخةكان يان لة ثالَة بةردينةكانة يان لة كةنارى دةريا قةرةبالَغةكاندان كة
مةترسى زياد دروست دةكريَتة سةر ثرؤسةى فرِِين و نيشتنةوةى فرِؤكةكان.
ئةم هةشت ( )8فرِؤكةخانةية كة لة خوارةوة ناويان هاتووة بة مةترسى دارترين فرِؤكةخانة
ئةذمار ئةكريَن لة رووى شويَنةوة نةك لة رووى سيستم و كارطيَرى و خزمةتةوة بؤية
فرِؤكةوانةكان زؤر بةئاطايى و هةستيارى ثرؤسةى نيشتنةوة و فرِين تياياندا ئةجنام ئةدةن بؤ
دووركةوتنةوة لة رووداو كارةسات.
هةشتةم  /فرِؤكةخانةى جوانكو بروسكوين لة دورطةى سابا :طةيشنت بةم فرِؤكةخانةية ثيَويستى
بة جمازةفةى زؤر هةية كة دةكةويَتة سةر دورطةى سابا لةسةر دةرياى كاريب ئةوةش ئةطةريَتةوة
بؤ ئةوةى دريَكى فرِطةكةى تةنها  941مةترة ضواردةور دراوة بة ليَكايى والثالَى شاخةكان يةكسةر
بة رةو ناو ئاوى دةرياكانة بؤية ئةم فرِؤكةخانةية بةمةترسى دارترين فرِؤكةخانة ئةذمار
ئةكريَت و هةر هةلَةيةكى بضوك لةاليةن فرِؤكةوانةوة بكريَت دةبيَتة هؤى كارةسات و
كةوتنةخوارةوةى فرِؤكةكة بؤ ناو دةريا.
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حةوتةم  /فرِؤكةخانةى كامروبامدا لة ت ت  :ئةم فرِؤكةخانةية بةرزترين شويَنى هةية لة هةموو
جيهاندا بةرزيةكةى لة رووى دةرياوة  9911مةترة و دريَكترين فرِطةى هةية كة  1011مةترة ،
دريَكى ئةم فرِطةيةش ئةطةريَتةوة بؤ ئةوةى تا بةرزبيَتةوة فرِؤكة ثيَويستى بة دريَكى يةكى
زياتر هةية ضونكة فشارى هةوا كةم ئةبيَتةوة.
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شةشةم  /فرِؤكةخانةى غوستاف

 9لة سانت بظ ثيىيمم  :يةكيَكة لة مةترسى دارترين

فرِؤكةخانةكان لة جيهاندا ئةكةويَتة دورطةى سانت بظ ثيىيمم بةهؤى تةسكى فرِطةكةيةوة و
بةهؤى ثيَويستى فرِؤكةكان بؤ نزيك بوونةوة لة ليَكاية شاخاويةكان كة نزيكن لة فرِطةوة يان
كةتنة ناو دةرياوة لة كؤتايدا.
ثيَنجةم  /فرِطةى سةهؤلَى لة كيشوةرى قوطرم خواروو  :مةترسى ئةم فرِطةية لة كاتى سةهؤ َل
بةندان و خراثى بارودؤخى كةش و هةوادا دةرئةكةويَت كة ثيَويستة لةسةر فرِؤكةوان بةئاطايى
كاربكات  ،لةويَستطةى ماكوردو لة قوطرم خواروو  .سآ فرِطة هةية بؤ طواستنةوةى ئازوقة و
يارمةتى هيض كارطرانيةك نية دةربارةى دريَكى فرِطة بةآلم بؤ فرِؤكة بارهةلَطرة قورسةكان
ثيَويستة فرِؤكةوان بةئاطابيَ ت تا سةهؤأل و شةختةكة لةذيَر تايةى فرِؤكةكةدا نةشكيَت ئةطةر
وابو ثيَويستة لةسةر دوو فرِطةكةى تر نيشتنةوة بكريَت.
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ضوارةم  /كؤرشيفيأل لة فةرةنسا  :فرِؤكةخانةى كؤرشيفيأل دةكةويَتة سةر شاخى ئةل ى فةرةنسى
و بة ناوبانطرتين شويَنى خليسكيَنةر لةسةر سةهؤلَ و شويَنةكةى يةكيَكة لة مةترسى دارترين
فرِؤكةخانةكان.
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سآهةم  /فرِؤكةخانةى بزاى نيَودةولَةتى لة اسكتليندا  :دةكريَت ئةم فرِؤكةخانةية تةنها
فرِؤكةخانةيةك بيَت لة جيهاندا كة وةكو كةنارةكانى دةريا بةكاربهيَنريَت بؤ مةلةكردن ،
نيشتنةوة و فرِين لةسةر ئةو ملة جآبةجآ ئةكريَت كة هاوآلتيان بةكارى ئةهيَنن بؤ مةلةكردن ،
بؤ بةرطرتن لة كارةسات ضةندين سكرينى طةورة دانراوة بؤ زانينى كاتى طةيشتنى فرِؤكةكان
لةطةلَ ئةوشدا بةيةكيَك لة فرِؤكةخانة نيَودةولَةتي يةكان ئةذمار ئةكريَت.
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دووةم  /فرِؤكةخانةى تونكونثني ى نيَودةولَةتى لة هندوراس :دريَكى فرِطةى فرِؤكةخانةى
تونكونثني عئةطاتة  5591مةتر و دةكةويَتة ناو دؤلَيَك كة بةشاخ دةوردراوة و فرِؤكةخانةكة
رووبةرووى ضةند كارةساتيَكى طةورة بووة لةسةر فرِطةكةى دواهةميان سالَى  5118بووة.
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يةكةم  /فرِؤكةخانةى ت نزيغ – هيالرى لة نيثال  :ئةم فرِؤكةخانةية ئةكةويَتة وآلتى نيثال و
لةاليةن هةزاران ئةو كةسانة بةكار ئةهيَنريَت كة هةلَئةطةريَن بة شاخةكاندا واتة (شاخةوانةكان)
 ،مةترسى ئةم فرِؤكةخانةية ئةطةريَتةوة بؤ بوونى بايةكى بةهيَز و هةورى ضرِ لةسةر فرِطةكةى
و نزيكى اليةكى لة دةرياوة .
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[ اياتا و كؤمثانياكانى دروست كردنى فرِؤكةكان ]
ئةطةر ئةو كؤمثانيايانةى كة فرِؤكة دروست ئةكةن لة ثلةى يةكةمدا بةدواى قازانج و سوودى
مادى دا بطةريَن و سالَ بة سالَ برةو بةجؤر و شيَوازى فرِؤكةكانيان ئةدةن و كآ برِكآ لةطة َل
يةكرت يةكةن بؤ بةدةست هيَنانى زؤرترين قازانج و زؤرترين فرِؤش بةآلم لة ئةجناميشدا رازى
بوونى ريَوا و كؤمثانيا بازرطانيةكانى مشةك و كاآل لة جؤرى خزمةت طوزارى و ئاستى سةالمةتى و
ثةيرِةوكردنى ستاندةرةكان رةنطدانةوةى دروستى و تؤكمةيى ديزاين و ثابةندبوون بة
رِيَنمايةكانى سةالمةتني.
اياتا وةك ريَكخراويَك يان ضاوديَريَك بةبةردةوامى ئةطةرِيَت بة دواى باشرتين ئاستى سةالمةتى و
حةوانةوة بؤ ريَوا و طةشتياران و سةالمةتى طواستنةوة و طةياندنى مشةك و كاآل بازرطانيةكان لة
كاتى خؤيدا لةطةلَ ثاريَزطارى كردنى ذينطة و تةندروستى هاوآلتيان نزيك فرِؤكةخانةكان و
سةالمةتى رارةوةكان و هةروةها دابني كردنى باشرتين و ئاسانرتين ئاميَرى طةياندن و ثةيوةندى .
ئةمانةى سةرةوة بةكؤ كؤمةلَة بابةتيَكن كة ثيَويستة كؤمثانياكانى دروست كةرى فرَؤكةكان
رةضاوى بكةن بؤ فرؤخت و برةودان بة بةرهةمةكانيان .
لةم رؤى جيهاندا كؤمثانياكانى دروست كةرى فرِؤكة فرةن ض لة بوارى شارستانى و ض لة بوارى
سةربازى و ضةندين اليةن هةن كة هةلَدةسنت بة هةلَسةنطاندنى كؤمثانياكانى دروست كةرى
فرِؤكة لة بوارى زؤرى بةرهةم و زؤرى فرؤش و زؤرى قازانج.
بوارى فرِين و فرِؤكةش بواريَكة تةنها ئةو كةس واليةنانةى كة لة بوارةكةدا كارئةكةن ثةى بة
طرنطى و هةستيارى بابةتةكة ئةكةن .
ئةطةر بثرسني طةورةترين ( )51كؤمثانياى زةبةالحى دروست كةرى فرِؤكة كة بةناوبانط بن لة
جيهاندا كامانةن ؟
طؤظارى (فاليت انرتناشنالَ)  Flight Internationalتاي ةت بة بوارى فرِين و بؤشايى ئامسانى
شارستانى و سةربازى لة راثؤرتى ساآلنةى خؤى بؤ اليةنى دارايى بؤ  511لة طةورةترين
كؤمثانياكانى دروست كردنى فرِؤكة بؤ سالَى  5159روونى كردةوة كة دذوارترين كآ بركآ لة نيَوان
هةردوو كؤمثانياى ايرباص  Airbusو بؤينط  Boingطةيشتؤتة ثؤثة و كؤمثانياى بؤينط
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ثيَش ايرباص كةوتوة كاتيَك سالَى  5159بايى  80,0مليار دؤالر فرؤشى هةبووة بةآلم ايرباص بؤ
هةمان سالَ  58,5مليار دؤالر بووة.
لة بوارى فرِينى شارستانى جياوازى هةردوو كؤمثانياكة تةنها  511مليؤن دؤالر بووة كة بؤينط
زياتر لة ايرباصى فرؤشتووة.
كآ بركآى ايرباص و بؤينط لة ئامساندا
كؤمثانياى ئريباص بؤ بايةخ دانى زياتر بة بةرهةمةكانى سالَى  5159و  5159هةستا بةريَك
خستنةوةى ثةيكةرى طروثةكةى بة ئاماجنى كاراكردنى ثيشةسازى سةربازى كة كةميَك بةدواهات و
و دوو يةكةى ثيشةسازى سةربازى (اسرتيدم) و (كاسيديان) لةيةك يةكةدا كؤكردنةوةى و ناوى نا
(ايرباص بؤ ثيشةسازى بةرطرى و بؤشايى ئامسان).
بةآلم كؤمثانيا بؤينط سةربارى ضةند كؤت و بةنديَكى حكومةتى ئةمريكى توانى فرؤشى زياد
بكات بة برِى  58,5دؤالر ( . ) % 5,8
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بؤينغ 545
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ئةم ريزبةندةى خوارةوة ناوى ( )51طةورة كؤمثانياى دروست كةرى فرِؤكةن بؤ سالَى 5159
بةثآى طؤظارى . Flight International
زجنرية

ناوى وآلتةكة

ناوى كؤمثانياى
و مالَثةر

فرؤش سالَى

قازانج سالَى
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