
 ) تحدیًا على ھذا النحو؟SEAلماذا یمكن أن تشكل نقاط التفتیش في مطار سیاتل تاكوما (
ربما تكون أنت أو أي شخص تعرفھ قد واجھت الوقوف في طوابیر طویلة ومتعرجة عند نقاط التفتیش األمني خالل إحدى 

دقیقة، وھذا ھو المتوسط    20ھدفنا ھو إجراء التفتیش في أقل من  ).SEAزیاراتك األخیرة لمطار سیاتل تاكوما الدولي (
لماذا   ، یمكن أن تكون فترات الذروة غیر متوقعة، وقد تجد فترات انتظار أطول خاصة في الصباح.بشكل عام؛ ومع ذلك

 ھل یخطط المطار لھذا؟  یحدث ذلك؟

لدینا فرق إدارة تخطط كل یوم   ھناك تحدیات محددة تواجھ عملیة بدایة من التوظیف وصوالً إلى الھیكل المادي لمحطتنا.
 دعنا نتعمق في بعض التفاصیل لمساعدتك على الفھم.  ل.واستراتیجیات استثمار للمستقب

 لماذا تتعرج الممرات في جمیع أنحاء المكان؟

لیس من غیر   خالل إحدى فترات الذروة لدینا، ربما تكون قد خضت تجربة الوقوف في طوابیر نقاط التفتیش الطویلة لدینا.
، یتمثل أحد أكبر (SEA)ن ھنا في مطار سیاتل تاكوما الدولي المعتاد في المطار أن تكون الممرات بھا طوابیر طویلة، ولك

باختصار، لو علمنا أنھ سیكون لدینا حركة المرور  التحدیات التي نواجھھا في التصمیم المادي لمحطتنا صمم منذ عقود.
 اعیة وفعالة لجعلھا أفضل. نظًرا لقیود المساحة، نجد طرقًا إبد  الكبیرة ھذه عند المحطة، لكان لن یتم تصمیمھا بنفس الطریقة! 

على   ) على مساحة للطوابیر كما ھو الحال في المطارات األخرى. SEAبشكل عام، ال یحتوي مطار سیاتل تاكوما الدولي (
في المطارات األخرى، قد یكون   قدم مربع.  7,000، حوالي 3سبیل المثال، تبلغ المساحة أمام أكبر نقطة تفتیش لدینا، رقم 

ألف قدم مربع ألكبر   30و 20على سبیل المثال، یوجد في الس فیجاس مساحة تتراوح بین   طة تفتیش لدیھم.ھذا ھو أصغر نق
مادیًا، ال یمكننا فتح نفس القدر من المساحة ألنھ یوجد   نقاط التفتیش الخاصة بھم ولدیھم نفس القدر من عدد الركاب السنوي.

 ارات التوصیل إلى الطائرة، ثم جراج انتظار السیارات في المطار.. بالباب المجاور مباشرةً مكاتب تذاكر الطیران، سی

نتأكد من أننا ال نغلق المخارج أو  لذا، إلدارة فترات الذروة، نتیح للطوابیر المزدحمة، ما نقول علیھ بأدب، التعرج مثل النھر. 
على سبیل المثال،  للمسافرین القادمین. الوصول إلى السلم المتحرك للركاب المتجھین للخارج أو نسد مناطق إصدار التذاكر

  Bجنوبًا حول سلم متحرك (لتجنب المسافرین الذین یخرجون من الردھة  3تتجھ الطوابیر المزدحمة من نقطة التفتیش رقم 
ویتجھون إلى أسفل السلم المتحرك الستالم الحقائب)، ثم تعود إلى الممر الرابط للمبنى في الممرات المتعرجة خلف مكاتب  

عدد كبیر في نفس الممر الرابط  2یوجد في نقطة التفتیش رقم  (نعم، یمكن أن یبدو وكأنھ طابور مدینة مالھي!) تذاكر دلتا.
  یوجد مكان للطوابیر جنوبًا بسبب مكاتب التذاكر الدولیة. للمبنى مثل االتجاه شماًال حیث ال 

 ماذا یحدث في سیناریو أسوأ الحاالت؟

في أسوأ الحاالت، خالل فترة الذروة عندما تكون الطوابیر أطول، نخطط لجعل معظم األشخاص یذھبون إلى نقطة التفتیش  
أطول طابور، ولكن مع فتح المزید من ممرات التفتیش العامة،  غالبًا ما تبدو وكأنھا  ألنھا بھا معظم ممرات التشغیل. 3رقم 

إذا استمر تزاید العدد في الطوابیر، فإننا نجعلھم یتراجعون باتجاه الساللم المتحركة،   تكون أیًضا األسرع واألكثر كفاءة.
الجسر العلوي، ثم یذھبون  ، ویعبرون D)، ثم یھبطون الدرج بالقرب من المخرج 4ویعبرون نقطة التفتیش إلى الشمال (رقم 

إذا كانت لدیك أسئلة، اطرحھا على المرشدین  بالنسبة ألولئك الذین یحتاجون إلى المساعدة، ھناك مصاعد متاحة. إلى الجراج.
 الذي ینظمون الطوابیر.



یبذل الموظفون  الجمیع.نحن نقدر صبر  دقیقة. 60-45خالل ساعات الذروة المزدحمة، یمكن أن تصل أوقات االنتظار إلى 
إذا كانت لدیك أسئلة، اطرحھا على المرشدین أو موظفي خدمة العمالء الذین  أقصى جھد إلعالم المسافرین بما یحدث. 

 یرتدون قمصانًا زرقاء أو حمراء.

 أال تعرف عدد األشخاص القادمین ویمكنك االستعداد لذلك؟ 

أمن النقل مع شركات الطیران للحصول على توقعات الركاب لكل ساعة   تعمل إدارة من الخارج، قد تبدو ھذه مھمة واضحة.
المتغیر األكبر ھو توقع موعد وصول مسافر في رحلة   وكما یمكنك أن تتخیل، ال یمكن التنبؤ ببعض المتغیرات. من الیوم.

قیقة األخیرة الساعة  صباًحا أو في الد  8:00الساعة  صباًحا، ولكن متى سیصل؟ 10:00قد تغادر رحلتھ الساعة  جویة.
دقیقة إلى   30أو   20یمكن أن یختلف الفرق في أوقات االنتظار بشكل كبیر من فترة  أو في أي وقت بینھما؟ صباًحا؟ 9:30

باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن تختلف األرقام عن التوقعات  الفترة التالیة، لذلك قد یؤدي اندفاع الوافدین إلى إبطاء الطوابیر.
 شركات الطیران تذاكر جدیدة. عندما تبیع

في المائة من إجمالي ركاب الرحالت البحریة   70وھناك عامل آخر أال وھو موسم الرحالت البحریة المزدحم عندما یأتي 
 تقوم شركات المالحة بتوصیل الركاب في الصباح حتى لو كانت رحالتھم مجدولة في وقت الحق من الیوم. إلى المطار.

درة على التنبؤ، فقد تأتي السفن في وقت مبكر جًدا، أو في أوقات مختلفة، أو كلھا في نفس الوقت مما یخلق إضافة إلى عدم الق
 تزاحًما كبیًرا. 

 لماذا ال تفتح جمیع ممرات نقاط التفتیش خالل فترات الذروة؟ 

فین واالحتفاظ بھم في ظل  تماًما مثل أصحاب العمل اآلخرین، فإن إدارة أمن النقل تواجھ مشكلة تتمثل في تعیین الموظ
نحن نقدر شركاء إدارة أمن النقل لدینا ونقدر العمل الجاد الذي  ).Puget Soundاالقتصاد القوي لمنطقة بیوجیت ساوند (

ومع ذلك، إذا لم یكن لدیھم عدد كاٍف من   یقومون بھ كل یوم (یرجى تقدیم "الشكر" لھم إذا سنحت لك الفرصة لذلك).
ع ممرات نقاط التفتیش بالمطار، فإن ھذا الوضع یقلل من عدد الركاب الذین یمكن لوكالء إدارة أمن النقل الموظفین لفتح جمی

من وجھة نظر متعلقة بالطوابیر، تتسبب قلة عدد الممرات  تذكر أن مھمتھم ھي التأكد من أن رحالتك آمنة.  تفتیشھم بأمان.
 فترات االنتظار. المفتوحة في حدوث عرقلة ویمكن أن یؤدي إلى طول 

 أال یجعلون األمور تسیر بوتیرة أسرع؟ ماذا عن الكالب البولیسیة؟

البروتوكول الحالي أبطأ مما كان علیھ، وفي معظم   غیرت إدارة أمن النقل بروتوكول كیفیة عمل الكالب في نقاط التفتیش.
 الحاالت، لن یكون أسرع من التفتیش العام. 

 ھل ھذا صحیح؟  لطابور األطول؟لماذا أشرت إلى االنتظار في ا

یمكن أن تكون الطوابیر األطول  - یبدو ھذا غیر منطقي، ولكن، نعم، یمكن أن یكون ھذا التوجھ صحیًحا في كثیر من األحیان 
یحدث ھذا السیناریو   والسبب ھو أن یتم فتح المزید من ممرات نقاط التفتیش وعادة ما یكون وقت االنتظار أقل. ھي األسرع. 

 ، أكبر نقطة تفتیش لدینا مع ما یقرب من ضعف عدد الممرات.3ا عند نقطة التفتیش رقم غالبً 

بینما   .3و 2یعود الفھم الخاطئ الشائع للوقت المستغرق إلى تقارب الطوابیر ذات األعداد الكبیرة في ممر الربط بین النقطتین 
 على العدید من الممرات ونرى عادةً فترة انتظار أطول. أقصر، إال أنھ ال یحتوي 2سیبدو الطابور عند نقطة التفتیش رقم 

قد ینظر المسافر إلى الطابور ویقول، "مھالً، ھذا الطابور أطول  .3سیقوم المرشدون بتوجیھ المسافرین إلى نقطة التفتیش رقم 
عالمك بالطابور في الواقع، االنتظار أقصر والمرشدون حولك في كل مكان إل بكثیر، ھل تریدني أن أذھب إلى ھناك؟"

 یمكنك اختیار ما إذا كنت ستتبع إرشاداتھم أم ال، ویمكنك االنتقال إلى الطابور الذي تریده بالطبع. األسرع.



ھل لدیك الكثیر من  ؟(TSA)ھل یمكنك إضافة المزید من ممرات التفتیش األمني المسبق الذي تجریھ إدارة أمن النقل 
 ؟ (TSA)تجریھ إدارة أمن النقل ممرات التفتیش األمني المسبق الذي 

لتحقیق أكبر قدر من الكفاءة، یتم وضع نقطتي تفتیش خصیًصا للتفتیش األمني المسبق  نتلقى أسئلة على جانبي ھذا الموضوع.
بحلول منتصف یونیو، سیضیف المیناء ممًرا آخًرا إلى  .4و 1نقطتي التفتیش رقم  -) TSAالذي تجریھ إدارة أمن النقل (

قد یبدو ھذا تنفیش   ممًرا آخًرا ھناك في وقت ما في یولیو. 1، وسیضیف إعادة تشكیل نقطة التفتیش رقم  4نقطة التفتیش رقم 
) على خمس نقاط تفتیش، ولكن تذكر، تتوفر العدید من ممرات التفتیش العامة  TSAأمني مسبق كبیر تجریھ إدارة أمن النقل (

سواء كنت   ). TSAالمخصصة للتفتیش األمني المسبق الذي تجریھ إدارة أمن النقل (بالمائة من النقاط  30-25أكثر من 
وقد تكون ھذه الحقیقة  تستفید من التفتیش السریع أم ال، فإنھ یقلل بشكل عام من عدد المسافرین الذین یخضعون للتفتیش العام.

 التكلفة بالنسبة للمسافرین الدائمین.قد تستحق ھذه الخیارات المدفوعة  .CLEARصحیحة أیًضا بالنسبة لطوابیر 

یقع في أقصى الطرف الجنوبي من مكتب إصدار التذاكر بعد مكاتب شركات الطیران الدولیة، وھو سر غیر معروف  
مساًء لعمالء التفیش المسبق الذي تجریھ إدارة أمن النقل  4مفتوحة اآلن یومیًا حتى الساعة  1للكثیرین أن نقطة التفتیش رقم 

)TSA( وCLEAR . 

 ما الذي یمكنني فعلھ لالستعداد للطوابیر الطویلة المحتملة؟

اطبع  -كن مستعًدا  على ھاتفك الذكي لمعرفة أوقات االنتظار في نقاط التفتیش في الوقت الفعلي. FlySEAقم بتنزیل تطبیق 
قبل ساعتین    -ى الوصول مبكًرا احرص عل تذكرة الطائرة الخاصة بك في المنزل واعرف ما یمكنك أو ال یمكنك حملھ معك. 

من األفضل أن یتم تفتیشك بسرعة وأن یكون لدیك وقت انتظار (أو  من الرحلة الداخلیة وثالث ساعات قبل الرحلة الدولیة.
 تجربة أكالت جدیدة وخیارات شراء من أماكن البیع بالتجزئة) بدالً من أن تتأخر وربما تفوتك رحلتك.

 في محطة نقطة التفتیش؟ ھل تخطط ألي شيء لمساعدة  

وفي ھذا الصیف،   ) التخطیط لمزید من الحلول لطوابیر نقاط التفتیش. SEAیواصل موظفو مطار سیاتل تاكوما الدولي (
وقمنا أیًضا بتعیین مقاول خاص   أضفنا المزید من الموظفین، بما في ذلك أربعة مرشدین بدوام كامل وثمانیة بدوام جزئي. 

عند تلقى توجیھات حول ما یمكنك   -) في مھام التفتیش TSAموظفوه موظفي إدارة أمن النقل ( لخدمة العمالء سیساعد 
واستخدام مقاولین لھذه المھام  االحتفاظ بھ في حقیبتك، وما الذي یجب وضعھ في سلة المھمالت من خالل الماسح الضوئي.

 ) بفتح ممرات إضافیة. TSAیسمح لوكالء إدارة أمن النقل (

نستخدم تقنیة جدیدة ألوقات انتظار نقاط التفتیش اآللیة لتوقع طوابیر االنتظار بشكل أفضل عند نقاط التفتیش رقم   أیًضا، نحن
یتتبع نظام األشعة تحت الحمراء الطوابیر في الوقت الفعلي، ویتم نشر ھذه البیانات على شاشات عرض معلومات   .5و 4و 2

 في وقت الحق من ھذا الصیف. 3سیغطي النظام نقطة التفتیش رقم  .FlySEAالرحالت الموجودة بمبنى الركاب، وتطبیق 

 بالنظر إلى المستقبل، نحتاج إلى استثمارات كبیرة لتلبیة االحتیاجات المستقبلیة لخدمة العمالء والسالمة واالستدامة والكفاءة.
مشروًعا على المدى القریب للخطة الرئیسیة  30ن یقوم میناء سیاتل وإدارة الطیران الفیدرالیة بإجراء مراجعة بیئیة ألكثر م

وتشمل   حالیًا، نصمم ونخطط لعملیات إعادة التشكیل القادمة لنقاط التفتیش اإلضافیة.  ) للقیام بذلك.SAMPللمطار المستدام (
ت تربط منشأة تأجیر  بوابة وناقالً آلیًا لألشخاص بثالث محطا 19المعالم البارزة األخرى في المستقبل مبنى ركاب جدیًدا بھ 

سیتم االنتھاء من المشاریع قریبة المدى أو ستكون قید اإلنشاء بحلول   السیارات ومبنى الركاب الجدید ومبنى الركاب الرئیسي. 
 .2027عام 

 ****** 
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