ابقاء مطار بغداد الدولي في وضع تشغيلي
احتفظت جً فور اس بعقد توفٌر امن على مدار الساعة الى الموظفٌن والركاب فً مطار بغداد الدولً

احتفظت جً فور اس بعقد ادارة امن مطار بغداد الدولً (باٌب) ,عقب عملٌة مناقصة تنافسٌةٌ .عنً هذا ان جً فور اس تحصلت
على العقد بشكل متواصل لمدة سبع سنوات من بداٌة حصولها علٌهفً عام  .2010طبقا للقواعد العراقٌة للشراء ,جمٌع عقود القطاع
الحكومً علٌها ان تعٌد التقدٌم كل سنة.
ضمن العقد المجدد ,ستوفر جً فور اس امن على مدار الساعة للمطار ,للموظفٌن والركابٌ.ختلف هذا من االمن الجسدي فً نقاط
التفتٌش عند المداخل ,الى فحص الركاب ,الموظفٌن ,االمتعة وامتعة الشحن مستعملٌن كالب بولٌسٌة واجهزة االشعة السٌنٌة من
خالل مرورهم داخل المطار,باالضافة الى االمن على جانب المطار للخطوط الجوٌة وطائراتها.

قوى عاملة متزايدة
تدٌر جً فور اس اٌضا مجمعٌن سكنٌٌن فً المطار الذي تتواجد فٌها مكاتب الشركة ,والتً توفر السكن ومنشأت ترفٌهٌة للموظفٌن
االجانب والمحلٌٌن .تحتوي المجمعات على كل ما ٌحتاجه الموظف ,باالضافة الى انها مؤمنة على مدار الساعة ,طعام متكامل,
خدمات االنترنت السرٌع ,نوادي رٌاضٌة ,منشأت اجتماعات وتدرٌب ,وعٌادة طبٌة ذات مستوى عالمً.
توظف الشركة حوالً اثنً عشر جنسٌة مختلفة فً المطار ,ولكن االغلبٌة العظمى هً للموظفٌٌن العراقٌٌن ٌعملون فً نظام
مناوبات من اربعة اٌام عمل ,واربعة اٌام استراحة.
" سٌكون من غٌر المعقول لهم ان ٌسافروا من بغداد او من االماكن المحٌطة بها فً كل ٌوم" ,قال رٌموند دالغلٌش ,مدٌر مشروع
جً فور اس فً مطار بغداد الدولً ".لذا نحن نوفر سكنً لٌلً باالضافة الى الطعام ,غرف مزودة باجهزة التلفاز ,خدمات غسل
المالبسو المجموعة الكاملة".
ٌضم طاقم العمل العالً التدرٌب من قوة االستجابة السرٌعة وفرق الكشف عن المتفجرات ,بمساعدة قائمة من  47كلب تفتٌش .كان ال
بد لعدد الموظفٌن ان ٌزداد خالل السنوات لٌتعامل مع نطاق العقد المتزاٌد والمستوٌات المتزاٌدة لزحمة الركاب القادمٌن عبر المطار.
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" فً عام  ,2010عندما استلمت جً فور اس العقد ,كانت هناك محطة واحدة تعمل وكان لدٌنا فقط  600موظف ٌعملون معنا " ,قال
دالغلٌش " .لدٌنا فً الوقت الحالً فً المنطقة  900موظف ٌعملون لصالحنا .نشغل محطتٌن ,وخالل فترة الحج نقوم بتشغٌل محطة
ثالثة للحجاج .فً عام  ,2010كان تدفق الركاب بحدود  600000راكب فً السنة وقد ارتفع هذا العدد فً العام الماضً الى 1.8
ملٌون .فً هذه السنة لقد وصلنا الى  1.1ملٌون مسبقا ,لذلك ٌبدوا وكأنه سوف نتخطى العدد المسجل فً عام ".2016

المسؤولية الكبيرة
نحن نعمل بشكل مقرب معالمنشأة العامة للطٌران المدنً العراقً (أ سً أي أي) ,السلطة المسؤولة عن جمٌع المطارات فً العراق.
لقد تطورت العالقة وازدادت خالل السنوات ,مع قٌام جً فور اس بأخذ عمل اضافً تماشٌا مع توسع المطار .من ضمن امور
اخرى ,لقد اخذنا على عاتقنا مسؤولٌة صٌانة واصالح االجهزة المستعملة ضمن مطار بغداد الدولً ,من ضمنها اجهزة رابسكان
لالشعة السٌنٌة.
مع قرب افتتاح محطة كربالء الجدٌدة فً المستقبل ,ستزداد مسؤولٌاتنا بشكل كبٌر " .تعتبر بغداد تحدي لنا .فً تطور مستمر ,فً
تغٌر مستمر ونحن من جانبنا علٌنا ان نتماشى مع رغبات الزبون" ,قال دالغلٌش.
هناك اٌضا وبالطبع نظرة اهتمام ٌجب ترسٌخها على افضل طرٌقة ٌمكن من خاللها صٌانة وتطوٌر االمن .تم اكمال اعادة تطوٌر
واسعة لنقطة تفتٌش الدخول فً عام  ,2013والتً تعتبر واحدة من سبعة طبقات امنٌة على الركاب والموظفٌن المرور عبرها داخل
المطار ,من لحظة دخولهم المطار حتى لحظة صعودهم على متن الطائرة .
هناك العدٌد من طبقات االمن داخل المطار " ,صرح ماركوس فريز ,مسؤول مدٌر التشغٌل لجً فور اس للحلول االمنٌة (العراق).
" معنى هذا ان الناس ٌشعرون باالمان بشكل عام بالقدوم الى هنا والعبور داخل المطار .انه مطار داخل مدٌنة ذات درجة عالٌة من
الخطر االمنً ,والذي كنا ناجحٌن فً التخفٌف من حدة هذا الخطر".
مع ذلكٌ ,بقى فرٌق جً فور اس داخل المطار متٌقظ الي تهدٌدات قد تحصل ,نعمل بشكل مقرب مع جمٌع وكاالت االمن العراقٌة
ذات الصلة لضمان ان اهتمامات السالمة تقع فً اعلى جدول اعمالنا " .لدٌنا اجتماعات امنٌة مع جمٌع الوكاالت فً العراق ,من
ضمنها الجٌش ,جهاز االستخبارات الوطنً العراقً والمنشأة العامة للطٌران المدنً العراقً ,باالضافة الى الخطوط الجوٌة .نلتقً
معهم بشكل مستمر لمناقشة اي مسائل ممكن حصولها مستقبال " ,اضاف دالغلٌش.

اجتذاب اعمال جديدة
ارقام حركة النقل المتزاٌدة فً المطار دلٌل على العمل الذي كنا نؤدٌه فً عام  ,2010كانت هناك  11خط جوي ٌقومون بالطٌران
الى خارج وداخل مطار بغداد الدولً ,رقم قد ارتفع الى  28خط جوي فً العام الماضً ,من ضمنها اغلبٌة شركات نقل الشرق
االوسط .عدد الرحالت الجوٌة قد ارتفع من  7000رحلة جوٌة فً العام الى  16000رحلة جوٌة فً العام فً نفس الفترة .حجم
الشحنات الجوٌة ازدادت بشكل اسرع من اعداد الركاب.
" لدٌنا عالقات ممتازة مع الخطوط الجوٌة " ,صرح دالغلٌش " .عندما ٌأتً فرٌقهم االمنً للقٌام بجولة داخل المطار ,نقوم بالتجول
معهم ومعالمنشأة العامة للطٌران المدنً العراقً ,نقوم باالجابة عن اي اسئلة او اهتمامات قد تكون لدٌهم بخصوص طرٌقة تنفٌذنا
لمهماتنا واالجراءات والعملٌات التً نستعملها.
" تظهر االحصائٌات كٌف انالمنشأة العامة للطٌران المدنً العراقً ,بالعمل مع جً فور اس ,قد تمكنت من جذب عدد كبٌر من
الرحالت الجوٌة .كان مطار بغداد الدولً فً السابق ٌستعمل فقط للمقاولٌٌن والحجاج المارين من خالله .فً الوقت الحالً تستخدم
الناس هذا المطار للذهاب فً اجازات وتقوم المنشأة العامة للطٌران المدنً العراقً بتوسٌع أفاقها على الصعٌد العالمً.
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