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الخطـوط الجويـة والمطـارات األكثـر دقـة في المواعيـد عـالمًيـا

التخطيط اإلستراتيجي المبسط

يوسف بن سهيل المهري 
رئيس قسم التنسيق والمتابعة 

مكتب الهيئة بمحافظة ظفار

بـأقــالم مــوظفـــي
هيئــة الطيـران الـمـدني

* كل ما يكتب في هذا العمود
يعبر عن الرأي الشخصي لكاتبه 
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ــِت  ــمَّ ثواب ــاِرها أه ــِة باعتبـ ــا الوطني ــى مصالحـِنـ ــنحافُظ عل وس
َــها  الـمـرحـلـــِة القـــادمِة الـتـــي حـــددْت مــســـاراتـِهـــا وأهــدافـ
“رؤيـــُة ُعـمـــان 2040” ســعيًا إلــى إحــداِث تحــوالٍت نوعيــٍة فــي 
كافـــة مـجـــاالِت الـحيـــاِة ، مـجسـدًة اإلرادَة الـــوطنيَة الجامعة.

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

التخطيــط بديهيــة فطريــة منــذ األزل، 
وقــد يقــوم بهــا أي كائــن حــي لبلــوغ 
ــة ال  ــة لحظي ــأ خط ــد تنش ــه، وق هدف
تحتــاج إلــى دارســة صنعتهــا الحاجــة 

فــي ذلــك الوقــت والمــكان.

وهنــا أضــع لكــم فكــرة التخطيــط 
وهــو  ســهلة  بصــورة  االســتراتيجي 
ــى  ــك عل ــوغ هدف ــق لبل ــم طري ))رس
الخطــة  مرونــة  مــع  طويــل  مــدى 
مثــا  المتغيــرات((،  مــع  لتتجــاوب 
الجامعــة  طالــب  يلتحــق  عندمــا 
ــع  ــد أرب ــد بع ــو يري ــة فه ــة معين بكلي
ــا  ــن بعده ــرج وم ــا التخ ــنوات تقريًب س
الوظيفــة أو بــدء مشــروعه الخــاص 
مثــال  اســتراتيجي،  تخطيــط  فهــذا 
الطيــران  هيئــة  توســع  عندمــا  آخــر 
المدنــي مطاراتهــا وتــدرب موظفيهــا 
ــة أن  ــنوات معين ــد س ــد بع ــي تري فه
تســتوعب عــدد كبيــر من المســافرين 
فــي بيئــة آمنــة وسلســة مــع مراعــاة 
وتوقــع تأثيــر البيئــة المحيطــة فهــذا 

اســتراتيجي. تخطيــط 

اإلدارة  فــي  المفاهيــم  مــن  كثيــر 
الحديثــة تشــتت القــارئ وقــد تخيــف 
التعاريــف  كثــرة  بســبب  المتلقــي 
ــراز  ــاب إلب ــض الُكت ــا بع ــي يتعمده الت
عــدم  إلخفــاء  أو  العميــق  فهمــه 
ــذا  ــن ه ــة م ــوع الغاي ــه بالموض إلمام
تبســيط  إلــى  التوجــه  هــو  المقــال 
واســتخدامها  اإلداريــة  المفاهيــم 
ــع  ــدم التوس ــط وع ــة فق ــدر الحاج ق
فــي مفاهيــم ال تخــص بيئــة العمــل، 
فكــرة  تعميــم  وجــوب  وكذلــك 
مــن  كل  علــى  اإلداري  المفهــوم 
)كايــزن(  فنظريــة  معهــا،  يتعامــل 
تــم  ألنــه  كبيــرة  نجاحــات  حققــت 
توضيحهــا علــى جميــع مســتويات 
العمــل فــي اليابــان مــن اإلدارة العليــا 
إلــى عمــال النظافــة وجلــس أعلــى 
المســتويات  مــع  اإلداري  الهــرم 
األقــل للحصــول علــى وضــوح وفهــم 
مشــترك للجميــع، إلن وضــوح طريقــة 

النجــاح. أســاس  والهــدف  العمــل 
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الجزرالمد

مــن أعـمـــال هـيئــة الـطيـــران المــدنــي
تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى وضــع األنظمــة 
االقتصاديــة للنقــل الجــوي وأنظمــة حمايــة حقــوق 
ــا  ــران. كم ــة للطي ــة البيئي ــع السياس ــافرين ووض المس
تقــوم بتحليــل وإعــداد الدراســات االقتصاديــة الخاصــة 
الجــوي،  النقــل  أنظمــة  فــي  الجديــدة  بالتعديــات 
وجمــع وتحليــل اإلحصائيــات البيئيــة وتحديــد األهداف 

ــران. ــة للطي البيئي

ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــات الصعب أدت األوق
قطــاع الســفر الجــوي إلــى حــدوث 
ألداء   Cirium تصنيفــات  فــي  تغييــر 
الصناعــة »فــي الوقــت المحــدد«، مــع 
الجويــة  الخطــوط  شــركة  صعــود 
اليابانيــة ومطــار هانيــدا فــي طوكيــو 
االلتــزام  حيــث  مــن  القمــة  إلــى 

بالمواعيــد.

الطيــران  تحليــات  شــركة  وقالــت 
إنهــا أعــادت إحيــاء التقريــر مــع عــودة 
الســفر الجــوي، وتســجيل نســبة زيادة 
بواقــع 117% في الرحــات المكتملة 
فــي مايــو مقارنــة بنفــس الشــهر مــن 
بشــكل  مدفوعــة  الماضــي،  العــام 

ــة. ــات المحلي ــي بالخدم أساس

الـــتصنيـفــــات  هـــذه  وتـستخـــدم 
فــي  بمــا  القياســات،  مــن  سلســلة 
ذلــك مــا إذا كانــت الرحــات المغــادرة 
والقادمــة قــد حققــت توقيًتــأ مبكــًرا 
لهــا  المحــدد  الوقــت  تمــت فــي  أو 
بالضبــط، والوصــول فــي غضــون 15 
ــال  ــي. وق ــدول الزمن ــن الج ــة م دقيق
التنفيــذي  الرئيــس  بويــن،  جيريمــي 

»مــع  بيــان:  فــي   ،Cirium لشــركة  
ــل  ــاد تحلي ــة، ع ــات الجوي ــودة الرح ع
األداء فــي الوقــت المحــدد لشــركات 
الطيــران والمطــارات مــرة أخــرى وهي 

عامــة إيجابيــة للصناعــة«.

وفــي حيــن أن العوامــل التــي تســبب 
الجــوي  المجــال   - التأخيــر  عــادة 
 - الــركاب  أو  الممــرات  أو  المزدحــم 
لــم تكــن موجــودة فــي عــام 2020، 
فمــن المرجــح أن تعــود ببــطء فــي 

.2022 2021 وحتــى عــام  عــام 

والـمحيــــط  آسيـــــا  منطقـــة  فـــي 
الهــادئ، تقدمــت شــركة الخطــوط 
الجويــة اليابانيــة إلــى المرتبــة األولــى ، 
تلتهــا شــركة ANA Holdings Inc ثم 
 Garuda و   Air New Zealand Ltd
.Korean Air Lines Co Indonesia و 
وفــي أميــركا الشــمالية، احتفظــت 
خطــوط Hawaiian الجويــة بالمركــز 
ــدا  ــران كن ــركة طي ــدت ش األول وصع
إلــى المركــز الثانــي مــن خــارج المراكــز 
تراجعــت  فيمــا  األولــى،  العشــرة 
شــركة ســاوث ويســت إيرالينــز مــن 

التاســع، علــى  إلــى  الثانــي  المركــز 
الرغــم مــن أنهــا قامــت بتشــغيل 
 89297 عنــد  الرحــات  معظــم 

رحلــة.

 Red Wings شــركة  وتصــدرت 
ومقرهــا موســكو شــركات أوروبــا، 
 Iberia و Vueling Airlines SA تلتهــا

.Aeroflot و   KLM و 

أكثــر   Avianca شــركة  وكانــت 
فــي  انضباًطــا  الطيــران  خطــوط 
الاتينيــة،  أميــركا  فــي  المواعيــد 
ــي  ــى Azul SA و Gol ف ــة عل متقدم

والثالــث. الثانــي  المركزيــن 

وحقــق مطــار هانيــدا درجــة مغــادرة 
فــي الوقــت المحــدد بلغــت ٪96.86، 
أمــا المراكــز األخــرى فقــد احتلهــا 
شــيريميتيفو  مطــار  التوالــي  علــى 
الدولــي، مينيابوليــس ســانت. بــول، 
ديترويــت متروبوليتــان وايــن كاونتــي، 

ــي. ــا الدول وفيادلفي

ــا،  ــم تصنيفه ــاًرا ت ــن 20 مط ــن بي وم
ــبة  ــى بنس ــي األدن ــي الدول كان ميام

.٪83.14
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أيـــاتــــا: تطبيــق جـــواز سـفــــر كــورونـــا خــال أســابيــع فـي الـشــرق األوســط

مـدينــة صينيــة تنشـــر 60 طـائــرة بـدون طيــار إلبقــاء النــاس داخـل منـازلـهــم

نشــرت الســلطات الصينيــة أســطول مكــون من 60 طائــرة بدون طيــار فى مدينة قوانجتشــو 
ــث  ــة، حي ــداء أقنع ــون بارت ــن يخرج ــر م ــم وتذكي ــى منازله ــاس ف ــاء الن ــن إلبق ــوب الصي بجن
قضــت الصيــن إلــى حــد كبيــر علــى حــاالت انتقــال COVID-19 المحليــة، لكــن قوانجتشــو 
ــى  ــف ف ــذى اكتش ــروس، ال ــن الفي ــدوى م ــر ع ــا األكث ــالة دلت ــوع س ــى ن ــا ف ــهدت اندالًع ش

 البدايــة فــى الهنــد.
ــاغ عــن ســت حــاالت جديــدة فــى قوانجتشــو خــال الـــ 24 ســاعة الماضيــة، ممــا  وتــم اإلب
رفــع عــدد حــاالت التفشــى إلــى أكثــر مــن 100، وتحمــل الطائــرات بــدون طيــار التــى تديرهــا 
ــاء  ــا أن البق ــارج مفاده ــرون بالخ ــن يغام ــخاص الذي ــائل لألش ــث رس ــرات وتب ــرطة الكامي الش

فــى الداخــل هــم واآلخــرون علــى أفضــل وجــه.

قــال االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي IATA إن جــواز الســفر الرقمــي الخــاص بفيــروس كورونــا ســيبدأ 
العمــل بــه »مباشــرة« فــي الشــرق األوســط خــال األســابيع المقبلــة، فــي وقــت تخفــف أوروبــا 

ــفر. ــود الس ــدة قي ــات المتح والوالي

وتتســابق البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم العتمــاد الشــهادات الرقميــة، مــن أجــل إطــاق العنــان 
ــة  ــل صناع ــي ش ــا ف ــة كورون ــببت جائح ــد أن تس ــة، بع ــياحة الدولي ــي الس ــع ف ــاش المتوق لانتع

الطيــران ألكثــر مــن عــام.

ــى  ــا، عل ــاح عالمًي ــهادات اللق ــدار ش ــد إلص ــام موح ــأي نظ ــراف ب ــول أو االعت ــى اآلن قب ــم حت ــم يت ول
الرغــم مــن أن جــواز ســفر IATA قــد اكتســب شــعبية بيــن شــركات النقــل العماقــة فــي الخليــج.

قــال ويلــي والــش، المديــر العــام التحــاد النقــل الجــوي الدولــي، فــي إيجــاز يــوم الخميــس: »تلقينــا 
ردود فعــل إيجابيــة للغايــة بشــأن جــواز ســفر أياتــا«، وفــق مــا نقلتــه »فرانــس بــرس«.

وأضــاف دون أن يحــدد شــركات الطيــران: »ســنبدأ العمــل فــي األســبوعين المقبليــن مــع عــدد مــن 
شــركات الطيــران فــي منطقــة الشــرق األوســط«.

وقــد كانــت الخطــوط الجويــة القطريــة وطيــران اإلمــارات واالتحــاد للطيران مــن بين أوائل الشــركات 
التــي بــدأت اختبــار التطبيــق فــي ينايــر، تليهــا العديــد مــن شــركات الطيــران العالميــة األخــرى، بمــا 

فــي ذلــك الخطــوط الجويــة الســنغافورية.

والجديــر بالذكــر أن وثيقــة IATA هــي تطبيــق للهواتــف الذكيــة ســيمكن الــركاب مــن إنشــاء »جــواز 
ســفر رقمــي«، لتقديــم دليــل علــى ســجل االختبــارات والتطعيــم الــذي يمكــن مشــاركته مــع 

ــرة. ــؤولي الهج ــران ومس ــركات الطي ش

تشــهد مــدن فــي غربــي الواليــات المتحــدة موجــة حــر كبــرى، قــد تســفر عــن 
تحطيــم درجــات الحــرارة المرتفعــة أرقاًمــا قياســية، مــا ينــذر بموســم حرائــق 
غابــات نشــط، ويعــرض ســامة ماييــن األميركييــن للخطــر. وتلقــى حوالــي 43 
مليــون أميركــي فــي غربــي وجنــوب غربــي الواليــات المتحــدة، تحذيــرات مــن 
ــر  ــون غي ــد تك ــتويات ق ــى مس ــبوع، إل ــدار األس ــى م ــرارة، عل ــات الح ــاع درج ارتف

مســبوقة. 

وعــادة مــا يكــون منتصــف شــهر يونيــو، أكثــر األوقــات ســخونة في العــام، في 
ــق  ــاس. ويتراف ــرب تكس ــيكو وغ ــو مكس ــوب ني ــا وجن ــوب أريزون ــن جن ــزاء م أج

مــوجـــة حـــر تهـــدد أمـيركــــا وقـــد تحطــم درجـــات الــحــرارة أرقـــاًما قيـــاسيـــة
ــات.  ــق الغاب ــي حرائ ــروف تذك ــديد وظ ــاف ش ــع جف ــرارة م ــات الح ــاع درج ارتف
ويســتمر انخفــاض مســتوى الميــاه فــي الخزانــات الرئيســية، مثــل بحيــرة »ميــد«، 

التــي وصــل انخفــاض مياههــا بالفعــل إلــى أدنــى معدالتــه.

ــج  ــى تأجي ــة إل ــة المنخفض ــة والرطوب ــاح العاصف ــؤدي الري ــع أن ت ــن المتوق وم
بواليــات  مناطــق  فــي  الموجــودة  الكبيــرة  الغابــات  حرائــق  فــي  النيــران 
كاليفورنيــا، وأريزونــا، ويوتــا، ونيــو مكســيكو، وســتزيد مــن خطــر انــدالع المزيــد 

ــبوع. ــال األس ــات خ ــق الغاب ــن حرائ م

ويــدق المختصــون وخبــراء األرصــاد الجويــة ناقــوس الخطــر، محذريــن مــن 
ــن  ــة م ــات والحماي ــق إدارة الغاب ــل. ووف ــديد محتم ــات ش ــق غاب ــم حرائ موس
الحرائــق فــي كاليفورنيــا، فــإن الواليــة تشــهد بالفعــل زيــادة بنســبة %26 
ــادة بنســبة 58% فــي المســاحات المحترقــة  ــات، وزي ــق الغاب فــي نشــاط حرائ
مقارنــة بعــام 2020، الــذي كان قياســًيا وشــهد احتــراق نحــو 4.4 مليــون فــدان 

ــات. ــن الغاب م

ــات  ــق الغاب ــم حرائ ــم مواس ــرارة وتفاق ــات الح ــاع درج ــزى ارتف ــن أن ُيع ويمك
ــر  ــح أكث ــول وتصب ــرة أط ــر لفت ــات الح ــدوم موج ــاخ، إذ ت ــر المن ــى تغي ــًرا إل مؤخ
شــدة، وتشــهد مواســم حرائــق الغابــات فــي جميــع أنحــاء الغــرب األميركــي 

ــا بعــد عــام. ــادة فــي المســاحات المحترقــة عاًم زي


