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ــران  ــات الطي ــة ومعلوم ــة الجوي ــإدارة الحرك ــي ب ــران المدن ــة الطي ــى هيئ ُتعن
وتقديــم كافــة خدمــات المالحــة الجويــة وخدمــات بــرج المراقبــة الجويــة 
بأعلــى معاييــر األمــن والســالمة. كما تقــوم بتخطيــط المجال الجــوي الُعماني 
ــيق  ــة بالتنس ــة الجوي ــق الحرك ــة، وإدارة تدف ــات المعني ــع الجه ــيق م بالتنس

مــع جميــع شــركات الطيــران العاملــة فــي الســلطنة وجميــع المطــارات.

 :Standard Operating Procedures - SOPs
)ذات  القياســية  اإلجــراءات  هــي  ببســاطة، 
شــكل موحــد وتخضــع للتحكــم والضبــط( 
التســهيل  بغــرض  صياغتهــا  يتــم  والتــي 
علــى المســتخدم فــي تتبــع تدفــق أنشــطة 
العملية/العمليــات التــي يقــوم بتنفيذهــا مــن 
اإلجــراء. ومــن  المذكــور فــي  الوصــف  خــال 
المفتــرض فــي أي مؤسســة وجــود مــا يســمى 
 ،)procedures manual( اإلجــراءات  بدليــل 
ــراءات  ــات واإلج ــل السياس ــمى بدلي ــا تس وأحيان
.)policy and procedure manual – ppm(

ولكــي نبنــي أو ننشــئ إجــراء معين، مهــم جًدا 
أن يتــم تحديــد العمليــة أو مجموعــة العمليات 
المــراد توصيــف تنفيذهــا مــن خــال اإلجــراء، 
 value flow( ــرف بـــ ــا يع ــراء م ــب إج ــي يج بالتال
ــي: ــدد اآلت ــي نح ــة لك analysis – VFA( للعملي

التــي  المعالجــة   ،)inputs( المدخــات 
لمخرجــات  لتحويلهــا  للمدخــات  تتــم 
األثــر   ،)outputs( المخرجــات   ،)process(
.)outcome( المخرجــات  علــى  المترتــب 

تتبــع قيمــة العمليــات باإلضافــة لنــوع العمليات 
 )Dependent process  - بذاتهــا  )مســتقلة 
أخــرى  بعمليــة  مرتبطــة  ليســت  أنهــا  أي 
 Independent  - مســتقلة  )غيــر  أو  تتــم،  كــي 
علــى  ومعتمــدة  مرتبطــة  أنهــا  أي   )process
لتحقــق  معهــا  تتداخــل  أخــرى  عمليــات 
الغايــة منهــا، ولكــي نعــرف اإلجــراءات األخــرى 
التــي ســوف تتأثــر بــأي تغييــر أو تعديــل فــي 
التوصيــف.  محــل  بالعمليــة  الخــاص  اإلجــراء 
بعــد عمــل التحليــات الســابقة، تبــدأ عمليــة 
إســقاط مكونــات اإلجــراء الرئيســية والتي تكون 
فــي شــكل نمــوذج موحــد يتــم اســتخدامه 
مــع كافــة العمليــات المــراد توصيفهــا فــي 
دليــل اإلجــراءات؛ ليســتطيع المســتخدم مــن 
خالهــا فهــم العمليــات بشــكل جيــد ويقلــل 
نســبة الخطــأ والتكلفــة المترتبــة عليــه، ويقلــل 
الهــدر فــي كافــة أنــواع المــوارد المســتخدمة. 
المخرجــات  جــودة  تحســين  إلــى  باإلضافــة 
متلقــي  العميــل  رضــا  وتحقيــق  وتحصيــل 
.)customer satisfaction( المنتــج  أو  الخدمــة 

مــن:  يتكــون  لإلجــراء  المبســط  الشــكل 
 Procedure Title، Context، Purpose،(
 Scope، Responsibilities، Description،
)Flow Chart، Forms، References

ــة  ــط وثيق ــة بضب ــزاء الخاص ــى األج ــة إل باإلضاف
اإلجــراء والتحكــم فيهــا، والتــي مــن المفتــرض 
أن تكــون موصوفــة بشــكل دقيــق فــي إجــراء 
.)Document Control Procedure( ــمه ــر اس آخ
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ــي  ــن عل ــف ب ــدس. ناي ــعادة المهن ــة س برئاس

المدنــي،  الطيــران  هيئــة  رئيــس  العبــري 

ومشــاركة 31 عضــًوا مــن مختلــف الجهــات 

الموافــق  االثنيــن  يــوم  ُعقــد  العاقــة،  ذات 

للجنــة  األول  االجتمــاع   2022 فبرايــر   28

وحمايــة  المناخيــة  للتغيــرات  الوطنيــة 

علــى  الضــوء  ســلَّط  والــذي  األوزون؛  طبقــة 

فــي  المناخيــة  الشــؤون  إدارة  متطلبــات 

ســلطنة ُعمــان، وأهــم متطلبــات االمتثــال 

ــة،  ــة القادم ــي المرحل ــال ف ــول مونتري ببرتوك

واإلســتراتيجية الوطنيــة للتكيــف والتخفيــف 

.)2020-2040( المناخيــة  التغيــرات  مــن 

 

ح ســعادة المهنــدس.  وفــي هــذا الصــدد صــرَّ

نايــف بــن علــي العبــري، رئيــس هيئــة الطيــران 

المدنــي، إن ســلطنة عمــان كغيرهــا مــن دول 

الســلبية  اآلثــار  للكثيــر مــن  العالــم عرضــة 

ــد  ــهدت العدي ــث ش ــة، حي ــرات المناخي للتغي

مــن األنــواء المناخيــة المتطرفــة واألعاصيــر 

المدمــرة، وارتفــاع واضــح فــي درجــات الحــرارة 

ــًدا  ــار ، مؤك ــول األمط ــط هط ــي نم ــر ف وتغيي

بذلــك علــى ضــرورة وأهميــة العمل المشــترك 

ــي  ــة ف ــات ذات العاق ــع الجه ــف جمي وتكات

ــة. ــرات المناخي ــلبية للتغي ــار الس ــدي لآلث التص

عمــان  سلطنـــة  اهتـــمام  علــى  وتـأكيـــًدا   

لمخاطــر  السلبيـــة  التـأثيـــرات  بمجـابهـــة 

نشرة نصف شهريـة تصدر عن هيئـة الطيـران المدني
العدد 23  ــــ     6 مــارس 2022 م

ثوابــت  أهــم  باعتبارهــا  الوطنيــة  مصالحنــا  علــى  ســنحافظ   ”
المرحلــة القادمــة التــي حــددت مســاراتها وأهدافهــا رؤيــة عمــان 
2040 ســعًيا إلــى إحــداث تحوالت نوعية في كافــة مجاالت الحياة ”

* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

الحــد  فــي  واإلســهام  المناخيــة  التغيـــرات 

الوطنــي  المســتويين  علــى  تحدياتهــا  مــن 

رؤيــة  أولويــات  مــع  وتماشــًيا  والدولــي، 

اإلســتراتيجي  وتوجههــا   2040 عمــان 

ومتزنــة  فعالــة  إيكولوجيــة  نظــم  لخلــق 

ومرنــة لحمايــة البيئــة واســتدامة مواردهــا 

الوطنــي،  لاقتصــاد  دعًمــا  الطبيعيــة 

فــي  الجهــود  مــن  بالعديــد  قامــت  فقــد 

أبرزهــا: مــن  المناخيــة،  الشــؤون  مجــال 

االتفاقيــات  جميــع  علــى  المصادقــة 

والبروتوكــوالت المعنيــة بالشــؤون المناخيــة، 

إصــدار التشــريعات المنظمــة ألعمال الشــؤون 

الدراســات  مــن  عــدد  وتنفيــذ  المناخيــة، 

المناخيــة،  الشــؤون  مجــال  فــي  والبحــوث 

ــر  ــر مثــل البــاغ الوطنــي وتقري وإعــداد التقاري

التحديــث لفترة الســنتين وتقرير المســاهمات 

ــا، باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد  المحــددة وطنًي

مــن المشــاريع مــع الصنــدوق األخضــر للمنــاخ 

ــرى. ــاريع أخ ــذ مش ــات لتنفي ــم مقترح وتقدي

 

ومــن الجديــر بالذكــر، قــد تــم إصــدار قــرار 

تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة 

ينايــر   31 بتاريــخ  األوزون  طبقــة  وحمايــة 

ــن  2021 برئاســة ســعادة المهنــدس. نايــف ب

ــي  ــران المدن ــة الطي ــس هيئ ــري رئي ــي العب عل

الجهــات  جميــع  مــن  عضــًوا   31 وعضويــة 

والتكيــف  التخفيــف  فــي  العاقــة  ذات 

المناخيــة. للتغيــرات  الســلبية  اآلثــار  مــع 

 وتعــد هــذه اللجنــة بمثابــة المنتــدى الــذي 

إدارة  أجــل  مــن  المصلحــة  أصحــاب  يجمــع 

بالشــؤون  المتعلقــة  القضايــا  ومتابعــة 

المناخيــة بمــا يضمــن مجابهــة اآلثــار الســلبية 

التخفيــف  إجــراءات  واتخــاذ  المنــاخ  لتغيــر 

والتكيــف المناســبة وحمايــة طبقــة األوزون 

والمجتمعــي. السياســي  الوعــي  وزيــادة 

يلــي: فيمــا  اللجنــة  اختصاصــات  وتتمثــل   

- المســاهمة فــي اقتــراح وتنفيــذ السياســات 

ــف  ــة للتخفي ــة الازم ــل الوطني ــط العم وخط

الحــراري  االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  مــن 

الناتجــة  الســلبية  التأثيــرات  مــع  والتكيــف 

طبقــة  وحمايــة  المناخيــة  التغيــرات  عــن 

ــان 2040. ــة عم ــع رؤي ــق م ــا يتواف األوزون بم

موقــف  تحديــد  فــي  المســاهمة   -

المطروحــة  القضايــا  مــن  عمــان  ســلطنة 

الــدول  واجتماعــات  مفاوضــات  علــى 

المتعلقــة  االتفاقيــات  فــي  األطــراف 

األوزون. طبقــة  وحمايــة  المنــاخ  بتغيــر 

وتوصيــات  مقــررات  تنفيــذ  متابعــة   -

ــات  ــي االتفاقي ــراف ف ــدول األط ــات ال اجتماع

بالتزامــات  الوفــاء  مــن  والتأكــد  المذكــورة 

االتفاقيــات. تلــك  تجــاه  عمــان  ســلطنة 

اإلســتراتيجيات  إعــداد  فــي  المســاهمة   -

المناخيــة  بالشــؤون  المتعلقــة  الوطنيــة 

وحمايــة طبقــة األوزون ومتابعــة تنفيذهــا.

ومراجعــة  إعــداد  فــي  المســاهمة    -

الوطنيــة  والباغــات  والتقاريــر  الدراســات 

المذكــورة. االتفاقيــات  لمتطلبــات  وفًقــا 

حــول  الوعــي  نشــر  فــي  المســاهمة   -

فــي  وآثارهــا  المناخيــة  التغيــرات 

االختصــاص. حســب  المختلفــة  القطاعــات 

الوطنيــة  الكــوادر  تأهيــل  ســبل  اقتــراح   -

الشــؤون  مجــال  فــي  القــدرات  وبنــاء 

األوزون طبقــة  وحمايــة  المناخيــة 

العمــل  لتقــدم  الدوريــة  المراجعــة   -

وتعزيــز  لتفعيــل  يلــزم  مــا  واقتــراح 

المعنيــة  الجهــات  جميــع  بيــن  التنســيق 

وجــدت.   إن  التنفيــذ  معوقــات  ومعالجــة 

االجتمـــاع األول للجنـــة الوطنيـــة للتغيـــرات المناخيـــة وحمـايـة طبقـة 
األوزون منـــذ صـدور قــــرار تشكيلهــا

أعمال هيئة الطيران المدني
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شركـاء التميـز

مــا المقصــود بإجــراءات العمـــــل 

القيـــاسيـــــة)SOPs(؟
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»إياتــا« يتوقــع تخطــي عــدد المســافرين جــوًا مســتويات مــا قبــل الجائحــة فــي 2024

عــن  »إياتــا«،  الجــوي  للنقــل  الدولــي  االتحــاد  أعلــن 

توقعاتــه بوصــول إجمالــي أعــداد المســافرين إلــى 

رحــات  )باعتبــار   ،2024 فــي  مســافر  مليــارات   4

ــد(،  ــب واح ــات كراك ــف القطاع ــي مختل ــة ف المتابع

قبــل  مــا  فتــرة  مســتويات  تخطــي  يعنــي  مــا 

.2019 عــام  103عــن   % مــع   ،19 كوفيــد  أزمــة 

التعافــي  مســار  بشــأن  التوقعــات  وشــهدت 

ــا  ــا، م ــًرا طفيًف ــب، تغي ــدى القري ــى الم ــادي عل االقتص

ــدول  ــا ال ــي فرضته ــفر الت ــود الس ــور قي ــس تط يعك

فــي بعــض األســواق، ومــع ذلــك، لــم تتغيــر الصــورة 

العامــة آلخــر توقعــات »إياتــا« طويلــة األمد، عّمــا كانت 

عليــه فــي نوفمبــر، أي قبــل ظهــور متحــور أوميكرون.

وقــال ويلــي والــش المديــر العــام لاتحــاد الدولــي 

للنقــل الجــوي: »اســتمر قطــاع الطيــران بالتعافــي 

ــرون، ألن  ــور أوميك ــم ظه ــد 19، رغ ــة كوفي ــد أزم بع

النــاس يرغبــون بالســفر، وســيعودون إلــى المطــارات 

فــور رفــع القيــود. ورغــم أننــا ال نــزال فــي أول الطريــق 

ــاع  ــي، إال أن االرتف ــع الطبيع ــى الوض ــول إل ــو الوص نح

المتوقــع فــي أعــداد المســافرين تدعــو للتفــاؤل«.

وبلــغ إجمالــي أعــداد المســافرين عــام 2021، نســبة 

%47  مــن مســتويات 2019، ومــن المتوقــع أن ترتفع 

تلــك النســبة إلــى %83  فــي عــام 2022، و%94  فــي 

.2025 فــي  و111%    ،2024 عــام  و103%    ،2023

 2021 فــي   الدولييــن  المســافرين  أعــداد  وبلغــت 

نســبة% 27  من مســتويات عام 2019، ومن المتوقع 

أن ترتفــع تلــك النســبة إلــى  %69  فــي 2022، و82% 

عــام 2023، و%92  عــام 2024، و%101  فــي 2025.

قريــب  عالمــي  تعــاٍف  ســيناريو  ذلــك  ويشــكل 

المــدى، أكثــر تفــاؤاًل قليــًا، مقارنــًة بشــهر نوفمبــر 

إلــى  التحســن،  ذلــك  فــي  الفضــل  ويعــود   ،2021

فــي  الســفر  قيــود  إنهــاء  أو  التدريجــي،  التخفيــف 

ــى  ــي عل ــكل إيجاب ــس بش ــا انعك ــدة، م ــواق عدي أس

وداخــل  األطلســي  شــمال  فــي  الرئيســة  األســواق 

تشــير  كمــا  التعافــي.  فــرص  عــزز  والــذي  أوروبــا، 

آســيا  منطقــة  فــي  القطــاع  أن  إلــى  التوقعــات 

الهــادئ، سيتســمر فــي تســجيل وتيــرة  والمحيــط 

تعــاٍف بطيئــة، فــي ظــل عــدم إظهــار الصيــن، الســوق 

تخفيــف  علــى  مؤشــرات  أي  المنطقــة،  فــي  األكبــر 

تدابيرهــا الحدوديــة الصارمــة فــي المســتقبل القريــب.

عــام  المحلييــن  المســافرين  أعــداد  وبلغــت 

 ،2019 عــام  مســتويات  مــن    61% نســبة   ،2021

إلــى%  النســبة  تلــك  ترتفــع  أن  المتوقــع  ومــن 

 ،2023 عــام  فــي  و103%    ،2022 عــام  فــي    93

.2025 عــام  و118%    ،2024 عــام  فــي  و111%  

A380 إيربــاص تختبـــــر محــــرك يعمــل بوقــود الهيـدروجيـــن علــى طـائـــرة
أنجــزت شــركة إيربــاص خطــوة واحــدة مــن الجــدول 

صفــر  تجاريــة  طائــرة  أول  إلطــاق  الفاصــل  الزمنــي 

.2035 عــام  بحلــول  العالــم،  فــي  كربونيــة  انبعاثــات 

عــن  الفرنســية  الطائــرات  صناعــة  شــركة  وأعلنــت 

مــن  الهيدروجيــن،  وقــود  تكنولوجيــا  الختبــار  خطــط 

ــا ــدى طائراته ــن إ ح ــة م ــخة معدل ــتخدام نس ــال اس خ

الماضــي. العــام  إنتاجهــا  عــن  توقفــت  التــي   ،A380

و قــــــال نائــــــب رئيـــــس طائـــــرات »إيربــــاص« خاليـــــة 

أخــذ  هــو  »طموحنــا  لويليــن:  غليــن  االنبعاثــات 

صغيــرة  حجــرة  وإضافــة   )A380( الطائــرة  هــذه 

ــوي. ــوى العلـــــ ــي المستــــ ــة فــــ ــواب الخلفيــــ بيناألبــــ

بالهيدروجيــن«. تعمــل  غازيــة  توربينــات  علــى  تحتــوي 

ز بتخزيــن للهيدروجين وتوزيعه،  وشــرح أّن الطائرة ســُتجهَّ

األمــر الــذي ســُيغذي محّركهــا بهــذا العنصــر الكيميائــي.

العالــم ســكان  نصــف  تهــدد  المناخــي  التغيــر  مخاطــر 
أظهــر التقريــر الجديــد لخبــراء األمــم المتحــدة حــول 

 3.6 إلــى   3.3 أن  االثنيــن،  يــوم  نشــر،  الــذي  المنــاخ 

فــي  ســكانالعالم  نصــف  نحــو  أي  شــخص،  مليــارات 

ــي. ــر المناخ ــب التغي ــام عواق ــديد«، أم ــف ش ــع »ضع وض

أكســيد  لثانــي  العالميــة  االنبعاثــات  قفــزت  حيــث 

مــن  قريبــة  مســتويات  إلــى   ،2021 فــي  الكربــون 

قبــل  مــا  الفتــرة  خــال  المســجلة  القياســية  تلــك 

جائحةكورونــا، التــي تســبب بشــلل اقتصــادي عالمــي 

أدى إلــى انخفــاض ضخــم فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

وأظهــرت دراســة أجراهــا »غلوبــل كربــون بروجكــت«، وهو 

ائتــاف يضــم علماء دوليين يدرســون »ميزانيــات« الكربون 

ــون  ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــي انبعاث ــة، أن إجمال العالمي

فــي العالــم فــي 2021 ســيصل إلــى مســتوى يقــل 

بنســبة 0.8 فــي المئــة فقــط عــن مســتواه فــي 2019.

 2021 فــي  االنبعاثــات  تــوزع  إلــى  وبالنســبة 

الدراســة  توقعــت  الجغرافيــة،  المناطــق  بحســب 

فــي  لانبعاثــات  مصــدر  أكبــر  الصيــن،  تســجل  أن 

قفــزة  االنبعاثــات،  ربــع  بحوالــي   2007 العالممنــذ 

مــا  أي  المئــة،  فــي   31 إلــى  لتصــل  حصتهــا  فــي 

يقــارب ثلــث مــا ينتجــه العالــم بأســره مــن انبعاثــات.
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