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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة الفنیة  :من جدول األعمال ٣٨البند رقم 

  في مجالكتروني لإقتراح بإعداد لمبادرات للتعلیم اإل 
  إدارة السالمة

  )جمهوریة فنزویال البولیفاریة (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
دورات االیكـاو علـى شـبكة اإلنترنـت بهـدف تحسـین تنطبـق علـى  قترح فنزویال في هـذه الورقـة تطـویر بیئـة للـتعلم اإللكترونـيت

قطـاع الصـناعة مـن جهــة، فـي وضـمان التنفیـذ الًفعـال لـنظم إدارة السـالمة  ،السـالمة وتحقیـق االنتقـال السـلس لإلطـار الجدیـد
  .من جهة أخرىالوطنیة ونظم إدارة السالمة 

  القیام بما یلي:الجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء
 أن تأخذ علمًا بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛  -  أ

 اتخاذ ما یلزم من إجراءات للقیام بما یلي: ىعل أن تحث االیكاو  - ب

 م اإللكتروني) لتدریبات السالمة؛لالترویج الستخدام التعلم عن بعد (التع - ١

  .أسرة الطیران تشمل اإلرشادات إلعداد دورات على شبكة اإلنترنت  وضعو  - ٢
األهداف 
  السالمة -هدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .تنطبق ال  المالیة:

  المراجع:
EB 2011/44: ICAO Computer- Based Training (CBT) in USOAP CMA Activities 
Doc 9895 – Safety Management Manual, 3rd Edition 2013  

 مقدمةال - ١

دارة إلقیام قطاع الصناعة بتنفیذ نظم یتطلب تحسین السالمة وتحقیق اإلنتقال السلس إلى اإلطار الجدید  ١- ١
 من جهة أخرى. تنفیذًا فعاالً برامج السالمة الوطنیة ، وقیام الدولة بتنفیذ من جهة السالمة تنفیذًا فعاالً 

نظم إدارة السالمة وبرنامج السالمة الوطني على جانبین  برنامجالنجاح في تنفیذ  ویعتمد إلى حد كبیر ٢- ١
ال ُتعد وال قیود  عملیات المذكورة أعالهالعترض تدریب الموظفین المسؤولین عن تنفیذ تو  .تدریبوهما الثقافة وال ،أساسیین
حیویًا لنقل كتلة  م عن بعد أو التعلم اإللكتروني خیاراً لیمثل التع ،لهذه االسبابو والموارد.  الزمان والمكانتتضمن و ،ُتحصى
 نقًال فعاًال. المعارف
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  المناقشة - ٢

قد أعاق االفتقار إلى  ،مجال السالمة أهمیة كبیرة في شتى أنحاء العالم. وبالفعلسب التدریب في تكوی ١- ٢
 ،كبیر على التدریب في األسواق بالتدریب التنفیذ الفعال لنظم إدارة السالمة في شركات الطیران. وعلى الرغم من بروز طل

 .المتغیرة للزمان والمكان والموارد  ین العناصرل فیما بعالتفا كفاءة مما یعرقل ،الموارد المقدمة محدودة في بعض الدولف

ونظرًا لهذه التعقیدات ولتعزیز التدریب في مجال السالمة، ثمة حاجة ماسة إلى نماذج جدیدة للتعلم عن ُبعد  ٢- ٢
توشك ان تصبح هي و  ،األنترنت فضلوُأتیحت هذه المنهجیة الجدیدة المبتكرة للتدریب ب .في هذا المجال تدریب اإللكترونيللو أ

مصممة لتلبیة  وفتح االبواب العتماد دورات ،لتعلمابیئة  ياإللكترون دریبتالول لقد حَّ و نموذجًا مهیمنًا في هذا المجال. 
 .علیمتال وفي بیئةاألعمال  مجال مكانًة وثقًال فيرتقي ی هذا التدریبمما جعل  ،االحتیاجات الفردیة والتنظیمیة

أن یتفاعل مع المواد بمنتفع للمما یسمح  ،بواسطة األنترنتوالتدریب من التعلیم  ،اإللیكتروني یتألف التدریبو  ٣- ٢
 على أساس الركائز األساسیة لمفاهیم التدریس والتعلم. ، وذلكالتدریبیة بواسطة أدوات متعددة لتكنولوجیا المعلومات

تیسیر وصول و وسهولته التواصل سرعة و  من بینها ضبط التكلفة ،ویتیح هذا النوع من التعلم منافع عدیدة ٤- ٢
ما من حاجة لكي تتفق مجموعة من المعنیین على مكان وزمان عقد دورة  ،لمنتفعین إلى وصالت اإلنترنت. فضًال عن ذلكا

 ران.قطاع صناعة الطیبنظرًا للتغیرات الدینامیكیة في العمالة  ،تدریبیة. وتتناسب هذه المنافع بصورة تامة مع المجاالت الفنیة

التالیة: نظم إدارة السالمة  تبرزاإللكترونیة  مع مبادرات التدریب نسجمومن بین المواضیع التي یمكن أن ت ٥- ٢
) ALoSالمتقدم  برنامجاللسالمة (البرنامج األساسي و ابرنامج الوطني الو النظري والعملي)،  ن(المجاال تمجاالت الخبرا كلل

العالمي للتدقیق في مجال السالمة  جلبرناملوكیفیة استخدام أطار نهج الرصد المستمر  ،وٕاجراءات تحدید وٕایداع االختالفات
)   USOAP-CMA .على األنترنت، باإلضافة إلى مواضیع أخرى ( 

بالمهارات  متعددة للطیران میادین مفتشیها في فزّودتعن بعد  علیمقد استفادت فنزویال من مبادرات التو  ٦- ٢
 ة السالمة وتحدیثه.الخاصة بتنفیذ نظام إلدار 

 الخالصة - ٣

نظام ودعمًا لتنفیذ  ،بواسطة تكنولوجیا المعلومات للجمیع التدریب لكل المنافع والمكاسب التي یتیحها نظراً و  ١- ٣
 اإللكتروني من خالل قیام االیكاو علمالُمثلى من بیئة الت االستفادةتقترح ورقة العمل هذه  الوطني، لسالمةاإدارة السالمة ونظام 

  مجال السالمة. أسرة الطیران لتنظیم التدریب تستخدمها عدبأعداد آلیات للتعلم عن بُ 

  

  –انتهى  –


