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 تاريخالدى  ي  الطائرات األ حوادثمعدل 
 اإلقليميةالمخاوف  تبق  للتحسين، إمكاىية مع

 
 

 

لعام  سالمة الطيران أداء عن( ياتاأ) اتحاد النقل الجوي الدولي أعلن :)طوكيو( 3522يبراير  34
 .الطيراندن  يي تاري  األ وه الصنع غربيةال اتلطائرا دثواحل هذا العام معدل تبين أنو 0202

 

 رحلة جوية بطائرات لكل مليون للهياكل الخسائرقياس ) 0202للعام  العالمية الحوادث معدل وكان
عل  تحسن ملموس  هذا. مليون رحلة .06  لكل حادثة واحدة ساويي يذالو 26.0 (الصنع غربية

 معدل وكان(. ون رحلةملي 0،1مقابل حادثة واحدة ) 0222يي عام  سجلالذي  26.0 معدلال
 واتسن 02ال مقارنة مع. 26.0ب .022 معدلأقل من ، والطيران أدن  معدل يي تاري  0202

 حادث هو الهيكل خسارة .4002عام  يي المعدل المسجل من ٪24 الحوادث معدل خفض تم يةضامال
 .يي وقت الحق إصالحها ال يمكنبشكل كبير و ررتضت أو الطائرة حطم ييهتت
 

االلتزام  أن لحوادث يي تاري  الطيران يظهرلمة هي األولوية رقم واحد. تحقيق أدن  معدل "السال
 ساسيالهدف األبهي مأساة إنسانية تذكرنا  ةوياحالة آمن. ولكن كل الطيران نتائج. يوصل إل  
نا عل  ميصمتونا زيركيبق  توييات. يجب أن صفر بالمائة حوادث و صفر بالمائة المتمثل يي

جيوياني بيسيغناني، المدير العام التحاد النقل  سنة "ه سنة بعد قتراب منل للهدف قوي لالالوصو
 والمدير التنفيذي. )أياتا( الجوي الدولي

 

 النتائج التالية : 4020، شهد عام من حيث األرقام
 

 2.4  362، مليون جيت 4362) ةرحل مليون 8.63بأمان عل  سايروا بالطائرة مليار نسمة 
 (وبروبتورب مليون

 21 4001يي  21غربية الصنع بالمقارنة مع الهيكل لطائرات عل  خسارة  تنطوا ةحادث 

 12 4001يي  10( بالمقارنة مع الصنع حادث )جميع أنواع الطائرات، الشرقية والغربية 

 48  4001يي  23الحادث مميت )جميع أنواع الطائرات( بالمقارنة مع 

 13.  4001 يي 36.حالة وياة مقارنة مع 



 اتطائرللحادث  0646متوسط الصناعة بمعدل  عل تفوقت شركات الطيران األعضاء يي أياتا 
تدقيق السالمة  ت. وأصبحرحلة ماليين 2غربية الصنع. هذا المعدل يساوي حادثة واحدة لكل ال

. جميع الدول األعضاء يي اتحاد النقل 4001أبريل  2( شرطا لعضوية أياتا من IOSAالتشغيلية )
اآلن يي السجل الخاص بهذا البرنامج. السجل  مطيران ه ةشرك 482)أياتا( وعددهم  الجوي الدولي

 شركة 350مجموعه الخاص بهذا البرنامج مفتوح أمام جميع شركات الطيران ويتكون حاليا من ما 
 طيران.

 

تدقيق رنامج البدء ببالقصة. يي أول سنة بعد هي أيضل من يروي "األرقام  بيسيغنانيوصرح السيد 
معدل الحوادث لشركات الطيران جعل أصبح شرطا لعضوية أياتا، و (IOSA) السالمة التشغيلية
( IOSA) تدقيق السالمة التشغيليةبرنامج . البيانات تؤكد أن انخفاضااألكثر ياتا أاألعضاء يي 

شاملة  جيةإستراتيهم من مجزء وهذا ديع تحسينات السالمة يي جميع أنحاء العالم. يي  ساعدي
 "أكثر تقليل عدد الحوادث والويياتل جزء من العملالحكومات والصناعة  تجعلسالمة لل
 

 

 : هيكلالطائرة غربية الصنع التي تخسر ييها هناك اختاليات إقليمية كبيرة يي معدل الحوادث 

 

   ( ورابطة 0682(، وآسيا الشمالية )0626(، وأوروبا )0620أمريكا الشمالية )كان معدل
 06.2( أيضل من المعدل العالمي البالغ 060الدول المستقلة )

  وتقريبا  0630ب 4020آسيا والمحيط الهادئ أعل  من المتوسط العالمي يي عام كان معدل
 (.063نفسه عن العام السابق )المعدل 

  معدل الحوادث بشكل ملحوظ إل  يي  هبوطاشهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أيريقيا
 ناقلة من المنطقةل واحد يقط ( مع حادث4001يي عام  8684ة ب )مقارن 0614

  مع أربع  2631زيادة يي معدالت الحوادث من شهدت أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
والذي  4001لطيران من المنطقة تتعرض لحوادث، مقارنة مع معدل الحوادث يي لشركات 
 كان صفر

  ال يي حين تبين تحسن . 4001يي عام  1612 لأقل من معدوهو ، 1622أيريقيا كان معدل
طائرة غربية الصنع حوادث لأيريقيا لديها أسوأ معدل يي العالم. كانت هناك أربع تزال 

٪ من  4. شركات الطيران يي أيريقيا هي 4020شركات الطيران يي أيريقيا يي عام ل
 .ية الصنعالغرب الطائرة هياكل خسائر ٪ من 48المية، ولكن الجوية الع حركةال

 

 سالمة ي  أيريقياال
 
٪ 60يي أيريقيا )لجميع أنواع الطائرات( أكثر من  IOSA ناقالتل، كان معدل الحوادث 4020يي 
يي  )اياتا( اتحاد النقل الجوي الدوليأنشأ  .IOSAمسجلة مع  غيرالشركات الطيران من أيضل وهذا 
أن أدوات تحليل  IPSOAفل برنامج كي. و(IPSOA) أيريقيا ييلعمليات آمنة برنامج أيريقيا 
 4020ياتا يي أيريقيا، واعتبارا من الربع األخير من أ متاح لجميع شركات طيرانللرحلة البيانات 

ياتا أل IPSOAالمة. وسوف توير للسجميع شركات طيران اياتا هذه األداة األساسية اصبح لدى 
 ديات معينة يي المنطقة.تطوير برامج السالمة التي تستهدف تحالمهمة لالبيانات 

 

يتجاوز يي جميع أنحاء العالم. معدل آمنة  ات"يجب أن تكون الطائر قائال بيسيغنانيوعلق السيد 
. يمكن أن يحدث تحسينات. أداء طالقاإ قبولغير م أمرمرة يي أيريقيا  24ب المتوسط العالمي



يي المنطقة. وأنا أعضاء  غيرلاأياتا أيضل بكثير من شركات الطيران األعضاء يي شركات الطيران 
لتعزيز  (IOSA) أشجع جميع الحكومات يي المنطقة إل  االستفادة من أداة تدقيق السالمة التشغيلية

 ."يي المنطقة  همأداء
 

 

 يركز عل  عدة مجاالت : 3525تحليل أسباب الحوادث 
 

هي طائرة عن المدرج أثناء اإلقالع أو الهبوط، و خرجوالتي هي الحاالت عندما ت ،جالمدر حوادث
٪ .4)مقابل  4020٪ من مجموع الحوادث يي عام 42مثل وتلحوادث، لب األكثر شيوعا اسباألمن 
( وأعضاء اتحاد 4001يي  48مقابل  40٪ )28المدرج بنسبة حوادث  (. انخفض عدد4001يي 

يي عام  1مقابل  2) 4003٪ منذ 28مدرج بنسبة من الحوادث ال واقد قلل )اياتا( النقل الجوي الدولي
4003.) 

 

 اآلخر . السبب الرئيسيةالرطبسببها المدارج  مدرجال حوادث٪ من 86حوالي  أياتا يبين تحليل
 الطائرة تقترب بسرعة كبيرة تكونمستقر"، حيث الغير التقدم الهبوط هو "حوادث المدرج عند ل

مع الصناعة تعمل أياتا . الهبوط المرجوة عل  المدرجاالرض قبل نقطة مس تل، أو ومرتفعة جدا
 لسالمة.لوالهيئات التنظيمية لمواجهة هذا التحدي 

 

مجموعة وهي ( RERR) حوادث المدرج من مخاطر برنامج للحد، أصدرت اياتا 4001يي عام 
ات المدرجحوادث لمواد المرجعية يضال عن تحليل متعمق لبيانات لأدوات توير مستوى عال 

الطيارين و نمشغليللجميع عوامل مخاطر كبيرة. وتوير مجموعة األدوات أيضا توصيات وت
ربيع يي  RERRوالمطارات وإدارة الحركة الجوية والمنظمين. ويجري التخطيط لتحديث أدوات 

لسالمة الدولية يي جهد تعاوني للقضاء عل  هذه لوسيجمع كاية المنظمات الرئيسية  4022عام 
 وادث.األنواع من الح

 

٪ يي عام 21، تحسن من  4020٪ من مجموع الحوادث يي عام 22 األرضيةاألضرار شكلت 
( لمواجهة هذا ISAGO)لعمليات األرضية اسالمة برنامج التدقيق لعندما أطلقت إياتا  4003

يي هذه الصناعة العالمية للرقابة والتدقيق من شركات المناولة  األول هو المعيار ISAGOالتحدي. 
حصلت و 4003ر، يي شباط امعي 200حتوي عل  أكثر من ي الذي رضية. وقد بدأ البرنامجاأل
تدقيق و يحتوي  433 مايو من العام نفسه. حت  اآلن، تم إجراء ما مجموعه  يي ولات األمراجعال

وقد اكتسب البرنامج دعما . موقع مختلف 81يي لخدمات لمقدم  56عل  أكثر من  ISAGOسجل 
 لبنان وتركيابه يي  كلفقد ديد من سلطات الطيران والمطارات وواسعا من الع

 
 

 مزيد من التحسيىاتللد وقتبياىات ال
 

ن طريق البيانات التي يمكن أن ستأتي عمزيد من التحسينات عل  أداء السالمة يي هذه الصناعة ال
المركز ياتا أست تساعد شركات الطيران يي تحديد االتجاهات والشروع يي اتخاذ تدابير وقائية. أس

جمع بين يهذا الموقع التفاعلي هو مورد واحدة  ،4020( يي عام GSIC) العالمي لمعلومات السالمة
، ISAGOومراجعة الحسابات  IOSA من مصادر مثل تدقيق السالمة التشغيلية سالمةال بيانات

ث دون المساس ادوحلوالتقارير والتحقيقات التجريبية ل الطيران بياناتباإلضاية إل  تحليل 
  بالخصوصية التجارية.



 

إل  تسريع جهودها وتحتاج الحكومات و"السالمة هي تحديا مستمرا. الصناعة بيسيغناني  السيد وقال
 ةويرم GSIC)اياتا( برنامج ، أطلق اتحاد النقل الجوي الدولي4020عل  تقاسم البيانات. يي عام 

 لبرنامج هاتقدم بيانات ةمختلفمنظمة  280ثر من وصول غير مسبوق لمعلومات السالمة. أك األعضائه
GSIC يي  توسعنخطط لله. يي٪ من شركات الطيران األعضاء يي أياتا مشاركة 60، وأكثر من
 عل  مدى السنوات القليلة المقبلة والصناعة سوف تجني يوائد" GSICبرنامج 

 

 وزارة النقلومدني الدولي، اتفاقا تاريخيا مع منظمة الطيران الأياتا ، وقعت 4020يي سبتمبر 
. وهذا أول GSICالسالمة  ية تبادل معلوماتلومفوضية االتحاد األوروبي إلطالق عم األمريكي

تهدف إل  تحسين السالمة عن طريق الحد من التي قطاعين العام والخاص وبين الشراكة عالمية 
 المخاطر.

 
تنايسية ييما بين شركات الطيران أو  سالمة ليست قضيةال"قائال  بيسيغنانيمن جهته ختم السيد 
امر أيضل الممارسات نتائج يي مصلحة الجميع. اقتسام المعلومات و والتطوير نيالحكومات. التحس

 أكثر أمان"صناعة المأمونة النستمر يي حملة التحسينات لجعل مهم وس
 

 –األياتا  –
 
 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ مصطفى الشيخلي 
 عة فوركوميونكيشنز للعالقات العامة مجمو

+971 55 9853370 

sheikhly@fourcommunications.com-mustafa.al 

 

 
 

 

 مالحظة للمحررين: 

  من النقل الجوي  %18شركة طيران والتي تمثل حوالي  480اياتا  –يمثل االتحاد الدولي لنقل الجوي
 العالمي 

  الحقا إصالحهامن الممكن ليس بشكل كبير و تضررت أو الطائرة حطم ييهتت حادث هو يكلهال خسارةحادث 
التي تنطوي  الخسائر عن تقاريربرصد وعمل  أياتاتقوم . للمالك القرارات المالية بما يي ذلك ألي سبب كان

 .الصنع الغربيةعن هذا النوع من الحوادث للطيارات 

 النقل الجوي  لسالمة تقرير الكامل يي النهائي اإلحصاءات وتعلن .تدقيقللتخضع أولية والتي تعرض لنتائج ا
 .0200أبريل  يي من المقرر اإليراج عنه الدولي،

 تدقيق السالمة التشغيلية (IOSA) أي شركة طيران و، ألياتاعضوية ل شرطااآلن هو و 0222عام  يي
 .لسالمة التشغيليةلتدقيق  أول إكمال يجب ياتاأل ترغب يي االنضمام
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