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االتحاد الدولي للنقل الجوي يثمن قرارات الجهات الحكومية في تحقيق المرونة ويدعو باقي الجهات 

 باالمتثال

الذي اتخذها منظمو قطاع النقل  باإلجراءات رّحب االتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"  – 2020 مارس 22 جنيف

الطيران، على أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد    وأطقم الجوي لتوفير المرونة لشركات الطيران والمطارات  

COVID-19 . 

وقال ألبريتو لوبيز ماير نائب رئيس قسم عمليات السالمة والطيران في االتحاد الدولي للنقل الجوي: "تمثل السالمة  

، وتتمتع معظم الدول بامتالكها لنظام تراخيص يضمن تأقلم شركات الطيران والموظفين مع  قصوى في القطاع  أولوية

كافة التحديات غير المتوقعة ومواجهة التأثيرات الخارجية لها على العمليات واألعمال، ونثّمن في هذه الظروف  

تطلبات التنظيمية وبشكل ال يؤثر على سالمة الرحالت ة من قبل المنظمات والدول لتسهيل المالصعبة اإلجراءات المتخذ 

 الجوية". 

 المتطلبات التنظيمية:  بعض األمثلة على اإلجراءات المتخذة لتسهيل 

الجهات  بنشر نماذج يمكن استخدامها من قبل   " EASA"  الوكالة األوروبية لسالمة قطاع النقل الجوي قامت  •

بتمديد فترات  هذا اإلجراء  سمح  ي  إلخطار الوكالة عن القوانين المرنة التي جرى تطبيقها، إذ   التنظيمية الحكومية

صالحية التراخيص والتصديقات والشهادات ألفراد األطقم الجوية والمدربين والفاحصين وحاملي تراخيص  

 لطائرات. صيانة الطائرات ومراقبي الحركة الجوية باإلضافة إلى تمديد شهادات مراجعة صالحية ا

التراخيص  تمديد فترات    راً تسمح من خاللهقرا  " GCAA" الهيئة العامة للطيران المدني اإلماراتية  أصدرت   •

 والتصديقات والشهادات ألطقم الطائرة 

الحاجة للمرونة لحضور جلسات التدريب واستكمال   " CAACإدارة الطيران المدني الصينية " أقّرت  •

على  كما منحت فرصة تمديد فترة االعتماد لبعض عناصر التدريب المطبقة ، المتكررة متطلبات التدريب 

 الطيارين والمهندسين وطاقم الطائرة 

بوضع نظام عمل يسمح بتمديد فترة صالحية متطلبات كابتن الطائرة   هيئة الطيران المدني البريطاني قامت  •

 وطاقم الطيران  

بتمديد فترة صالحية الشهادات لفرق العمل التقنية لمدة   " AFACهيئة الطيران المدني المكسيكية " قامت  •

 ثالثة أشهر 

النقل الجوي قائم على التعاون  وأضاف لوبيز ماير: "إن اإلجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات تؤكد على أن قطاع 

 ".  دون المغاالة بعنصر السالمةوستوفر لهم المرونة الكاملة والشراكة بين كافة األطراف المعنية  

" لشركات الطيران  IOSAويقدم االتحاد الدولي للنقل الجوي المساعدة في الحصول على شهادة تدقيق سالمة العمليات "

قيود السفر الحالية جراء انتشار فيروس كورونا والتي تمنع المراقبين بزيارة شركات  التي ال يمكن إجرائها بسبب 

الطيران والتحقق من التوافق مع متطلبات الشهادة. وقام االتحاد بتمديد فترة التدقيق لستة أشهر في حال قاموا بإكمال  



 

د. ويمكن االطالع على دليل برنامج شهادة  يوماً خالل فترة التمدي  60أقصاها    مدةنموذج االستبيان المرسل لهم خالل  

  www.iata.org/iosa وشروط التسجيل فيه من خالل الرابط: " IOSAتدقيق سالمة العمليات " 

 -االتحاد الدولي للنقل الجوي -

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.iata.org%2Fiosa&data=02%7C01%7Caubinm%40iata.org%7C97834238407d455729b808d7ccfd723b%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637203261222892243&sdata=Wubs7GrpcvqQJ8l1Xi8VdkEfgfrzaAtjpANUS724HMw%3D&reserved=0

