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االفتتاحية

السالمة والوقاية

أولوية يف املطارات
السعودية

عبد الهادي بن أحمد املنصوري
رئيس الهيئة العامة للطريان املدين

حرصــت حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة ســيدي خــادم

وعقــدت العديــد مــن ورش العمــل لتوعيــة العاملــن

آل ســعود وصاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد

مراكــز املراقبــة الصحيــة.

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع -

وواصلــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين جهودهــا

واملقيمــن يف ظــل جائحــة كورونــا املســتجد،

الجــوي العاملــة باملطــارات الســعودية باشــراطات

التخفيــف مــن آثــار الجائحــة ،كمــا اســتطاعت

والوقائيــة ،بهــدف ضمــان اســتمرار عمليــات الشــحن

الجائحــة يف اململكــة مــن خــال مــا اتخذتــه مــن

الغذائيــة ووصــول البضائــع واملنتجــات الرضورية وتدفق

احرتازيــة محكمــة قبــل ظهــور أي إصابــة ،والــي كان
منهــا تعليــق الرحــات الجويــة حرصــا ً منهــا عــى

بــكل ســامة وأمــان.

الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز

بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل العهــد
حفظهمــا اللــه  ،-عــى ســامة وصحــة املواطنــن

الوقائيــة واالحرتازيــة حيــث ألزمــت رشكات الشــحن

كمــا قدمــت وبذلــت الغــايل والنفيــس يف ســبيل

الســامة الصحيــة واتخــاذ كافــة التدابــر الصحيــة

قيــادة هــذه األزمــة بكفــاءة للحــد مــن تداعيــات

واإلمــداد بمــا يف ذلــك املعــدات الطبيــة واألدويــة واملــواد

قــرارات مهمــة ورسيعــة وحازمــة وفرضهــا إجــراءات

الســلع إىل محطــات الشــحن الجــوي بمطــارات اململكــة

ســامة املواطنــن واملقيمــن.

ومــع صــدور املوافقــة الكريمــة عــى اســتئناف الرحــات

لقــد اتخــذت الهيئــة العامــة للطــران املــدين خــال

الهيئــة العامــة للطــران املــدين بــاإلرشاف عــى تطبيــق

اإلجــراءات الوقائيــة والتدابــر الصحيــة ،وطبقــت

مطــارات اململكــة للتأكد من ســامة الحركة التشــغيلية

مــن منطلــق دورهــا الترشيعــي ،حيــث قامــت الهيئــة

األرضيــة ،وإنــارة ســاحة الطــران ،واللوحــات اإلرشــادية

الطــران الوطنيــة واألجنبيــة وخدمــات املالحــة

إىل متابعــة ورصــد التــزام الناقــات الجويــة الوطنيــة

ومطابقــة أعــى املعايــر الدوليــة والعمــل بجاهزيــة

التعليمــات واإلجــراءات االحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة

مــن املنتجــات التوعويــة داخــل املطــارات الســعودية

وصــول املســافر إىل وجهتــه املقصــودة.

الجويــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية قامــت

جائحــة فــروس كورونــا املســتجد العديــد مــن

األنظمــة واللوائــح مــن خــال عمــل جوالت تفتيشــية يف

أعــى معايــر الســامة يف قطــاع الطــران يف اململكــة

للمطــارات والتفتيــش عــى ســامة املــدارج واملمــرات

بالتأكــد مــن ســامة العمليــات التشــغيلية لــركات

للطائــرة ،وأرضيــات مواقــف الطائــرات وغريها ،باإلضافة

الجويــة واملطــارات ومــزودي الخدمــات األرضيــة

والعاملــن يف املطــارات الســعودية بفــرض تطبيــق

عــى مــدار  24ســاعة ،كمــا قدمــت الهيئــة العديــد

الالزمــة لضمــان رحلــة ســفر آمنــة تبــدأ مــن املنــزل وحىت

لتوعيــة املســافرين بطــرق الوقايــة مــن فــروس كورونا
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وانطالقــا ً مــن مســاعي الهيئــة العامــة للطــران املــدين

الجويــة العربيــة الســعودية ،باإلضافــة إىل التنســيق

املصلحــة وفــق أحــدث املمارســات الدوليــة واستشــعارا ً

الهيئــة غرفــة عمليــات مشــركة يف املطــارات الدوليــة

خــال الظــروف الراهنــة ،وقعــت الهيئــة عــى مجموعــة

وتوحيــد الجهــود يف اســتقبال عــودة املواطنــن الراغبــن

لتطويــر قطــاع الطــران املــدين بالرشاكــة مــع أصحــاب

للــدور املهــم الــذي تقــوم بــه الهيئــة يف قيــادة القطــاع

مــن التدابــر لتعزيــز ســامة الطــران املــدين تتضمــن
اســتثناء عامــا ً يســمح بتمديــد فــرات صالحيــة
الرتاخيــص والتصديقــات والشــهادات ألفــراد األطقــم
الجويــة واملدربــن والفاحصــن واملرحلــن الجويــن وفــق

رشوط وأحــكام معينــة تضمــن تحقيــق مســتوى عــال
ِ
مــن الســامة ،كمــا عملــت الهيئــة عــى رســم خطــط
ملواجهــة العديــد مــن التحديــات والصعوبــات يف تطبيــق
برامــج تخزيــن الطائــرات املتوقفــة عــن العمــل وتقديــم
التوصيــات الفنيــة بمــا يضمــن االمتثــال ملتطلبــات

اســتمرارية صالحيــة الطائــرات ،وقامــت بالســماح
باســتخدام مقصــورات بعــض الطائــرات املخصصــة

للــركاب يف عمليــات الشــحن لدعــم سالســل إمــداد
األدويــة واملســتلزمات الطبيــة بمــا يتوافــق مــع الحلــول
الفنيــة الصــادرة مــن الــركات املصنعــة للطائــرات،

والقيــام بزيــارات تفتيشــية دوريــة للتأكــد مــن ســامة

وجــودة التنفيــذ.

ومنــذ إعــان القيــادة الحكيمــة العمــل عــى عــودة

املواطنــن الراغبــن يف العــودة إىل أرض الوطــن (مبــادرة
عــودة آمنــة) ،قامــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين
بتجهيــز صــاالت الســفر يف مطــارات اململكــة الدوليــة،
وعملــت عــى جدولــة الرحــات املخصصــة للمبــادرة،

وذلــك بالرتتيــب والتنســيق مــع الناقل الوطــي الخطوط
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املســتمر مــع مطــارات الــدول األخــرى ،كمــا جهــزت

بهــدف التنســيق بــن الجهــات الحكوميــة املعنيــة
يف العــودة للمملكــة.

الداخليــة أهميــة كبــرة يف حركــة النقــل بــن أرجــاء

اململكــة املرتاميــة األطــراف ،والــي تزيــد مســاحتها عــى

مليــوين كيلــو مــر مربــع ،حيــث تســاهم هــذه املطــارات

يف تســهيل عمليــة الســفر بــن مــدن اململكــة وجعلهــا
أكــر رسعـ ًة وأمنــاً ،وتشــجع التواصل اإلنســاين وتحريك

الســياحة الداخليــة واالقتصــاد ودعم التنمية يف جميع
املناطــق مــن خــال النقــل الجــوي ،كمــا تعمــل اململكــة

وملــا كان ألزمــة فــروس كورونــا املســتجد آثــارا ً عامليــة عــى

عــى زيــادة القــدرة االســتيعابية ملطاراتهــا لتصــل إىل 150

الســفر العاملــي بــن الــدول ،ممــا جعــل جميــع دول
العالــم تقــف صفــا ً واحــدا ً للعمــل عــى خارطــة طريــق

ســياحية جديــدة مثــل مدينــة املســتقبل ”نيــوم”،

قطــاع الطــران ،فقــد نتــج عــن هــذه الجائحــة توقــف

موحــدة تتضمــن مجموعــة مــن املعايــر واإلجــراءات

تــم التوافــق عليهــا لالســتعداد لعــودة حركــة وصناعــة
الطــران بعــد تخفيــف القيــود املفروضــة ،ممــا يســهم
يف عــودة تدريجيــة لحركــة الســفر الــدويل والداخــي،
وســط إجــراءات احرتازيــة وتدابــر صحيــة مشــددة،

مليــون راكــب ســنويا ،كمــا تعمــل عــى تطويــر وجهــات

ومدينــة القديــة الثقافيــة قــرب الريــاض ،إضافــة لعــدد

مــن املشــاريع الســياحية والرتفيهيــة يف محيــط البحــر
األحمــر.

وختامــاً ..ال يفوتــي أن أشــيد بجميــع القــوى البرشيــة
العاملــة يف املطــارات والناقــات الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية وأبطالنــا أفــراد الطواقــم الطبيــة مــن خــال

ووفقــا ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل «إيــكاو» ،فــإن
عــدد املســافرين جــوا ً بلــغ بنهايــة العــام  2018قرابــة 4.1

التعــاون والتعامــل يف تطبيــق التدابــر االحرتازيــة للحــد

الســفر والطلــب عــى الطائــرات يف  ،2019إال أن تلــك

املعايــر ،والذيــن ســخروا جهودهــم مــن أجــل ســامة

وذلــك بعــد ظهــور جائحــة فــروس كورونــا املســتجد.

وإخالصهــم لخدمــة هــذا الوطــن العظيــم.

مليــارات راكــب ســنوياً ،وهــذا العــدد زاد مــع زيــادة حركة

األرقــام بــا شــك ســتكون أقــل خــال هــذا العــام 2020

مــن تداعيــات جائحــة فــروس كورونــا وفــق أفضــل

املســافرين وتســهيل تنقالتهــم والــي تعكــس عطاءهــم

رغــم مــا أحدثتــه الجائحــة عــى صعيــد قطــاع الطــران
املــدين عامليــاً ،إال أن الفــرص يف اململكــة مهيــأة
ومكتســبات الطــران قابلــة للنمــو بفضــل وجــود 28

مطــارا باململكــة ممــا سيســهم يف التنــوع االقتصــادي
وزيــادة الناتــج املحــي مــن اإليــرادات ،إذ تمثــل املطــارات
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هيئة الطريان املدين
تعلن تحديث الدليل اإلرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدويل
للفئات املستثناة

أعلنــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين عــن
تحديــث الدليــل اإلرشــادي للمســافر وذلــك بعــد
صــدور املوافقــة الكريمــة وفقــا ملــا رفعتــه الجهــات
املختصــة يف اململكــة للســماح بالســفر الــدويل
للفئــات املســتثناة ،وتماشــيا ً مــع الربوتوكــوالت
الصحيــة الخاصــة بهــذه املرحلــة.
وتشــمل الضوابــط الجديــدة عــى عــدم الســماح
لغــر الســعوديني بالدخــول إىل أرايض اململكــة
إال بعــد تقديــم مــا يثبــت خلــوه مــن اإلصابــة
بفــروس كورونــا املســتجد بنــاء عــى تحليــل
حديــث مــن جهــة موثوقــة ومعتمــدة خــارج
اململكــة ،ولــم يمــر عــى تاريــخ إجرائــه أكــر مــن
 48ســاعة لحظــة وصولــه إىل املطــار ،وااللتــزام
باإلجــراءات الوقائيــة الصحيــة الــي تفــرض
الحجــر املنــزيل للقادمــن مــن خــارج اململكــة
(للســعوديني وغــر الســعوديني) حســب املــدة
املقــررة مــن قبــل وزارة الصحــة ،باإلضافــة إىل
تحميــل واســتخدام تطبيقــي تطمــن وتوكلنــا،
والتــزام املســافر باإلفصــاح الطــي خــال مرحلــة
الحجــز واالبــاغ يف حــال وجــود أي أعــراض
ملــرض كورونــا.
ويــأيت هــذا التحديــث عــاوة عــى الربوتوكــوالت
الســابقة املطبقــة ســابقا ،ومــن أبرزهــا رشاء
تذاكــر الطــران عــر الوســائل اإللكرتونيــة فقــط،
والحضــور قبــل مواعيــد إقــاع الرحلــة بوقــت
كايف ،وقيــاس درجــة حــرارة املســافر يف املطــار،
حيــث لــم يســمح بالســفر ملــن تزيــد درجــة حرارته
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عــن ( )٣٨درجــة مئويــة ،إضافــة إىل تعقيــم
اليديــن عنــد الدخــول إىل الصالــة ،ولبــس
الكمامــة القماشــية أو غريهــا أثنــاء الدخــول إىل
املطــار «يمنــع مــن الســفر مــن ال يلتــزم بلبــس
الكمامــات والقفــازات طــوال
الكمامــة» ،وارتــداء
ّ
مــدة ســر الرحلــة وأثنــاء عمليــة النــزول مــن
الطائــرة ،وااللتــزام باإلفصــاح الطــي خــال
مرحلــة الحجــز واالبــاغ يف حــال وجــود أيــة
أعــراض ملــرض كورونــا ،ويســمح لــكل مســافر
بحمــل قطعــة واحــدة فقــط مــن األمتعــة
الشــخصية داخــل مقصــورة الطائــرة ،وتشــجيع
اســتخدام وســائل الدفــع اإللكرتونيــة والتقليــل
مــن اســتخدام األوراق النقديــة ،إضافــة إىل
تجنــب االصطفــاف املتقــارب يف مرحلــة الصعــود
إىل الطائــرة وداخــل حافــات النقــل وجســور
االركاب ،والحفــاظ عــى التباعــد الجســدي
واالجتماعــي بــن املســافرين يف جميــع مراحــل
الســفر وعنــد مقدمــي الخدمــات وذلــك مــن
خــال الوقــوف عــى امللصقــات اإلرشــادية.
كمــا تقــوم هيئــة الطــران املــدين بتوفــر املعقمــات
يف جميــع أرجــاء مطــارات اململكــة البالــغ عددهــا
 28مطــاراً ،وتلــزم جميــع العاملــن يف املطــارات
والطواقــم الجويــة بالفحــص الطــي ،وتعقيــم
اليديــن ولبــس الكمامــة والقفــاز وأقنعــة
الحمايــة ،إضافــة إىل تطهــر جميــع املطــارات
بشــكل مســتمر ،وتطهــر جميــع الطائــرات
املســتخدمة يف بعــد كل رحلــة.

كمــا قامــت الهيئــة بوضــع حواجــز زجاجيــة
تفصــل بــن املســافرين ومقدمــي خدمــة إصــدار
بطاقــة صعــود الطائــرة وتســليم األمتعــة،
وتوفــر مناطــق للعــزل الصحي للحاالت املشــتبه
بإصابتهــا ،وتشــجيع اســتخدام وســائل الدفــع
اإللكرتونيــة والتقليــل مــن التعامــل بــاألوراق
النقديــة ،وتطبيــقالتباعــد بــن املســافرين لــدى
جميــع مقدمــي الخدمــات واملطاعــم واملقاهــي
بمســافة مــر ونصــف ،باإلضافــة إىل االلتــزام
بالتصعيــد التدريجــي للطائــرة مــن قبــل مــز ّود
الخدمــة ،وضمــان عــدم االصطفــاف املتقــارب،
كمــا يتــم تطهــر جســور االركاب وحافــات
نقــل املســافرين والرافعــات الطبيــة قبــل وبعــد
االســتخدام لــكل رحلــة ،ويف الطائــرة يلتــزم
جميــع املالّحــن والــر ّكاب بارتــداء الكمامــات
والقفــازات طــوال مــدة ســر الرحلــة.
كمــا تطــرق الدليــل اإلرشــادي إىل التــزام املســافر
بالتخلــص مــن الكمامــات والقفــازات يف ســال
املهمــات املتوفــرة يف املطــار ،ووضــع عربــات نقــل
الحقائــب يف منطقــة التطهــر.
يذكــر أن الدليــل اإلرشــادي للمســافر يع ـ ّد إطــارا ً
إرشــاديا ً للمســافرين يف مطــارات اململكــة،

ويتضمــن مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابــر
ّ
االحرتازيــة الــي يمــر بهــا املســافر خــال رحلــة
ســفرة باإلضافــة لاللتزامــات الــي يجــب عليــه
اتباعهــا لضمــان رحلــة ســفر آمنــة تبــدأ مــن
املنــزل حــى الوصــول للوجهــة املقصــودة.
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هيئة الطريان املدين:
فرق ميدانية ترصد التزام املسافرين
والعاملني يف املطارات باإلجراءات
االحرتازية

شبكة املطارات السعودية
تعزز السياحة الداخلية

تواصــل الهيئــة العامــة للطــران املــدين متابعتهــا امليدانيــة لتقديــم خدمــات متم ّيــزة

للمســافرين يف مطــارات اململكــة ،وذلــك مــن خــال تشــكيل فــرق ميدانيــة
متخصصــة تــرف وتراقــب عــى جــودة الخدمــات للمســافرين يف املطــارات،

وتهــدف الهيئــة مــن خــال هــذه الجــوالت إىل رصــد املالحظــات املتعلقــة بجــودة

الخدمــات داخــل صــاالت الســفر ومعالجتهــا بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة،
كمــا تراقــب تطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة والتدابــر الالزمــة للوقايــة مــن فــروس

( ،)Covid-19وتســعى الهيئــة يف مراقبتهــا ومتابعتهــا امليدانيــة املســتمرة إىل
ّضمــان رحلــة ســفر آمنــة وتقديــم أعــى معايــر الجــودة يف املطــارات الســعودية.
وتتواجــد فــرق العمــل امليدانيــة يف صــاالت املطــارات عــى مــدار الســاعة ملتابعــة

مــؤرشات األداء وتقييــم الخدمــات املقدمــة خــال املواســم الــي تشــهد زيــادة يف
أســهمت عــودة الحيــاة إىل مطــارات اململكــة بعــد صــدور املوافقــة الكريمــة

بالريــاض ،مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل بجــدة ،مطــار امللــك فهــد الــدويل

عــر الناقــات الجويــة الوطنيــة يف تعزيــز النقــل الجــوي الداخــي يف اململكــة

إىل باقــي املطــارات املنتــرة يف مناطــق اململكــة كافــة ومنهــا ( )5مطــارات تتبــع

عــى اســتئناف الرحــات الجويــة الداخليــة ابتــدا ًء مــن يــوم  31مايــو املــايض

وتحفيــز القطاعــات االقتصاديــة كافــة والــي كان منهــا قطــاع الســياحية ،وذلــك

ملــا لســوق النقــل الجــوي مــن تأثــر مبــارش عــى القطاعــات األخــرى كافــة وعــى
نمــو النشــاط االقتصــادي بأكملــه ،وقــد حرصــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين

بالدمــام ،مطــار األمــر محمــد بــن عبــد العزيز الــدويل باملدينــة املنــورة) ،باإلضافة
للمطــارات الوســطى (مطــار األمــر نايــف بالقصيــم ،مطــار األحســاء ،مطــار

القيصومــة ،مطــار وادي الــدوارس ،مطــار الدوادمــي) ،كمــا تتبــع( )6مطــارات
للمطــارات الغربيــة (مطــار ينبــع ،مطــار الطائــف ،مطــار الباحــة ،مطــار األمــر

عــى تطبيــق كافــة اإلجــراءات الوقائيــة والتدابــر الصحيــة الالزمــة داخــل مرافــق

عبداملجيــد بالعــا ،مطــار الوجــه ،ومطــار رابــغ) ،باإلضافــة إىل وجــود ()8

ورصدهــا التــزام الناقــات الجويــة الوطنيــة والعاملــن يف املطــارات بفــرض تلــك

ســلطان بتبــوك ،مطــار عرعــر ،مطــار رفحــاء ،مطــار القريــات ،ومطــار طريــف

املطــارات وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ،باإلضافــة إىل متابعتهــا املســتمرة

التعليمــات واإلجــراءات االحرتازيــة لضمــان رحلــة ســفر آمنــة تبــدأ مــن املنــزل
وحــى وصــول املســافر إىل وجهتــه املقصــودة.

مطــارات تتبــع للمطــارات الشــمالية (مطــار حائــل ،مطــار الجــوف ،مطــار األمــر

مطــار نيــوم) ،عــاوة عــى وجــود ( )5مطــارات يف املناطــق الجنوبيــة (مطــار أبهــا،
مطــار امللــك عبــد اللــه بجــازان ،مطــار نجــران ،مطــار بيشــة ،مطــار رشورة) ،كمــا
تعمــل كل هــذه املطــارات ( )28عــى تســهيل عمليــة الســفر بــن مــدن اململكــة

ومــع اســتئناف القطاعــات الحيويــة نشــاطها يف اململكــة مــن جديــد ،بعــد

وجعلهــا أكــر رسعــة وأمنــا وتشــجع التواصــل اإلنســاين ،كمــا أنهــا تحــرك النمــو

إىل النهــوض بقطــاع الطــران املــدين يف اململكــة ليقــوم بتأديــة دوره بفاعليــة
ِ
ومشــاركته يف تعزيــز االقتصــاد الوطــي ،واملــي قدمــا لالرتقــاء بالخدمــات الــي

يذكــر أن هيئــة الطــران املــدين ســخرت إمكانياتهــا واتخــذت التدابــر واإلجــراءات

بشــكل تدريجــي يف املطــارات الســعودية الــي شــهدت نشــاطا كبــرا يف عــدد

بحيــث تكــون الفــرات الزمنيــة بــن الرحــات ال تقــل عــن  ٣ســاعات حــى يتــم

توقفهــا بســبب جائحــة فــروس ( ،)Covid-19تســعى هيئــة الطــران املــدين

تقدمهــا مطــارات اململكــة لروادهــا ،حيــث قامــت الهيئــة بزيــادة عــدد الرحــات
الرحــات واملســافرين خــال اســتئناف الرحــات الجويــة الداخليــة ،حيــث وصــل
عــدد الراحــات الداخليــة إىل أكــر مــن ( )20ألــف رحلــة طــران.

االقتصــادي وتدعــم التنميــة يف جميــع مناطــق اململكــة.

كافــة لضمــان رحلــة ســفر آمنــة للمســافرين ،حيــث قامــت بجدولــة الرحــات

كيلــو مــر مربــع ،واســتطاعت هــذه الشــبكة مــن ربــط مختلــف أرجــاء البــاد

وذلــك لوجــود أربعــة مطــارات دوليــة رئيســية هــي (مطــار امللــك خالــد الــدويل
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والتدابــر الوقائيــة إضافــة إىل تقديــم خدمــات متميــزة للمســافرين وبجــودة عاليــة

عــر متابعــة نقــاط الســفر يف املطــارات الســعودية عــن طريــق قيــاس مــدد االنتظــار

ومتابعــة توفــر الخدمــات كافــة الــي تســاهم يف تحســن تجربــة املســافرين وضمــان
تنقلهــم بــكل يــر وســهولة.

ويف ظــل جائحــة كورونــا ،قامــت فــرق العمــل امليدانيــة بــاإلرشاف عــى جــودة

الخدمــات املقدمــة للمســافرين ،ومتابعــة ورصــد التــزام الناقــات الجويــة
الوطنيــة والعاملــن يف املطــارات الســعودية بفــرض تطبيــق التعليمــات واإلجــراءات
االحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة الالزمــة حســب الدليــل اإلرشــادي لتشــغيل املطــارات،
والتأكــد مــن توفــر املعقمــات وتطبيــق إجــراءات التباعــد الجســدي وغريهــا مــن

لعمــل الــازم يف وقتــه ،باإلضافــة إىل قيامهــا بإعــداد تقاريــر دوريــة عــن مســتوى

مــن املنــزل وحــى وصــول املســافر إىل وجهتــه املقصــودة.

يــأيت ذلــك يف ظــل مــا تتخــذه الهيئــة مــن خطــوات تســتهدف تطويــر منظومــة

اإلجــراءات الوقائيــة الــي تضمــن ســامة املســافرين وضمــان رحلــة ســفر آمنــة تبــدأ

رضــا العمــاء ومالحظاتهــم عــى الخدمــات املقدمــة لهــم يف املطــارات الســعودية،

يذكــر أن الفــرق امليدانيــة يف هيئــة الطــران املــدين تعمــل عــى رصــد أبــرز املالحظــات

النقــل الجــوي يف اململكــة ،لتــؤدي دورَهــا بفاعليــة ،وتحســن تجربــة املســافر كأحــد
أولوياتهــا والرقــي بمســتوى الخدمــات املقدمــة للمســافرين انطالقــا َ مــن دور الهيئــة

عــر الجــوالت امليدانيــة ،وتقــوم بمشــاركة التقاريــر مــع الجهــات ذات العالقــة

الرقابــي واإلرشايف عــى قطــاع الطــران املــدين يف اململكــة.

الصحــي ،ووفــرت املعقمــات يف جميــع أرجــاء املطــارات ،باإلضافــة إىل تعقيــم

لتتواكــب مــع تطويــر الوجهــات الســياحية الجديــدة كمدينــة املســتقبل “نيــوم”،

الســعودية يف تطويــر الســياحة الداخليــة وتنــوع الخيــارات الســياحية للمواطن،

يف مطــارات اململكــة الـــ( ،)28حيــث تــرف عــى تطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة

الجويــة بالتعقيــم ولبــس الكمامــة وأقنعــة الحمايــة وخضوعهــم للفحــص

وأســهمت شــبكة مطــارات اململكــة يف تعزيــز الســياحة الداخليــة والنمــو

املرتاميــة األطــراف بعضهــا ببعــض ،كمــا أســهم التوزيــع الجغــرايف للمطــارات

الطــران املــدين بتطبيــق عــدة معايــر دقيقــة لتجويــد وتحســن تجربــة املســافرين

تعقيــم الصــاالت واملعــدات ،وألزمــت جميــع العاملــن يف املطــارات والطواقــم

املطــارات بشــكل مســتمر “كل  ٣ســاعات” ،وتطهــر الطائــرات بشــكل مســتمر

االقتصــادي والتنمــوي يف كافــة مناطــق اململكــة الــي تزيد مســاحتها عــن املليوين

أعــداد املســافرين مثــل مواســم العطــات وموســم الحــج ،كمــا قامــت هيئــة

بعــد كل رحلــة ،كمــا تعمــل اململكــة عــى زيــادة القــدرة االســتيعابية ملطاراتهــا
ومدينــة القديــة الثقافيــة قــرب الريــاض ،إضافــة لعــدد مــن املشــاريع الســياحية

والرتفيهيــة يف محيــط البحــر األحمــر
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األخــــــبــار

حوض األسماك

تحفة بيئية فريدة يف قلب مطار املؤسس الجديد
يعــ ّد تشــغيل مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل

املــدين عــى أن يكــون مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل

النقــل الجــوي يف اململكــة ،ويص ّنــف مطــار املؤســس

وآســيا ،وأن يضــم العديــد مــن املنشــآت واملرافــق
الــي تخدمــه تشــغيلياً ،ليســتحوذ عــى حصــة كبــرة

الجديــد الصالــة رقــم ( )1نقلــة نوعيــة يف منظومــة

بحلتــه الجديــدة وبتصميمــه الفريــد ،كأهــم املــوائن
الجويــة عــى املســتوى اإلقليمــي ،مكتســبا ً تلــك
األهميــة مــن مدينــي مكــة املكرمــة وجــدة ذات

القيمــة اإلســامية واالقتصاديــة والســياحية،

كمــا أن املطــار الجديــد يٌســهم يف تحويــل اململكــة
إىل مراكــز جــذب لالســتثمار مــن خــال تعزيــز
وتطويــر الخدمــات اللوجســتية وهــو مــا يتمــاىش

مــع أهــداف رؤيــة اململكــة  2030الراميــة إىل تحقيــق
التنميــة االقتصاديــة املســتدامة.

ويف هــذا الصــدد حرصــت الهيئــة العامــة للطــران

ضمــن أكــر املطــارات يف منطقــة الــرق األوســط

ويتميــز هــذا الحــوض بتوســطه مركــز النقــل القلــب
النابــض للصالــة رقــم ( )1الــذي يعمــل كهمــزة وصــل
بــن مجمــع صــاالت الســفر ومبــى مواقــف الســيارات

املتعــدد الطوابــق ومحطــة القطــار واملــرو.

مــن حركــة النقــل الجــوي والرتانزيــت ،وأن يصبــح
مطــارا ً محوريــا ً يربــط الــرق بالغــرب ،كمــا روعــي يف

ويضــم الحــوض املــايئ لألســماك بمطــار امللــك عبــد

تنطلــق مــن األرض إىل القمــر ،انعــكاس هــذه الفكــرة

العالــم ،عــى مجموعــة مــن الشــعب املرجانيــة

تصميــم املطــار املســتوحى مــن تأمــل ومحــاكاة رحلــة

األخــاذة يف الروعــة والجمــال عــى جميــع عنــارص
املــروع وتحديــدا ً صــاالت الســفر الضخمــة الــي
تمتــد مســاحتها اإلجماليــة إىل ( )810آالف مــر مربــع،

واكتملــت هــذه الصــورة املعماريــة البانوراميــة للمطــار

الصديــق للبيئــة بإنشــاء حــوض مــايئ لألســماك ربــط
املطــار الضخــم بالبيئــة البحريــة لعــروس البحــر،

العزيــز الــدويل الــذي يعـ ّد األكــر مــن نوعــه يف مطــارات

واألســماك النــادرة الــي يتميــز بهــا البحــر األحمــر،
كمــا تُشــابه ميــاه حــوض األســماك ميــاه البحــر

الحقيقيــة وتتشــكل هــذه املحــاكاة بعــد إضافــة ملــح
خــاص مدعــوم باملــواد الكيميائيــة إىل امليــاه ،ويبلــغ
ارتفــاع الحــوض ( )14مــرا ً طوليــا ً وبقطــر يصــل إىل ()10

أمتــار طوليــة ،بينمــا تبلــغ ســعة الحــوض مليــون لــر

مــن املــاء ،كمــا تــم ُصنــع الجــدار الزجاجــي للحــوض
املــايئ بســماكة ( )300ملــم ،مكــون مــن عــرة قطــع

يصــل وزن كل قطعــة منهــا إىل ( )12ألــف كجــم،

بينمــا ُصنعــت الشــعاب املرجانيــة مــن الســيليكون
والالتكــس والــي تمثــل مرجــان البحــر األحمــر

الحقيقــي ،وتــم تزويــد الحــوض املــايئ لألســماك يف

مطــار املؤســس بنظــام إضــاءة يحــايك دورة اليــوم
العاديــة ويتــم التحكــم فيــه آليــا ً باســتخدام ()16

مصباحــا ُ هالوجــن لإلضــاءة النهاريــة ،وعــدد ()10
مصابيــح  LEDلإلضــاءة الليليــة املشــابهة لضــوء
القمــر.

ويحتــوي حــوض األســماك يف مطــار امللــك عبــد
العزيــز الــدويل عــى نحــو ( )2000كائــن بحــري،
ويضــم ( )65مــن أشــهر أنــواع أســماك البحــر األحمــر

أبرزهــا أســماك (القــرش ،اللخمــة ،الرتيغــر ،املونــو،
الرتيفــايل) ،ويتــوىل غــواص متخصــص صيانــة

الحــوض وتغذيــة األســماك مرتــن يف اليــوم ،وبعــض

األســماك املحــددة تتــم تغذيتهــا بشــكل مبــارش ،كمــا
يتــم اســتخدام ( )3أنظمــة للحجــر الصحــي تُعــزل
األســماك الجديــدة يف أحــواض مســتقلة لتتأقلــم مــع
البيئــة الجديــدة لهــا ،حــى يتــم التأكــد مــن ســامتها

قبــل إدخالهــا الحــوض املــايئ الــذي يوجــد يف أســفله
( )4خزانــات مختلفــة لتدويــر وصيانــة ميــاه البحــر

وتجهيزهــا قبــل اســتخدامها م ّمــا يســهم يف تقليــل
اســتهالك ميــاه البحــر املســتخدمة.
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األخــــــبــار

هيئة الطريان املدين يف اململكة

ّ
تنظم الندوة االفرتاضية العربية “نتكاتف لنعود”

ً
ّ
نظمــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين النــدوة

واإلتحــادات الدوليــة واإلقليميــة ،والــركات املعنيــة

كمــا ناقشــت النــدوة أبــرز التحديــات والصعوبــات اليت

الــدول األعضــاء الشــقيقة باملنظمــة العربيــة للطــران

كالناقــات الجويــة الوطنيــة ورشكــة املالحــة الجويــة.

مــن آثــار جائحــة كورونــا ،والســعي لتبــادل األفــكار

االفرتاضيــة بعنــوان “نتكاتــف لنعــود” ،بمشــاركة

املــدين ،وعــدد مــن املنظمــات واإلتحــادات الدوليــة

واإلقليميــة ،وتهــدف النــدوة إىل قــراءة آثــار جائحــة
كورونــا عــى قطــاع الطــران املــدين يف املنطقــة ،ووضــع

مرئيــات وخطــط حيــال مرحلــة التعــايف لصناعــة
الطــران املــدين.

بقطــاع الطــران املــدين يف اململكــة العربيــة الســعودية

وتناولــت النــدوة االفرتاضيــة “نتكاتــف لنعــود” الجهود

الكبــرة الــي قامــت بهــا اململكــة خــال جائحــة كورونــا
ومــا اتخذتــه الهيئــة العامــة للطــران املــدين مــن

املــدين وتجــاوز اآلثــار الناجمــة عــن الجائحــة الــي نتــج

عنهــا توقــف الســفر بــن دول العالــم.

ســفر آمنــة يف املطــارات الســعودية ،كمــا ســيتم خــال

وشــهدت النــدوة الــي افتتحهــا معــايل رئيــس الهيئــة

أحمــد املنصــوري ،مشــاركة رؤســاء الطــران املــدين

خــال الجائحــة.

بالــدول العربيــة الشــقيقة ،ورؤســاء املنظمــات

واملرئيــات حيــال مرحلــة التعــايف لصناعــة الطــران

إجــراءات احرتازيــة وتدابــر وقائيــة لضمــان رحلــة
النــدوة اســتعراض أبــرز الجهــود الــي بذلتهــا الــدول

العامــة للطــران املــدين األســتاذ عبــد الهــادي بــن

يواجههــا قطــاع الطــران املــدين يف املنطقــة والعالــم

الشــقيقة واملنظمــات واإلتحــادات الدوليــة واإلقليميــة

هيئة الطريان املدين

تحصل عىل شهادة “اآليزو” يف أمن املعلومات
واستمرارية العمل
حصلــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين عىل شــهادة

يذكــر أن الهيئــة العامــة للطــران املــدين تحظــى

 ،)27001ونظــام إدارة اســتمرارية األعمــال (22301
 ،)ISOلــكال ً مــن مركــز العمليــات األمنيــة ومركــز

الرشيفــن امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود

اآليــزو الدوليــة يف نظــام إدارة أمــن املعلومــات (ISO

عمليــات الشــبكة وذلــك بعــد تطبيقهــا لكافــة

بدعــم كبــر ومتواصــل مــن مقــام خــادم الحرمــن
–حفظــة اللــه ،-وصاحــب الســمو امللــي األمــر

محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ويل العهــد

املعايــر الدوليــة لتعزيــز مســتوى األمــن الســيرباين

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع –حفظــه
اللــه ،-ويــأيت هــذا اإلنجــاز النوعــي امتــدادا ً لرؤيــة

يــأيت ذلــك يف إطــار الجهــود املســتمرة الــي تبذلهــا

اململكــة وطمــوح قيادتنــا الرشــيدة ،وبمــا يتمــاىش

وضمــان اســتمرارية االعمــال.

هيئــة الطــران املــدين ،وتطويــر شــبكة اتصــاالت

حديثــة داخــل املطــارات بخدمــات عرصيــة

الهيئــة يف رفــع مســتوى األداء بمــا يليــق بمكانــة
مــع أهــداف رؤيــة اململكــة .2030

ومتقدمــة.

12

الطــريان املدنـي | العدد  - 95صفر 1442هـ  -سبتمرب 2020م

الطــريان املدنـي | العدد  - 95محرم 1442هـ  -اغسطس 2020م

13

تقارير

جائحة كورونا والطريان ..

صعوبات وتحديــــات
شــكلت جائحــة فــروس ( )Covid-19تحديــا كبــرا

لقطــاع النقــل الجــوي الــدويل ،مــا أســهم يف إغــاق
املطــارات يف دول العالــم ،وفرضــت القيــود الدوليــة
عــى الســفر لتتوقــف معهــا الحركــة الجويــة يف ســابقة
لــم يشــهد لهــا قطــاع النقــل الجــوي الــدويل مثي ـاً،

لتتحــرك معهــا املنظمــات الدوليــة املســؤولة عــن
تنظيــم قطــاع الطــران املــدين دوليــاً ،وقامــت بحزمــة

مــن اإلجــراءات والتدابــر الــي يمكــن تنفيذهــا إلعــادة
الحيــاة إىل ســوق النقــل الجــوي واســتئناف الطــران
بأمــان والتخفيــف مــن تداعيــات الجائحــة عــى ســوق

النقــل الجــوي الــدويل.

ويف اململكــة العربيــة الســعودية قامــت الهيئــة

يف قطــاع الطــران الســعودي مــن منطلــق دورهــا

باتخــاذ التدابــر االحرتازيــة والوقائيــــة كافــة مــــن

والتدابــر والحــد مــن تأثريهــا عــى ســامة الطــران،

العامــة للطــران املــدين منــذ بدايــة انتشــار الفــروس،
فيــــروس ( ،)Covid-19ممــا أثمــر نجــاح العديــد

مــن الربامــج واملبــادرات ،والــي تضمنــت إطــاق
مبــادرات شــملت اعتمــاد برامــج خاصــة لتخزيــن

التنظيمــي ،واتخــذت العديــد مــن اإلجــراءات الوقائيــة

حيــث قامــت بالتأكــد مــن ســامة تشــغيل رشكات
الطــران الوطنيــة واألجنبيــة وخدمــات املالحــة الجويــة

واملطــارات ومــزودي الخدمــات األرضيــة ومطابقــة

الطائــرات ،ومنــح اســتثناء تنظيمــي لــركات الطــران

أعــى املعايــر الدوليــة والعمــل بجاهزيــة عــى مــدار

والشــهادات الطبيــة وتصاريــح العمــل ،وإصــدار إذن

واللوائــح مــن خــال عمــل جــوالت تفتيشــية تقــوم

التجاريــة ،وتمديــد صالحيــة رخــص منســوبي الطــران
خــاص لــركات الطــران التجاريــة للتشــغيل.

وواصلــت الهيئــة جهودهــا اإلرشافيــة خــال جائحــة

فــروس ( )Covid-19لتطبيــق أعــى معايــر ســامة

 24ســاعة ،إىل جانــب اإلرشاف عــى تطبيــق األنظمــة

بهــا يف مطــارات اململكــة منهــا املجدولــة ومنهــا غــر
املجدولــة للتأكــد مــن ســامة الحركــة التشــغيلية
للمطــارات ،كمــا ســمحت الهيئــة باســتخدام

مقصــورات بعــض الطائــرات املخصصــة للــركاب يف
عمليــات الشــحن لدعــم سالســل إمــداد األدويــة

واملســتلزمات الطبيــة بمــا يتوافــق مــع الحلــول الفنيــة
الصــادرة مــن الــركات املصنعــة للطائــرات.

ومــع اســتئناف الرحــات الجويــة داخــل اململكــة

العربيــة الســعودية ،أصــدرت الهيئــة العامــة
للطــران املــدين الدليــل اإلرشــادي للمســافر الــذي
يمثــل إطــارا ً إرشــاديا ً للمســافرين يتض ّمــن مجموعــة

مــن اإلجــراءات والتدابــر االحرتازيــة الــي ســيمر بهــا
املســافر خــال رحلــة ســفرة باإلضافــة لاللتزامــات الــي

يجــب عليــه اتباعهــا لضمــان رحلــة ســفر آمنــة تبــدأ
مــن املنــزل حــى الوصــول للوجهــة املقصــودة.
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تقــاريــر
مــن املنطلقــات العقالنيــة املتوفــرة و بحســب الحقائــق امللموســة عــى األرض والــي
منهــا ،أن العالــم (بمباركــة مؤسســاته الصحيــة ) قــد وصــل إىل قناعــة تامــة بعــدم

وشــديدة املخاطــر عــى حيــاة و اقتصــاد وتطــور العالــم،

بــرورة العــودة إىل حيــاة طبيعيــة يف شــكل جديــد و وفــق ضوابــط محــددة ،و
مــن الحقائــق أن حجــم رقعــة انتشــار الوبــاء عامليــا ً ونســب تفشــيه قــد قلصــت (و

وقناعــي أن مجموعــة العرشيــن بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية بثقلهــا الــدويل

جــدوى اســتمرار اإلغــاق االقتصــادي ،بــل و باســتحالة مواصلــة فرضــه ،واقتنــع

كيف نستطيع إنقاذ

و مضنيــة للبحــث عــن حلــول تســمح بعــودة الطــران وفــق مــا يرونــه مــن
ضوابــط وإجــراءات وقائيــة كافيــة ومقبولــة ،وقــد تمخضــت تلــك الجهــود عــن

مبــادرة جــادة أطلقتهــا املنظمــة الدوليــة للطــران املــدين ،ونالــت ترحيــب ودعــم

إعداد :الكابنت سعد الشهري
متخصص يف شؤون األمن والسالمة

جميــع املنظمــات الدوليــة ذات العالقــة بمــا فيهــا منظمــة الصحــة العامليــة،
اُطلــق عليهــا اســم « اإلقــاع « ،وعممــت عــى دول العالــم كافــة مــع توصيــة
بدعمهــا واعتمادهــا .غــر أن مــن يتابــع مــا خلقتــه جائحــة كورونــا مــن ضغــوط
سياســية وشــكوك دوليــة تشــنجت معهــا عالقــات بعــض الــدول الفاعلــة،

وأدت إىل انكفــاء دول أخــرى عــى نفســها وعزوفهــا عــن التنســيق حــى مــع
يعــاين الطــران اليــوم مــن معضلــة عويصــة وغــر مســبوقة يف طبيعتهــا
وحجــم تبعاتهــا وتعقيــدات ّ
حلهــا .فاملعضلــة «صحيــة» تختلــف عــن معضالت

الطــران املهنيــة أو الفنيــة املعتــادة ،وتبعاتهــا كارثيــة تفــوق قــدرة الصناعــة
عــى التحمــل ،و قــرار حظــر الطــران جــاء أحاديــا ً برغــم شــموليته ،ومحــاوالت

كــر قيــوده تتــم بمبــادرات أحاديــة أيضــا ً و بعيــدا ً عــن اإلجمــاع الــدويل املعتــاد.

لقــد ُعــرف الطــران فيمــا مــى بعامليتــه و بمرونتــه العاليــة ومقدرتــه الفــذة

عــى التكيــف مــع األحــداث ،فهــو صناعــة تخصصيــة تعــى بتقديــم خدمــات
تجاريــة عاليــة الكفــاءة بعيــدا ً عــن تعقيــدات السياســية ،وهــو صناعــة تمتلــك
عنــارص ومقومــات وجودهــا كافــة ،مــن ترشيــع وتصنيــع وتشــغيل ورقابــة
وخدمــات ومرافــق مســاندة وكل مــا تحتاجــه مــن العقــول املبدعــة والقــوى
البرشيــة القــادرة واملؤهلــة ،ممــا منــح الصناعــة اســتقاللية شــبه تامــة يف إدارة
شــؤونها بنفســها ،ومكنّهــا مــن التفاعــل الرسيــع و حــل جميــع مشــكالتها

داخــل بيــت املهنــة بكفــاءة و بتنســيق وتكامــل بــن عنارصهــا ،وتحــت مضلــة
دوليــة جامعــة.

ثــم جــاء وبــاء كورونــا لينســف كل تلــك األســس ،بعــد أن أتهــم العالــم الطــران

بنــر الوبــاء ،وقــرر حــر نشــاطه و شــل حركتــه ،و رهــن قــرار رفــع الحظــر

عنــه لــدى ســلطات صحيــة مرهقــة ال تــزال تخــوض معــارك رشســة مــع الوبــاء

جعلتهــا تــرى أن أي حديــث حــول عــودة الطــران حديــث غــر مــرر و ســابق

ألوانــه.
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ربمــا ألغــت) مــرر الخــوف مــن أي دور مؤثــر للطــران يف زيــادة نــره( ،خصوصــا ً
عــى الوبــاء يف املســتقبل املنظــور أمــر غــر وارد .وبنــاء عــى تلــك الحقائــق فقــد

الجائحــة وتــم عقدهــا يف شــهر مــارس املــايض برئاســة خــادم الحرمــن الرشيفــن.

الداخليــة ،و قناعــي أن الطــران الــدويل ال يجــب أن يكــون اســتثنا ًء ،بــل إن
املنطــق يفــرض أن يكــون جــزءا ً مــن خطــط إعــادة فتــح القتصــاد و وفــق نفــس

وألن األمــر يقــع يف صميــم اهتمــام قيــادة مجموعــة العرشيــن فقــد كان ضمــن
مــا تــم نقاشــه مؤخــرا ً يف اجتمــاع وزراء خارجيتهــا الــذي عقــد يف الثالــث مــن شــهر

تطبيقــه عــى غــره مــن وســائل املواصــات األرضيــة العابــرة للحــدود ،مــع االعــراف

بأهميــة فتــح الحــدود و توحيــد العائــات والرتويــج إلجــراءات تســمح لالقتصــاد

بفعاليــات حاشــدة كالحجــاج واملعتمريــن و مشــجعي الفعاليــات الرياضيــة ومــن
يف حكمهــم ،وإجــراءات أكــر تشــددا ً عــى الســفر مــن وإىل البلــدان الــي تمثــل بــؤر

املعنيــة بصناعــة الطــران اغتنــام الفرصــة والبنــاء عليــه مــع رئاســة دول العرشيــن

بمــا يــؤدي إىل دعــم كامــل ملبــادرة « اإلقــاع « يبلورهــا يف قــرار دويل موحــد يتــم

أو أنهــا ال تمتلــك املقــدرة عــى ذلــك.

حالهــا الــكاريث ،وبمــا يضــخ بعــض الدمــاء العاجلــة عــى رشايــن االقتصــاد العاملــي

قــررت دول العالــم أجمــع إعــادة فتــح اقتصاداتهــا بمــا فيهــا رحــات الطــران

إن حــل تلــك املعضلــة املعقــدة جعلــت املعنيــن بصناعــة النقــل الجــوي وعــى
رأســهم املنظمــة الدوليــة للطــران املــدين ،ومنظمــة إياتــا يبذلــون جهــودا ً خارقــة

أقــرب حلفائهــا ،وســاءت معهــا العالقــة بــن أمريــكا و منظمــة الصحــة العامليــة

اىل حــ ّد القطيعــة  ،يســتطيع أن يعــي حجــم التحديــات الــي تكتنــف جهــود
املنظمــات املعنيــة يف إقنــاع العالــم بتنفيــذ مبــادرة « اإلقــاع « ،خصوصــا ً و خطــر

الكبــر ومصداقيتهــا املعروفــة وعالقاتهــا املتميــزة ربمــا تكــون هــي الكيــان األقدر عىل

لعــب ذلــك الــدور الــدويل البالــغ الحساســية كمرحلــة مكملــة لنجاحــات القمــة

إذا تــم تطبيــق الضوابــط الوقائيــة املقرتحــة) ،ومــن الحقائــق إن إمكانيــة القضــاء

صناعة النقل الجوي؟

ثقــة املســافرين الــي أرض بهــا الوبــاء ،وبمــا ينهــي أزمــة عامليــة متعــددة األبعــاد

االفرتاضيــة الــي دعــت اليهــا اململكــة ملناقشــة جهــود مكافحــة كورونــا عنــد بــدء

الضوابــط ،كمــا يجــب عــدم إثقــال كاهلــه بإجــراءات طبيــة معقــدة ممــا ال يتــم

ســبتمرب برئاســة اململكــة وجــاء يف بيانــه الختامــي أن مــا نصــه « أن الــوزراء أقــروا

بــرورة تطبيــق ضوابــط وإجــراءات مشــددة عــى بعــض فئــات الــركاب املرتبطــن

باالنتعــاش» ،ومثــل ذلــك املوقــف اإليجابــي يســتوجب مــن املنظمــات الدوليــة

ملتهبــة للوبــاء ،أو تلــك الــي يثبــت إمــا أنهــا ال تقــوم بواجباتهــا يف مكافحــة الوبــاء،

إنــي وفقــا ً ملــا تقــدم أرى أن العالــم أجمــع يتوقــع مــن قيــادات الصناعــة ومنظماتها

بموجبــه رفــع الحظــر بتنســيق وتزامــن ،بمــا ينتشــل صناعــة النقــل الجــوي مــن
املرتنــح.

الدوليــة مواصلــة دعــم مبــادرة « اإلقــاع « والدفــع بهــا العتمادهــا مــن الــدول

تلــك يف قناعــي هــي الكيفيــة املمكنــة لعــودة دوليــة موحــدة وفاعلــة لحركــة

لرفــع الحظــر املفــروض عــى الطــران ،ولعــل الســبيل إىل ذلــك يف ظــل الظــروف

وفــق اتفاقــات ثنائيــة أو حــى إقليميــة ،أو مــا يعلنــه البعــض مــن رضورة تطبيــق

املختلفــة و تفعيلهــا كمبــادرة مهنيــة جــادة ذات صبغــة دوليــة متكاملــة ومناســبة

الطــران ،أمــا مــا نــراه ونســمعه اليــوم مــن عــودة هزيلــة لرحــات قليلــة و منتقــاه

الســائدة هــو طلــب البحــث عــن رشيــك دويل يملــك املكانــة السياســية والقــدرة

إجــراءات طويلــة و معقــدة عــى الســفر الجــوي ،فــإن ذلــك لــن يفيــد يف جهــود

عــى تبــي املبــادرة وجمــع القــوى الدوليــة املؤثــرة بهــدف ترجمتهــا إىل قــرار قمــة
دويل ذي منظــور شــمويل يــوازن بــن متطلبــات الصحــة واالقتصــاد و املصالــح

واملحاذيــر ،و بمــا يــؤدي إىل إعــادة تمكــن الطــران مــن لعــب دوره الهــام كمحفــز

رئيــي لالقتصــاد العاملــي الــذي هــو يف أمــس الحاجــة للتحفيــز ،وبمــا يســتعيد

مكافحــة الوبــاء ،ولــن ينقــذ الصناعــة ،ولــن يفيــد االقتصــاد ،وســيلغي مرونــة
وفاعليــة الطــران املعهــودة ،ويرســخ عــزوف النــاس عــن الســفر جــواً ،وبالنتيجــة
ســيقتل صناعــة ال يمكــن أن تســتقيم حيــاة العالــم بدونهــا.

الوبــاء ال يــزال قائمــاً ،و جهــود مكافحتــه التــزال شــغل العالــم الشــاغل ،ويف
ـاف أو تطعيــم.
ظــل عــدم وجــود دواء شـ ٍ

وحيــث إن حظــر الــدول املختلفــة للطــران قــد تــم بقــرارات أحاديــة و بنــاء عــى
توصيــات الســلطات الصحيــة املحليــة لــكل دولــة ،فــإن أي رفــع للحظــر ال بــد
أن يمــر وفــق اآلليــة األحاديــة نفســها ،ممــا يســتدعي مــن الــدول الراغبــة يف

ذلــك الدخــول يف اتفاقــات ثنائيــة محــدودة يمكــن أن تســتفيد منهــا رشكاتهــا،

ولكنهــا ذات أثــر عاملــي محــدود ،و لــن تــؤدي إىل عــودة فاعلــة لنشــاط صناعــة
النقــل الجــوي ،ولــن تكــون كافيــة لتحفيــز االقتصــاد ،ممــا ســتبقى معــه

صناعــة الطــران حبيســة املنظــور الصحــي الضيــق للســلطات املحليــة للــدول،
والــذي خالصتــه هــو أن الطــران كان وال يــزال متهمــا ً بنــر الوبــاء ،وأن الوضــع
الراهــن لتطــورات الوبــاء ال يــرر رفــع الحظــر ،بينمــا يف الجانــب اآلخــر يعلــم كل
متخصــص أن اســتمرار الحظــر يمثــل تهديــدا ً وجوديــا ً لصناعــة الطــران ،وال

يضيــف الكثــر لجهــود مكافحــة الوبــاء.

إنــي كمتخصــص يف مجــال ســامة الطــران و ملــم بأصــول علــم إدارة املخاطــر
أعلــم يقينــا ً أن قــرار رفــع الحظــر عــن الطــران الــدويل أصبــح ممكنــا ً إذا انطلقنــا
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تقـــاريــر

تطويــر تقنيــة الكشــف عــن فايــروس ()COVID-19
يف املطــارات بدي ـاً عــن اللقــاح ...

حىت إشعار آخر ؟!

ال زال العــام الحــايل 2020م يحمــل بــن ثنايــاه تحديــا

يقــف وحيــدا وبــكل قــوة بــن نهــوض رشكات الطــران

الســيطرة الكاملــة للجهــات الصحيــة واألمنيــة يف

تشــهد صناعــة النقــل الجــوي لــه مثيــا طــوال تاريخهــا

الجــوي إال االمتثــال ،تبقــى روح املبــادرة واإلبــداع يف

واملطــارات مــن ســباتها املفاجــىء والقــري الــذي لــم
املمتــد ملائــة عــام وبــن اســتمرار حالــة تعليــق عمليــات

الطــران التجــاري املنتظــم للــركاب ،وهــو فــروس

( )COVID-19الــذي لــم يتــم حــى الفــراغ مــن كتابــة

هــذا املقــال إعــان أي جهــة إكتشــاف لقــاح أو عــاج

إعداد :أ .عبداملحنس جنيد
الرئيس التنفيذي
رشكة خطوط الطريان السعودية الخليجية

ظــروف جائحــة فــروس ( )COVID-19يقــع تحــت

أكيــد للتعامــل معــه.

املقــام األول ،وال تملــك مكونــات صناعــة النقــل
إيجــاد الحلــول ســمة لصيقــة بصناعــة النقــل الجــوي
منــذ نشــأتها و ســتواصل الصناعــة ممثلــة يف هيئاتهــا

املحليــة واإلقليميــة والدوليــة العمــل مــع جهــات
االختصــاص الســيادية والــي تعمــل دون كلــل أو ملــل
لترسيــع وتــرة الوصــول لحلــول ناجعــة والتوافــق

عــى إجــراءات بديلــة تمكنهــا مــن العــودة لتشــغيل

ويزيــد األمــر تعقيــدا ،عــدم التوصــل حــى اآلن الختبــار

رحالتهــا ومطاراتهــا بشــكل طبيعــي دون التأثــر عــى

داخــل املطــارات وقبــل التصعيــد إىل الطائــرة مبــارشة،

بهــا صناعــة النقــل الجــوي وتبــذل باســتمرار جهــودا

رسيــع ودقيــق للكشــف عــى الراغبــن يف الســفر
تظهــر نتائجــه خــال ثــوان معــدودة وبنســبة خطــأ ال

تتجــاوز  ،%01لتحديــد حامــي الفــروس منهــم بهــدف

منعهــم مــن الســفر ،كبديــل مقبــول دوليــا ملتطلــب
الحجــر الصحــي ملــدة تــراوح مــن  7إىل  14يومــا يف بلــد

الوجهــة والــذي يعــد عائقــا حقيقيــا يحــول دون تحفيــز

الطلــب عــى رحــات الطــران بمــا يتيــح االســتخدام
األمثــل ألســاطيل الطائــرات وبالتــايل تحقيــق عوائــد

ماليــة عادلــة مــن قبــل رشكات الطــران و املطــارات.

وعــى الرغــم مــن أن مســار األمــور يف ظــل اســتمرار

جوانــب الصحــة واألمــن والســامة الــي امتــازت
مضنيــة لالرتقــاء بهــا عامــا بعــد عــام.

التقنيــة الحديثــة وروح االبتــكار ســتوفران  -بــإذن
اللــه  -أرضيــة خصبــة ســتخرج منهــا حلــول عبقريــة

للتعامــل مــع اآلثــار الســلبية لهــذه الجائحــة،
وتحديــدا يف مرافــق املغــادرة يف املطــارات والــي تمثــل

عنــق الزجاجــة ونقطــة املراقبــة والتحكــم الــي تعتمــد
عليهــا بقيــة مراحــل تجربــة املســافرين .وعــى افــراض

عــدم توصــل املختصــن يف مجــال الطــب والــدواء إىل

لقــاح مضــاد لفــروس ( )COVID-19ويف ظــل توقعات

اســتمرار تأثــر الجائحــة عــى القطــاع فســيكون مــن

الثــاين  :التوافــق دوليــا عــى أســلوب كشــف طــي

وإجــراءات مرحلــة إنهــاء إجــراءات الســفر وصعــود

فحــص املســافرين قبــل تصعيدهــم إىل الطائــرة

املهــم جــدا اعتمــاد أســاليب تقنيــة جديــدة ألنشــطة
الطائــرة يتمخــض عنهــا مــا يــي:

مــن الوصــول إىل مقصــورة الــركاب وإرســال

امليكنــة التكامليــة ملنصــات خدمــة إنهــاء إجــراءات

إجــراءات الســفر بشــكل ذايت تحقيقــا ملبــدأ التباعــد

ليتــم الســماح لهــم بالدخــول عنــد وصولهــم دون

الســفر بمــا يمكــن جمهــور املســافرين مــن إنهــاء
االجتماعــي وبالتــوايل ،بــدءا بفحــص طــي أويل
مســتحدث وانتهــاء بتســليم حقائــب الســفر والتوجــه

إىل منطقــة املغــادرة املعقمــة أمنيــا وصحيــا مــن
خــال مســارات إلكرتونيــة تــؤدي إىل حيــث يتــم إجــراء
الفحــص الطــي النهــايئ قبــل التصعيــد الفعــي إىل

الطائــرة وتســجيل النتيجــة آليــا يف ســجل الســفر
اإللكــروين املدمــج لــكل راكــب وإرســالها آليــا ولحظيــا

التاليــة قبــل إقــاع الطائــرة بمــدة زمنيــة معياريــة يتــم

تحديدهــا مــن قبــل منظمــة األكاو عــى ســبيل املثــال.
وحــى يتــم توفــر لقــاح آمــن وموثــوق ضــد فــروس
( )COVID-19فليــس هنالــك مــن بديــل إال أحــد

أمريــن:

الطائــرة ونتائــج الفحــص الطــي إىل مطــار الوجهــة

الحاجــة لحجرهــم .وهــذا ممــا ســيمكن رشكات

الطــران مــن غــض الطــرف عــن اســراتيجية التباعد
االجتماعــي داخــل الطائــرة وبالتــايل تشــغيل
الرحــات بمعــدالت حمولــة وعوائــد عادلــة.

إذا وباختصــار شــديد ،فــإن الحاجــة ملحــة للتوافــق
عــى حــل طــي تقــي يضمــن الكشــف عــن وجــود
فــروس ( )COVID-19مــن عدمــه بشــكل رسيــع

وموثــوق يتــم تســجيل نتيجته إلكرتونيــا دون تدخل

بــري وإرســاله آنيــا وإلكرتونيــا لجميــع املواقــع
داخــل املطــارات و لجهــات االختصــاص يف مطــار
الوجهــة .وحيــث ســتعتمد التكنولوجيــا املطلوبــة

يف األســاس عــي االتصــال الرقمــى فائــق الدقــة
والرسعــة فــا بــد أن تكــون النظــرة تفاؤليــة حيــث

األول  :مواصلــة الــدول ممارســة حجــر املســافرين

تــم إطــاق خدمــات تكنولوجيــا الجيــل الخامــس

بدخــول مــدن الوجهــه النهائيــة وهــذا أمــر غــر مقبــول

تمــت يف مجــال إنرتنــت األشــياء ،البلوكتشــن،

فــور وصولهــم لفــرات مختلفــة قبــل الســماح لهــم
وال يســاعد عــى تعــايف صناعــة النقــل الجــوي بالرسعــة
املطلوبــة حيــث ســيؤدي هــذا اإلجــراء إىل العــزوف عــن

الســفر وكذلــك إىل إحــداث ضغــوط هائلــة عــى مرافــق
الحجــر لتصبــح عنــق الزجاجــة الــي ســتبطىء تنامــي

أعــداد املســافرين وعودتهــا إىل وضعهــا الــذي كانــت
عليــه قبــل الجائحــة.
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وتحديــد حامــي الفــروس مــن بينهــم ومنعهــم
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رسيــع ودقيــق عــن الفــروس يتــم مــن خاللــه
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وكذلــك القفــزات التطويريــة والتطبيقيــة الــي
الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات والــي ستســاعد

جميعهــا وبشــكل كبــر يف تصميــم ووضــع الحلــول
املطلوبــة قيــد التنفيــذ يف زمــن قيــايس إن توافــرت

الرغبــة لــدى الجهــات املســتفيدة مــن هــذا التطويــر

التكنولوجــي.
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تقارير

نائب الرئيس اإلقليمي ألفريقيا والرشق األوسط يف حواره مع مجلة الطريان املدين:

جهود «األياتا» خففت من آثار الجائحة والتحرك السعودي
رسيع وملموس

جائحة كورونا أثرت عىل حركة الركاب وعىل رشكات الطريان اقتصادياً.
«األياتا» ركز خالل الجائحة عىل تزويد صناعة النقل الجوي بأحدث التوجيهات التشغيلية
والتنظيمية وفق املعايري العاملية الالزمة الستعادة العودة اآلمنة للطريان.
املسافات الطويلة هي األكرث رضرا والتوقعات تشري إىل انتعاش اقتصادي قوي يف ٢٠٢١م.
اســتعرض نائــب الرئيــس اإلقليمــي ألفريقيــا والــرق األوســط األســتاذ محمــد عــي البكــري يف حــوار
خــاص ملجلــة الطــران املــدين دعــم «األياتــا» واالقرتاحــات والحلــول الــي قدمتهــا للتخفيــف مــن آثــار جائحــة

محمد البكري
نائب الرئيس اإلقليمي ألفريقيا والرشق
األوسط

كورونــا عــى قطــاع النقــل الجــوي ،كمــا أشــار البكــري لحزمــة التدابــر واإلجــراءات اآلمنــة الــي تــم تطبيقهــا

إلعــادة تشــغيل الطــران ،وأشــاد بمــا قدمتــه اململكــة العربيــة الســعودية مــن تدابــر وتســهيالت وإعانــات
للقطــاع الخــاص للتخفيــف مــن آثــار الجائحــة ،ومؤكــدا يف حديثــه إىل أن تحــرك اململكــة قبــل األزمــة

الحاليــة كان رسيعــا وحقــق نتائــج ملموســة يف التحديــث وتطويــر البنيــة التحتيــة ويف النمــو االقتصــادي
فأهــا بكــم إىل الحــوار !

مــا الــذي قدمتــه األياتــا لــركات النقــل الجــوي
يف العالم؟
حثــت األياتــا الحكومــات لتقديــم الدعــم
ونتيجــة لذلــك اســتطاعت تأمــن مســاعدات
ماليــة بقيمــة  ١٢٣مليــار دوالر
عــى مــدار األزمــة ،عملــت األياتــا إىل تقديــم الدعــم
لصناعــة النقــل الجــوي ،وهــذا الدعــم شــمل ثالثــة
مجــاالت رئيســية :األول تأمــن اإلعانــة املاليــة لهــذه
الصناعــة ،حيــث حثــت األياتــا الحكومــات إىل تقديــم
الدعــم ونتيجــة لذلــك اســتطاعت تأمــن مســاعدات
ماليــة بقيمــة  ١٢٣مليــار دوالر ،وهــذه املســاعدة جاءت
بأشــكال متنوعــة بمــا فيهــا القــروض ودعــم األجــور
وتمويــل األســهم ،والــي أســهمت بإبقــاء الصناعــة
عــى قيــد الحيــاة ،إال أنــه لســوء الحــظ فــإن الدعــم
غــر متســاو يف جميــع املناطــق ،حيــث إن اإلغاثــة يف
ٍ
أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وصلــت إىل  ٪٢٥و  ٪١٥مــن
اإليــرادات التشــغيلية لــركات الطريان لعــام  ٢٠١٩عىل
التــوايل ،إال أن النســبة يف أفريقيــا والــرق األوســط
بلغــت  ٪١فقــط ،ومــع ذلــك مــا زلنــا متفائلــن بأنــه
ســيتم تقديــم املزيــد مــن الدعــم الحكومــي للنقــل
الجــوي يف هــذه املنطقــة.
أمــا املجــال الثــاين مــن الدعــم والــذي ركــزت عليــه
األياتــا هــو تأمــن اإلعانــة التشــغيلية لــركات
الطــران ،إذ عملــت األياتــا مــع الحكومــات للموافقــة
عــى التمديــد الســتكمال متطلبــات التدريــب والتأهيل
املتكــررة لالحتفــاظ بالرتاخيــص والشــهادات الــي كانت
ســتنتهي وهــي للطياريــن وامليكانيكيــن واملضيفــن
ومدربــي الطــران املــدين ،إضافــة إىل نجــاح األياتــا مــع
منظمــي الطــران يف جميــع أنحــاء العالــم لتعليــق
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القواعــد الــي تحكــم اســتخدام قواعــد (اإلقــاع
والهبــوط) يف املطــارات ملوســم  ،٢٠٢٠بســبب تأثــر
فــروس (.)Covid-19
يف حــن جــاء املجــال الثالــث مــن الدعــم والــذي
ركــز عليــه اتحــاد النقــل الجــوي الــدويل خــال أزمــة
فــروس ( )Covid-19وهــو تزويــد الصناعــة بأحــدث
التوجيهــات التشــغيلية والتنظيميــة فيمــا يتعلــق
بـــهذا الفــروس ،وشــملت املبــادرات التاليــة:
•بوابــة العمليــات التكتيكيــة التحــاد النقــل الجــوي
الــدويل ( )ITOPلتوفــر املعلومــات والخدمــات
االستشــارية إلخطــار الجهــات املعنيــة بالطــران
بالتحديثــات املهمــة واألخبــار والتوجيهــات
والتطــورات املتعلقــة بفــروس (.)Covid-19
•صفحــة إجــراءات فــروس ( )Covid-19للشــحن
الجــوي لتوفــر معلومــات تغطــي جميــع جوانــب
املعلومــات التنظيميــة والتشــغيلية املتعلقــة
بالشــحن الجــوي.
•بوابــة اآلثــار التشــغيلية () IATA TACT COVID
لفــروس ( )Covid-19وتحتــوي عــى معلومــات
حديثــة عــن حالــة عمليــات الشــحن الجــوي
لــركات الطــران للمســاعدة يف ضمــان وصــول
الشــاحن إىل الســعة القصــوى.
•مرجــع رسيــع مــن اتحــاد النقــل الجــوي الــدويل
للمناولــة األرضيــة أثنــاء تفــي مــرض فــروس
( - )Covid-19توفــر دليــل مرجعــي للمناولــة
األرضيــة أثنــاء تفــي املــرض.

واآلن تركــز أياتــا عــى إعــادة بــدء صناعــة النقــل
الجــوي ،فاالتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي ،هــو

جــزء مــن فريــق فــروس كورونــا الســتعادة الطــران
( )CARTالتابــع ملنظمــة الطــران املــدين الــدويل
( )ICAOاملكلفــة بتطويــر املعايــر العامليــة الالزمــة
للعــودة اآلمنــة للطــران.

ماهــي التدابــر املطبقــة مــن ناحيــة طبيعــة
وأســلوب الســفر يف املطــارات والطائــرات بعــد
COVID-19؟
هــذه اإلجــراءات املؤقتــة مــن الــروري
تطبيقهــا يف جميــع الــدول بطريقــة منســقة
ومعــرف بهــا بشــكل متبــادل تفاديــا ً لــإرضار
بثقــة الجمهــور
هنــاك مجموعــة مــن التدابــر الــي يمكــن تنفيذهــا
عامليــا ً واالعــراف املتبــادل بهــا مــن قبــل الحكومــات
ويمكــن أن تحقــق اســتئناف الطــران بأمــان وتتضمــن
فحــص درجــات الحــرارة مــن قبــل موظفــن حكوميني
مدربــن عنــد نقــاط الدخــول إىل مبــى املطــار والتباعــد
االجتماعــي يف جميــع عمليــات الــركاب ،بمــا يف
ذلــك إدارة الطوابــر ،واســتخدام أغطيــة الوجــه
للمســافرين واألقنعــة للموظفــن بمــا يتمــاىش مــع
اللوائــح املحليــة ،واســتخدام خيــار الخدمــة الذاتيــة
إلنهــاء إجــراءات الوصــول قــدر اإلمــكان لتقليــل نقــاط
االلتحــام وقوائــم االنتظــار  ،والحــرص عــى كفــاءة
وأولويــة عمليــة الصعــود إىل الطائــرة مــن البوابــات
املعــاد تصميمهــا ،وأولويــات الصعــود للحــد مــن
االزدحــام ،وقيــود األمتعــة اليدويــة وتنظيــف وتعقيــم
املناطــق املعرضــة للمــس باســتمرار بمــا يتمــاىش مــع
اللوائــح املحليــة وخدمــة مقصــورة مبســطة وخدمــات
تمويــن معبــأة مســب ًقا لتقليــل التفاعــل بــن الــركاب
وطاقــم الطائــرة وتخفيــض االزدحــام يف املقصــورة
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وتنظيفهــا بشــكل جيــد.
هــذه اإلجــراءات املؤقتــة مــن الــروري تطبيقهــا يف
جميــع الــدول بطريقــة منســقة ومعــرف بهــا بشــكل
متبــادل تفاديــا لــإرضار بثقــة الجمهــور وتجعــل مــن
الصعــب إعــادة بــدء الصناعــة والعمــل بفعاليــة،
وهــذا مــن شــأنه أن يــر بالصحــة العامــة واالنتعــاش
االقتصــادي.

كيف تنظرون لدعم اململكة العربية السعودية
لقطاع النقل الجوي؟
يف الواقــع كانــت اململكــة العربيــة الســعودية
وحــى قبــل األزمــة الحاليــة تتحــرك برسعــة
قصــوى ،وعــى إثــر ذلــك تحققــت نتائــج
ملموســة يف التحديــث وتطويــر البنيــة التحتيــة
ويف النمــو االقتصــادي
واآلن بالدعــم الكامــل للطــران يعــي انتعــاش
اقتصــادي أقــوى للمملكــة ،وقــد أعلنــت اململكــة
عــن تدابــر إعانــة ماليــة تجــاوزت  ٣٢مليــار دوالر
للقطاعــات املتــررة مــن فــروس ( )Covid-19ونظـ ًرا
لــدور صناعــة النقــل الجــوي يف التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة باإلضافــة إىل تحقيــق رؤيــة اململكــة ٢٠٣٠
فإننــا نــرى أهميــة النظــر يف تدابــر اإلعانــات املاليــة،
ويف هــذا الصــدد ال يفوتــي أن أشــكر حكومــة اململكــة
عــى تقديــم الدعــم لقطــاع الجــوي مــن خــال تعليــق
قواعــد العمليــات (اإلقــاع والهبــوط) يف املطــارات
ملوســم الصيــف وتمديــد الرتاخيــص وشــهادات أطقــم
الطائــرات ،واملدربــن والفاحصــن.
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ماهــي الحلــول املطروحــة ملعالجــة الوضــع
االقتصــادي لقطــاع الطــران والــذي يشــهد
تراجعــا ملموســا؟
اقــرح اتحــاد النقــل الجــوي الــدويل ،عــددا مــن
الخيــارات لــي تنظــر فيهــا الحكومــات ومنهــا،
الدعــم املــايل املبــارش لــركات نقــل الــركاب
والبضائــع
ناشــد اتحــاد النقــل الجــوي الــدويل (،)IATA
الحكومــات يف جميــع أنحــاء العالــم لتقديــم الدعــم
يف حــاالت الطــوارئ لــركات الطــران يف الوقــت الــذي
تكافــح مــن أجــل البقــاء بســبب تأخــر الطلــب عــى
الســفر الجــوي نتيجــة ألزمــة فــروس ()Covid-19
والــي أثــرت ســلبا ً عــى رشكات الطــران الــي تقاتــل
مــن أجــل البقــاء ،وهنــاك تدابــر واســعة النطــاق
يتــم تنفيذهــا لخفــض التكاليــف مــن قبــل رشكات
النقــل يف املنطقــة للتخفيــف مــن األثــر املــايل لفــروس
( ،)Covid-19ونظـ ًرا لحظــر الطــران والقيــود الدوليــة
واإلقليميــة املفروضــة عــى الســفر فــإن عائــدات
رشكات الطــران تنخفــض متجــاوزة نطــاق تدابــر
احتــواء التكلفــة مــع متوســط احتياطيــات نقديــة
تقــارب شــهرين يف املنطقــة ،لذلــك تواجــه رشكات
الطــران أزمــة ســيولة وأزمــة وجــود ،ممــا يجعلهــا
بحاجــة ماســة إىل تدابــر الدعــم الالزمــة.
اقــرح اتحــاد النقــل الجــوي الــدويل ،عــددا مــن
الخيــارات لــي تنظــر فيهــا الحكومــات ومنهــا،
الدعــم املــايل املبــارش لــركات نقــل الــركاب والبضائــع
للتعويــض عــن انخفــاض اإليــرادات والســيولة الــي
أدت إىل قيــود الســفر املفروضــة نتيجــة فــروس
( ،)Covid-19والقــروض ،ضمانــات القــروض ،ودعــم
ســوق ســندات الــركات مــن قبــل الحكومــات أو
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البنــوك املركزيــة ،إذ يعــد ســوق ســندات الــركات
مصــدرًا حيويًــا للتمويــل ،ولكــن نقــرح عــى
الحكومــات توســيع نطــاق أهليــة ســندات الــركات
للحصــول عــى دعــم البنــك املركــزي وضمانهــا لتوفــر
إمكانيــة الوصــول إىل مجموعــة أوســع مــن الــركات،
واإلعفــاء الرضيــي والحســومات عــى رضائــب الرواتــب
املدفوعــة حــى اآلن يف عــام  / ٢٠٢٠أو تمديــد رشوط
الدفــع لنهايــة عــام  ،٢٠٢٠إىل جانــب اإلعفــاء املؤقــت
مــن رضائــب التذاكــر والرســوم األخــرى.

ماهي توقعاتكم لعودة حركة املسافرين
لطبيعتها يف منطقة الرشق األوسط والعالم؟
ملســافات طويلــة هــو األكــر تأثــراً ،ومعظــم
التوقعــات تشــر إىل انتعــاش اقتصــادي قــوي
يف ٢٠٢١

ومعظــم التوقعــات تشــر إىل انتعــاش اقتصــادي قــوي
يف  ،٢٠٢١وبنــا ًء عليــه نتوقــع أن يكــون الطلــب العاملــي
عــى الــركاب يقــاس (باإليــرادات إضافــة إىل عــدد
كيلومــرات املســافرين )RPKs ،بنســبة  ٪٢٤أقــل مــن
مســتويات  ٢٠١٩و  ٪٣٢أقــل مقارنــة بتوقعــات اتحــاد
النقــل الجــوي يف أكتوبــر  ٢٠١٩الصــادرة عــن اتحــاد
النقــل الجــوي الــدويل ( )IATAلعــام  ٢٠٢١وال نتوقــع
تجــاوز مســتويات  ٢٠١٩حــى عــام  .٢٠٢٣ومــع افتتــاح
األســواق الدوليــة وانتعــاش االقتصــادات ،ســيكون
هنــاك مزيــد مــن النمــو يف الســفر الجــوي مــن أدىن
مســتوى لعــام  .٢٠٢٠ولكــن حــى بحلــول عــام ،٢٠٢٥
نتوقــع أن تكــون مــؤرشات ال ( )RPKالعامليــة أقــل
بنســبة  ٪١٠عــن التوقعــات الســابقة.

يمتــد الــرر الــذي لحــق بالســفر الجــوي مــن فــروس
( )Covid-19عــى املــدى املتوســط ،حيــث يعتــر
الســفر الــدويل ملســافات طويلــة هــو األكــر تأثــراً،

ضيف الحوار يف سطــــــور
محمــد عــي البكــري هــو نائــب الرئيــس اإلقليمــي ملنطقــة أفريقيــا والــرق األوســط يف االتحــاد الــدويل للنقــل
الجــوي «األياتــا» منــذ ينايــر (كانــون الثــاين)  ،2017حاصــل عــى ماجســتري يف علــوم املعلومــات مــن «جامعــة
بيتســرغ» يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وبكالوريــوس يف علــوم املعلومــات مــن الجامعــة ذاتهــا ،رئيــس فريــق
عمــل اســراتيجية التوزيــع املســتقبلية يف «االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي» منــذ  ،2013ونائــب الرئيــس التنفيــذي
لالســراتيجية والتحــول يف «الخطــوط الجويــة الســعودية» منــذ  2016ويشــغل عضويــة املجلــس االستشــاري يف
«مجموعــة أماديــوس آي يت» يف الجمهوريــة الفرنســية منــذ  ،2015كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة كل مــن «رشكــة
الخطــوط الســعودية للشــحن الجــوي» منــذ  ،2013و»رشكــة اإللكرتونيــات املتقدمــة» منــذ  ،2013وعضــو اللجنــة
االستشــارية يف «جامعــة امللــك عبــد العزيــز» منــذ .2012
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تقــــاريـــر

جائحة كورونا

واالستثمار يف تقنيات الطاقة املتجددة يف املطارات

ووف ًقــا للوكالــة الدوليــة للطاقــة املتجــددة
( )IRENAنمــت صناعــة الطاقــة املتجــددة العامليــة
بشــكل ملحــوظ يف الســنوات األخــرة وتضاعفــت
طاقتهــا بامليغــاواط املركــب بأكــر مــن الضعــف
خــال عــر ســنوات (  2016 – 2007م) ،وأشــارت
الوكالــة أن الطاقــة املتجــددة تمثــل أكــر مــن نصــف
الطاقــة اإلضافيــة للكهربــاء يف العالــم يف عــام
2015م نتيجــة للسياســات الحكوميــة الداعمــة
واالنخفــاض الحــادة يف التكاليــف ،وتــم اعتمــاد
الطاقــة املتجــددة مــن قبــل الحكومــات والقطــاع
الخــاص عــى حــد ســواء لتحقيــق االســتفادة مــن
التوفــر يف التكلفــة عــى املدى الطويــل للتكنولوجيا
الخاليــة مــن الوقــود والحــد مــن اآلثــار البيئيــة
الضــارة الــي يســعى إليهــا املجتمــع ،وتشــارك
املطــارات الرائــدة يف هــذا النمــو وتقــدم أمثلــة
مفيــدة ودروســا ً مســتفادة حــول كيفيــة تنفيــذ
مشــاريع الطاقــة املتجــددة بنجــاح يف املطــارات يف
جميــع أنحــاء العالــم.

اعــداد :د .عبــد الرحمــن بــن حمــد الســلمان
متخصــص يف علــوم الطــران

يمثــل تحســن األداء البيــي للطــران تحديًــا كبــرًا
للمنظمــة الدوليــة للطــران املــدين (ايــكاو) ،والــي
اعتمــدت أهدافــا ً بيئيــة رئيســية تقــوم عــى الحــد مــن
أو تقليــل عــدد األشــخاص حــول العالــم املترضريــن مــن
ضوضــاء الطائــرات الكبــرة ،والحــد مــن أو تقليــل تأثــر
انبعاثــات الطــران عــى نوعيــة الهــواء املحــي ،والحــد
مــن أو تقليــل تأثــر انبعاثــات الغــازات الدفيئــة للطــران
عــى املنــاخ العاملــي ،وتتــم مراجعــة وتحديــث سياســات
وممارســات االيــكاو املتعلقــة بحمايــة البيئــة كل ثــاث
ســنوات مــن قبــل الجمعيــة العامــة ،ويتبــى مجلــس
اإليــكاو هدفــا ً اســراتيجيا ً لحمايــة البيئــة وهــو تقليــل اآلثــار
البيئيــة الضــارة ألنشــطة الطــران املــدين.

وبــرزت أنظمــة الطاقــة الشمســية photovoltaic
 )(PVالــي تحــول ضــوء الشــمس إىل كهربــاء
كأكــر مشــاريع الطاقــة املتجــددة شــيوعًا والقابلــة
للتطبيــق عــى نطــاق واســع يف املطــارات ،حيــث
تــم تركيــب هــذه األنظمــة يف أكــر مــن ( )100مطــار
تمامــا للعديــد مــن
حــول العالــم وهــي مناســبة
ً
تصاميــم املطــارات الحاليــة نظـ ًرا لألســطح األفقيــة
الواســعة ومبــاين الصــاالت وحظائــر الطائــرات الــي
يمكــن تركيبهــا عليهــا ،أو وضعهــا عــى األرايض
املحيطــة باملطــار غــر املســتخدمة.

ولتحقيــق األهــداف البيئيــة الرئيســية للمنظمــة الدوليــة
للطــران املــدين تلتــزم ســلطات الطــران املــدين يف الــدول
املتعاقــدة بوضــع وتنفيــذ معايــر وسياســات وإجــراءات
متوافقــة مــع املعايــر الدوليــة ذات العالقــة باملســائل
البيئيــة ،حيــث تعمــل ســلطات الطــران املــدين مــع
الســلطات الوطنيــة األخــرى وأصحــاب املصلحــة يف
الصناعــة لوضــع هــذه املعايــر والسياســات واإلجــراءات
وتنفيــذ الخطــط الالزمــة لخفــض انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون الناتجــة عــن الطــران والحــد مــن الضوضــاء
وتلــوث الهــواء وتحســن األداء البيــي للطــران.
وتشــر التقديــرات إىل أن االنبعاثــات املتعلقــة باملطــارات ال
تمثــل ســوى ( )%5 - %2مــن إجمــايل انبعاثــات الطــران
العاملــي ،وتقــع عــى املطــارات أو الــركات املشــغلة لهــا
مســؤولية التنســيق مــع ســلطة الطــران املــدين بشــأن
االلتــزام بتنفيــذ السياســات واملعايــر الــي تضمــن
التشــغيل اآلمــن والفعــال للمطــار بمــا يف ذلــك تلــك
املرتبطــة بالقضايــا البيئيــة ،وكذلــك مســئوليتها عــن تنفيذ
سياســات وإجــراءات وبرامــج ومبــادرات متوافقــة مــع
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املعايــر والسياســات والخطــط الوطنيــة للحمايــة
البيئيــة ،ودراســة إمكانيــة توظيــف االبتــكار
والتكنولوجيــا يف الحــد مــن اآلثــار البيئيــة كتقنيــات
إدارة النفايــات( )Waste Managementوإعــادة
تدويرهــا( )Recyclingوزيــادة كفــاءة الطاقــة
باســتخدام الطاقــة املتجــددة (Renewable
 )Energyبمــا يســاهم بشــكل فعــال يف تحســن
األداء البيــي للمطــار.

تقنية الكامريا الحرارية داخل أحد املطارات يف اململكة
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ويُعــد مطــار كوشــن يف واليــة كــرال جنــوب الهنــد
أول مطــار يف العالــم يتــم تشــغيله بالكامــل
بالطاقــة الشمســية ،ويبلــغ إجمــايل إنتــاج الطاقــة
يف املطــار ( )52ميجــاوات يف الســاعة يوم ًيــا أو
حــوايل ( )18جيجــاوات ســاعة يف الســنة ،وهــذه
الطاقــة الشمســية كافيــة لتلبيــة جميــع متطلبــات
الطاقــة يف املطــار ،وعــى نحــو مماثــل أعلنــت
مطــارات دبــي املشــغل ألكــر املطــارات الدوليــة
ازدحامــا يف العالــم ورشكــة االتحــاد لخدمــات
ً
الطاقــة ( )Etihad ESCOعــن نجــاح تركيــب نظــام
الطاقــة الشمســية الــذي يضــم ( )1500لــوح ضــويئ
يف مبــى الــركاب رقــم ( )2يف دبــي إنرتناشــونال -
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األكــر يف مطــارات املنطقــة بســعة ( )5ميجــاواط،
وســيولد املــروع الشــميس ( )7،483،500كيلــو
واط ســاعة ســنويًا ملطــارات دبــي  ،ممــا ينتــج عنــه
توفــر بقيمــة(  ) 3.3مليــون درهــم ،وســيخفض
مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون الســنوية
بمقــدار( )3،243طــن مــري.

املطــارات تحديــات عــى مســتوى اإليــرادات املاليــة
للعامــن القادمــن ممــا يفــرض عــى مشــغيل
املطــارات التفكــر يف فــرض حلــول اســراتيجية منهــا
خفــض التكاليــف التشــغيلية والبحــث عــن مصــادر
إيــرادات أخــرى لتحقيــق االســتدامة املاليــة والكفــاءة
االقتصاديــة للمطــارات.

وحســب التقريــر الصــادر عــن مجموعــة عمــل
النقــل الجــوي ( )ATAGفــإن مايزيــد عــن ( )100مطــار
حــول العالــم قــد اســتثمرت يف الطاقــة الشمســية
لتوفــر جــزء مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة أو كامــل
احتياجاتهــا بشــكل كامــل ،ويرتكــز معظــم هــذه
املطــارات يف النصــف الشــمايل مــن الكــرة األرضيــة
وتحديــدا ً يف أمريــكا الشــمالية وأوربــا ،ومــن
املتوقــع أن يتــم تنفيــذ مشــاريع مســتقبلية للطاقــة
الشمســية يف مناطــق أفريقيــا والــرق األوســط
بحكــم ضعــف مســاهمتها الحاليــة حســب ماجــاء
يف التقريــر.

وتــأيت حلــول االســتثمار يف تقنيــات الطاقــة املتجددة
( )Renewable Energyكأحــد االســراتيجيات
الــي مــن املمكــن أن يعمــل عليهــا مشــغلو املطــارات
عــى املــدى القصــر لالســتفادة مــن هــذه التقنيــات
كجــزء مــن آليــات خفــض التكاليــف التشــغيلية
ضمــن حزمــة املبــادرات واالســراتيجيات املتوقــع
تنفيذهــا عــى مســتوى القطــاع والهادفــة إىل
تخفيــف آثــار الجائحــة عــى املــوارد املاليــة والكفــاءة
االقتصاديــة للمطــارات ،وأعتقــد أن هــذه الجائحــة
فرصــة ثمينــة للقيــادات اإلداريــة عــى مســتوى
القطــاع لتطبيــق أفضــل املمارســات العامليــة يف
اســتخدام تقنيــات الطاقــة املتجــددة لتوفــر
احتياجــات املطــارات مــن الطاقــة ومــن املمكــن بيــع
الفائــض منهــا إىل قطاعــات األعمــال األخــرى ممــا
يخلــق مــوارد ماليــة أخــرى ترفــع مــن الكفــاءة املالية
وتســاعد يف رسعــة التعــايف مــن آثــار الجائحــة،
باإلضافــة إىل االســتفادة مــن املمارســات األخــرى يف
إدارة النفايــات ( )Waste Managementوإعــادة
تدويرهــا ( )Recyclingوالــي ســوف تســاهم
يف تحقيــق املطــارات ألهدافهــا االســراتيجية يف
الجوانــب البيئيــة والكفــاءة االقتصاديــة.

وجــاءت جائحــة فــروس كورونــا املتجــدد أو مــا
يعــرف بــــ ( )Covid-19والــي مــن املتوقــع أن
تتســبب بالكثــر مــن الخســائر املاليــة عــى قطــاع
النقــل الجــوي نصيــب قطــاع املطــارات منهــا
مايقــارب ( )٪٤٥مــن إجمــايل إيراداتــه الســنوية
لعــام ٢٠٢٠م ،أو مايقــارب ( )٧٦مليــار دوالر حســب
تقديــرات مجلــس املطــارات العاملــي (،)ACI
وحســب تقديــرات املنظمــات الدوليــة ذات العالقــة
بقطــاع النقــل الجــوي مــن املتوقــع أن يواجــه قطــاع

التوزيع العاملي للصفائح الشمسية يف املطارات

املصدر :مجموعة عمل النقل الجوي ATAG
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تقارير

مثلث العودة اآلمنة للسفر الجوي:
السالمة الصحية والتعاون الدويل وتكنولوجيا املعلومات

مــن التجــارب الســابقة لتج ّنــب الفــوىض الــي أصابــت

القطــاع عقــب أحــداث  11ســبتمرب حيــث اســتغرق

بــدأت العديــد مــن املطــارات العامليــة دراســة خطــط

لتطبيــق تقنيــات عــودة الســفر اآلمــن والتعايــش مــع

االعتمــاد عــى النظــم التكنولوجيــة رغــم فعاليتــه،
يمكــن أن يشــ ّكل تهديــدا ً لرسيّــة املعلومــات

الحكومــات آنــذاك بشــكل أحــادي ممــا خلــق ارتبــاكا

بشــكل كبــر عــى التكنولوجيــا وتشــمل أجهــزة التعرف

املســتقبل قدرتهــا عــى التمســك برسيــة معلومــات

القطــاع ســنوات عــدة للتعــايف بســبب تــرف
لــدى مختلــف العنــارص املشــاركة يف سلســلة اإلمــداد

للنقــل الجــوي بمــن فيهــم رشكات الطــران واملطــارات
واملســافرين عــى حــد ســواء.

تعمــل املنظمــات الدوليــة للطــران املــدين بجهــد مــع كــرى دول العالــم إلقناعهــا
بإعــادة فتــح معابرهــا الجويــة امــام حركــة النقــل الجــوي ورفــع القيــود عــى الســفر
يف محاولــة إلنعــاش قطــاع الطــران والــذي يعتــر الوقــود الحيــوي لالقتصــاد العاملــي.
هــذا القطــاع الــذي وجهــت لــه جائحــة كورونــا صدمــة غــر مســبوقة كلفتــه خســائر
ماليــة يف اإليــرادات تخطــت  400مليــار دوالر وتهديــد بخســارة اكــر مــن  24مليــون
وظيفــة.

اعداد  :د .نادين عيتاين
رئيسة مركز الرشق األوسط لبحوث الطريان

مخاطــر الطــوارئ الصحيــة .وتعتمــد هــذه التقنيــات

عــى مالمــح الوجــه ،وتطبيقــات الــذكاء الصناعــي

وأدوات املســح البيومــري ،وتصميــم مســارات مــن
مداخــل املطــارات إىل أبــواب الطائــرات بــا ملــس مــن
أشــخاص آخريــن للمســافرين واألمتعــة عــى الســواء.

التكنولوجيا لتجربة سفر آمنة

وبــدأت معالــم التغيــر هــذه يف الظهــور يف كــرى

يجــري البحــث حاليــا ً عــن أفضــل وســائل حمايــة

حــرارة القادمــن إىل املطــار مــن مســافرين وعاملــن.

عــر املطــارات مــن دون ملــس أي أشــخاص آخريــن .ويف

معــدالت رضبــات القلــب والتنفــس ،وهــي وســيلة لفرز

للتكنولوجيــا الرقميــة والــذكاء الصناعــي وذلك لتقديم

العــدوى لغريهــم .كمــا ســيتم اعتمــاد نظــم التفتيــش

املســافرين مــن العــدوى عــن طريــق الرصــد واملــرور

هــذا املجــال يــرى خــراء إدارة النقــل الجــوي فرصــة
تجربــة ســفر آمنــة ومريحــة.

املطــارات الدوليــة والــي قامــت برتكيــب حواجــز لقيــاس
ترصــد هــذه النظــم درجــة حــرارة األفــراد باإلضافــة إىل
الــركاب او املوظفــن الذيــن قــد يمثلــون خطــر نقــل
الــذايت واالســتغناء عــن  touch screensحيــث
ســيح ّمل الراكــب عــى هاتفــه الجــوال تذكرتــه وترصيــح
الصعــود للطائــرة ورقــم حقائبــه.

الشــخصية .ومــن املرجــح أن تفقــد الــدول يف
مواطنيهــا ألنهــا ســتضطر اىل اإلفصــاح عــن

املعلومــات الصحيــة وتعقــب التنقــل ملواطنيهــا يك

يســمح لهــا باالطــاع عــى املعلومــات الشــخصية

للمســافرين األجانــب القادمــن إليهــا .وقــد يحتــاج

األمــر إىل إرشاف وتنســيق دويل مشــرك بــن
منظمــة الصحــة العامليــة واملنظمة الدوليــة للطريان
املــدين والســلطات املحليــة املســؤولة عــن إدارة
املعابــر الجويــة ،وذلــك للتأكــد مــن بقــاء املعلومــات

الصحيــة للــركاب رسيــة يك ال يســاء اســتخدامها

مــن أطــراف ثالثــة.

والخالصــة أن مســتقبل الســفر الجــوي ســوف

يعتمــد عــى قواعــد جديــدة ،تشــمل جمــع
البيانــات الصحيــة للمســافرين ،ورفــع الرسيــة عــن
املعلومــات ،والتفتيــش الــذايت ومنــع اللمــس يف

املطــارات .وعــى الرغــم مــن التحديّــات ،فــإن تعــاون
صحة املسافر والصحة املالية لرشكات الطريان

عــدد كبــر مــن رشكات الطــران قدرتهــا عــى املنافســة.

مقارنــة بالعــام املــايض .ويحــاول املســؤولون االســتفادة

أثــار موضــوع فــرض التباعــد االجتماعــي داخــل الطائــرة
جــدال واســعا ً بــن رشكات الطــران والجهــات الرقابيــة،

تفاديــه مــن خــال تذليــل الصعوبــات املاليــة امــام
رشكات الطــران تجنبــا ً الرتفــاع األســعار الــذي ســيؤخر

القطــاع عقــب احــداث  11ســبتمرب حيــث اســتغرق

القطــاع ســنوات عــدة للتعــايف بســبب تــرف

الــركات قــد يصــل حــ ّد  550مليــار دوالر يف نهايــة

لــدى مختلــف العنــارص املشــاركة يف سلســلة االمــداد

هــذا مــا تحــاول اتحــادات النقــل الجــوي والســفر

حيــث أبــدى العديــد مــن مســؤويل الــركات رفضهــم

مــن تعــايف الســوق وخصوصــا ً أن مجمــل الديــون عــى

تفــرض قانونيــا عــى الــركات .بالرغــم مــن أن تــرك
املقعــد األوســط بــن املســافرين فارغــا ً قــد يوحــي

هــذا العــام.

القاطــع لتحــول هــذا االجــراء إىل “سياســة قياســية”

باألمــان والثقــة للمســافر ،غــر أن فعاليتــه ملنــع انتشــار

الفــروس غــر مثبتــة علميــا مــن جهــة وغــر مجديــة
ماليــا ً لــركات الطــران مــن جهــة ثانيــة.

استعادة الثقة :إجراءات قياسية وتعاون دويل

مــن التجــارب الســابقة لتج ّنــب الفــوىض الــي اصابــت

للنقــل الجــوي بمــن فيهــم رشكات الطــران واملطــارات
واملســافرين عــى حــد ســواء.

وضــع االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي بالتعــاون مــع

وضــع االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي بالتعــاون مــع

وتشــر معظــم توصيــات الســامة الصحيــة عــى

ـادى
إلعــادة تشــغيل قطــاع الطــران تتمحــور هــذه املبـ ْ
حــول ضمــان الســامة واألمــن واالســتدامة البيئيــة
ورسعــة االســتجابة وف ًقــا للمرتكــزات العلميــة

واملســاهمة يف إنعــاش االقتصــاد العاملــي .بينمــا ير ّكــز

عــى األقــل تــرك ثالثــة مقاعــد فارغــة بــن املســافرين

العنــر الخامــس عــى رضورة العمــل وفــق “املعايــر

العامليــة القياســية املنســقة واملعــرف بهــا بشــكل

رضورة تباعــد جســدي ال يقــل عــن املــر والنصــف بــن
األفــراد بينمــا يبلــغ مع ـدّل عــرض مقعــد الطائــرة يف
الدرجــة الســياحية حــوايل  45ســنتم—أي إنــه يجــب

واملســاهمة يف انعــاش االقتصــاد العاملــي .بيمــا ير ّكــز

ـادى
إلعــادة تشــغيل قطــاع الطــران تتمحــور هــذه املبـ ْ
حــول ضمــان الســامة واألمــن واالســتدامة البيئيــة
ورسعــة االســتجابة وف ًقــا للمرتكــزات العلميــة
العنــر الخامــس عــى رضورة العمــل وفــق “املعايــر

لضمــان فعاليــة التباعــد االجتماعــي داخــل الطائــرة.
كمــا أن االلتــزام باملقعــد األوســط فارغــا ً يفقــد الطائــرة

متبــادل مــن قبــل الــدول”.

تســعى رشكات الطــران لزيــادة الســعة وخصوصــا ً

ويعــ ّول القطــاع عــى تعــاون الحكومــات وموافقتهــا

عــى إجــراءات الســامة الصحيــة املتبعــة بــن الــدول

 )Even Load Factorيبلــغ حــوايل  %65ممــا

املختلفــة يك تتــم اســتعادة الثقــة بشــكل أرسع وإعــادة

التشــغيل بسالســة أكــر ،بعدمــا انهــار الطلــب عــى

حــوايل ثلــث ســعتها أي رحلــة خــارسة ماليــاً ،فيمــا
أن معــدل نســبة الحمولــة الربحيــة للطائــرة (Break
ســيؤدي إىل زيــادة عــى أســعار تذاكــر الســفر والــي
سـ ّ
ـتقلص حجــم الطلــب عــى النقــل الجــوي ويفقــد
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العامليــة القياســية املنســقة واملعــرف بهــا بشــكل

عــى إجــراءات الســامة الصحيــة املتبعــة بــن الــدول

التشــغيل بسالســة أكــر ،بعدمــا انهــار الطلــب عــى

النقــل الجــوي وتراجــع عــدد املســافرين بنســبة %50

الــذي هــو أحــد أهــم رشايــن االقتصــاد العاملــي.

الحكومــات آنــذاك بشــكل أحــادي ممــا خلــق ارتبــاكا

مجلــس املطــارات العاملــي خمســة مبــادئ رئيســية

مجلــس املطــارات العاملــي خمســة مبــادئ رئيســية

الحكومــات واملطــارات ورشكات الطــران ســوف
يكــون حيويــا ً يف عــودة النشــاط إىل الســفر الجــوي

متبــادل مــن قبــل الــدول”.

ويعــ ّول القطــاع عــى تعــاون الحكومــات وموافقتهــا

املختلفــة يك تتــم اســتعادة الثقــة بشــكل أرسع وإعــادة

النقــل الجــوي وتراجــع عــدد املســافرين بنســبة %50

مقارنــة بالعــام املــايض .ويحــاول املســؤولون االســتفادة
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مقاالت

الع ّزة
يف موطن ِ
إعداد :نجالء نور
أخصايئ إدارة مخاطر الطريان

يف موطــن العــزة تتجــى مشــاهد عظيمــة مــا بــن الكــرم والوفــاء ،والنبــل واإلبــاء ،مواقــف ململكــة
اإلنســانية ،ومــع جائحــة كورونــا والــي اجتاحــت العالــم بــأرسه ظهــرت عظمــة هــذا الوطــن.
مشــاهد التضحيــة كانــت وعــى مــرأى ومســمع العالــم مشــاهد لــن تغيــب مهمــا مضــت الســنون
كانــت اململكــة رائــد ًة شــامخ ًة مســارع ًة للمجــد والعليــاء ،ولــن تختلــف مواقــف اململكــة عمــا ردّدنــاه
يف نشــيدنا الوطــي كل صبــاح منــذ أن كنــا صغــارًا (ســارعي للمجــد والعليــاء).

ً
مثــال لــن تفيــه أقــام
ولقــد رضبــت اململكــة
املؤرخــن ،وال عبــارات الكاتبــن ،وال بالغــة
املتحدثــن ولــو كتبــوا دهـ ًرا وتحدثــوا دهـ ًرا ألن
مــا رأينــاه أعظــم مــن أن يســطر وأبلــغ مــن أن
يصــاغ ،فدفــاع عــن األجــواء مــن األعــداء،
ودفــاع يف األرض مــن الــداء مــع اســتمرارية
ـة
ـط بديلـ ٍ
ـورة طبيعيــة وتوفــر خطـ ٍ
الحيــاة بصـ ٍ
مذهلــة للتعليــم والتمويــن وكل احتياجــات
ٍ
املواطــن.
وأبطــال األمــن والصحــة وكذلــك أبطالنــا يف
املطــارات وضعــوا أنفســهم يف خــط الدفــاع
األول ،وأصبحــوا حصنًــا حصينًــا بعــد اللــه
ســبحانه وتعــاىل يف مواجهــة هــذا الوبــاء ،وال
ننــى أبطــال الثغــور املرابطــن عــى الحــدود
والذيــن يقفــون جســدا ً واحــدا ً لحمايــة هــذه
املنظومــة املرشفــة املتكاملــة ،وهنــا نقــف وقفــة
لكلمــات يخلدهــا التاريــخ وتكتــب
شــموخ
ٍ
ٍ
ـاء مــن ذهــب ملليكنــا الغــايل -يحفظــه اللــه
بمـ ٍ
 حيــث استشــهد بقــول اللــه تعــاىل( :إن مــعّ
تخللهــا مــن بــث روح القــوة
العــر يــرا) ومــا
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والثبــات والتعــاون ومواجهــة الصعــاب بإيماننــا
باللــه ســبحانه وتوكلنــا عليــه وعملنــا باألســباب
وبــذل الغــايل والنفيــس للمحافظــة عــى صحــة
اإلنســان وســامته مــع اتخــاذ اإلجــراءات
االحرتازيــة كافــة بمــا لــدى اململكــة مــن إمكانيات.
وكانــت كلماتــه  -يحفظــه اللــه  -مضيئــ ًة
للــدروب ،وبنــاء ًة للجســور ،ومــا ًذا آمنًــا
للخائفني.
إن وطــي لــن يوفيــه مقــال إنمــا بالدعــاء ورد
ٍ
الجميــل بالســمع والطاعــ ًة ملليكنــا الغــايل،
وبهــذا يخــرس أولئــك الناقمــن فلــم نعــد
نســمع لهــم صوتًــا ألن مــا فعلتــه اململكــة
تجــاوز آفاقهــم الضيقــة فكانــت مواقفهــا
بحــرف واحــد وكأن
أقــوى مــن أن يشــككوا
ٍ
أقالمهــم ضاعــت وقطعــت ألســنتهم.
أســأل اللــه العــي القديــر بمنــه وكرمــه أن يرزقنــا
بــر هــذا الوطــن ومليكــه الغــايل وويل عهــده
األمــن وأن يحفظهــم مــن كل رش ،وســارعي
دومــا وأبــدًا للعليــاء يابــادي.
ً
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الدور املميز للهيئة العامة
للطريان املدين

أثناء إدارة أزمة كورونا

إعداد :عهد بنت محمد الجرباء
إخصايئ عقود
إدارة العقود واملشرتيات بالخدمات املساندة
دبلــوم عــايل يف القيــادة واإلدارة الدوليــة مــن
جامعــة واشــنطن
إن أهــم مبــادئ اإلدارة هــي إدارة األزمــات حيــث إنهــا
مرتبطــة مــع إجــراءات التعامــل والتكيــف والتخطيــط
والتوجيــه فهــي تُركــز عــى تنظيــم النشــاطات وتحديــد
األهم فاألهم بما يعرف بـ””Priority Management
إدارة األولويــات ،وتهــدف إىل صالحيــة تلــك اإلجــراءات
عــى نطــاق واســع مــن األحــداث للوصــول إىل املواقــف
الصحيحــة .وكمــا تركــز إدارة األزمــات عــى التغلــب عىل
ازمــه محــددة باســتخدام أســاليب إداريــة وقياديــة عــى
حــد ســواء.
ودون هــري فويــل “ ”Henri Foyolصاحــب نظريــات
اإلدارة الفرنســية عــددا ً مــن مبــادئ األساســية
لــإدارة ،منهــا اهميــه توحيــد االتجاهــات والجهــود
والتنبــؤ بفحــص املســتقبل والتخطيــط لــه ،والتنظيــم
والتنســيق باإلضافــة إىل االنضبــاط وتعزيــز روح املهنــة
واملبــادرة.
وال شــك بــأن أزمــة ( )Covid-19تعــد تحديــا جديــدا
وكبــرا عــى قطــاع الطــران يف شــى أنحــاء العالــم،
وباألخــص تحديــا كبــرا عــى اإلدارة العليــا الذيــن
يعملــون عــى اتخــاذ قــرارات مدروســة وآمنــه يف حــد
ســواء .فمعظــم الــدول اتبعــت أســاليب مختلفــة
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يف قطــاع الطــران الخــاص بهــا ،لضمــان اســتمرارية
العمــل خــال هــذه األزمــة ،فقــد اتخذت الهيئــة العامة
للطــران املــدين باململكــة العربيــة الســعودية عــددا ً مــن
التدابــر االحرتازيــة والقــرارات املدروســة باتبــاع أعــى
معايــر الســامة والوقايــة ملواجهة فــروس ()Covid-19
يف مختلــف مطاراتهــا الدوليــة والداخليــة.
فدورهــا املتميــز مــن اإلجــراءات الوقائيــة باســتمرار
عمليــات التعقيــم والتطهــر ملبــاين ومرافــق املطــارات
بتطبيــق أعــى مســتويات الوقايــة بمعايــر دوليــة عامليــة.
ومــع انتشــار فــروس ( )Covid-19الرسيــع واإلجــراءات
الناجحــة إلدارة اســتمراريه العمــل الفعالــة خــال هــذه
االزمــة ،أدى إىل التحــرك الرسيــع التخــاذ العديــد مــن
الخطــوات املتســارعة خصوصــا مــا يتعلــق بتحويل جزء
كبــر مــن األعمــال يف وقــت وجيــز إىل العمــل عــن بعد،
فتغــر كهــذا يســتغرق عــادة أعوامــا مــن التخطيــط يف
الظــروف العاديــة.
فتكامــل الجهــود املكثفــة والتقيــد بتعليمــات وزارة
الصحــة والجهــات ذات العالقــة يعــد أبــرز األســس الــي
تســاهم يف تحقيــق األهــداف املرجــوة .وال يخفــى علينــا

أهميــة “ ”Translocal Systemوهــو رفــع مســتوى
التواصــل بــن األشــخاص العاملــن بنفــس املجــال يف
أماكــن مختلفــة لجمــع أكــر قــدر مــن التغــرات.
ومثــال ذلــك مــا قامــت بــه الجهــات املختصــة يف اململكة
منــذ وقــت مبكــر بأعــى درجــات الشــفافية الــذي أســهم
بشــكل مبــارش برسعــة اإلجــراءات االحرتازيــة وقــرارات
حاســمة ملواجهــة هــذه الجائحــة.
وقبــل الختــام كل الشــكر والتقديــر ألبطالنــا يف
قطــاع الطــران ،فهــم أعظــم مواردنــا بمجــرد
وقــوع الكــوارث ،وذلــك كمــا اشــار الكاتــب
األمريــي ســتلجر يف كتابــه (:)AfterNow,2017
“It is people and their communities that are
”the greatest resource once disaster strikes
والحمــد للــه أوال وأخــرا أننــا يف اململكــة العربيــة
الســعودية الــي كرســت جهودهــا ومواردهــا لتحقيــق
أفضــل املعايــر الــي تضمــن ســامة اإلنســان أوال،
فشــكرا لســيدي خــادم الحرمــن الرشيفــن وســمو ويل
عهــده األمــن عــى جهودهــم املباركــة.

29

للنصف األول لعام 2020
احصائيات
إحصائيات

2019
احصائيات
إحصائيات

مالمح الحركة الجوية يف
مطارات اململكة خالل عام 2019

%28.1
%4.2

%8.1
%10.8

2019 Air Traffic Data for
Saudi Airports

AHB

%36.3

Top 5 busiest airports

عدد املســافرين قدوم ومغادرة
Number of passengers handled

عــدد الرحالت قدوم ومغادرة
Number of flights handled
59.75K

9.48M

Top 5 countries traveled

2.37M

3.26M

4.64M

18.29K

15.83K

أعىل  5دول ســفرا ً

عدد املســافرين قدوم ومغادرة
Number of passengers handled

19.42K

إندونيسيا
Indonesia

الهند
India

باكستان
Pakistan

مرص
Egypt

اإلمارات العربية
UAE

البحرين
Bahrain

الهند
India

باكستان
Pakistan

مرص
Egypt

اإلمارات العربية
UAE

إندونيسيا
Indonesia

الهند
India

باكستان
Pakistan

مرص
Egypt

اإلمارات العربية
UAE

البحرين
Bahrain

باكستان
Pakistan

الهند
India

مرص للطريان
Egypt Air

اإلماراتيــة
Emirates

فالي أديــل
Flyadeal

طريان ناس
Nas Air

الخطوط السعودية
Saudia Airlines

فالي دبي
Fly Dubai

مرص للطريان
Egypt Air

فالي أديــل
Flyadeal

طريان ناس
Nas Air

الخطوط السعودية
Saudia Airlines

مرص للطريان
Egypt Air

اإلماراتيــة
Emirates

فالي أديــل
Flyadeal

طريان ناس
Nas Air

إجمايل الرحالت
Total flights

إجمايل املسافرين
Total passengers
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الخطوط السعودية
Saudia Airlines

 103.35مليون

اإلماراتية
Emirates

 212,52ألف

مرص للطريان
Egypt Air

0.51M

0.52M

1.36M

1.82M

3.4K

4.1K

10K

فالي أديــل
Flyadeal
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8.03M

عدد الناقالت
الجوية 126
Total No. of
airlines 126
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مرص
Egypt

إجمايل الرحالت
Total flights

61.8K

16.2K

طريان ناس
Nas Air

 770,32ألف

Top 5 busiest airlines
based on movement

عدد املســافرين حسب الناقل الجوي
Number of passengers per airline

عدد الرحالت حســب الناقل الجوي
Number of flights per airline

الخطوط السعودية
Saudia Airlines

2.3M

2.5M

4.4M

7.5M

13K

28K

1.14M

أكــر  5ناقالت حركة

223K

61K

0.85M

5.21K

5.68K

اإلمارات العربية
UAE

عدد الرحالت حســب الناقل الجوي
Number of flights per airline

17K

13.40K

4.48K

34M

عدد الناقالت
الجوية 117+
Total No. of
airlines

15.62K

1.73M

0.50M

عدد املســافرين حسب الناقل الجوي
Number of passengers per airline

عــدد الرحالت قدوم ومغادرة
Number of flights handled

1.91M

Top 5 countries traveled

49.24K

7.18M

Top 5 busiest airlines
based on movement

%11.7

AHB

%32.6

أكرث  5مطارات حركة

Top 5 busiest airports

أكــر  5ناقالت حركة

%4.6

%6.8

2020 Air Traffic Data for
Saudi Airports

أكرث  5مطارات حركة

أعىل  5دول ســفرا ً

مالمح الحركة الجوية يف
مطارات اململكة خالل عام 2020

%29.9

 25.48مليون
إجمايل املسافرين
Total passengers
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قطاع الطريان

كورونا ..

والهبوط االضطراري لقطاع الطريان

ذاب ذلــك كلــه مــع جائحــة كورونــا فتحولــت األربــاح إىل خســائر وبــدال
مــن تحليــق الطائــرات باتــت قابعــة يف مخابئهــا وأعلنــت األياتــا عقــب
ذلــك عــن تراجــع الحركــة الجويــة بنحــو  %70بخســائر بلغــت  39مليــار
دوالر يف الربــع الثــاين مــن العالــم الحــايل ،ووفــق تقديــرات “أياتــا” فإنــه
قــد يتبخــر  61مليــار دوالر مــن االحتياطيــات النقديــة وفقــدان اآلالف مــن
الوظائــف.
إن توقــف طائــرة واحــدة يعــي أن هنــاك مشــكلة ،فالطائــرات صنعــت
لتحلــق لكــن ثمــة  ٪40مــن طائــرات العالــم تربــض يف مخابئهــا عــى
األرض ..وتغــص بهــا املطــارات ،بــل إن املخاطــر تُحــدث ببــدن الطائــرة
قبــل رشكات الطــران.
األزمــة وضعــت الطــران بــن كماشــتني أحدهــا التوقــف ثــم التع ـ ّرض
لخســائر فادحــة والثــاين املجازفــة واالســتمرار ثــم صنــع بيئــات جديــدة
لهــذا الفــروس.
لقــد تعاملــت بعــض الحكومــات ومنظمــات الطــران بفاعليــة ورسعــة
مســتندة إىل استشــارات الخــراء للحفــاظ عــى املكتســبات ،إال أن
اإلجــراءات املتخــذة يف اململكــة العربيــة الســعودية كانــت األبــرز بشــهادة
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ولتخفيــف اثــار الجائحــة دعمــت الهيئــة قطــاع
الشــحن الجــوي ومنحــت اســتثناء عامــا ً يســمح
بتمديــد فــرات صالحيــة الرتاخيــص والتصديقــات
والشــهادات ألفــراد األطقــم الجويــة واملدربــن
والفاحصــن واملرحلــن الجويــن ومعالجــات
تشــمل املطــارات وخدمــات املالحــة الجويــة
وحامــي تراخيــص صيانــة الطائــرات وصالحيــة
الطائــرات ومــزودي الخدمــات.

مــن جانــب آخــر فــإن العديــد مــن القطاعــات
ســتعاين مــن هــذه الجائحــة فمــن املهــم دعــم
مســارات رؤيــة اململكــة  ٢٠٣٠الــي ركــزت عــى تنويــع
مصــادر الدخــل وتعزيــز الجوانــب االقتصاديــة
ودعــم الفــرص االســتثمارية وبلــورة القطــاع
الســياحي املرتبــط بشــكل مبــارش بقطــاع الطــران
فضــا عــن اســتغالل املوقــع الجغــرايف للمملكــة
بــن القــارات الثــاث وبالتــايل تفعيــل الــدور
اللوجســي للمملكــة واملــي قدمــا يف اســتقطاب
أكــر مــن  ٣٠مليــون معتمــر للنهــوض مجــددا
نحــو تعــاف أرسع للقطــاع ونهضــة أوســع لهــذه
الصناعــة.

مــن املؤســف القــول إن كل هــذه اإلجراءات ال تغين
عــن حقيقــة أن اململكــة أكــر دول الخليــج تأثــرا
يف رشكات الطــران ،ومتوقــع بــطء التعــايف وبــات
علينــا مواجهــة هــذه الحقيقــة املــرة واالجتمــاع
عــى طاولــة املصارحــة والشــفافية التامــة.

إبراهيم الروساء
املتحدث الرسمي ومدير املركز اإلعالمي
لــم يــدر بخلــد األياتــا (االتحــاد الــدويل للنقــل الجــوي) أن تنهــار توقعاتــه
يف غضــون بضعــة أشــهر مــن إعالنــه يف نهايــة ٢٠١٩م بارتفــاع أربــاح
رشكات الطــران بالعالــم لنحــو  ٢٥مليــار دوالر.

األزمــة يحتــاج إىل الكثــر مــن الوقــت والجهــد
والكثــر مــن الدعــم واملســاندة.

وتخفيــف األعبــاء عــن رشكات الطــران مــن
إعفــاءات رضيبيــة ورســوم املطــارات.

الخــراء ألنهــا وضعــت نصــب عينيهــا صحــة اإلنســان أوال بغــض
النظــر عــن أي اعتبــار آخــر.
يف الواقــع نجحــت هــذه اإلجــراءات بفضــل اللــه ثــم
بفضــل الرؤيــة الثاقبــة والرشــيدة لحكومــة اململكــة،
والعمــل املميــز والــدؤوب الــذي قامــت بــه الهيئــة العامــة
للطــران املــدين ومنســوبوها الذيــن كانوا خــط الدفاع
األول يف قطــاع الطــران املــدين ،ونتــج عــن
ذلــك أن مــى الفايــروس بعيــدا
عــن ملعــب الطــران وفــق
التقاريــر الرســمية،
وذلــك بفضــل
األسلوب
التشغييل
الفعّ ــال للقطــاع
إبــان األزمــة الــذي
وضــع يف اعتبــاره الهــدف الصحــي أوال بالرغــم مــن تبعاتــه االقتصاديــة
بالغــة الخطــورة ،حيــث إن اإليقــاف يشــمل أنشــطة املطــارات والعبــور
والخدمــات األرضيــة واســتخدام مــدن املطــارات.

غــي عــن القــول بــطء عــودة املســافرين ملقاعــد
الطائــرة لعــدة أســباب نفســية واقتصاديــة
وســلوكية وســيكون املسافر أكرث حذرا من السفر،
وســيحتاج ألكــر مــن فكــرة أن الســفر صــار آمنــا ،
بــل بحاجــة إىل رؤيــة التغيــرات امللموســة الفعليــة
ويف مقدمتهــا انخفــاض األســعار وإلغــاء الرســوم
عــى تغيــر رحــات املســافرين لحجوزاتهــم ،ولــن
يتحقــق هــذا الغــرض دون دعــم حكومــي مســتمر

مــا يتطلبــه األمــر هــو عــدم الرتكيــز عــى املــردود
املبــارش مــن إيجــارات املناطــق الحــرة أو رســوم
الشــحن واألرضيــات ،بــل البــد أن يكــون الرتكيــز
عــى املــردود غــر املبــارش الــذي ســوف يجنيــه
قطــاع الطــران والتوظيــف وتوطــن الصناعــة،
للعــودة مــرة أخــرى للتحليــق بعــد أن أجــر كورونــا
القطــاع عــى الهبــوط االضطــراري املؤقــت وســيعود
محلقــا متعافيــا بعــون اللــه.

وعــى الرغــم مــن بــذل الهيئــة العامــة للطــران املــدين بالســعودية
جهــودا كبــرا للمحافظــة عــى هــذه املكتســبات مــن خــال تدابــر
تحــاول تحقيــق الحــد األدىن مــن الخســائر ،إال أن التعــايف مــن هــذه
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وممــا يســاعد عــى عــودة الطــران إىل مســتواه
االقتصــادي الســابق هــو فتــح أســواق جديــدة
للتعويــض عــن الفقــد الحاصــل يف األســواق
الســابقة ،والعمــل عــى زيــادة وتــرة اإلنجــاز يف
تحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة  ٢٠٣٠وتحديــدا مــا
يخــص االســتفادة مــن موقــع اململكــة الجغــرايف
ووقوعهــا بــن قــارات العالــم الــذي يخلــق أهميــة
بالغــة يف تكويــن منطقــة لوجســتية عامليــة يأتيهــا
رزقهــا بــكل ســهولة ،إن فعــل ذلــك يفتــح شــهية
الــركات العامليــة املصنعــة الــي ســوف تقــوم
بإنشــاء مســتودعاتها يف املناطــق الحــرة ( free
 ) zonesممــا يجلــب مزيــدا ً مــن رشكات النقــل
العامليــة leg DHL/Fedex/UPS/Kuehne/DB
 ، Schenkerوغريها من عمالقة النقل والشحن.
هــذا الوضــع ســوف يصــب وبشــكل كبــر يف حركــة
الشــحن الجــوي ،باإلضافــة إىل زيــادة حركــة
املســافرين مــن رشيحــة األعمــال.
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Editorial

Safety and prevention
are a top priority at
Saudi airports

the repercussions of the pandemic in

and to take all health and preventive measures,

during the current circumstances. GACA

has also prepared a joint operations room at

will contribute to an economic diversification

the Kingdom through its important, fast

with the aim of ensuring the continuation of

signed up on a set of measures to enhance

the Kingdom’s international airports with the

and increase the gross domestic product. The

and resolute decisions and by imposing

shipping and supply operation. This includes

the safety of civil aviation, this includes a

aim of coordinating between the concerned

domestic airports represent a great importance

strict precautionary measures before the

medical equipment, medicines, foodstuffs, the

general exception that allows extending the

government agencies and uniting efforts in

in the movement of transport between the vast

appearance of any injuries, which included

arrival of necessary goods and products, and

validity periods of licenses, and certificates

receiving the repatriated citizens wishing to

parts of the Kingdom, whose area exceeds two

suspending flights in order to ensure the

the flow of goods to the air cargo terminals at

for aircrew members, trainers, examiners and

return to the Kingdom.

million square kilometers, as these airports

safety of citizens and residents alike.

the Kingdom’s airports in complete safety and

air dispatchers according to certain terms and

security.

conditions that guarantee the achievement of

As the emerging Coronavirus crisis had global

between the cities of the Kingdom and making

a high level of safety. GACA has also worked

impacts on the aviation sector, the pandemic

them faster and safer, and encourage human

The General Authority of Civil Aviation

contribute to facilitating the process of travel

(GACA) has taken many preventive

And with the issuance of the generous approval

on drawing plans to face many challenges

resulted in the cessation of global travel

contact, increases domestic tourism, expand

and health measures during the novel

for the resumption of domestic flights, the

and difficulties in implementing programs for

between countries, which made all countries of

the economy, and support the development in

Coronavirus pandemic, and has applied the

General Authority for Civil Aviation supervised

storing grounded aircrafts and provide technical

the world stand together to work on a unified

all regions through air transport. The Kingdom

highest safety standards in the aviation

the implementation of the systems and

recommendations to ensure compliance with

roadmap that includes a set of standards and

is also working to increase the capacity of its

sector in the Kingdom of Saudi Arabia

regulations by conducting inspection tours at

the continuity of airworthiness requirements.

procedures that have been agreed upon to

airports to accommodate up to 150 million

based on its legislative role, as GACA has

the Kingdom’s airports to ensure the safety

GACA has allowed the use of some aircraft

prepare for the return of the movement of the

passengers annually, and it is also working on

ensured the safety of the operations of

of the operational movement of the airports.

fuselage designated for passengers for cargo

aviation industry after easing the imposed

developing new tourist destinations such as

national and foreign airlines, air navigation

It has inspected the safety of runways and

operations to support the supply chains of

restrictions. This will contributes to a gradual

the future city “Neom” and Qiddiya Cultural

services, airports and ground service

ground passages, airside lighting, aircraft

medicines and medical supplies, as allowed

return to international and domestic travel,

City near Riyadh. This in addition to a number

providers. Moreover, GACA has also applied

guidance panels, and the ground of the aircraft

by the technical solutions issued by aircraft

amid precautionary and strict health measures.

of tourism and entertainment projects in the

Our wise government under the leadership

the highest international standards and

parking bays and many others. This in addition

manufacturers. It also conduct periodic

Meanwhile, according to the International

vicinity of the Red Sea.

of the Custodian of the Two Holy Mosques

was operational readied around the

to follow up and monitor the commitment

inspection visits to ensure the safety and

Civil Aviation Organization (ICAO), by the end

King Salman bin Abdulaziz Al Saud and

clock. Furthermore, GACA has provided

of national air carriers and workers at Saudi

quality of the implementation process.

of 2018, the number of air passengers reached

In conclusion, I do not want fail to pay tribute

His Royal Highness Prince Mohammed

many educational campaigns at Saudi

airports to the imposition of the precautionary

nearly 4.1 billion passengers annually, and this

to all the manpower working in the Kingdom’s

bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown

airports to educate travelers about ways

and preventive measures necessary to ensure

Furthermore, since the wise leadership

number increased with the increase in traffic

airports, national carriers, logistical services,

Prince, Deputy Prime Minister and Minister

and means to prevent the Coronavirus

a safe travel journey that starts from the steps

decision was announced on the repatriating

and the demand for aircrafts in 2019, but these

and our heroes of medical health professionals,

of Defense (may God protect them both)

pandemic. GACA have also conducted many

of the traveler’s home, until he arrives at his

of citizens wishing to return to the homeland

numbers will undoubtedly be lower during this

who through their cooperation and dealing

has been keen on the safety and health

workshops to educate workers in various

intended destination.

(a safe return initiative), GACA has equipped

year 2020, after the emergence of the novel

in the application of precautionary measures

of citizens and residents alike, in light

airports sectors, in cooperation with health

the travel terminals at the Kingdom’s

Coronavirus pandemic.

to limit the repercussions of the Coronavirus

of the novel Coronavirus pandemic. The

observation centers.

By Mr. Abdul Hadi A. Al Mansouri
President of the General Authority
of Civil Aviation

government of the Kingdom of Saudi

And based on the efforts of GACA to develop

international airports, and has worked to

pandemic, according to the best standards, and

and upgrade the civil aviation sector in

schedule flights designated for the initiative.

Despite what the pandemic has caused in the

who have devoted their efforts to the safety of

Arabia has provided and exerted precious

GACA continued its preventive and

partnership with stakeholders and in

This in arrangement and coordination with the

global civil aviation sector, the opportunities

travelers and to facilitate their movement. This

measures in order to mitigate the effects

precautionary efforts by obligating air

accordance with the latest international

national carrier, Saudi Arabian Airlines, taken

in the Kingdom are ample and aviation gains

was a reflection on their dedication to serve

of this pandemic. Furthermore, it has been

cargo companies operating in Saudi

practices, realizing the important role that

into account the continuous coordination

are subject to growth thanks to the presence

this great country of ours.

able to lead this crisis efficiently to limit

airports to the health safety requirements

the authority plays in leading the sector

with the airports of other countries. GACA

of 28 airports throughout the Kingdom. This
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News

GACA announces that its passenger guide has been updated
after allowing international travel for exceptional categories

The General Authority of Civil Aviation

previous protocols formerly applied, most

Meanwhile, GACA also provides sterilizers

traveler’s guide, after the issuance of

via electronic means only, arriving at the

and requires all airport workers and air

(GACA) announced that it updated its

the kind approval, and in accordance to
what was submitted by the competent
authorities in the Kingdom to allow

notably the purchase of airline tickets

airport before their flight departure in

adequate time, taking the passenger’s

temperature at the airport. Meanwhile,

international travel for exceptional

those with temperature above (38)

health protocols for this stage.

to travel. Other procedures include,

categories, which was in line with the

The new controls include, not allowing
non-Saudis to enter the Kingdom’s

territory except after submitting evidence
that they are free from infection with

the novel coronavirus based on a recent

testing by a reliable and approved medical
entity outside the Kingdom, and no more
than 48 hours have passed since the

date of its execution at the moment of

their arrival at the airport. Furthermore,
travelers must adhere to the preventive
health procedures that imposes home

quarantine for those arriving from outside
the Kingdom (for Saudis and non-Saudis),
as per the period determined by the
Health Ministry. This in addition to

downloading and using both “Tetamen”

and “Tawaklna” applications. Meanwhile,
travelers must commit to a full medical

disclosure during the reservation process.

Further, travelers must report if they have
any symptoms of the coronavirus.

This update comes in addition to the

6

degrees Celsius will not be permitted

and during the disembarkation process.

A commitment of full medical disclosure
during the reservation process and one

must report phase any symptoms of the
coronavirus. Moreover, each passenger
is allowed to carry only one piece of

personal belongings inside the plane

cabin, and we highly encourage the use of
electronic payment methods and reduce

the use of banknotes. This in addition to
avoiding close queuing when boarding

the plane and inside the shuttle buses

and boarding bridges. Passengers must
maintain physical and social distancing

between travelers at all stages of travel
and with service providers, by standing
on informational decals placed on the
terminal floor.

measures that the traveler goes through

the steps of their home until reaching

guide is a guiding framework for travelers

a set of procedures and precautionary

during their trip. This in addition to the

ensure a safe travel journey starting from
their intended destination.

protection shields. This in addition to

continuously disinfecting all airports, and
all aircrafts after each journey.

providers for issuing boarding passes and

be worn for the duration of the flight

It is worth noting, that the traveler’s

sterilize hands, wear masks, gloves and

entering the airport, “It is forbidden to

face mask”. Face masks and gloves must

obligations travelers must follow to

crews to conduct a medical examinations,

GACA has also installed glass barriers

travel for those who are not wearing a

at the Kingdom’s airports, and it includes

throughout the kingdom’s 28 airports,

sterilizing one’s hands when entering the
terminal, and wearing a cloth mask when

disinfection.

separating travelers from service

baggage claim. Further, an areas has been

provided for health isolation for suspected
cases. GACA also encourages the use of
electronic payment methods to reduce
dealing with banknotes. Meanwhile,

social distancing of (1.5) meters must
be observed between travelers at all

service providers, restaurants and cafes.

This in addition to a commitment to the

gradual boarding of aircrafts by the service
provider, and ensuring that there is no

close queuing. Passenger bridges, shuttle
buses and medical lifts are disinfected
before and after each use. Inside the

aircraft, all cabin crew and passengers

are obligated to wear masks and gloves

throughout the course of the flight. The
guide also touched on the commitment
of the traveler to dispose of masks and

gloves in the trash bins available at the
airport, further, luggage trolleys must
be placed in the designated area for
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News

Safe Saudi airports

GACA: Field inspection tours monitor

The return of life to the Kingdom’s airports after the issuance of the kind approval for the resumption of domestic flights starting

The General Authority of Civil Aviation (GACA)

measuring waiting times and following up on

on the 31st of May via the national air carriers contributed to enhancing internal air transport in the Kingdom and stimulated all

continues its field inspection follow-up to

the availability of all services that contribute

economic sectors. This include the tourism sector, due to the direct impact of the air transport market on all other sectors and the

provide distinguished services to travelers at

in improving the passenger experience and

growth of the entire economic activity. The General Authority of Civil Aviation (GACA) has been keen to implement all necessary

the Kingdom’s airports. This achieved through

ensuring their mobility with ease and comfort.

compliance of safety and preventive
measures at the Kingdom’s airports

boost the growth of domestic tourism

preventive and health measures within
the airport facilities and in cooperation
with the Ministry of Health. This in

addition to its continuous monitoring
of the commitment of national air

carriers and airport staff in imposing

these precautions to ensure a safe travel
journey that starts at the steps of the

passengers home until the traveler
reaches his intended destination.

And with the vital sectors resuming their
activities in the Kingdom of Saudi Arabia

again, after the stoppage due to the novel
Coronavirus pandemic. GACA seeks to

advance the civil aviation sector in the

Kingdom to play its role effectively and to

augment its participation in strengthening
the national economy. Moreover a

move forward in improving the services
provided by the Kingdom’s airports to
its valued customers. The authority

has gradually increased the number of

flights at the Kingdom’s airports, which

witnessed a great activity in the number
of flights and passengers traffic during

the resumption of domestic flights, as the
number of domestic flights reached more

than (20) thousand flights.

The Kingdom’s airports network

contributed to the promotion of domestic

tourism and economic and developmental
growth in all regions of the Kingdom.

The area of the Kingdom, which covers
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more than two million square kilometers,
where the Saudi’s airports network

was able to link the various parts of the
country. Furthermore, the geographical

distribution of Saudi airports contributed
to the development of domestic tourism
and to the diversity of tourism options

for citizens. This is due to the presence

of four main international airports (King
Khalid International Airport in Riyadh,

King Abdulaziz International Airport in

Jeddah, King Fahd International Airport
in Dammam, and Prince Mohammed

bin Abdulaziz International Airport in

Madinah). This in addition to airports

scattered in all regions of the Kingdom,
including (5) Airports in the central

airports group, which includes, (Prince

Naif Airport in Al-Qassim, Al-Ahsa Airport,
Qaisumah Airport, Wadi Al-Dawasir

Airport and Dawadmi Airport), and (6)

Airports in the Western Airports group
(Yanbu Airport, Taif Airport, Al-Baha

Airport, Prince Abdelmajeed Airport in

Al Ula, Al Wajh Airport, Rabigh Airport).
Furthermore, there are (8) airports

belonging to the northern airports group

that includes, (Hail Airport, Al-Jouf Airport,
Prince Sultan Airport in Tabuk, Arar

Airport, Rafha Airport, Qurayyat Airport
and Turaif Airport and Neom Airport).

Moreover, there are (5) airports in the
southern regions (Abha Airport King

Abdullah Airport in Jazan, Najran Airport,

the formation of specialized field teams that
supervise and monitor the quality of services

In light of the Coronavirus pandemic, field

for travelers at airports, and through these

work teams supervised the quality of services

tours, GACA aims to monitor observations

provided to travelers, and followed up and

related to the quality of services inside

monitored the commitment of national air

the travel terminals and address them in

carriers and workers at Saudi airports to impose

cooperation with the relevant authorities.

the application of instructions, precautionary

It also monitors the implementation of the

and preventive measures necessary according

precautionary measures necessary to prevent

to the guidelines for operating airports.

the spread of the Novel Coronavirus. GACA

Furthermore, to ensure the provision of

It is worth noting, that GACA has

seeks through its monitoring and follow up of

sterilizers and the application of social

its continuous inspection field trips to ensure

distancing measures and other preventive

all measures and procedures to ensure

a safe travel trip and to provide the highest

measures that guarantee the safety of travelers

quality standards at Saudi airports.

and ensure a safe travel journey that starts

All these (28) airports facilitate travel
between cities around the Kingdom
and make it faster and safer and

encourage human communication, as

they drive economic growth and support
development in all regions around the
kingdom.

harnessed all of its capabilities and taken
a safe travel journey for travellers. It

has scheduled flights, where the time
periods between flights are not less

than 3 hours until the terminals and

from the steps of their home until the traveler
The field inspection work teams are present

arrives at his intended destination.

in the airport lounges around the clock to
monitor performance indicators and evaluate

It is worth noting, that the field inspection

the services provided during the seasons

teams at GACA work to monitor the most

that witness an increase in the number of

prominent observations through field trips,

travelers, such as the holiday seasons and

and share reports with the relevant authorities

the Hajj season. GACA has applied several

to do the necessary corrections on a timely

precise standards to improve passenger’s

manner. This in addition to preparing periodic

also provided sterilizers in every parts of

experience throughout the Kingdom’s (28)

reports on the level of customer satisfaction

the airports, in addition to sterilizing the

airports. It supervises the implementation of

and their observations on the services provided

airports continuously “every 3 hours”,

precautionary and preventive measures. This

to them at Saudi airports. All this efforts comes

and constantly cleaning the aircraft after

in addition to providing excellent services

in light of the steps taken by GACA, aiming

to travelers with high quality by monitoring

to develop the air transport system in the

travel points at Saudi airports and by

Kingdom, in order to to play its role effectively.

equipment are sterilized. Furthermore,
GACA obligated all airport and flight

crew personnel to sterilize and wear

masks and face shields and they were

subjected to health examination. GACA

each flight, as the Kingdom is working
to increase the capacity of its airports

Moreover to improve the passenger experience
as one of its priorities, and by improving the
level of services provided to travelers, based on
GACA’s supervisory role over the civil aviation
sector in the Kingdom.

to cope with the development of new

tourist destinations. Destinations, such
as the city of the future “NEOM” And

the cultural city of Al-Qidiya, near Riyadh,
in addition to a number of tourism and

entertainment projects in the vicinity of
the Red Sea.

Bisha Airport and Sharurah Airport).
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The Aquarium is a unique environmental
masterpiece in the heart of the new Founder’s
airport
that serve it operationally, to acquire a large

Airport, which is the largest of its kind in the

Abdulaziz International Airport, Terminal (1),

share of air and transit traffic, and to become

world of any airport includes a group of coral

is a qualitative leap for air transport system

a hub airport that connects East and West.

reefs and rare fish that are characteristic to

in the Kingdom. The Founder’s airport, with

It was taken into account in the design of

the Red Sea, and the water of the fish tank is

its new look and unique design, is classified

the airport that is inspired by contemplation

similar to the real sea water and this simulation

as the most important air port at the regional

and simulation of a trip from the earth to the

is formed after adding a special salt supported

level, gaining that importance from the cities

moon, the reflection of this breathtaking idea

by chemicals to the water. The height of the

The start of operation of the new King

of Makkah and Jeddah. An Islamic, economic

of magnificence and beauty on all elements

basin is (14) linear meters and a diameter of

and touristic value. The new airport also

of the project, specifically the huge travel

up to (10) linear meters, while the capacity of

contributes to transforming the Kingdom into

terminals. The terminals total area extends to

the basin is one million liters of water, and the

centers of attraction for investment through

(810) thousand square meters. The panoramic

glass wall of the water basin has been made

the promotion and development of logistical

view of the environment-friendly airport is

with a thickness of (300) mm, consisting of

services, which is in line with the goals of the

achieved by creating an aquarium connecting

ten pieces, each of which weighs up to (12)

Kingdom’s Vision 2030 aimed at achieving

the huge airport with the marine environment

thousand kg, while the coral reefs were made

sustainable economic development.

of the bride of the Red Sea. The center of this

of silicon and latex, which represent the real

aquarium is the beating heart of Terminal

coral of the Red Sea. The Aquarium for at the

In this regard, the General Authority for

1, which acts as a link between the travel

Founder’s Airport was provided with a lighting

Civil Aviation (GACA) was keen to have King

terminal complex, the multi-storey car park

system that simulates the normal day’s cycle

Abdulaziz International Airport be among

building, and the train and metro station.

and is controlled automatically using (16)

the largest airports in the Middle East and
Asia region, and to include many facilities

halogen lamps for day lighting, moreover,
The aquarium at King Abdulaziz International

there’re (10) LED lights for night lighting that
simulate moonlight.
The Aquarium at King Abdulaziz International
Airport contains about (2000) marine
organisms, and it includes (65) of the most
famous types of Red Sea fish, most notably
(sharks, mammoth, trigger, mono, and trifalli).
A specialized diver maintains the aquarium and
feeds the fish twice a day, and some specific
fish are directly fed. There’re (3) quarantine
systems, which are used to isolate new fish
in independent ponds to adapt to their new
environment, so that their safety is ensured
before entering the water basin at the bottom
of which there are (4) different tanks to rotate
and for the maintenance and processing of
sea water before use, which contributes to
reducing the consumption of used sea water.

10
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Let’s talk about Carbon Emissions
airplanes release emissions while they are

from international flights by offsetting the

idling at the gate, while they taxi, in their

projected increase in emissions.

GACA is organizing an Arab Virtual Symposium
Together, we shall comeback

ascent descent through the air, and during

Danah Osama Alkurdi

Global aviation carbon emissions account for
3% of the world’s emissions, and it is projected
to increase to 5% in the next 30 years. It may
sound like a small number, but it makes a big
difference in the grand scheme of things and to
the health of our planet and our citizens. The
international aviation community, including
Saudi Arabia, has been looking into solutions
to mitigate the emissions increase for many
years now.
These emissions come from multiple sources
in our industry. Starting with fuel use from
international and domestic flights. Generally,

their journey. Airlines provide their airplanes

The airlines of Saudi Arabia and GACA have

with great volumes of fuel that get consumed

begun implementing CORSIA since the

in these flights creating tons of carbon

beginning of 2019 and are working hard on

emissions. Airports are another source.

it. The program entails defining a baseline

Consider an airport as a smaller version of a

of our emissions from international flights.

city. There are different facilities and service

Any increase in that baseline will be offset

activities that consume fuel and produce CO2

with emissions savings or credits from other

emissions. From water treatment plants, to

industries thus our net total emissions increase

waste management transportation, terminal

in the next 15 years should be zero. We are also

activities, and ground service equipment.

working on optimizing fuel use in our flights

The Saudi General Authority of Civil Aviation

President of GACA, Mr. Abdulhadi bin Ahmed

of the most important efforts made by member

(GACA) was organized , a virtual symposium

Al Mansouri, with the participation of heads

countries and regional and international

entitled “Together, we shall comeback “,

of Arab countries civil aviation authorities

organizations throughout the pandemic.

with the participation of member states of

and the heads of international and regional

the Arab Civil Aviation Organization (ACAO)

organizations and federations, and companies

The symposium was also discuss the most

and a number of regional and international

concerned with the civil aviation sector in the

prominent challenges and difficulties faced by

new technology.

organizations and unions. The symposium

Kingdom of Saudi Arabia, such as national air

the civil aviation sector in the region and the

aims to review the effects of the Coronavirus

carriers and the air navigation company.

world as a result of the Coronavirus pandemic,

reduction plans, and we have started with

We are at the beginning of this effort initiative

pandemic on the civil aviation sector in the

international flights. The CORSIA program,

and we will continue our efforts in all areas of

short for Carbon Offsetting and Reduction

the aviation industry so we can contribute to

Scheme for International Aviation, has been

protecting our air, water, and the health of our

years in the making. It provides a roadmap for

citizens as God has commanded us to.

with operational improvements and adopting
Civil Aviation Authorities around the world have
been working for years on providing possible

all countries to reduce their CO2 emissions

and seek to exchange ideas about the recovery

region, and to develop visualizations and

The virtual symposium was put forward the

phase of the civil aviation industry. Moreover,

plans regarding the recovery phase of the civil

great efforts made by the Kingdom during the

it was discussed ways to overcome the effects

aviation industry.

Coronavirus pandemic and the precautionary

of the pandemic that resulted in interruption of

measures taken by GACA to ensure a safe travel

travel between countries around the world.

The symposium was be inaugurated by the

in Saudi airports. The symposium was reviewed

GACA obtains ISO certification in information
security and business continuity
The General Authority of Civil Aviation (GACA)
has obtained an international ISO certification
in Information Security Management
System (ISO 27001), and Business Continuity
Management System (ISO 22301), for both
Security Operations Center and Network
Operations Center. This after applying all
international standards to enhance the level of
cybersecurity and ensure business continuity.
This comes within the framework of the
continuous efforts made by GACA to achieve
a secure cyber environment that supports
aviation with reliable technical systems and
services in line with GACA’s vision to achieve a
safe atmosphere in accordance with the most
accurate global safety standards. Furthermore,

12
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to build a modern airport system with
advanced services.
It is worth noting that GACA enjoys a great and
continuous support from the Custodian of the
Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz
Al Saud and His Royal Highness Prince
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Crown
Prince, Deputy Prime Minister and Minister of
Defense (may God protect them both). This
qualitative achievement is an extension of
GACA’s vision to raise the level of performance
in a manner befitting the Kingdom’s standing
and our rational leadership ambition, and it
goes in line with the goals of the Kingdom’s
vision 2030.
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Chief Executive Officer

The optimum exam must yield results
within seconds and has an error rate
not exceeding 01%, to determine those
with positive virus results, in order
to prevent them from traveling, as an
internationally acceptable alternative to
the requirement of the health quarantine
for a period ranging from 7 to 14 days
in the destination country. This is
considered a real obstacle that prevents
stimulating the demand for flights, so that
the optimal use of aircraft fleets and thus
achieve fair financial returns by airlines
and airports.

The year 2020 faces a challenge that
carries between its folds, as it stands
alone and with full force between the rise
of airlines and airports from its sudden
and forced slumber, an occurrence that
the air transport industry has not faced
throughout its history spanning a hundred
years, and between the continued
suspension of regular commercial
passengers operations. It is the novel
Coronavirus (COVID-19), which as we
speak and as I finish writing this article,
no vaccine has been discovered as of yet,
or a final treatment for this disease.
This matter complicates a bit further,
as for the failure to reach a rapid and
accurate test to detect the virus for those
wishing to travel inside the airports and
immediately before boarding the plane.

And despite that the ongoing coronavirus
pandemic (COVID-19) is under the
complete control of the health and
security agencies in the first place. The
components of the air transport industry
can only complies. The spirit of initiative
and creativity in finding solutions
remains a hallmark of the transportation
industry since its inception. The industry
represented in its local, regional and
international bodies will continue to work
with sovereign specialists who continue
to work tirelessly to accelerate the pace
to reach a successful solutions and come
to an agreement on alternative measures
that will enable them to return to the
operation of their flights and airports
naturally without affecting the health and
safety aspects of their clients, which has
been the trademark of the air transport
industry that made it distinguished and

Abdulmohsen Jonaid
SaudiGulf Airlines

constantly making strenuous efforts to
upgrade year after year.
Modern technology and the spirit of
innovation will provide a fertile ground
from which ingenious solutions will
come out to deal with the negative
effects of this pandemic, specifically
in the departure facilities at airports,
which represent the bottleneck and the
point of control on which the rest of the
passenger experience phases are based
upon. Meanwhile, incase the medical
profession doesn’t come up with a vaccine
for the COVID-19, and in light of the
expected effects of the pandemic on the
sector, it will be very important to adopt
new technical methods for activities and
procedures for the completion of travel
and boarding procedures resulting in the
following:
* Total integration of the automation
of the check-in platform procedures,
which will allow passengers to finish
the self-service procedure, enabling for
an adequate social distancing and in
succession. The procedures will start
with a new preliminary medical checkup and ending with the luggage claim,
then passengers head toward the
sterile departure area in security and
health through electronic paths leading
to the final medical examination area.
Passengers are then boarded into their
intended planes, all this is recorded

in an embedded electronic log and
the result for each passenger are then
sent automatically and instantly to the
relevant sovereign authorities at the
next destination airport before the plane
takes off with a standard time period
determined by the ICAO, as an example.
And until a safe and reliable vaccine for
the novel coronavirus is found, there is no
alternative but one of two things:
* The first option: For the States to
continue to enforce a quarantine on
passengers immediately upon their arrival
for different periods before allowing them
to enter the final destination cities. Of
course, this is unacceptable and does not
help the air transport industry recover
quickly, as this measure will lead to a
reluctance to travel as well as create
enormous pressure on the quarantine
facilities, and would create bottleneck
that will slow the growing number of
travelers and prevent it from returning
to the level it was before the pandemic
started.
* The second option: An international
consensus on a method for a rapid and
accurate medical testing of the virus
through which travelers are examined
before they board the aircraft and thus
identifying the virus carriers amongst
the passengers and prevent them from
reaching the fuselage. Subsequently, the
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final manifest data of the passengers who
will be transported by the plane and the
results of their medical examinations is
sent to the destination airport, where
passengers are allowed to enter without
the need for the quarantine period. This
would enable airlines to turn a blind eye
to the strategy of social distancing within
the craft and thus operate flights at fair
payloads and profitable revenues.
In short, the urgent need to reach
a consensus on a technical medical
solution that ensures the detection of
the presence of the novel coronavirus in
a fast and reliable manner, its result is
recorded electronically without human
intervention and sent simultaneously
and electronically to all sites inside the
airports and to the competent authorities
at the destination airport. And since this
required technology will depend mainly on
digital communication, ultra-accurate and
fast, the outlook must be optimistic as
the fifth-generation technology services
were launched as well as development
and application leaps that have been
made in the field of the Internet of
Things, blockchain, artificial intelligence
and robotics, which will all greatly help
in designing and developing solutions
Required for implementation in record
time if a sufficient desire is available to
the beneficiaries of this technological
development.
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economies and jobs. And in a region

where aviation is a key pillar of many

nations’ economies the effect is much
worse.

Airlines in the Middle East are forecast

to lose $24 billion in passenger revenue
compared to 2019. In the Saudi market

Muhammad Ali Albakri
Q&A – KSA

specifically, we estimate that revenues

generated by airlines will fall by $7.2 billion

in 2020, 35% below 2019 levels. That puts

at risk nearly 287,500 Saudi jobs and $17.9
What are IATA efforts regionally and in
the Kingdom?

Airlines in the Middle East continue to

be battered by the impact of COVID-19.
Passenger traffic has all but ground

to a halt and revenue streams have

evaporated. The collapse of air transport

is having devastating effects on countries’

billion of Saudi’s GDP, which is generated

by aviation directly and aviation-related
tourism.

Securing direct financial support for

airlines to help maintain jobs and ensure
airlines can remain viable businesses is
critical.

How do you see the Kingdom’s

support for the air transport sector?
Saudi Arabia has announced financial

relief measures in excess of $32 billion
for sectors affected by COVID-19, but

not specifically for aviation. Given the
industry’s role in social and economic
development as well as achieving the

Kingdom’s Vision 2030, it is important

the government prioritizes aviation and
provide urgent financial relief.

Without a viable air transport sector,
we can expect a slow and painful

economic recovery. Before the crisis,
Saudi Arabia was moving at full

speed and achieving tangible results
in modernization, infrastructure

development and economic growth.

Fully supporting aviation now means a
stronger recovery for the Kingdom.

I would like to acknowledge and thank the
Saudi Government for providing support

the restart of aviation safely. A layered

slot use rules for the summer season and

with security. It’s the way forward for

for air transport by suspending the airport
extending licenses and certifications for
crew, trainers and examiners. However,

biosecurity as well.

IATA has published a ‘Biosecurity Roadmap

relief measures; direct financial support

a proposal for a layering of temporary

to passenger and cargo carriers, financial
relief on airport and air traffic control

(ATC) charges and taxes and a reduction,

waiver or deferral of government-imposed
taxes and fees.

As a result of the Coronavirus, what

are the developments expected to be

implemented following this pandemic in

terms of the nature and manner of travel
at the airports and in the airplanes?
There is no single measure that will

reduce risk and enable the safe re-start

of flying. But a layering of measures that

can be globally implemented and mutually
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approach has worked with safety and

we ask the government to build on this
and to consider the following financial
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for Restarting Aviation’ which outlines
biosecurity measures. The Roadmap
aims to provide the confidence that

governments will need to enable the reopening of borders to passenger travel;
and the confidence that travelers will
need to return to flying.

Examples of these layered bio-security
measures include:

• Temperature screening by trained

government staff at entry points to
the terminal building

• Physical distancing through all

passenger processes, including queue

management

• Use of face coverings for passengers

and masks for staff in line with local
regulations

• Self-service options for check-in as
much as possible to reduce contact
points and queues

• Efficient boarding made a priority
with re-designed gate areas,

congestion-reducing boarding
priorities, and hand luggage
limitations

• Cleaning and sanitization of

high touch areas in line with local
regulations

• Simplified cabin service and

pre-packaged catering to reduce

interaction between passengers and
crew

• Reduced congregation of passengers
in the cabin, for example by

prohibiting queues for washrooms

• Enhanced and more frequent deep
cleaning of the cabin

These temporary measures will deliver
a sensible framework for restarting
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aviation while protecting public health.

extension to completing recurrent

Looking forward our attention is now on

Extensive cost cutting measures are

Our ask is that airlines, which are

markets, air travel recovery in 2020/

all states apply these guidelines in a

to retain licenses and certifications that

the COVID-19 Aviation Recovery Task Force

carriers to mitigate the financial impact

given urgent consideration. This will help

forecasts pointing toward a strong

way. Local deviations and exceptions will

mechanics, flight attendants, dispatchers

But it will be absolutely essential that
harmonized and mutually recognized

damage public confidence and make it

harder to restart the industry and operate
effectively. This would be harmful to

public health and the economic recovery.
What has IATA provided to air transport
companies around the world and in the
Kingdom in particular?

Throughout the crisis IATA has been

working hard to provide support for the
air transport industry. Our support cuts
across three main areas. The first is

securing financial relief for the industry.
We have been pushing Governments

hard for support and to date have helped
secure financial aid worth USD 123bn.

This aid, which has come in a variety of

forms including loans, wage subsidies and
equity financing is helping to keep the

industry on life support. Unfortunately,
the support is very unevenly spread by
region. While relief in North America

and Europe has reached 25% and 15%

of airlines’ 2019 operating revenues

respectively, in AME it is only 1%. We

are still optimistic however, that more

Government support will be provided for
air transport in this region.

The second area IATA has been focused
on is securing operational relief for

airlines. We have been engaging with
governments to agree to provide an
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training and qualification requirements

the restart of the industry. IATA is part of

being implemented by the region’s

would otherwise have expired for pilots,

(CART) of the International Civil Aviation

of COVID-19. However, due to flight bans

and civil aviation instructors, among

developing the global standards needed

travel restrictions, airlines’ revenues are

others. We have also been working

successfully with aviation regulators

Organization (ICAO) which is tasked with
for the safe re-start of aviation.

worldwide to suspend the rules governing

We have a short time to reach agreement

due to the impact of COVID-19 (the

reconnecting the world and to firmly

use of airport slots for the 2020 season,

Coronavirus).

The third area of focus for IATA during

the COVID-19 crisis has been providing

the industry with the latest operational
and regulatory guidance in relation to
COVID-19. Initiatives include:

• IATA Tactical Operations Portal

(ITOP) - providing information and

on the initial standards to support safely
establish that global standards are

essential to success. This will change as

technology and medical science advances.
The vital element is coordination. If
we don’t take these first steps in a

harmonized way, we will spend many
painful years recovering ground that
should not have been lost.

an advisory service to notify aviation

There are declines in revenues that may

news, directives, and developments

due to the outbreak of the Coronavirus

stakeholders about critical updates,
related to COVID-19

• Air Cargo COVID-19 Action Page providing information covering all

aspects of regulatory and operational

be witnessed by the aviation sector
pandemic, what is the role of IATA

is taking to implement the needed
solutions and measures?

information related to air cargo

IATA has appealed to governments across

Impact Portal - containing up to

to airlines as they fight for survival due to

• IATA TACT COVID-19 Operational
date information on airlines’ air cargo
operations status to help ensure
shipper access to capacity

• IATA Quick reference for ground
handling during COVID-19 –

providing a reference guide for

ground handling during the COVID-19
outbreak

the word to provide emergency support

the evaporation of air travel demand as a
result of the COVID-19 crisis. The scale of
the current industry crisis is much worse
and far more widespread than 9/11, SARS

or the 2008 Global Financial Crisis. Airlines

are fighting for survival. Millions of jobs
are at stake.

as well as international and regional

essential to all modern economies, are

keep them alive and ensure airline staff –

and people working in allied sectors - have
jobs to come back to at the end of the

plummeting—outstripping the scope of

crisis. It will enable global supply chains

measures. With average cash reserves

connectivity that tourism and trade will

even the most drastic cost containment
of approximately two months in the

region, airlines are facing a liquidity and
existential crisis. Support measures are

to continue functioning and provide the
depend on if they are to contribute to

rapid post-pandemic economic growth.

urgently needed.

What is the economic impact that the

IATA has proposed a number of options for

transport sector in the region?

governments to consider. They include:

Coronavirus pandemic had on the air

21 will be limited. This is despite most
economic rebound late this year and
during 2021. Based on this model,

in 2021 we expect global passenger

demand (measured in revenue passenger
kilometers, RPKs) to be 24% below 2019

levels and 32% lower than IATA’s October
2019 Air Passenger forecast for 2021

and we don’t expect 2019 levels to be
exceeded until 2023. As international

markets open and economies recover,

there will be further growth in air travel

from the 2020 low point. But even by 2025
we would expect global RPKs to be 10%

•	 Direct financial support to passenger

COVID-19 has devastated the air transport

for reduced revenues and liquidity

is expected to plummet by 51% compared

If economies open more slowly and

Middle East is expected to reach US$24

restrictions, with lockdowns extending

and cargo carriers to compensate
attributable to travel restrictions
imposed as a result of COVID-19;

•	 Loans, loan guarantees and support
for the corporate bond market by

governments or central banks. The
corporate bond market is a vital

source of finance, but the eligibility

sector in the region. Full-year 2020 traffic
to 2019. Revenue losses by carriers in the
billion and job losses in aviation and

related industries could reach 1.2 million.
That is half of the region’s 2.4 million
aviation-related employment.

of corporate bonds for central bank

What is your expectations for the return

guaranteed by governments to

in the Middle East in particular and the

support needs to be extended and

provide access for a wider range of
companies.

•	 Tax relief: Rebates on payroll taxes
paid to date in 2020 and/or an

extension of payment terms for the

rest of 2020, along with a temporary
waiver of ticket taxes and other
Government-imposed levies.

of passenger traffic to its normal level
world in general?

The damage to air travel from COVID-19

extends into the medium-term, with longhaul / international travel being the most

lower than the previous forecast.

governments take longer to relax travel
into Q3, possibly due to a second wave

of the virus, this would further delay the
recovery of air travel. In this case, global

RPKs in 2021 could be 34% lower than 2019
levels and 41% below our previous forecast
for 2021.

These scenarios extend to all markets.
The impacts of the crisis on long-haul

travel will be much more severe and of a

longer duration than what is expected in
domestic markets.

severely impacted.

In the best-case scenario, if domestic

markets open in Q3, followed by a much
slower phased opening of international
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Reports

Coronavirus and

the emergency landing of the
aviation sector
world’s planes lying in their bunkers on

Although the General Authority of Civil

included airports, air navigation services,

and behavioral reasons. Travelers will be

them, with risks occurring to aircrafts

has made great efforts to preserve

aircraft validity, and service providers.

will need more reassurance that travel

the ground, and airports are filled with
fuselage. The crisis put the airliners

between two precautious situations,
one of which is to stop all together,

and suffer heavy losses and the second
option, is to risk it and continue flying,

Ibrahim Alrosa
GACA official spokesman & Media
Center Manager

then create new environments for this
virus. Some governments and aviation

organizations have dealt effectively and
swiftly, based on expert consultations,
to preserve the gains made. However,

the measures taken in the Kingdom of
The International Air Transport

Saudi Arabia were the most prominent

its expectations would collapse within a

put the value of human health first,

2019 that the profits of airlines around the

fact, these measures succeeded thanks

All this melted away with the Coronavirus

the Kingdom’s government, and the

and instead of planes soaring in the sky,

the General Authority for Civil Aviation

Aviation in the Kingdom of Saudi Arabia
these gains through measures that try

aircraft maintenance license holders,

to mitigate the losses, recovering from

It is regrettable to say that all these

effort and a lot of support. Meanwhile,

that the Kingdom is the most affected

this crisis requires a lot of time and

to mitigate the effects of the pandemic,

GACA supported the air cargo sector and
granted a general exception allowing
for extensions of validity periods for

licenses, certifications, certificates for

aircrew members, trainers, examiners,

air dispatchers. Moreover, remedies that

measures do not dispense with the fact
country in the Gulf region in terms of

airlines, and that recovery is expected to

be slow. We have to face this bitter reality
and be frank and completely transparent.
It goes without saying that passengers
are coming back slowly for several

reasons, be it, psychological, economic

more cautious about traveling, and they

the Kingdom’s geographical location and

has become safe, but they need to see

world, which creates great importance

actual tangible changes, foremost of

which is low prices and cancellation of

fees for changing flights reservations. This
will not be achieved without continuous
government support and reducing the

burden on airlines from tax exemptions

and airport fees. On the other hand, many
sectors will suffer from this pandemic,

so it is important to support the paths
of the Kingdom’s 2030 vision, which

pandemic, and profits turned into losses,

distinguished and tireless work done by

they lay in their hideouts. Meanwhile,

(GACA) and its employees who were the

by about 70%, with losses amounting to

sector. As a result, the virus bypassed the

year, and according to IATA estimates, 61

to official reports. This is due in part

evaporate and thousands of job losses.

during the crisis, which took into account

The things that will help aviation return

Let’s look at things from this perspective,

very serious economic consequences, as

new markets to compensate for the loss

that there is a problem. Airplanes are

transit, ground services and the use of

if one single plane stop flying, it means

the suspension covered airport activities,

meant to fly, but there are 40% of the

airport cities.
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and energizing the tourism sector,

sector. Furthermore, efforts need to be
exerted on exploiting the Kingdom’s
geographical location between the

three continents and thus activating

the Kingdom’s logistical role and moving

forward in attracting more than 30 million
Umrah seekers to rise again towards a

faster recovery of the sector and a wider
renaissance of the industry.

the individual health first, despite the

warehouses in free zones, thus bringing

in more global transportation companies,
such as DHL / Fedex / UPS / Kuehne /
DB Schenker, and other giants of the
transportation and freight world.

or freight and floor fees, rather the focus

to the insightful and rational vision of

billion dollars of cash reserves may have

manufacturers who will establish their

which is directly related to the aviation

world had increased to about $25 billion.

to the effective operation of the sector

Doing so opens the appetite of global

travelers. What it takes is not to focus on

regardless of any other consideration. In

$39 billion in the second quarter of this

that can easily make their livelihood.

supporting investment opportunities,

income, enhancing economic aspects,

few months of announcing at the end of

playing field of aviation sector, according

in the formation of a global logistics area

This situation will greatly affect air freight

with testimony of experts, because they

IATA announced a decrease in air traffic

its location among the continents of the

is focused on diversifying sources of

Association (IATA) did not anticipate that

first line of defense in the civil aviation

specifically with regard to benefiting from

traffic, in addition to visiting business

the direct returns from free zone rents,

must be on the indirect returns that the

aviation sector, employment and industry
resettlement will gain. Thus to return
again to flight after Coronavirus had

forced the whole sector into a temporary

emergency landing, the sector will return
to its previous glory flying the friendly
skies, with Allah’s help.

to its previous economic level is to open
in previous ones, and to work to increase

the pace of achievements by achieving the
goals of the Kingdom’s 2030 vision. This
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