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اتحاد النقل الجوي الدولي )IATA(: قبول أفضل الممارسات
التي يتم فيها تطعيم الركاب إلعادة فتح الحدود

 نــظـــام الــعمـــل الــمـــــرن

مـيـــة حـميــد الـمقبــاليـــة
رئيسة قسم التدريب لألرصاد

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-

»الــعمــــال الــسعــــداء يــقــــدمــــون خــدمـــــة أفـضــــل«
هــــل هـــــذه الــعبـــارة صـحيحـــة واقـعـيـــا ؟!

اإلدارة  علــم  فــي  والباحثيــن  العلمــاء  مــن  العديــد  يبحــث 
الحديثــة عــن أســاليب وطــرق بنــاء بيئــة عمــل ســعيدة. وربمــا 
الخصائــص  احتــرام  علــى  القائمــة  الدراســات  نتائــج  كانــت 
النفســية واالرتباطــات االجتماعيــة  للموظفيــن و دورهــا فــي 
بنــاء بيئــة عمليــة مثاليــة  دافعــة لبعــض الشــركات الــى تبنــي 

ــرن. ــل الم ــاعات العم ــام س ــرف بنظ ــد يع ــل جدي ــام عم نظ
ســاعات العمــل المــرن هــو جــدول زمنــي متغيــر للعمــل، وهــي 
النقيــض لنظــم العمــل التقليديــة التــي تفــرض علــى الموظفيــن 
العمــل علــى مــدار يــوم عمــل قياســي يمتــد مــن ســاعة معينــة 
ــار  ــرن  يخت ــل الم ــام العم ــي نظ ــرى، فف ــة أخ ــاعة معين ــى س إل
الموظفــون وقــت عملهــم، شــريطة الوصــول إلــى إجمالــي 
عــدد الســاعات اليوميــة أو األســبوعية أو الشــهرية المطلوبــة 

ــل. ــام العم ــع مه ــذ جمي ــا وتنفي ــاق عليه ــم االتف ــي ت الت

 ،2009 عــام  االقتصــادي  الركــود  فتــرة  النظــام  هــذا  طبــق 
ــركات  ــن الش ــد م ــائًعا للعدي ــاًرا ش ــام خي ــذا النظ ــث كان ه حي
األمريكيــة، حيــث مكنــت أصحــاب األعمــال إلــى خفــض تكاليــف 
األيــدي العاملــة دون الحاجــة لفصــل العاملين. وتســمح سياســة 
الــذي  الوقــت  بتحديــد  للموظفيــن  المرنــة  العمــل  ســاعات 
ــم.  ــكان عمله ــار م ــم باختي ــمح  له ــا  تس ــه، كم ــيعملون في س

ومــن مزايــا ســاعات العمــل المرنــة الســماح للموظفيــن بتكييــف 
ــداول  ــة، والج ــات العام ــد المواص ــع مواعي ــم م ــاعات عمله س
ــى  ــة إل ــرور إضاف ــام الم ــات ازدح ــب أوق ــم، وتجن ــة ألبنائه الزمني

ارتباطــات اجتماعيــة أخــرى، كرعايــة شــخص مســن أو معــاق .

ــام  ــرأي أن نظ ــتطاعات ال ــات و اس ــن الدراس ــد م ــفت العدي كش
العمــل المــرن يســاعد علــى إبقــاء بيئــة عمــل ســعيدة و متوازنــة 
وهــو النظــام المفضــل لــدى شــريحة كبيــرة مــن العامليــن، 
 ،Glassdoor حيــث أظهــرت نتائــج اســتطاع للــرأي نشــره موقــع
أن 80٪ مــن عينــة البحــث اختــارت االمتيــازات علــى زيــادة الرواتــب، 
ــرار  ــاذ الق ــي اتخ ــًيا ف ــًلا رئيس ــت عام ــازات كان ــر 60٪ أن االمتي وذك
 Harvard( بشــأن قبــول الوظيفــة مــن عدمه، كمــا ذكــرت مجلــة
ــأن ســاعات  Business Review   أن  88٪ مــن العمــال يشــعرون ب
الــدوام المرنــة يمكــن أن تحملهــم علــى االنتقــال مــن وظيفــة 
ــة  ــذ خط ــال تنفي ــن  خ ــا م ــًرا. أيًض ــى أج ــة أدن ــى وظيف ــى إل أعل
الــدوام المــرن اســتطاعت شــركة American Express توفيــر 

ــارات. ــف العق ــي تكالي ــنوًيا ف ــون دوالر س 10-15 ملي
ومــن أجــل االنتقــال إلــى بيئــة عمــل مرنــة و دون الضــرر 
بمصلحــة العمــل يجــب التركيــز علــى ثــاث نقــاط رئيســية:

1. إعطاء األولوية للتواصل الهادف و المنتظم
أقرانهــم  مــع  المنتظــم  التواصــل  إلــى  بحاجــة  الموظفيــن 
مــن أجــل أن يشــعروا بأنهــم جــزء مــن الفريــق. كمــا أنهــم 
ــث  ــر، حي ــؤول المباش ــع المس ــتمر م ــل المس ــى التواص ــة إل بحاج
ــح،  ــار الصحي ــى المس ــم عل ــادهم، وإبقائه ــي إرش ــاهم ف سيس

ويمنحهــم الدعــم الــذي يحتاجونــه بشــّدة. 
2.تعزيز الثقة

المســؤول  بيــن  الثقــة  مــن  أساًســا  يتطلــب  الناجــح  الفريــق 
والموظفيــن ، فــي نهايــة المطــاف إذا أظهــر الموظفــون عــدم 
اســتحقاقهم للثقــة، فيمكــن لــإدارة عندئــٍذ اتخــاذ الخطــوات 

الازمــة لتصحيــح الموقــف.
3. تعيين أهداف واضحة وذكية

وهــذا ســيقلل نزاعــات اإلدارة عنــد تحقيــق نتائــج حقيقيــة، حيــث 
ــا  ــأن م ــا بش ــن تماًم ــوا واضحي ــن أن يكون ــى الموظفي ــن عل يتعي
يجــب القيــام بــه، وكيفيــة القيــام بــه، و كيفيــة تحقيــق األهداف.
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ــر  ــى توفي ــي عل ــران المدن ــة الطي ــل هيئ تعم
خدمــات المراقبــة الجويــة أثنــاء الطيــران بمــا 
فــي ذلــك خدمــة مراقبــة المنطقــة وخدمــة 
إقليــم  فــي  التدفــق  ومراقبــة  التحذيــر 
معلومــات الطيــران فــي مســقط. كمــا تقــوم 
والتنســيق  الجويــة  الحركــة  تدفــق  بــإدارة 
مــع شــركات الطيــران والمطــارات، وتوفيــر 
خدمــات بــرج المراقبــة الجويــة، وتولــي جدولة 

إدارة الحركــة الجويــة.

مـــن أعـمــــال هــيئـــة الـطيـــــران الـمـــدنـــــي
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الــــرأي  تــشيــــر استطــاعــــات 
النقـــل  اتحـــاد  عــن  الصــادرة 
الجــوي الدولــي إلــى أن  81٪ مــن 
المســافرين الدولييــن يرغبــون 
ــوا  ــى يتمكن ــم حت ــي التطعي ف

مــن الســفر.

بالــعــــدد   )IATA( وأشــــــادت 
التــي  البـــلدان  مــن  المتـــزايد 
الـــمسندة  الـــقرارات  اتخـــذت 
أمــام  حدودهــا  لفتــح  باألدلــة 
تـــم  الــذيـــن  الـمســافــريــــن 
أحــدث  وتـُظهـــر  تطعيمهــم. 
 ، IATA البيانــات التــي جمعتهــا
 ،Timatic  بمــا فــي ذلــك خدمــة
قــد  دولــــة   20 مــن  أكثــر  أن 
القيــود  رفعــت كلًيــا أو جزئًيــا 
المفــــروضة علــى المســافرين 

تطعيمهــم. تــم  الذيــن 

وتعــد ألمانيــا مــن بيــن أحــدث 
ــخفيف  ــامت بتـ ــي قـ ــدول الت ال
للمســافرين  الصحــي  الحجــر 
ــث  ــم. حي ــم تطعيمه ــن ت الذي
لــم يعــد المسافــــرون الذيــن 
يخضعــون  تطعيمهــم  تــم 

الصحــي  الـحجـــر  إلجـــراءات 
كمــا ألغــت متطلبــات الحجــر 
بنتيجــة  للمســافرين  الصحــي 
COVID-19  سـلبيـــــة  اخـتبـــار 
)باســتثناء القادميــن مــن بعــض 

الخطــورة(.  عاليــة  البلــدان 

وجــاء قــرار الحكومــة األلمانيــة 
للـنصــائـــح  مـــراجعــــة  بـعـــد 
العلميــة مــن معهـــد روبـــرت 
عالمًيــا،  المشــهور   )RKI(كــوخ
أن  إلـــــى  خــلـصـــت  والــتــــي 
لــم  الملقحيــن  المسـافريـــن 
انتشــار  فــي  مهميــن  يعــدوا 
خطــًرا  يشــكلون  وال  المــرض 
الســكان األلمــان.  كبيــًرا علــى 
ذكــرت  التحديــد،  وجــه  علــى 
ــر  ــن خط ــل م ــم يقل أن التطعي
انـتــقـــــال  COVID-19  إلــــــى 
الخطــر. مــن  أقــل  مســتويات 

إلـــى  التــــوصل  تــــم  كمــــا 
علــى  ممـاثـلـــة  استنـتــاجـــات 
المحيــط  مــن  اآلخــر  الجانــب 
الـــواليـــــات  فــي  األطــلســـي. 
الحــظـــت  فقـــد  الـمـتـحـــدة، 

مراكــز الســيطرة علىاألمــراض 
 )US CDC( منهــا  والوقايــة 
فعــال  لقــاح  خــال  »مــن  أنــه 
قبــل  مــا  واختبــار   ٪90 بنســبة 
الســفر ،واختبــار مــا بعــد الســفر، 
والحجــر الصحــي الذاتــي لمــدة 
7 أيــام ، يوفــر الحــد األدنــى مــن 

اإلضافيــة«. الفوائــد 

الحــدود  فتــح  هــو  والهــدف 
الـــسفر  أمــام  آمــن  بشكـــل 
الدولــي. ويجــب أن تكــون األدلة 
تلــك  العلميــة مثــل  والبيانــات 
 ECDC و   RKI قدمتهــا  التــي 
األســاس  هــي   USC CDCو
التخــاذ القــرار الــازم لتحقيــق 
علميــة  أدلــة  هنــاك  ذلــك. 
يحمــي  ال  التطعيــم  أن  علــى 
يقلــل  بــل  فحســب،  النــاس 
ــر  ــن خط ــر م ــكل كبي ــا بش أيًض
انتقــال COVID-19. فكمــا قــال 
العــام  المديــر   ، والــش  ويلــي 
التحــاد النقــل الجــوي الدولــي 
أفضــل  هــي  »هــذه   :)IATA(
أمثلــة الممارســات التــي يمكــن 

بســرعة«. اتباعهــا  لآلخريــن 
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الطيــران الُعمــانــي يـدشــن مبــادرة الــشحـن الجــوي اإلنســانيــة إلـى الــهنــد
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أطلــق الطيــران العمانــي، الناقــل الوطنــي لســلطنة عمــان، مبــادرة الشــحن 
الجــوي اإلنســانية التــي تســتمر على مــدى 15 يومًا وذلــك لنقــل اإلمداداتالطبية 
واإلغاثيــة العاجلــة إلــى الهنــد بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة العمانيــة والجاليــة 

الهنديــة المقيمــة فــي الســلطنة.

ــدر  ــة تق ــحن مجاني ــاحة ش ــادرة مس ــذه المب ــال ه ــن خ ــل م ــيخصص الناق س
بـــ 10 أطنــان علــى متــن رحاتــه مــن مســقط إلــى الوجهــات الهنديــة عبــر 
الــوكاالت  قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  فــي  للمســاهمة  شــبكةخطوطه 
والجمعيــات اإلنســانية والخيريــة إلمداد المستشــفيات ومراكز الصحــة الهندية 
بالموادوالمســتلزمات الطبيــة الازمــة، للتعامــل مــع االرتفــاع القياســي لحــاالت 

ــد-19. ــروس كوفي ــة بفي اإلصاب

تختلــف أنــواع الطائــرات الحربيــة وفقــا للمهــام المخصصــة لهــا ولــكل منهــا تصميــم خــاص 
يائــم طريقــة هبــوط وإقــاع تلــك الطائــرات.

ــي  ــات الت ــا المروحي ــرات أبرزه ــن الطائ ــة م ــواع مختلف ــن أن ــدة م ــة واح ــرات المائي ــد الطائ وتع
يمكنهــا الهبــوط واإلقــاع العمــودي والطائــرات ثابتــة األجنحــة التــي تحتــاج إلــى مــدارج خاصة، 
إضافــة إلــى أنــواع تجمــع بيــن الميزتيــن وهــي الطائــرات ثابتــة األجنحــة التــي يمكنهــا اإلقــاع 

والهبــوط عمودًيــا.

وتعتمــد فكــرة الطائــرات المائيــة علــى تصميــم طائــرة علــى غــرار الطائــرات ثابتــة األجنحــة، 
الهبــوط علــى المدارجالتقليديــة، وتســتبدل ذلــك  لكنهــا ال تملــك إطــارات تمكنهــا مــن 

ــاء. ــطح الم ــى س ــوط عل ــى الهب ــادرة عل ــا ق ــو تجعله ــن للطف ــن قابلتي بقاعدتي

وتقلــع الطائــرة المائيــة عــن طريــق تحميلهــا علــى مقطــورة خاصــة وجرهــا بســرعة كبيــرة 
ــمح  ــرعة تس ــل لس ــا تص ــى متنهابعدم ــع عل ــاع م ــتطيع اإلق ــي تس ــرة الت ــغيل الطائ ــع تش م

لهــا بالطيــران.

تـعـــــرف عـلـــى فــكــــرة هـبـــوط وإقـــــالع الــطــائــــــرات الــمـــائيـــــة 

وجـبــة الــمقصــورة.. طــريـقــة جـديـــدة
لتعـويـض خسائــــر شـركــات الطيـــران

االتحـاد األوروبــي يفتــح الحدود للسيـاح
الذيـن تلقـوا جرعـات كاملـة من اللقــاح

بــدأت شــركة طيــران نيبــون، أكبــر شــركة طيــران فــي اليابــان، بتقديــم وجبات 
فاخــرة مقابــل 540 دوالًرا أمريكًيــا للوجبــة الواحــدة علــى متــن طائــرة تحــت 

اســم »المطعــم المجنــح«.

وجــدت شــركات الطيــران حــل بديــل لتعويــض الخســائر الناجمــة عــن وضــع 
قيــود علــى الرحــات الجويــة بســبب الوبــاء، والتــي اســتؤنفت بعــد أنأصبحــت 

الشــركات فــي وضــع اقتصــادي صعــب.

ــزي الرســمي مــع اختــاف  ويتــم تقديــم الطعــام مــن قبــل المضيفــات بال
ــة. ــة االقتصادي ــن الدرج ــات م ــى والوجب ــة األول ــن الدرج ــات م ــعار الوجب أس

كمــا بــدأت الخطــوط الجويــة فــي بيــع وجبــات الطعــام عبــر اإلنترنــت، 
ــعبية  ــرة ش ــات الطائ ــرة وجب ــت فك ــد أن أصبح ــذت بع ــا نف ــرعان م ــي س والت
بشــكلمدهش حــول العالــم. وقــد بــدأت الخطــوط الجويــة البريطانيــة فــي 
تقديــم  خدمــة توصيــل وجبــات المقصــورة مــن الدرجــة األولــى إلــى المنــزل.

أفــادت وكالــة فرانــس بــرس أنــه تــم التوصــل إلــى اتفــاق لفتــح حــدود الــدول 
األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي أمــام األشــخاص »الملقحيــن بالكامــل« ضــد 

ــا. ــروس كورون في

ــأ،  ــب النب ــه بحس ــت، أن ــرك بوس ــه نيوت ــا ترجمت ــق م ــة وف ــف تركي ــرت صح وذك
الــذي اســتند إلــى مصــادر أوروبيــة، ســيتم قبــول االتفاقيــة مــن قبــل وزراء 

خارجيــة االتحــاد األوروبــي يــوم الجمعــة.

وفــي هــذا الصــدد قــال دبلوماســيون إن األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى كميــة 
كافيــة مــن لقــاح فيــروس كورونــا يمكنهــم دخــول االتحــاد األوروبــي إذا أثبتــوا 

 . لك ذ

وكشــفت الصحــف أنــه باســتثناء عــدد صغيــر مــن البلــدان المصنفــة حالًيــا 
علــى أنهــا آمنــة ، ُيحظــر الســفر إلــى االتحــاد األوروبــي المكــون مــن 27 دولــة. 
ــيط  ــال تنش ــن خ ــاد م ــي االقتص ــد ف ــرار الجدي ــاهم الق ــع أن يس ــن المتوق وم

ــارة. ــي الق ــياحة ف الس


