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هيئة الطيران المدني في مواجهة كوفيد19-

بأقالم موظفي
هيئة الطيران المدني

أروى بنت ناصر الخيارية
أخصائية إعالم

علمتني 2020

جديدا
واقعــا
إن جائحــة كورونــا فرضت
ً
ً
علــى حركــة الطيــران فــي العالــم؛ إذ
تزايــدت اتجاهــات إغــاق الحــدود ووقف
حركــة النقــل الجــوي للحــد مــن انتشــار
الفيــروس ،ويعــد قطــاع النقــل الجــوي
أكثــر القطاعــات تضــر ًرا مــن جائحــة
فيــروس كورونــا المســتجد؛ حيــث
قامــت العديــد مــن الــدول بإيقــاف
ً
خوفــا
الطيــران للــدول الموبــوءة وذلــك
ّ
تفشــي الفيــروس.
مــن اســتمرار
وتجاو ًبــا مــع ذلــك أطلقــت هيئــة
الطيــران المدنــي حزمــة مــن االجــراءات
االســتثنائية للمحافظــة علــى ســامة
واســتدامة أنشــطة قطــاع الطيــران
فــي الســلطنة وتنظيمــه فــي مواجهــة
التحــدي غيــر المســبوق الــذي يشــهده
القطــاع فــي الســلطنة والعالــم والــذي
اســتدعى األمــر إلــى اتخــاذ ســلطات
الطيــران المدنــي فــي دول العالــم
ومــن ضمنهــا الســلطنة اجــراءات

 2020يسجل أعلى عدد
ضحايا حوادث الطيران
رغم تراجع الرحالت
كشــفت شــركة استشــارات هولنديــة
أن عــدد قتلــى حــوادث الطيــران
التجــاري الكبيــرة فــي  2020زاد
فــردا بأنحــاء العالــم
مســج ًلا 299
ً
حتــى مــع تراجــع عــدد الحــوادث
بأكثــر مــن  %50نتيجــة جائحــة
فيــروس كورونــا.
وذكــرت شــركة «تــو ســيفينتي»
الستشــارات الطيــران أنهــا ســجلت
 40حادثــة مرتبطــة بطائــرات ركاب
تجاريــة كبيــرة فــي  ،2020خمــس
منهــا مميتــة ممــا خلــف  299قتيــا.
ووقعــت  86حادثــة فــي  ،2019ثمــان
منهــا فتاكــة ممــا أودى بحيــاة 257
شــخصا .

دائرة اإلعالم والتواصل
إدارة التخطيط اإلستراتيجي
CAA 2021

صارمــة إليقــاف شــبه تــام فــي أنشــطة
النقــل الجــوي لمواجهــة تفشــي الوبــاء؛
ممــا نتــج عــن ذلــك آثــار اقتصاديــة أثــرت
علــى القطــاع.
وخــال الفتــرة مــن األول مــن أبريــل
الماضــي إلــى نهايــة أغســطس 2020م
 ،بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات الجويــة
القادمــة والمغــادرة ( )3882رحلــة جويــة،
نقلــت مــا يربــو ( )680,000مســافر
و( )20,611طــن مــن البضائــع.

جائحــة فيــروس كورونــا ()19-Covid؛
فقــد تــم تشــكيل فريــق فنــي مشــترك
برئاســة هيئــة الطيــران المدنــي وعضويــة
وزارة الصحــة وشــرطة عمــان الســلطانية
وشــركات قطــاع الطيــران فــي الســلطنة
(المجموعــة العمانيــة للطيــران ،مطــارات
عمــان ،الطيــران العمانــي ،العمانيــة
لخدمــات الطيــران ،طيــران الســام،
طيــران الشــرقية)؛ لتوضيــح االجــراءات
المتخــذة لالســتعداد والجاهزيــة للعــودة
التدريجيــة لقطــاع الطيــران المدنــي
والتواريــخ المســتهدفة للتشــغيل
الداخلــي والخارجــي.

وأدار مركــز مســقط للمراقبــة الجويــة
( )58,751رحلــة جويــة عبــر المجــال
مفتوحــا
الجــوي العمانــي الــذي ظــل
ً
باســتمرار أمــام رحــات الطيــران الدوليــة كمــا أصــدرت الهيئــة الدليــل اإلرشــادي
للمســافر والذي يتضمن كافــة التعليمات
العابــرة.
واإلرشــادات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل
وفــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا هيئــة المســافرين المغادريــن والقادميــن إلــى
الطيــران المدنــي للعمــل علــى تعافــي الســلطنة وفــي المطــار ،وهــو متــاح فــي
قطــاع الطيــران وإعــادة فتــح الحركــة الموقــع اإللكترونــي الرســمي للهيئــة.
الجويــة بمطــارات الســلطنة فــي ظــل

الخطوط الجوية السنغافورية تطلق
»جواز سفر كوفيد«19-
أصبحــت الخطــوط الجويــة الســنغافورية أول شــركة طيــران كبــرى تقــدم
شــهادة رقميــة تســتخدم للتحقــق مــن نتائــج اختبــار «كوفيــد »19-للــركاب
وحالــة التطعيــم ،فيمــا وصفتــه بأنــه الوضــع الطبيعــي الجديــد للســفر.
«جزءا
وقالــت شــركة الطيران إن اختبــارات «كوفيــد »19-والتطعيمات ســتكون
ً
ال يتجــزأ» مــن الســفر الجــوي ،وأن الشــهادات كانــت طريقــة مثاليــة «للتحقــق
بالمعــرف
مــن صحــة بيانــات االعتمــاد الصحيــة للراكــب» .وأشــادت الشــركة
ّ
الجديــد باعتبــاره وســيلة الســتخدام التقنيــات الرقميــة لخلــق «تجربــة أكثــر
سالســة» للعمــاء.

هــا نحــن نبــدأ العــام الجديــد 2021
مجدديــن فيــه األمــل والتفــاؤل بعــد
العــام االســتثنائي 2020م الــذي خضنا
فيــه الكثيــر مــن المعــارك وواجهنــا
فيــه الكثيــر مــن العوائــق بســبب
جائحــة كوفيــد 19-التــي واجهناهــا
بــكل قوتنــا وحققنــا فيهــا الكثيــر
مــن اإلنجــازات؛ ففرحــة النجــاح تنبــع
مــن روح التحــدي والتضحيــة؛ فنحمــده
تعالــى علــى نعمــة الصحــة والعافيــة
التــي أدركناهــا فعــ ًلا «فالصحــة تــاج
علــى رؤوس األصحــاء ال يراهــا إال
المرضــى».
علمتنــا  2020أننــا قادريــن علــى
التعايــش مــع شــتى الظــروف رغــم
هــول الكارثــة التــي عصفــت بالعالــم
أجمــع؛ علمتنــا قــوة التعــاون والتكاتف
بيــن أفــراد المجتمــع وحكمــة القــرارات
التــي اتخذتهــا ســلطنتنا الحبيبــة؛
فالشــدائد ُتظهــر معــادن الشــعوب
والقــادة .كمــا أدركنــا خاللهــا أننــا
نســتطيع تحقيــق الكثيــر رغــم كل
القيــود ،انطلقنــا فــي هــذا العــام نحــو
إنجــاز أعمالنــا إلكترون ًيــا والــذي كان
البــد منــه لمواكبــة التطــورات والتحــول
الرقمــي.
«ليــس بوســعي قــول أن  2020كان من
عامــا لتحقيــق
أســوأ األعــوام ،بــل كان ً
عامــا منحنــي
أحالمــي المتراكمــة،
ً
الوقــت الطويــل ألقضــي أيامــي بجــوار
عائلتــي الصغيــرة وأصنــع معهــم
ذكريــات رائعــة ال تنســى»
وأخيــ ًرا نجــدد الشــكر هلل تعالــى
علــى نعمــه التــي ال تعــد وال تحصــى،
ونبــدأ عامنــا الجديــد  2021بــروح
منطلقــة تنظــر للمســتقبل المشــرق
مليئــة بالطاقــة اإليجابيــة والعزيمــة
وروح التحــدي لتحقيــق أهدافنــا التــي
وضعناهــا نصــب أعيننــا علــى أمــل أن
يكــون القــادم أجمــل بــإذن اهلل.
* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه

من أعمال هيئة الطيران المدني

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى دراســة إنشــاء مطــارات
جــدد ،وترخيــص المطــارات ،والتفتيــش الــدوري عليهــا،
وتقييــم تماريــن الطــوارئ فــي المطــارات مــن أجــل اختبــار
جاهزيــة المطــارات فــي حالــة حــدوث أي أمــر طــارئ ،واعتمــاد
هيــاكل تشــغيل المطــارات وموظفيهــا مــن الناحيــة الفنيــة
والســامة ،ودراســة الطلبــات الخارجيــة واعتمادهــا مــن أجــل
الســامة مــن عوائــق الطيــران ،كمــا تقــوم بالتدقيــق علــى
كليــات وأكاديميــات الطيــران ،وتقييــم المدربيــن فــي مجــال
الطيــران بمــا يتوافــق مــع التشــريعات الدوليــة والوطنيــة.

