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األرصـاد الجـويـة الُعمـانيـة تحتفـي باليـوم العالمـي لألرصـاد الجـويـة 2021م

دليل إجراءات العمل التشغيلية

يسرى بنت سالم الجردانية
دائرة الجودة والسالمة

بأقـالم مـوظفـي
هيئة الطيران المدني

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

37ºC / 24ºC16:08                 :مسقط

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-

يوجــد أكثــر مــن نــوع مــن أنــواع األدلــة اإلداريــة 
إجــراءات  دليــل  األدلــة  هــذه  ضمــن  ومــن 
العمــل ولكــن مــا هــو دليــل إجــراءات العمــل 

ــه؟ ــي محتويات ــا ه وم

مفهوم األدلة اإلدارية:
ــاعد  ــات تس ــى معلوم ــوي عل ــب يحت ــو كتي ه
أو  حكوميــة  مؤسســة  أي  فــي  العامليــن 
األهــداف  لهــم  وتوضــح  خاصــة،  مؤسســة 
والمهــام وأســاليب العمــل فيهــا، وماهــي 
واجباتهــم،  هــي  ومــا  العامليــن  حقــوق 
ومــن أنــواع األدلــة اإلداريــة مــا يلــي:  دليــل 
اإلجــراءات، الدليــل التنظيمــي، األدلــة الصــادرة 
ــن ــع الموظفي ــة جمي ــة لخدم ــن المؤسس ع

 ، األدلة التي تصدر عن بعض اإلدارات.
ما هو دليل اإلجراءات:

هــو كتيــب يحتــوي علــى المعلومــات التي لها 
باألنظمــة والتعليمــات والمعامــالت  عالقــة 
التــي تتــم عــن طريــق المؤسســة، ووصــف 
دقيــق لمراحــل هــذه اإلجــراءات وعينــات مــن 
النمــاذج التــي تســتعمل فيهــا وشــرح لطريقــة 

مــْل اإلجــراءات.

ماهي فائدة دليل اإلجراءات:
ــن  ــي تدوي ــدة ف ــق الفائ ــراءات يحق ــل اإلج دلي
السياســات واإلجــراءات التــي تتبــع فــي تنفيــذ 
االعمــال، والتــي تكــون فــي أغلــب األوقــات غير 
ــرة  ــا متوف ــا وابقائه ــاظ عليه ــة والحف مكتوب
تتأثــر  وال  المؤسســة،  ضمــن  االيــدي  بيــن 
ــن  ــبب الموظفي ــل بس ــي تحص ــرات الت بالتغيي
وهــذا عنــد انهــاء خدماتهــم او فــي حالــة 
التقاعــد منهــا، فــإذا لــم تكتــب اإلجــراءات 
مثــل الكثيــر مــن المؤسســات الصغيــرة فــإن 
تفقدهــا  المعلومــات  مــن  كبيــرة  كميــات 
عنــد إنهــاء خدمــات الموظفيــن أو التقاعــد، 
الصعــب  مــن  يكــون  الجــدد  والموظفيــن 
عليهــم المعرفــة التامــة باإلجــراءات المتبعــة 
فــي تنفيــذ أعمــال بشــكل ســريع ممــا يترتــب 
وبالتالــي  وللجهــد  للوقــت  مضيعــًة  عليــه 

مضيعــًة لإلنفــاق العــام.
ما هي محتويات دليل اإلجراءات:

إن الدليــل يعتبــر مرجــع رئيســي، يتــم العــودة 
إليــه عنــد حــدوث أي خــالف لــه عالقــة بمراحل 
فــي  تســتعمل  التــي  والنمــاذج  اإلجــراءات 
المؤسســات، ويتــم العــودة إليــه عنــد القيــام 
مجــال  فــي  الجــدد  الموظفيــن  بتعليــم 
االعمــال التــي ســينفذونها فــي المســتقبل 
أمــا محتويــات دليــل اإلجــراءات فهــي تتضمــن 
ــم  ــام اإلدارة أو القس ــة، مه ــي: المقدم ــا يل م
الــذي جهــز لــه الدليــل، األنظمــة والتعليمــات 
لوحدهــا،  مهمــة  بــكل  عالقــة  لهــا  التــي 
وصــف دقيــق لمراحــل اإلجــراءات التــي يجــب 
مــن  وظيفــة  كل  لتنفيــذ  اتباعهــا  يتــم  أن 
اإلجــراءات،  ســير  خريطــة  اإلدارة،  وظائــف 

النمــاذج التــي تســتعمل فــي تطبيقهــا.
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الجزرالمد

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي ممثلــة بدائــرة النقــل الجــوي 
ــركات  ــرات وش ــوط لطائ ــور والهب ــح العب ــدار تصاري ــى إص عل
الطيــران المنتظمــة والرحــالت العابــرة والخاصــة إلــى جانــب 
رحــالت الطائــرات العموديــة وإصــدار التصاريح الدبلوماســية.
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بهيئــة  ممثلــة  الســلطنة  شــاركت 
العامــة  المديريــة   - المدنــي  الطيــران 
المنظمــة  احتفــال   - الجويــة  لألرصــاد 
العالميــة لألرصــاد الجويــة بيومهــا الــذي 
صــادف 23 مــارس مــن كل عــام تخليــًدا 
ــز  ــة حي ــة المنظم ــول اتفاقي ــرى دخ لذك
وجــاء  1950م،  العــام  فــي  التنفيــذ 
االحتفــال لهــذا العــام 2021م تحت شــعار 
وذلــك  وطقســنا(،  مناخنــا  )المحيــط 
كبيــرة  تأثيــرات  مــن  للمحيطــات  لمــا 
علــى الطقــس والمنــاخ وبالتالــي علــى 
ــطة  ــاحلية، واألنش ــة الس ــان، والبيئ اإلنس

واالقتصاديــة. االجتماعيــة، 

مــن   %70 المحيـطـــات  تشــكل  حيــث 
ســطح األرض وبهذه المســاحة الضخمة 
ــر األكبــر علــى الطقــس  تلعــب دور المؤث
المحــرك   - المــاء  بخــار  يصــدر  فمنهــا 
األساســي للظواهــر الجويــة - وفيهــا 
تنشــأ األعاصيــر، كمــا تؤثــر بطرق مباشــرة 
مــن  العديــد  علــى  مباشــرة  غيــر  أو 
األخــرى،  المتطرفــة  الجويــة  الظواهــر 
متوســط  هــو  مــا  منطقــة  منــاخ  وألن 
ــه  ــا ُتعرف ــنة - كم ــي 30 س ــها ف طقس
المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة - 
ــي  ــّون األساس ــات المك ــكل المحيط تش
ــألرض  ــي ل ــام المناخ ــات النظ ــن مكون م
الحيــوي  الــدور  علــى  وكمثــال  أيًضــا، 
للمحيطــات فــي تحديــد منــاخ األرض من 
المعلــوم أن نســبة كبيــرة مــن غــازات 
االحتبــاس الحــراري مثــل ثانــي أكســيد 
الكاربــون يتــم امتصاصهــا مــن خــالل 

المحيطــات، وعليــه فإنــه البــد مــن فهم 
والطقــس  المحيطــات  بيــن  العالقــة 
ُأنـــشئت  لــذا  الـمنـــاخ،  فــي  والـــتغير 
مــن  العديــد  الهــدف  هــذا  أجــل  مــن 
وُأجريــت  البحــوث  ومراكــز  المنظمــات 
ــت  ــي تمخض ــات الت ــن الدراس ــد م العدي
عــن اتفاقيــات دوليــة تســعى للحــد مــن 
تأثيــرات التغيــر المناخــي والحفــاظ علــى 

البحريــة. والبيئــة  المحيطــات  ســالمة 

العـالمـيـــة  الـمنظـــمة  مـــن  وإيـمـاًنــــا 
المحيطــات  بأهميــة  الجويــة  لألرصــاد 
والحفــاظ عليهــا جــاء شــعار االحتفــال 
مســمى  مــع  متوافًقــا  العــام  لهــذا 
ــدة  ــم المتح ــا األم ــي أطلقته ــة الت الرؤي
»عقــد  القــادم  للعقــد  واليونســكو 
ــن  ــات« )2021 -2030( م ــوم المحيط عل
أجــل وقــف تدهــور صحتهــا والحفــاظ 
حيــث  المســتدامة.  وتنميتهــا  عليهــا 
الرؤيــة فــي تحســين  ستســهم هــذه 
الفهــم العالمــي بشــؤون المحيطــات 
يؤثــر  والــذي  التلــوث  مــن  الحــد  وآليــة 
ــد  ــك الح ــي وكذل ــوع البيولوج ــى التن عل
مــن األخطــار البحريــة علــى حيــاة البشــر.

 
انضمامهــا  ومنــذ  عمــان  ســلطنة  إن 
إلــى عضويــة المنظمــة لألرصــاد الجويــة 
كانــت  1975م  عــام  فــي   )WMO(
ومازالــت مــن بيــن الــدول النشــطة والتــي 
تســعى جاهــدة فــي التعــاون المســتمر 
ومراكزهــا  المنظمــة  مــع  والمثمــر 
اإلقليميــة مــن حيــث تبــادل المعلومــات 

والشــروع في تطويــر أجهزتهــا الخاصة 
بالتنبــؤ وعمليــات الرصــد. ولقــد انضمــت 
األرصــاد الجويــة العمانيــة إلــى مختلــف 
المنظمــات واالتفاقيــات والمعاهــدات 
الــدولــيــــة الـمتـعلـقـــة بالـمحيطـــات 
ــة  ــا لجن ــن ضمنه ــاخ م ــس والمن والطق
المطلــة  للــدول  المداريــة  األعاصيــر 
البنغــال  وخليــج  العــرب  بحــر  علــى 
اســتحداث  تــم  كمــا  1997م.  عــام 
نظــم التنبــؤات العدديــة بالتعــاون مــع 
مركــز األرصــاد الجويــة األلمانــي عــام 
1999م حيــث تــم تطويــر نموذجيــن 
للتنبــؤات العامــة ونمــوذج متخصــص 
باإلضافــة  البحريــة،  التنبــؤات  فــي 
إلــى افتتــاح مركــز االمتيــاز لتطبيقــات 
مـجـــال  فــي  االصطناعـــية  األقـمـــار 
األرصــاد الجويــة لــدول غــرب آســيا عــام 
تــم  2015م  العــام  وفــي  2006م. 
تدشــين المركــز الوطنــي لإلنــذار المبكــر 
مــن المخاطــر المتعــددة، والــذي يعتبــر 
التنبيهــات  يوفــر  وطنــي  مركــز  أول 
والتحذيــرات مــن عــدة مخاطــر طبيعيــة 
أمــواج  أخطــار  مثــل  المنطقــة  فــي 
تســونامي الناتجــة عــن الــزالزل البحريــة 
وأخطــار األعاصيــر والحــاالت المداريــة، 
مــن  الناتجــة  المفاجئــة  والفيضانــات 
الحــاالت الجويــة المتطرفــة، حيــث يتــم 
ــوات  ــر قن ــرها عب ــات ونش ــدار التنبيه اص
التواصــل  وســائل  ومختلــف  اإلعــالم 
االجتماعــي لتصــل إلــى جميــع فئــات 

. المجتمــع 
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مطار مسقط الدولي يحوز على شهادتين من االتحاد الدولي للنقل الجوي )أياتا(
CEIV Pharma and CEIV Fresh لمناولة األدوية والمواد سريعة التلف 

شركة طيران يابانية تختبر »أول جواز سفر لكوفيد-19«
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اختبــرت شــركة الطيــران اليابانيــة »ANA« أول »جــواز ســفر لكوفيــد« مــن خــالل تطبيــق 
)CommonPass( تطبيــق  الشــركة  واســتخدمت  المســافرون.  يســتخدمه  إلكترونــي 
اإللكترونــي للمســافرين إلــى نيويــورك فــي مطــار هانيــدا بطوكيــو، بحســب مــا نشــرته 

اإللكترونــي. موقعهــا  علــى  الشــركة 

ــروس  ــد في ــم ض ــق بالتطعي ــات تتعل ــم معلوم ــافرين بتقدي ــق للمس ــذا التطبي ــمح ه ويس
ــط  ــذا، سيبس ــي ه ــف اإللكترون ــإن التعري ــركة ف ــب الش ــي. وبحس ــكل إلكترون ــا، بش كورون
ــذي  ــاح ال ــوع اللق ــول ن ــات ح ــق معلوم ــدم التطبي ــا يق ــفر. كم ــدود والس ــور الح ــراءات عب إج
أخــذه المســافر باإلضافــة لشــروط البلــد المقصــود المتعلقــة بإجــراءات مكافحــة الفيــروس.

حــاز مطــار مســقط الدولــي علــى شــهادتي  Pharma و Fresh لخدمــات نقــل األدويــة والمــواد ســريعة التلــف 
التــي يصدرهــا )مركــز تمّيــز المدققيــن المســتقلين( التابــع لالتحــاد الدولــي للنقــل الجوي )أياتــا(، وذلــك تقديًرا 
لتميــزه فــي مجــال مناولــة األدويــة والمــواد ســريعة التلــف كأول مطــار عالمــي يحصــل علــى كلتــا الجائزتيــن 
فــي وقــت واحــد كمقــدم خدمــات، وذلــك بفضــل النهــج الــذي يتبعــه فريــق الشــحن التابــع لوحــدة العمليات 
ــات  التجاريــة بمطــارات عمــان فــي إشــراك مجموعــة واســعة مــن الشــركاء االســتراتيجيين فــي تنفيــذ عملّي
الشــحن، بمــا فــي ذلــك الطيــران العمانــي، وترانــزوم ســات، وترانــزوم للمناولــة، وســويس بــورت، باإلضافــة إلــى 

فريــق العمــل المختــص فــي المطــار.

ــقط  ــار مس ــي مط ــحن ف ــات الش ــون بعملي ــركاء المعني ــّز الش ــة، رك ــر الماضي ــة عش ــهر الثماني ــالل األش وخ
ــال  ــان االمتث ــل ضم ــن أج ــوي م ــل الج ــي للنق ــاد الدول ــن االتح ــن م ــع ممثلي ــود م ــد الجه ــى توحي ــي عل الدول
لجميــع المتطلبــات فــي مجــال الشــحن الجــوي. وجــاءت هــذه الجهــود فــي إطــار تحقيــق برنامــج شــهادات 
االعتمــاد مــن مركــز تمّيــز المدققيــن المســتقلين التابــع إلياتــا والــذي يتطلــب إنجــازه اعتمــاد نهــج قائــم علــى 
شــراكة قويــة بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة فــي المطــار، وجــاءت هــذه المبــادرة بمثابــة دليــل قــوي علــى 

العمــل الشــاق الــذي يضطلــع بــه جميــع الشــركاء المعنيــون بعمليــات الشــحن.

أعلــن مطــار دبــي الدولــي عــن إبــرام اتفاقية مــع منصــة “ماجزتــر” األمريكيــة العالميــة لقراءة 
ــا، ليصبــح بذلــك أول مطــار للقــراءة الذكيــة علــى مســتوى العالــم. حيــث  الصحــف إلكترونًي
أصبــح بإمــكان المســافرين عبــر مطــار دبــي الدولــي الدخــول إلــى باقــة الصحــف والمجــالت 
التــي تتيــح “ماغزتــر” قراءتهــا إلكترونًيــا، إذ يتجــاوز عددهــا 7000 مجلــة وصحيفــة وصحيفــة 

كاريكاتوريــة رائــدة عالمًيــا.

وقــد أفــادت وكالــة “بلومبيــرغ” بأن شــراكة مطــار دبــي الدولي مــع “ماغزتر” تتيح للمســافرين 
عبــر المطــار تنزيــل أحــدث اإلصــدارات عبــر هواتفهــم وأجهزتهــم النقالــة الشــخصية، 
وتصفحهــا داخــل المطــار أو علــى متــن الطائــرة. وأضافــت إن التجربــة التــي تتيحهــا الشــراكة 
ــل، إذ  ــة بالكام ــية وال ورقي ــة ال تالمس ــراءة رقمي ــة ق ــي تجرب ــي ه ــار دب ــر مط ــافرين عب للمس

تعتمــد علــى تقنيــة الســياج الجغرافــي باســتخدام األقمــار االصطناعيــة.

مطار دبي الدولي أول مطار للقراءة الذكية بالتعاون مع منصة ماجزتر 

تايالند تعيد فتح أبواب جزيرة بوكيت أمام السياح المطّعمين بدءًا من 1 يوليو 2021م
تســتعد تايالنــد للتنــازل عــن متطلبــات الحجــر الصحــي للــزوار األجانــب الذين تــم تطعيمهم 
بلقــاح فيــروس كورونــا، والذيــن يصلــون إلــى منتجــع جزيــرة “بوكيــت” اعتبــارًا مــن 1 يوليــو، 

وهــو أول فتــح رئيســي للدولــة المعتمــدة علــى الســياحة.

وقــد وافــق رئيــس الــوزراء برايــوت تشــان أوشــا، علــى اقتــراح مــن قبــل القطــاع الخــاص 
ومجموعــات األعمــال فــي فوكيــت لتلقيــح 70% علــى األقل مــن ســكان الجزيرة، اســتعدادًا 
إلعــادة فتحهــا للســياح الذيــن تــم تطعيمهــم. وتخطــط الحكومــة الختبــار خطــة إعــادة 
ــي  ــا ف ــرى، بم ــية أخ ــياحي رئيس ــذب س ــق ج ــى مناط ــع إل ــل التوس ــت قب ــي بوكي ــاح ف االفتت
ذلــك “كــوه ســاموي” للمســاعدة فــي اســتئناف صناعــة الســياحة التــي تضــررت لمــدة عــام 

ــاء. فــي غيــاب مالييــن الســياح، الذيــن ســاهموا بخمــس االقتصــاد قبــل الوب

ــالد،  ــة الب ــح بقي ــن فت ــهر م ــة أش ــل ثالث ــا قب ــتفتح أبوابه ــت” س ــة أن “بوكي ــي الموافق وتعن
والتــي مــن المتوقــع أن ترحــب بالــزوار الملقحيــن بالكامــل فــي أكتوبــر القــادم.


