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إنـطــــالق بـرنـــامــــج آفـــــاق  »نحـــو آفـــــاق أرحـــــب«

قـطــاع الطيـــران الـمــدنــي 
 بيــن كــورونـــا والـتعــافــي

بـأقــالم مــوظفـــي
هيئــة الطيـران الـمـدني

* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 
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ــِت  ــمَّ ثواب ــاِرها أه ــِة باعتبـ ــا الوطني ــى مصالحـِنـ ــنحافُظ عل وس
َــها  الـمـرحـلـــِة القـــادمِة الـتـــي حـــددْت مــســـاراتـِهـــا وأهــدافـ
ــٍة فــي  ــان 2040” ســعيًا إلــى إحــداِث تحــوالٍت نوعي ــُة ُعـمـ “رؤيـ
كافـــة مـجـــاالِت الـحيـــاِة ، مـجسـدًة اإلرادَة الـــوطنيَة الجامعة.

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

تغلغــل  كورونــا،  مــا  أدراك  ومــا  كورونــا 
ــر  ــدان، الحاض ــه األب ــت من ــان، وعان ــي األذه ف
الخفــي، ال تــراه األبصــار ولكــن تفشــى فــي 
األمصــار. حــط بأســفاره وخيــم علــى العالــم 
العالمــي  المشــهد  علــى  وهيمــن  بثقلــه، 

بــدون منــازع .

جائحــة  أن  وملحــوظ  معلــوم  هــو  كمــا 
كورونــا أثــرت وال زالــت تؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
اإلقتصــاد العالمــي بشــتى مجاالتــه وجميــع 

تفرعاتــه، منهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة.

القطاعــات  مــن  الطيــران  قطــاع  يعــد 
الحيويــة والمهمــة لرفــد اإلقتصــاد والــذي 
ــي  ــج الوطن ــي النات ــرًا ف ــهاًما كبي ــهم اس يس
ألي دولــة.  وممــا الشــك فيــه أن هــذا القطــاع 
جــوا  العالــم  ربــط  فــي  حيوًيــا  دورا  يلعــب 
متكاملــة  منظومــة  عبــر  ببعــض  بعضــه 
وفــق احــدث المقاييــس والقوانيــن . غيــر أن 
جائحــة كورنــا حالــت دون إســتمرار نشــاط 
علــى  الطلــب  لقلــة  نســبيا،  القطــاع  هــذا 
الســفر عالميــا وانخفــاض إيــرادات القطــاع  
ــت  ــث أوضح ــبوق. حي ــر مس ــر غي ــكل كبي بش
دراســة نشــرتها المنظمــة العالميــة للطيــران 
المدنــي )االيــكاو( فــي ديســمبر 2020 م أن 
حركــة الســفر للــركاب انخفضــت الــى نســبة 
60 بالمئــة بحلــول عــام 2020 م . ممــا تســبب 
بخســائر فادحــة أدت الــى تدهــور العديــد مــن 
الشــركات العاملــة فــي القطــاع. وفــي بعض 
الحــاالت إفــاس تلكــم الشــركات وتســريح 
العامليــن  موظفيهــا  مــن  كبيــرة  أعــداد 
الخدميــة،  مجاالتــه؛  بجميــع  القطــاع  فــي 

. والتشــريعية  الرقابيــة  اللوجســتية، 

الخطــط  وضــع  علــى  الــدول  دأبــت  كمــا 
هــذا  لمواجهــة  والحلــول  اإلســتراتيجية 
التحــدي الكبيــر؛ لضمــان ديمومــة القطــاع 
ــة  ــن أهمي ــه م ــا يمثل ــه لم ــوازن إلي ــادة الت وإع
قصــوى كأحــد الركائــز اإلقتصادية. وبحســب 
توقعــات الخبــراء فــإن القطــاع ســيحتاج إلــى 
آثــار  ليتعافــى مــن  فتــرة طويلــة نوعــا مــا 

الجائحــة. هــذه 

مبهمــا  الزال  الوضــع  فــإن  الحــال  بطبيعــة 
ــا  ــت حدته ــتمرة وإن قل ــة مس ــون الجائح لك
نســبيا بوجــود اللقاحــات ،علــى الرغــم مــن 
أن القيــود واالجــراءات اإلحترازيــة لمنــع انتشــار 
والكثيــر  عالميــا  أقــل  تبــدو  المــرض  هــذا 
مــن الــدول قامــت بتخفيــف هــذه القيــود 
واإلجــراءات. كذلــك يبــدو الطلــب على الســفر 
فــي هــذه الفتــرة اكثــر ممــا شــهدناه فــي 
ــل  ــرم. فه ــام المنص ــن الع ــه م ــت نفس الوق
نقــول ان هــذه هــي بدايــة التعافــي للقطاع!؟

نأمــل ان تكــون هــذه بدايــة النهايــة لهــذه 
اضــرار  مــن  خلفتــه  ومــا  العالميــة  األزمــة 
ــل  ــا نأم ــر. كم ــر والكثي ــادت الكثي ــيمة أب جس
ــاه إن  ــا عهدن ــاطه كم ــاع نش ــاود القط أن يع

اهلل. شــاء 
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مــن  أعـمـــال هـيئــة الـطيـــران المــدنــي
تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى إعــداد وتحديــث وإصــدار 
تشــريعات األمــن واألنظمــة المتعّلقــة بالبضائــع الخطــرة 
وفــق  والهجــرة  للجمــارك  األمنيــة  اإلجــراءات  عــن  فضــًا 
ــات  ــة والتوصي ــر الوطني أفضــل الممارســات، ووضــع المعايي
والـتسهيـــات  أمــــن  مـنهجيــــة  وتقـييـــم  للمـواصفـــات 
إلــى  باإلضافــة  المتبعـــة.  والنظــم  باألجهــزة  المتعّلقــة 
القيــام بالتســهيات الخاصــة بالطائــرات وطاقــم العمــل 
والــركاب والشــحن وخاصــة إدارة أنظمــة الهجــرة والحجــر 

الصحــي والزراعــي والجمــارك .

المدنــي  الطيــران  هيئــة  أطلقــت 
الطموحــة  برؤيتــه  آفــاق  برنامــج 
تــم  حيــث  أرحــب«،  آفــاق  »نحــو 
األحــد  يــوم  البرنامــج  تدشــين 
الماضــي الموافــق 5 ســبتمبر 2021م 
برعايــة ســعادة المهنــدس/ نايــف بــن 
علــي العبــري رئيــس الهيئــة وبحضــور 
ُبعــد  عــن  بثــه  وتــم  اإلداري،  الــكادر 
لجميــع الموظفيــن. وتتطلــع الهيئــة 
مــن خالــه إلــى تحقيــق عــدد مــن 
بشــكل  ستســاهم  التــي  األهــداف 
فعــال فــي تطويــر القطــاع وتعظيم 
االستفــــادة مــن بنيتـــه األسـاسيــــة 
الــبشـــــري  الــمــــال  رأس  وتمكيـــن 
عجلــة  دفــع  فــي  بقــوة  ليســاهم 
التنميــة والنهوض بمســتوى الســامة 
واألمــن والنقــل الجــوي وبيئــة الطيران 
بمســتوى  لارتقــاء  ومنهــا  والمنــاخ، 
مجــاالت  فــي  المقدمــة  الخدمــات 
كمــا  الجويــة.  والماحــة  األرصــاد 
ــول  ــم التح ــى دع ــج إل ــعى البرنام يس
القطــاع  وتهيئــة  واالبتــكار  الرقمــي 
كممّكــن رئيســي وفاعــل للقطاعــات 
ــة. ــرى بالــسـلطنـــ ــة األخـــ الـحيـويـــــ

يهــدف البرنامــج إلــى خلــق بيئــة عمــل 
الفريــق  وروح  بالتكامليــة  تتســم 
فاعلــة  مشــاركة  وتضمــن  الواحــد 

خارطــة  ورســم  الهيئــة،  لكفــاءات 
الواعــد  الهيئــة  لمســتقبل  الطريــق 
ــتراتيجية  ــات اإلس ــق التوجه ــا يحق بم
لرؤيــة عمــان 2040، وتكامــل الخطــط 
المواءمــة  يضمــن  بمــا  بالهيئــة 
ومتطلبــات   2040 عمــان  رؤيــة  مــع 
إضافــًة  الدوليــة.  للمعاييــر  االمتثــال 
إلــى تعزيــز التنســيق المشــترك مــع 
الجهــات المهنيــة ذات الصلــة بأعمــال 
ــية  ــف الرئيس ــر الوظائ ــة، وتطوي الهيئ
المؤسســي  والعمــل  بالهيئــة 
ــتراتيجية،  ــداف اإلس ــع األه ــاءم م ليت
الــوظيــفـــي  المجتمــع  وإشــراك 
وتقييــم  الكـتشـــــاف  بالـهيئــــة 
وإيجــاد  المؤسســية،  القــدرات 
ــات  ــة بأولوي ــذ قائم ــم تنفي ــر ث وتطوي
ــن  ــاريع م ــادرات والمش ــج والمب البرام
والفــرص  التحديــات  تحليــل  خــال 

عاليــة. بكفــاءة  بالهيئــة  الواعــدة 
وسـيتــــم تنفيــــذ البرنــامـــج خــال 
مرحلتيــن رئيســيتين وهمــا »التقييــم 
ــتغرق  ــذ«، وسيس ــر« و »التنفي والتطوي
العمــل فــي المرحلــة األولــى منــه 
ــبتمبر  ــن 12 س ــدًءا م ــابيع ب ــتة أس س
تــم  2021م، كمــا  21 أكتوبــر  إلــى 
ثمــان  فــي  العمــل  فــرق  تشــكيل 
مرتكــزات رئيســية للبرنامــج وهــي: 
مواءمــة اإلســتراتيجية رؤيــة عمــان 
الطيــران  قطــاع  تعافــي   ،2040
كوفيــد-19،  جائحــة  وبعــد  أثنــاء 
الماليــة  االســتدامة  الحوكمــة، 
االقتصــادي،  والتنــوع  والبيئيــة 
ــتثمار  ــكار، اس ــي واالبت ــول الرقم التح
والثقافــة  البشــري  المــال  رأس 
المؤسســية، البنى األساســية وتنفيذ 
المشــاريع، والشركاء اإلســتراتيجيين.

 تركـي بن عبداللـه المعمـري 
 مـــراقـــب جـــوي

 دائـرة خـدمـات المراقبـة الجويــة 

نحـو              أرحـب
Toward Wider Horizons

نحو

أرحب
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شركــة طيــران أمريكيــة تكافـئ موظفيهــا الملقحيـن ضــد كـورونـــا

امرأة هنـديــة تبـلــغ الـ70 مــن الـعمــر تســافــر لـ66 دولــة فـــي 6 قـــارات
لــم يكــن الســفر الفــردي ُيعتبــر آمًنــا، أو نموذجًيــا، أو 
رائًجــا بيــن النســاء فــي الهنــد، قبــل 25 عاًمــا. وغالًبــا 
بمفردهــن  ســافرن  اللواتــي  النســاء  انتقــاد  تــم  مــا 
لتحديهــن األعــراف الثقافيــة، والمجتمعيــة، ولكــن، لــم 
ــن  ــام ع ــودها ماهالينج ــورة س ــر الدكت ــذا األم ــردع ه ي

ــك. ــام بذل القي

إلــى  عملــه  رحــات  فــي  لزوجهــا  مرافقتهــا  وعنــد 
الكتشــاف  ذلــك،  ماهالينجــام  اســتغلت  الخــارج، 
يكــن  لــم  الــذي  زوجهــا،  وكان  المغامــر.  جانبهــا 
المعالــم  زيــارة  مولًعــا باالستكشــاف، يطلــب منهــا 
الســياحية مــع مرشــد محلــي، ولكنهــا لــم تكــن مــن 
أشــد المعجبيــن بالرحــات المخطــط لهــا، والباقــات 

الســياحية.

تقــدم خطــوط آالســكا الجويــة حافــًزا بقيمــة 200 دوالر لموظفيهــا  الذيــن يمكنهــم إثبــات أنهــم قــد تلقــوا  
التطعيــم  بالكامــل ضــد كوفيــد-19.

وفــي بيــان علــى اإلنترنــت ُنشــر هــذا األســبوع، أعلنــت شــركة طيــران أمريكيــة ومقرهــا ســياتل أنهــا ســتكافئ 
ــجيع  ــة لتش ــي محاول ــاوة ف ــل بع ــرين األول المقب ــر/ تش ــول 15 أكتوب ــا بحل ــون إثباًت ــن يقدم ــن الذي الموظفي

المزيــد منهــم للحصــول علــى التطعيــم.
 

كمــا اتخــذت شــركة الطيــران قــراًرا بوضــع حــد لـــ »مدفوعــات كوفيــد الخاصــة« للموظفيــن غيــر الملقحيــن 
ألي غيابــات ناتجــة عــن التعــرض للفيــروس أو العــدوى. كمــا ســُيطلب مــن أولئــك الذيــن لــم يتلقــو التطعيــم 
حضــور »برنامــج تعليــم اللقــاح«، بينمــا ســيتم تقديــم »بروتوكــول الفحــص« باعتبــاره »طبقــة أخــرى مــن األمــان«.
وفــي الوقــت ذاتــه، قالــت شــركة الطيــران إن أي موظــف جديــد ينضــم إلــى خطــوط آالســكا الجويــة وفرعهــا 

»هورايــزون إيــر« يجــب أن يتلقــى التطعيــم بالكامــل قبــل إحضــاره علــى متــن الطائــرة.

وتلقــى حوالــي 75% مــن موظفــي شــركة الطيــران البالــغ عددهــم 20 ألًفــا التطعيــم بالفعــل، وفًقــا 
لخطــوط آالســكا الجويــة، التــي أدركــت أن لديهــا »المزيــد مــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه« عندمــا يتعلــق 

ــن. ــن الموظفي ــم بي ــدالت التطعي ــادة مع ــر بزي األم

نحو
أرحب

وقالــت ســودها : »يمكــن التنبــؤ بالباقــات الســياحية 
يرغبــون  مــا  لــك  ُتظهــر   « أنهــا  مضيفــًة  بســهولة«، 
برؤيتــه«. وقبــل عقديــن  ترغــب  مــا  وليــس  بإظهــاره، 
مــن الزمــن، تركــت ماهالينجــام وظيفتهــا فــي مجــال 
الصحافــة المطبوعــة، وغيــرت مهنتهــا لتدخــل فــي 
تتلقــى  الهنديــة  وأصبحــت  الطاقــة.  أبحــاث  مجــال 
ــدول  ــي ال ــة ف ــرات الدولي ــي المؤتم ــّدث ف ــوات للتح دع
ــه. ــى مصراعي ــفر عل ــاب الس ــح ب ــط، وانفت ــة للنف المنتج

ــدًا  ــة 66 بل ــا، زارت الهندي ــن الـــ70 عاًم ــي س ــوم، وف والي
عبــر 6 قــارات، كمــا أنهــا ســردت تجاربهــا علــى مدونتهــا 
 The Travel Gods« وكتابهــا   ،»Footloose Indian«

.»must be Crazy

إدارة الطيـران الفيدراليـة تحذر: شغب الركـاب يهـدد سـالمـة الطـائــرات
أن  المســافرين  مــن  الفيدراليــة  الســلطات  تريــد 
يعرفــوا أن اآلالف مــن نوبــات الغضــب العنيفــة علــى 
مشــكلة  تمثــل  ال  التجاريــة  الجويــة  الرحــات  متــن 
انتبــاه  بــل إنهــا تصــرف  لطاقــم الضيافــة فحســب، 
الطياريــن عــن الحفــاظ علــى ســامة الرحلــة بأكملهــا.

الــفيــدراليـــــة  الـطيـــــران  إدارة  أرقـــــام  وتـظـهــــر 
 3,988 هنــاك  أن  الثاثــاء  يــوم  الصــادرة  الجديــدة 
العــام،  هــذا  الرحــات  أطقــم  قبــل  مــن  تقريــًرا 
الماضــي. األســبوع  فــي  تقريــًرا   99 بزيــادة 

مــن التقاريــر بتفويــض   %73 وتتعلــق نســبة تتجــاوز 
تــم تمديــده  أثنــاء الســفر، والــذي  وضــع الكمامــات 
.2022 الثانــي  كانــون  ينايــر/   18 حتــى  ســارًيا  ليظــل 

ــن  ــى مت ــرة عل ــان طائ ــو قبط ــر، وه ــس تاج ــال ديني وق
الطياريــن  رابطــة  مــن  األمريكيــة،  الجويــة  الخطــوط 
ــر  ــا األم ــدث فيه ــي يح ــة الت ــي اللحظ ــن،: »ف المتحالفي
بالخلــف، فــإن انتبــاه الطاقم بأكمله ينصــب على ذلك«.

هــو  بــه  القيــام  تريــد  شــيء  »أول  وأضــاف: 
األساســية«،  واجباتــك  عــن  االنتبــاه  صــرف  عــدم 
الطائــرة«. هــذه  ســامة  علــى  »الحفــاظ  وأهمهــا 
سياســة   )FAA( الفيدراليــة  الطيــران  إدارة  ووضعــت 
المشــاغبين  الــركاب  مــع  مطلًقــا  التســامح  عــدم 
اآلن  حتــى  واقترحــت  العــام،  هــذا  بدايــة  فــي 
ودعــت  دوالر.  مليــون   1.2 عــن  تزيــد  غرامــات 
الضيافــة  وأطقــم  الطياريــن  تمثــل  التــي  النقابــات 
الجنائيــة. التهــم  وماحقــة  للتدخــل  العــدل  وزارة 

أعلنــت شــركة الخطــوط الجويــة األمريكيــة )أميــركان أيرالينــز( تعليــق خدمــة المشــروبات الكحوليــة فــي المقصــورة 
الرئيســية علــى متــن رحاتهــا حتــى تاريــخ 18 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، عندمــا تنتهــي صاحيــة تفويــض ارتــداء 

ــكا. ــي أمري ــام ف ــل الع ــائل النق ــن وس ــى مت ــة عل الكمام

وقالــت شــركة الطيــران فــي مذكــرة للموظفيــن: »نحــن نبــذل قصــارى جهدنــا للمســاعدة فــي خلق بيئــة آمنــة لطاقمنا 
ــة األمريكيــة خدمــة تقديــم المشــروبات الكحوليــة فــي  ــا«. وقــد علقــت الخطــوط الجوي ــا علــى متــن طائراتن وعمائن

المقصــورة الرئيســية لرحاتهــا فــي وقــت ســابق مــن هــذا الصيــف.

وتشــير الخطــوط الجويــة األمريكيــة إلــى أنهــا أصبحــت تشــتهر بالمســاعدة علــى الحــد مــن مبيعــات المشــروبات 
الكحوليــة فــي المطــارات، كجــزء مــن حملــة إدارة الطيــران الفيدراليــة علــى ركاب الخطــوط الجويــة المشــاغبين.

ــاكل   ــل المش ــع 2020 لتقلي ــي ربي ــرة ف ــة ألول م ــروبات الكحولي ــات المش ــران مبيع ــركات الطي ــن ش ــد م ــت العدي وعلق
ــا. بيــن الطاقــم والــركاب ولضمــان رحــات أكثــر أماًن

شركـة طيـران أمريكيـة تعـلـق خدمـة المشروبـات الكحولية على متن رحالتهـا حتى عام 2022م


