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ارتفــاع شكــاوي النقل الجوي  بنسبــة 152% فـي ظــل جائحـة كوفيـد-19

تعمــل هيئــة الطيــران المدنــي علــى ترخيــص طلبات 
الالفتــات  وارتفــاع  انشــائها،  قبــل  المبانــي  ارتفــاع 
اإلعالنيــة علــى أســطح المبانــي بمــا يتوافــق  مــع 
اشــتراطات المنظمــة العالميــة للطيــران المدنــي 
فــي تحديــد االرتفاعــات لضمــان ســالمة الطائــرات.

من أعمال هيئة الطيران المدني
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“إننــا نقــف اليــوم بــإرادة صلبــة وعزيمــة ال تليــن علــى أعتــاب 
مرحلــة مهمــة مــن مراحــل التنميــة والبنــاء فــي ُعمــان. ”

هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-

شــهد عــام 2020م ارتفــاع كبيــر 
فــي عدد الشــكاوي بنســبة بلغت 
الماضــي  بالعــام  مقارنــة   %152
لآلثــار  ذلــك  ويعــود  ؛  2019م 
التــي خلفتهــا جائحــة  الســلبية 
كوفيــد-19 والتــي بســببها تــم 
إيقــاف الطيــران وواجــه العديــد 
الكثيــر مــن المشــكالت، وقــد بلــغ 
ــا  ــي تلقته ــكاوي الت ــي الش اجمال
الهيئــة 542 وكانــت النســبة األكبر 
والتــي  الســفر  تذاكــر  لشــكاوي 

بلغــت 419 شــكوى.

وتقــوم هيئــة الطيــران المدنــي 
المســافرين  شــكاوى  بمتابعــة 
ــي  ــوي والت ــل الج ــة بالنق المتعلق
تخضع ألحــكام قواعــد التنظيم 
وحمايــة  للترخيــص  االقتصــادي 
الطيــران  فــي  المســتهلك 
الهيئــة  تتعامــل  كمــا  المدنــي. 
مــع شــكاوى المســافرين وفــق 
االقتصــادي  التنظيــم  قواعــد 
الصــادرة مــن الهيئــة عــام 2015م، 
بحيــث تتأكــد بــأن المســافر قــام 
بالتظلــم قبــل ذلــك لــدى الناقــل 
وفــي  الشــكوى،  محــل  الجــوي 

 30 حالــة عــدم رد الناقــل خــالل 
يوًمــا أو أن الــرد لــم يكــن متوافًقا 
ــة  ــد واألنظم ــكام القواع ــع أح م
المعمــول  والعالميــة  المحليــة 
تقــوم  الجانــب  هــذا  فــي  بهــا 
التــي  اإلجــراءات  باتخــاذ  الهيئــة 
األنظمــة  تلــك  تطبيــق  تكفــل 

واللوائــح.
ومــن الجديــر بالذكــر أن الهيئــة 
الشــكاوي  هــذه  لحــل  تســعى 
أصــدرت  كمــا  احترافيــة  بــكل 
ــص  ــي تن ــرات الت ــن النش ــر م الكثي
علــى حمايــة حقــوق المســافرين 
لــه  لمــا  المســافر  يتعــرف  كــي 
كافــة  وأوضحــت  عليــه،  ومــا 
ــر  ــكاوي عب ــع الش ــات لرف التعليم
الرســمي  اإللكترونــي  موقعهــا 

للجميــع. العمليــة  لتســهيل 

إذا علمنــا بــأن شــركة تويوتــا اليابانيــة 
الخمســينيات  مطلــع  فــي  بــدأت 
ثــم  التجاريــة  فــي صناعــة الســيارات 
أكبــر  2008م  عــام  بنهايــة  اصبحــت 
مصنــع للســيارات فــي العالــم ، فــإن 
ذلــك يدفعنــا بــدوره إلــى التعــرف علــى 
 )KAIZEN- الكايــزن   ( اســتراتيجية 
كايــزن   ( كلمــة  وتتكــون  اليابانيــة، 
مقطعيــن  مــن  اليابانيــة   )KAIZEN-

همــا: 

وتعنــي   ZEN و  التغييــر  وتعنــي   KAا
ــين  ــالح )التحس ــي االصط ــن وف لألحس

المســتمر(.
وتعــد نظــم إدارة كايــزن مــن نظــم 
اإلدارة الرشــيقه حيــث يمكنهــا خفــض 
الهــدر فــي الطاقــة والوقــت والمــوارد 
والتكاليــف والمســاحات وهذا مــا تبنته 
ــة  ــا الصناعي ــي ثورته ــا ف ــركة تويوت ش

ــة. الحديث
 

المفهوم العام للكايزن :
1ـ فلســفة الكايــزن اليابانيــة والتفريــق 
بينهــا وبيــن بقيــة عمليــات التحســين 

المســتمر.
العمليــات  فــي  الهــدر  تحديــد  2ـ 

العمــل. فــي  المــوارد  أو  ،الوقــت 
األولويــة  ذات  المجــاالت  تحديــد  3ـ 

. للتحســين
ــكالت  ــل المش ــاليب تحلي ــرق وأس 4ـ ط

فــي كايــزن.
التدريجــي  النهــج  مــع  التعامــل  5ـ 
التحســين  لعمليــات  والبســيط 

. ة لمســتمر ا
المطلوبــة  اإلداريــة  6-المهــارات 
للتحســين  كايــزن  عمليــات  لتطبيــق 

. لمســتمر ا
7- عمليــات تنظيــم المكاتــب ومــكان 

: )5S( العمــل
 Set in -الترتيــب-   Sort التصنيــف 
-التنظيــم   Shine النظافــة   order
Sustain -التثبيــت   Standardize

الرشــيق  والتصنيــع  االدارة  ادوات   -8
انواعهــا. ومعرفــة 

والتعــرف  الســبع  الجــودة  ادوات   -9
عليهــا.

 )Report A3( 10- تقارير التحسين 
11- أدوات كايــزن المســتخدمة فــي 

 :)Gemba Kaizen( بيئــة العمــل
أدوات العمــل فــي الوقــت المناســب 
الــذكاء  الــى  التحــول  أداة   -   )JIT(

)JIDOKA( االصطناعــي 
)SMED(-أداة  الســريع  التحــول  أداة 
)HIEJUNKA(-أداة  اإلنتــاج  معادلــة 
 POKA( ــل ــي العم ــاء ف ــب األخط تجن

.  )YOKE
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نجــح الطيــران الُعمانــي فــي اجتيــاز متطلبــات 
تفتيــش  برنامــج  لــدى  الشــركة  تدقيــق 
ــاد  ــع لالتح ــا” التاب ــغيلية “أيوس ــالمة التش الس
“أياتــا”، والــذي يتــم  الدولــي للنقــل الجــوي 
الســالمة  معاييــر  أداء  تقييــم  خاللــه  مــن 
للناقــالت الجويــة كل عاميــن، حيــث تخلــق 
للمقارنــة  قابــًلا  معيــاًرا  أيوســا  مراجعــة 
ــتخدام  ــح االس ــا يتي ــي، مم ــاس عالم ــى أس عل
المشــترك لتقاريــر التدقيــق إلــى أقصــى حــد.

الطيــران العمانــي يجتــاز متطلبــات أيوســــا  لتأميــــن 
ــة ــر السالمـــ معاييـــ

بدأ مكتب »نيفســكي« الروســي للتصاميم 
مشــروع  إعــداد  علــى  العمــل  فــي 
أنــواع  مختلــف  يخــدم  عائــم  لمطــار 
الروســي. والعســكري  المدنــي  الطيــران 

المكتــب  أصــدره  تقريــر  فــي  ذلــك  جــاء 
الـــ90  بالذكــرى  االحتفــال  بمناســبة 
ــب  ــر أن المكت ــي التقري ــاء ف ــه، وج لتأسيس
أساســية  خارجيــة  مالمــح  وضــع  قــد 

العائمــة. والجزيــرة  العائــم  للمطــار 

طائــرات  عمــل  لتأميــن  تســتخدم  وقــد 
النقــل واإلنقــاذ والطائــرات الحربيــة فــي 
وكذلــك  الشــمالي  القطــب  منطقــة 
فــي  الطبيعيــة  الثــروات  تنقيــب  لغــرض 
المالحــة  وضمــان  الشــمالية  البحــار 
البحــري  الشــمالي  الــدرب  فــي  الحــرة 
فــي  الروســية  الدفــاع  وزارة  ومســاعدة 
المنطقــة. فــي  أقرانهــا  وظائــف  أداء 

تضمــن  العائمــة  المطــارات  أن  كمــا 
وهبــوط  إقــالع  مــدرج  اســتخدم 
الطقــس  ظــروف  كافــة  فــي  الطائــرات 
للمنصــة. والطولــي  العمــودي  والتمــوج 

 روســيا بصــدد إنشــاء مطــارات عائمة
فــي المحيــط المتجمــــد الشمــــالي

وقــد خضــع الناقــل الُعمانــي الوطنــي 
خــالل الفتــرة من 7 إلى 11 ديســمبر لعملية 
والــذي  التشــغيلية  الســالمة  تدقيــق 
ســيرفيس”،  كوالتــي  “أفيشــن  نفذتــه 
المعتمــدة  التدقيــق  شــركات  إحــدى 
مــن قبــل اإلتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي 
ــال  ــن امتث ــد م ــى التأك ــدف إل ــا”، ويه “أيات
الســالمة  بمتطلبــات  الطيــران  شــركات 
مــن قبــل اإلتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي.  
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 قطـــاع الطيــران بحاجــة إلـى
80 مليار دوالر أخرى للتعافي

ــوي،  ــل الج ــي للنق ــاد الدول ــس االتح ــرح رئي ص
وهــو االتحــاد التجــاري لشــركات الطيــران فــي 
العالــم أن تحتــاج شــركات الطيــران العالميــة 
70-80 مليــار دوالر أخــرى مــن الدعــم  إلــى 
ــاء  ــن وب ــة ع ــة الناجم ــاوز األزم ــي لتج الحكوم

ــا. كورون
وقــال المديــر العــام الكســندر دي جونيــاك 
لبــي بــي ســي إن المبلــغ »يزيــد عــن 170 مليــار 

ــل«. ــت بالفع ــي ُمنح دوالر الت

ســمحت الســلطات األمريكيــة بتحليــق طائــرات بوينــغ مــن طــراز 737 ماكــس 
مــرة أخــرى، بعــد وقــف رحالتهــا فــي مــارس/أذار 2019 بعــد تحطــم طائرتيــن 

مــن هــذا الطــراز وصــدور تقاريــر عــن مشــكالت فنيــة فيــه.
العمالقــة،  بوينــغ  شــركة  أعمــال  فــي  فارقــة  القرارعالمــة  هــذا  ويمثــل 
ــات  ــت والتحقيق ــي وقع ــي الت ــبب المآس ــديدة بس ــة ش ــن أزم ــت م ــي عان الت
ــوادث. ــوع الح ــي وق ــببها ف ــركة وتس ــل الش ــى فش ــوم عل ــت بالل ــي ألق الت
كمــا تفاقمــت مشــاكل الشــركة الماليــة هــذا العــام بســبب تفشــي فيــروس 
العالــم. فــي  الجــوي  النقــل  حركــة  تباطــوء  فــي  تســبب  الــذي  كورونــا 

 بوينــغ 737 ماكــس تحصــل علــى حــق التحليــق مجــددا
بعـد حـوادث مأساويـة
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