
نشرة نصف شهرية تصدر عن هيئة الطيران المدني
العدد التاسع - 6 يونيو 2021م

 

 Glimpse – بـــرنــــامـــــج لــمـحــــة

مـــوازنــــة البـــرامـــج واألداء

مهندس/ أحمد جادالرب محمود
خبير السالمة الجوية والجودة

بـأقــالم مــوظفـــي
هيئــة الطيـران الـمـدني

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

35ºC / 30ºC18:33                 12:51           :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-

ــة  ــات العام ــداد الموازن ــي إع ــتحدثة ف ــائل المس ــن الوس م
للحكومــات هــي إعــداد الموازنــة علــى أســاس األداء وذلــك 
لتنظيــم معلومــات الموازنــة ومســاعدة متخــذي القــرار 
العامــة  الخدمــات  لتقديــم  البدائــل  بيــن  االختيــار  فــي 
المســتهدفة، وعنــد اســتخدام الحكومــات لهــذه الطريقة 
فــي تنظيــم أنشــطتها المختلفــة يمكنهــا حينئــذ تحديــد 
وتحديــد  هــدف،  كل  إلنجــاز  وكفــؤة  متعــددة  بدائــل 
تكاليــف وعوائــد كل بديــل واختيــار البديــل الــذي يعتقــد أنــه 

ــره. ــن غي ــر م ــد أكث ــم الفوائ يعظ

إذا فما المقصود بمصطلح موازنة البرامج واألداء؟
الموازنــة: هــي الربــط بيــن تخصيــص األمــوال والخطــط 
ــغيلية. ــة والتش ــة اإلنمائي ــن الموازن ــج بي ــتراتيجية والدم االس
هدًفــا  تحقــق  التــي  األنشــطة  مجموعــة  هــي  البرامــج: 
محــدًدا، وترتبــط موازنــة الجهــة بمجموعــة برامجهــا التــي 
ترغــب فــي القيــام بهــا مــن خــالل تخصيــص المــوارد التــي 

ــا. ــول عليه ــعي للحص تس
األداء  مســتوى  حســب  الالزمــة  بالمــوارد  التمويــل  األداء: 
)األداء  بتقديمــه  للمــوارد  الطالبــة  الجهــة  تتعهــد  الــذي 
ــرات  ــا لمؤش ــك وفًق ــون ذل ــوارد( ويك ــص الم ــل تخصي مقاب

قيــاس خاصــة بمجموعــة البرامــج واألنشــطة. 

علــى مــا ســبق وفــي ســياقه نجــد أن كل جهــة حكوميــة 
ووفًقــا  دقيــق  نحــو  علــى  لألعمــال  تخطــط  أن  عليهــا 
لألســاليب العلميــة الحديثــة حتــى تتمكــن مــن صياغــة 
غاياتهــا وأهدافهــا االســتراتيجية الذكيــة ومــا ينبثــق عنهــا 
ــرات  ــام ومؤش ــطة ومه ــج وأنش ــة وبرام ــداف فرعي ــن أه م
قيــاس ذكيــة والعوائــد المتوقعــة مــن االســتثمار فــي هذه 
األنشــطة أيًضــا وذلــك لتقديمهــا كمســوغ للحصــول علــى 

ــة. ــن الدول ــة م ــوارد الالزم الم

األهداف الرئيسية لهذا المفهوم تتمثل في اآلتي:
    ربط اإلنفاق بمؤشرات األداء الرئيسية.

    زيادة كفاءة وفاعلية اإلنفاق الحكومي.
    االستدامة المالية وتحسين مؤشرات االقتصاد الكلي .

    التركيز على األولويات الحكومية. 
    تعزيز الترشيد المالي.

    تحسين جودة المخرجات.

كمــا تتمثــل الركائــز الضروريــة لنجــاح تطبيــق مفهــوم 
موازنــة البرامــج واألداء داخــل المؤسســات فيمــا يلــي:

    ثقافة األداء.
    اإلدارة المبنية على النتائج.

    الرقابة والتقييم الفاعل والمستمر .
    التطبيق الفاعل للمحاسبة والمسائلة عن األداء.

الجزرالمد

تعمــل هيئـــة الـطيـــران الـــمدني علــى إصــدار 
النشــرات الجويــة العامــة وتقاريــر الطقــس 
الرصــدات  تحاليــل  علــى  باالعتمــاد  وذلــك 
الجويــة و طبقــات الجــو العليــا وصــور االقمــار 
االصطناعيــة ومخرجــات التنبــؤات العدديــة 
العمانيــة والعالميــة؛ ففــي عــام 2020م بلــغ 
عــدد النشــرات الصــادرة 730 نشــرة جويــة كما 
بلــغ عــدد التقاريــر الصــادرة 38 تقريــر لعــدد 15 

حــالـــة جـويــة.

مـــن أعـمــــال هــيئـــة الـطيـــــران الـمـــدنـــــي

بــدأُت فــي اآلونــة األخيــرة أعمــال 
بــث حلقــات برنامــج لمحــة. هــذا 
فــي  المتخصــص  البرنامــج 
فــي ســلطنة  الطيــران  مجــال 
إليجــاد  يهــدف  بحيــث  عمــان 
وتثقيفيــة  إرشــادية  منصــة 
الراغبيــن  الشــباب  لجميــع 
والمقبليــن للدخــول إلــى مجــال 
الطيــران بمختلــف تخصصاتــه. 
ويتــم هــذا األمــر مــن خــالل عمــل 
زيــارات ميدانيــة لمختلــف الجهــات 
للقيــام  والخاصــة  الحكوميــة 
ــة  ــر طريق ــة تظه ــاءات تفصيلي بلق
الموكلــة  والتوجهــات  عملهــا 
حكومتنــا  قبــل  مــن  إليهــا 
ــن  ــدث ع ــم التح ــا يت ــيدة. كم الرش
الرســمية  والخطــوات  الطــرق 
للتقــدم للعمــل أو الدراســة فــي 
يزيــل  المؤسســات بشــكل  هــذه 
الراغبيــن  الشــباب  الغمــوض عــن 
توظيفيــة  فــرص  عــن  والباحثيــن 
المؤسســات.  هــذه  قبــل  مــن 
العقبــات  بعــد مالحظــة  خاصــة 
مــن  اآلالف  أمــام  تقــف  التــي 
إلــى  للوصــول  الجــدد  الشــباب 
ــة  ــات الدقيق ــذه المعلوم ــل ه مث
والمعتمــدة والصعوبــات األخــرى 
التــي تأتــي مــن خــالل عــدم وجــود 
تقــوم  مختصــة  إرشــادية  جهــة 
حــول  الغمــوض  كل  بتوضيــح 
بمجــاالت  المتعلقــة  المواضيــع 

الطيــران.

ومقــدم  معــد  عــن  لمحــة 
بــن  نـاصـــر  إسمــــي  البرنامــج: 
ســكان  مــن  الحبســي،  ســعيد 

واليــة المضيبــي فــي محافظــة 
فــي  بــدأت  الشــرقية.  شــمال 
ــذ  ــران من ــال الطي ــن مج ــث ع البح
العديــد  تخطــي  وبعــد  الصغــر. 
طريقــي  فــي  الصعوبــات  مــن 
تحقيــق  الحمــد  وهلل  اســتطعت 
ــا.  طموحــي بــأن أصبــح طيــاًرا مدنًي
وبعــد مــا مــررت بــه مــن صعوبــات 
الملحــة  للحاجــة  واكتشــافي 
لوجــود مؤسســة إرشــادية تعنــى 
فــي  بــدأت  فقــد  الجانــب  بهــذا 
الخــاص  حســابي  علــى  العمــل 
علــى اإلنســتجرام محــاوًلا وضــع 
واإلرشــادات  الشــروحات  بعــض 
بـعـــدي.  الـقـــادميـــن  للـشبـــاب 
وهــذا األمــر أســهم فــي إرشــاد 
ــن  ــالب والخريجي ــن الط ــد م العدي
صحيــح  بشــكل  وتوجيههــم 
ــور  ــم. وتط ــى مبتغاه ــول إل للوص
تجمعــات  بعمــل  للبــدء  األمــر 
الطيــران  لمحبيــن  مفتوحــة 
بشــكل عفــوي وغيــر رســمي، تــم 
فيهــا دعــوة شــباب متخصصيــن 
الطيــران  قطاعــات  جميــع  مــن 
وحضــور  والمدنيــة  العســكرية 
بهــذا  المهتميــن  مــن  العديــد 
ــم  ــاءات ت ــذه اللق ــبب ه ــر. بس األم
»نــادي عمــان للطيــران«  إنشــاء 
مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب 
ــال  ــام بإكم ــذي ق ــن وال الطموحي
مهمــه القيــام بالتجمعــات خــالل 

الماضيــة. الفتــرة 

ــت بإصــدار  ــي 2019م قم ــا ف أيض
يحمــل  والــذي  األول  كتابــي 
كان  والــذي  الطيــار«   « اســم 
شــخصية  تجربــة  عــن  عبــارة 
الطيــران  عالــم  إلــى  للدخــول 

وتــم ســردها بشــكل قصصــي. 
النــاس  عامــة  يجتــذب  فالكتــاب 
مــن المحبيــن للقــراءة واإلطــالع، 
ــادات  ــاه إرش ــن ثناي ــل بي ــا يحم كم
ألصحــاب  ونصائــح  مفصلــة 

الطمــوح.

برنامــج  سلســلة  بــدأت  لهــذا 
أجــل  مــن   »Glimpse  – »لمحــة 
ولكــي  التواصــل  هــذا  تحقيــق 
حقــه  الجانــب  هــذا  نعطــي 
وقــد  الســاحة.  فــي  وإظهــاره 
الحلقــة  تصويــر  عمليــات  تمــت 
للبرنامــج  األولــى  اإلفتتاحيــة 
ــر  ــة العص ــور جائح ــع ظه ــن م لك
فقــد توقفــت عمليــات التصويــر 
تــم  لهــذا  الميدانيــة.  والزيــارات 
برنامــج  عمــل  إلــى  اآلن  التحــول 
»لمحــة  عنــوان  تحــت  إذاعــي 
يبــث  والــذي  الطيــران«  مــن 
  REC Multimedia علــى إذاعــة
بـــدأت  والـتـــي  اإللـكتــرونيـــة 
يتــم  بحيــث  مـــؤخًرا.  عمـلهـــا 
ومحــاور  الحلقــات  تســجيل 
ــا  ــم بثه ــات ويت ــات والحلق النقاش
فــي العديــد مــن منصــات البــث 
ــم وهلل  ــد ت ــة. وق ــي العالمي اإلذاع
متكاملــة  سلســلة  بــث  الحمــد 
ــعى  ــة. ونس ــن 16 حلق ــة م مكون
باقــي  تصويــر  إلــى  للعــودة  اآلن 
الحلقــات األساســية فــي برنامــج 
تــم  وقــد   »Glimpse  – »لمحــة 
الثانيــة  الحلقتيــن  نشــر  مؤخــًرا 
ــتضافة  ــا اس ــان كانت ــة واللت والثالث
الطيــران  طــالب  مــن  لشــابين 
لإلطــالع علــى تجربتهــم فــي هــذا 
ــب  ــض الجوان ــح بع ــب وتوضي الجان
للمهتميــن بخــوض هــذه التجربــة.
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طيار مدني
مؤلف كتاب الطيار

»Glimpse – مقدم برنامج »لمحة
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أوروبــــا.. بـرنـامـــج »جـــواز سـفــــر كــورونــــا »يدخــل حيـز الـتنفيــذ 1 يـوليـو
أعلــن مفــوض العــدل باالتحــاد األوروبــي، ديدييــه راينــدرز، إن برنامــج »جــواز ســفر 
كورونــا« الــذي ســيمثل شــهادة صحيــة تمكــن صاحبهــا مــن الســفر داخــل 
االتحــاد األوروبــي، ســيدخل حيــز التنفيــذ بــدًءا مــن األول مــن يوليــو المقبــل. 
ــا بشــأن البرنامــج بوصفــه »أنبــاء  وأشــاد راينــدرز باالتفــاق الــذي تــم إبرامــه حديًث

ــن«. ــن األوروبيي ــع المواطني ــدة لجمي جي

انتقاليــة  أنــه مــع ذلــك، ســتكون هنــاك فتــرة  وأضــاف المفــوض األوروبــي 
مدتهــا ســتة أســابيع للــدول األعضــاء التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت، بحيــث 
تغطــي معظــم ذروة موســم الســياحة فــي يوليــو وأغســطس. كمــا أن هــذا 
ــل  ــر داخ ــة أكب ــرك بحري ــي بالتح ــاد األوروب ــي االتح ــمح لمواطن ــروع سيس المش
االتحــاد األوروبــي فــي أمــان صحــي كامــل وســيدعم القطاعــات االقتصاديــة 

التــي تعتمــد علــى حريــة الحركــة.

تقــدم أكبــر شــركة طيــران فــي اليابــان وجبــة طعــام مــن وجبــات الدرجــة األولــى علــى متــن 
طائــرة متوقفــة مقابــل 540 دوالر للوجبــة.

وبــدأت شــركة خطــوط )أول نيبــون( الجويــة اليابانيــة فــي تقديــم الخدمــة فــي شــهر أبريــل، 
ــي  ــم ف ــول العال ــران ح ــركات الطي ــه ش ــعى في ــذي تس ــت ال ــي الوق ــة ف ــك الخدم ــي تل وتأت

ــاء. ــالل الوب ــل خ ــن العم ــة ع ــرات المتوقف ــتغالل الطائ ــرة الس ــول مبتك ــاد حل إيج

ــى  ــداء عل ــاول الغ ــة تن ــم  فرص ــى رواد المطع ــنغافورية عل ــة الس ــوط الجوي ــت الخط وعرض
متــن طائــرة إيربــاص إيــه 380 رابضــة فــي المطــار الرئيســي بالمدينــة. وعلــى الرغــم مــن ســعر 
الوجبــة الــذي يبلــغ 380 جنيهــا إســترلينيا، فقــد بيعــت تذاكــر أول يوميــن فــي غضــون نصــف 

ســاعة مــن عرضهــا.

وتجــري تجربــة تنــاول وجبــة طعــام علــى طائــرات شــركة إيــه إن إيــه اليابانيــة علــى متــن طائــرة 
مــن طــراز بوينــغ 777 متوقفــة فــي مطــار هانيــدا فيطوكيــو. وصمــم فكــرة »المطعــم 

ــرات الشــركة المتوقفــة. باألجنحــة« موظفــون أرادوا االســتفادة بشــكل أفضــل مــن طائ

وجبة طعام واحدة في طائرة رابضة على المدرج في اليابان تكلف 540 دوالر

أكاديمية ُعمان للطيران تستقبل
أول طائرتين من الطائرات التدريبية

ناسا تنجح في إطالق طائرة مروحية صغيرة
من فوق سطح المريخ في أول رحلة من نوعها

اســتقبلت أكاديميــة ُعمــان للطيــران بمطــار صحــار أول طائرتيــن مــن الطائــرات 
 . Diamond DA42 و Diamond DA40  التدريبيــة مــن أصــل 8 طائــرات مــن نــوع
والتــي تــم تصنيعهــا فــي جمهوريــة النمســا وهــي أحــد أفضــل أنــواع الطائــرات 
ــاز  ــث تمت ــم، حي ــتوى العال ــى مس ــران عل ــب الطي ــتخدمة لتدري ــة والمس الحديث

بكفاءتهــا العملياتيــة والمســتوى العالــي فــي الســالمة الجويــة. 

وقــد أنهــت هيئــة الطيــران المدنــي بنجــاح المرحلــة الثالثــة مــن إجــراءات اعتمــاد 
أكاديميــة عمــان للطيــران ويمثــل ذلــك مــا يقــارب 75% مــن متطلبــات االعتمــاد 

ألول أكاديميــة لتدريــب الطياريــن بالســلطنة.

والجديــر بالذكــر أن أكاديميــة عمــان للطيــران قــد انطلقــت كإحــدى مشــاريع 
األوفســت )Offset( لتكــون إحــدى المؤسســات التدريبيــة الرائــدة فــي المنطقــة 
ــن  ــدة م ــران والمتعم ــاع الطي ــي قط ــة ف ــة المختلف ــج التدريبي ــم البرام لتقدي
قبــل هيئــة الطيــران المدنــي بالســلطنة )CAA( ووكالة ســالمة الطيــران االتحاد 
األوروبــي )EASA(. وتعمــل األكاديميــة مــع شــركائها المحلييــن والدولييــن 
لتقديــم برامــج تدريبيــة معترفــة عالمًيــا. حيــث تــم اعتمــاد األكاديميــة كإحدى 
ــة  ــي منطق ــركة CAE ف ــل ش ــن قب ــدة م ــة المعتم ــة العالمي ــز التدريبي المراك

الشــرق األوســط.

ــرة  ــيرة صغي ــرة مس ــالق طائ ــي إط ــا ف ــة ناس ــاء األمريكي ــة الفض ــت وكال نجح
ــي  ــي، ف ــماة إنجينيوت ــيرة، المس ــرة المس ــت الطائ ــخ. وحلق ــطح المري ــى س عل
ــالق  ــي إط ــا ف ــا ناس ــح فيه ــرة تنج ــذه أول م ــة، وه ــن دقيق ــل ع ــدة تق ــو م الج
ــب  ــى كوك ــن عل ــم م ــا طاق ــم فيه ــة ويتحك ــل بالطاق ــرة تعم ــق طائ وتحلي
آخــر. وجــاء تأكيــد نجــاح المهمــة عبــر القمــر الصناعــي فــي المريــخ الــذي نقــل 

ــى األرض.  ــة إل ــات المروحي بيان

ويعــد التحليــق علــى الكوكــب األحمــر ليــس باألمــر الســهل. فطبيعــة الغــالف 
الجــوي علــى ســطح المريــخ مختلفــة، فهــو رقيــق للغايــة، إذ ال تتعــدى كثافتــه 
1 فــي المئــة مــن الكثافــة علــى األرض. وال يعطــي هــذا المروحيــة الكثيــر مــن 
الهــواء المطلــوب لدفعهــا. ولكــن قــوة الجاذبيــة علــى الكوكــب األحمــر أقــل، 
وهــذا عامــل مســاعد، ومــع ذلــك بنــى المهندســون المروحيــة لتكــون خفيفــة 

للغايــة، إذ يبلــغ وزنهــا 1.8 كغــم فقــط.

ويوجــد فــوق جســم الطائــرة مروحتــان يبلــغ طــول كل منهمــا 1.2 متــر، 
فــي  دورة   2500 إلــى  تصــل  بســرعة  متعاكســين،  اتجاهيــن  فــي  وتــدوران 
الدقيقــة. وهــذه ســرعة فائقــة، تعــادل حوالــي ثلثــي ســرعة الصــوت علــى 

المريــخ. ووفــر هــذا لـ«انجينيوتــي« القــدرة التــي تحتاجهــا لالرتفــاع.


