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الطيــران  العامةلتنظيــم  بالمديريــة  ممثلــة  المدنــي  الطيــران  هيئــة  تعمــل 
المدنــي عــن تنفيــذ أنشــطة مراقبــة جــودة أمــن الطيــران بهــدف التأكــد مــن 
)المطــارات،  المشــغلين  قبــل  مــن  الوطنيــة  للتشــريعات  االمتثــال  مســتوى 
الطائــرات، الشــحن، التمويــن، مرافــق المالحــة الجويــة، شــركات المناولــة األرضيــة، 
مراكــز تدريــب أمــن الطيــران، مقدمــي الخدمــات األمنيــة، ...الــخ( وأي جهــات أخــرى 
تخضــع للوائــح وأنظمــة وتشــريعات وبرامــج أمــن الطيــران والتســهيالت الوطنيــة.

 يتكــون معيــار التقييــم باالهــداف والنتائــج OKR مــن 

3 مكونــات منفصلــة: الهــدف، النتائــج الرئيســية، 

إلــى  الهــدف  يخبــرك   ، وببســاطة  والمبــادرات. 
أيــن تذهــب ، وتخبــرك النتيجــة الرئيســية بمــا إذا 
ــك  ــا علي ــادرات بم ــرك المب ــاك أم ال وتخب ــت هن كن
ــم  ــا يت ــا م ــك.  غالًب ــى وجهت ــول إل ــه للوص ــام ب القي
لــذا  الرئيســية،  والنتائــج  المبــادرات  بيــن  الخلــط 
ــيء. ــس الش ــا نف ــا ليس ــة أنهم ــم مالحظ ــن المه م
نــوع  وهــو  الرئيســي،  األداء  مؤشــر     KPI تعنــي 
نجــاح  تقييــم  إلــى  يهــدف  األداء،  قيــاس  مــن 
وهنــاك  معيــن.   نشــاط  أو  مســتمرة  عمليــة 
األداء  لمؤشــرات  المختلفــة  األنــواع  مــن  العديــد 
األداء  مؤشــرات  اختيــار  يعتمــد  حيــث   ، الرئيســية 
المناســبة علــى عوامــل مثــل الصناعــة  الرئيســية 
حيــث  المؤسســة،  ونضــج  فيهــا  تعمــل  التــي 
أداء  مؤشــرات  فريــق  أو  قســم  كل  يســتخدم 
وتســمى  النجــاح.  لقيــاس  مختلفــة  رئيســية 
ــة. ــس الصح ــا مقايي ــية أحياًن ــرات األداء الرئيس مؤش
بينمــا توفــر OKRs الحلقــة المفقــودة بيــن الطمــوح 
والواقــع.  حيــث تســاعدك علــى الخــروج مــن الوضــع 
الراهــن وتأخــذك إلــى منطقة جديــدة، غالًبا مــا تكون 
غيــر معروفــة. إذا كان لديــك حلــم كبيــر لمؤسســتك، 
فأنــت بحاجــة إلــى OKRs التــي تأخــذك إلــى هنــاك.
األداء  مؤشــر  يقيــس   ، أخــرى  ناحيــة  مــن 
مســتمر  نشــاط  أو  عمليــة  نجــاح  الرئيســي 
ويقيــس  جودتهــا.   أو  كميتهــا  أو  ناتجهــا  أو 
بالفعــل. الموجــودة  األنشــطة  أو  العمليــات 
 دعونــا ننظــر إلــى OKRs و KPIs علــى أنهــا اســتعارة.  
تقــود  وأنــت  ســيارة  هــي  مؤسســتك  أن  تخيــل 
ورؤيتــك(.   )مهمتــك  وجهــة  نحــو  الســيارة  تلــك 
الخاصــة بــك هــي مــا  الرئيســية  مؤشــرات األداء 
مثــل  بســيارتك،  القيــادة  لوحــة  علــى  ســتجده 
ــرك.   ــرارة المح ــة ح ــاس درج ــود ومقي ــاس الوق مقي
والتــي تمنــع ارتفــاع درجــة حــرارة المحــرك وتضمــن 
عــدم نفــاد الوقــود، وهــي جميــع األشــياء التــي 
 OKRs أمــا  باســتمرار.  مراقبتهــا  إلــى  ســتحتاج 
ــوف  ــك ، س ــة ب ــق الخاص ــة الطري ــل خارط ــي مث فه
ترشــدك إلــى وجهتــك.  OKRs مؤقتــة ، وســوف 
ــي  ــم ف ــاز معل ــرد اجتي ــر.  بمج ــت آلخ ــن وق ــر م تتغي
التاليــة. المرحلــة  علــى  ، ســتركز  اتجــاه وجهتــك 
إلــى  النتائــج  علــى  القائمــة  المنظمــات  تحتــاج 
مؤشــرات األداء الرئيســية و OKRs.  إذا كنــت تشــاهد 
مؤشــرات األداء الرئيســية فقــط ، فلــن يكــون لديــك 
أدنــى فكــرة عــن كيفيــة تقدمــك نحــو وجهتــك.  لــو 
كنت تشــاهد OKRs فقط ، فلن تــرى أن الوقود ينفد.
 ومــن المهــم المواءمــة بيــن OKRs و KPIs بحيث يتم 
توجيههمــا لخدمــة االســتراتيجية الكليــة للمؤسســة.
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ــوابت المرحلــة  ــا الوطنيــة باعتبارهــا أهــم ثـ ” ســنحافظ علــى مصالحن
 2040 عمــان  رؤيـــة  وأهدافهــا  مساراتهـــا  حـــددت  التــي  القادمــة 
ــاة ” ــاالت الحيـــ ــة مجـ ــي كافــ ــة فـ ــوالت نوعي ــداث تح ــى إح ــعًيا إل س

* كل ما يكتب يف هذا العمود يعرب عن الرأي الشخيص لكاتبه 

هيثم بن طارق -حفظه هللا ورعاه-

ــة األوزون  ــتنفدة لطبق ــواد المس ــتيراد الم اس
علــى جميــع الشــركات المســتوردة، وكذلــك 
تنفيــذ المرحلــة األولــى والثانيــة مــن مشــروع 
اســتراتيجية التخلــص التدريجــي مــن مــواد 
 )HCFCs( كاربونــات  فلــورو  الهيدروكلــورو 
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة، 
وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، ومنظمــة 
األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، باإلضافــة 
إلــى تحديــث الئحــة حمايــة طبقــة األوزون 
ــة  ــم المطلوب ــراءات التحك ــع إج ــى م لتتماش
القادمــة. المرحلــة  خــالل  المــواد  لهــذه 

كمــا قامــت الهيئــة بتنفيــذ عــدد من الــدورات 
العامــة  بــاإلدارة  للمختصيــن  التدريبيــة 
الســلطانية  عمــان  شــرطة  فــي  للجمــارك 
والشــركات المتعاملــة مــع المــواد المســتنفدة 
مســتوى  تعزيــز  بهــدف  األوزون  لطبقــة 
للرقابــة.  الخاضعــة  المــواد  علــى  الرقابــة 

قامــت ســلطنة عمــان ممثلــة بهيئــة الطيــران 
السياســات  مــن  العديــد  بتنفيــذ  المدنــي 
منـــــذ  الرقابيـــــة  والبرامــــــج واإلجــراءات 
انضمامهــا التفاقيــة فيينــا لحمايــة طبقــة 
ــواد  ــأن الم ــال بش ــول مونتري األوزون وبروتوك
المســتنفدة لطبقــة األوزون في عــام 1998م 
اآلن، حيــث تمكنــت مــن تحقيــق  وحتــى 
متطلبــات االمتثــال بخفــض ووقف اســتخدام 
أهــم المــواد المســتنفدة لطبقــة األوزون فــي 
الســلطنة؛ حيــث وصلــت الكمية المســتهلكة 
إلى مســتوى الصفر بالنســبة لمــواد الهالونات 
ــع  ــات )CFCs( وراب والكلــوروفلـوروكـــاربونــ
كلوريــد الكربــون وكلوروفــورم الميثيــل ومادة 
بروميــد الميثيــل منــذ بدايــة عــام 2010م.
ــى  ــن 2013 ال ــرة م ــالل الفت ــت خ ــا تمكن كم
التخلــص  متطلبــات  تحقيــق  مــن   2021

وفلــور  الهيدروكلــور  مــواد  مــن  التدريجــي 
وكاربونــات )HCFCs( وفًقــا للنســب المعتمدة 
فــي جــدول التخلــص التدريجــي المعتمــد 
مـــــن قبــــــــل بروتوكــــــول مونتريــــــال.

ــص  ــن التخل ــان م ــلطنة عم ــت س ــد تمكن وق
الهيدروكلوروفلوروكاربونــات  مــواد  مــن 
قطاعــات  فــي  المســتخدمة   )HCFCs(
التبريــد والتكييــف والرغــاوي بنســبة %35 
بحلــول ينايــر 2020م، كمــا قامــت باتخــاذ 
العديــد مــن البرامــج واإلجــراءات مــن أجــل 
ــص  ــع حص ــل: توزي ــة األوزون مث ــة طبق حماي

جهــود السلطنـــة فـي حمايـة طبقـة االوزون واالمتثــال 
بأقالم موظفيببــروتوكــول مونتريــال

هيئة الطيران المدني

محمود الشكيلي
مدير دائرة الجودة بالتكليف

  KPIs األداء  تقييــم  معاييــر  بيــن  الفــرق 
 OKRs ومعيــار التقييــم باألهــداف والنتائــج

ــض  ــال خف ــي مج ــان ف ــلطنة عم ــود س جه
ــتنفدة لطبقة االوزون استهالك المواد المس



 AirCar حصلــت الســيارة الســلوفاكية الطائــرة
على شــهادة تثبــت صالحيتها للطيــران. وهذه 
أول شــهادة مــن نوعهــا تصــدر فــي أوروبــا.
ووفًقــا لهــذه الشــهادة، يمكــن اســتخدام هــذه 
الســيارة فــي الطيــران كأي طائــرة خفيفــة. 
ويذكــر أن هــذه الســيارة الطائــرة خضعــت 
الختبــارات عديــدة تمثلــت بإقالعهــا وهبوطهــا 

200 مــرة قضــت خاللهــا مــا مجموعــه 70 

ــوم. ــيا الي ــي التحليــق حســب روس ــاعة ف س
مثيالتهــا  عــن   AirCar الســيارة  وتختلــف 
الموجودة حالًيا بكونهـــا شبيه جــًدا بسيـــارة 
ــي  ــا تنثنــ ــد هبوطهـــ ــة، وبع ــباق تقليدي س
أجنحتهــــــا علــــى طــــول هيــــكل السيـــارة 
ــود. ــى عمــ ــول إلــ ــويل يتحــ ــا الطــ وذيلهـــ

وجــاء فــي البيــان: »حــث االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي الحكومــات علــى تســريع تخفيــف قيــود الســفر، حيــث يســتمر فيــروس 
كورونــا فــي التطــور مــن الوبــاء إلــى المرحلــة المســتوطنة«. وعلــى وجــه التحديــد، دعــا االتحــاد الســلطات إلــى إزالــة جميــع قيــود 
الســفر لألشــخاص »الذيــن تــم تطعيمهــم بالكامــل« بلقاحــات معتمــدة مــن منظمــة الصحــة العالميــة، وإزالــة حظــر الســفر وتســريع 
ــكان. ــوم الس ــي عم ــل ف ــود بالفع ــو موج ــا ه ــا، مم ــروس كورون ــر في ــر لنش ــًرا أكب ــكلون خط ــافرين ال يش ــأن المس ــا ب ــوده اعتراًف ــف قي تخفي

ــرورة  ــدول بضـــ ــات الـــ ــوي حكومــ ــل الجـــ ــي للنقــ ــاد الدولـــ ــد االتحــ ناشـــ
تخفيــــف القيــــــود المفروضـــــة بســـــبب فيــــروس كورونـــــا علــــى الســـفر.
ــوم  ــدره يـــ ــا( أص ــوي )إياتـــ ــل الج ــي للنقــ ــاد الدول ــان لالتحـــ ــب بيـــ وحســ
الثالثــــاء الماضي، أكد أنه يتعيـــــن علــــى الحكومـــــات فـــــي جميـــــع أنحـــــاء 
العالــم تخفيــــف قيــود الســفر التــي كانــت مفروضــــة خــالل جائحـــــة كورونـــــا.

أول سيــارة طائــرة تحصـل عـلى تـرخيـص للطيـران فـي أوروبــا

االتحاد الدولـي للنقـل الجوي يحث الحكومـات على تخفيف قيـود السفـر الخاصـة بكورونا

زارا رذرفـورد.. أصغــر امـرأة تحـلق منفـردة بطائـرة حـول العالـم

تحلــق  امــرأة  أصغــر  رذرفــورد  زارا  أصبحــت 
وهبطــت  العالــم.  حــول  بطائــرة  منفــردة 
ــن  ــة م ــة، البالغ ــة البلجيكي ــة البريطاني المراهق
 Kortrijk-Wevelgem العمــر 19 عاًما، فــي مطــار
ــرة  ــة أخي ــك نقط ــة بذل ــكا، واضع ــرب بلجي غ
علــى رحلــة طويلــة تنّقلــت فيهــا بيــن 41 
دولــة، قطعــت خاللهــا أكثــر مــن 52 ألــف 
ــيين  ــن قياس ــك رقمي ــة بذل ــر، محّطم كيلومت
ــية. ــام القياس ــس« لألرق ــوعة »غيني ــي موس ف
ــي  ــم القياس ــط الرق ــابة فق ــم الش ــم تحّط ول
ــي  ــز، الت ــتا واي ــة شايس ــه األمريكي ــذي حققت ال
كانــت تبلــغ 30 عاًمــا عندمــا جابــت العالــم 
ــب أول  ــت لق ــل حقق ــام 2017م، ب ــردة ع منف

امــرأة تجــوب العالــم علــى متــن طائــرة خفيفة 
تطيــر  بلجيكيــة  أول  أيًضــا  وهــي  الــوزن. 
حــــول العالــم بمفردهــــــا، لكــن لــم يكــن 
طريقهــا إلــى المجــد خالًيــا مــن التحديــات.
ــة  حيــث اعتقــدت رذرفــورد أّن مغامرتهــا الجّوي
واجهــــــت  تقريًبـــــا،  أشــهر   3 ستســتغرق 
لمــدة  تأخيــر  بينهــا  تحديــات  المراهقــة 
ــبب  ــيا، بس ــكا وروس ــن أالس ــي كل م ــهر ف ش
التأشــيرة والطقــس«، ممــا  »مشــاكل فــي 
إلــى  أســابيع.   8 جدولهــا  تأخيــر  إلــى  أدى 
جانــب التحديــات المتعلقــة بتقلبــات الطقــس 
»كوفيــد-19«  وقيــود  المنــــــاخ،  وتغيـــــر 
ــدول. ــن الـــــ ــر م ــي الكثيــــ ــة ف المفروضـــ
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