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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  السیاسة العامة —أمن الطیران   :من جدول األعمال ١٣البند رقم 

اقتراح باتخاذ مبادرات للتدریب على أمن الطیران افتراضیًا 
  (التعلم اإللكتروني)

 ١ )جمهوریة فنزویال البولیفاریة مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز
تلك التقنیات من أثر إیجابي على تدریب العاملین في لتسعى هذه الورقة إلى تسلیط الضوء على مزایا التعلم اإللكتروني وما 

بشكل مسؤول، على تطبیق التدابیر و اإلجراءات الالزمة بموجب القواعد والتوصیات الواردة في الملحق  مجال الطیران،
  الطیران المدني الدولي. باتفاقیةاألمن  -١٧

أن تطلب إلى المجلس أن یضع خطوطًا إرشادیة ومبادئ أساسیة لتشجیع استخدام الجمعیة العمومیة یرجى من  اإلجراء:
  ي في التدریب على أمن الطیران.التعلم اإللكترون

األهداف 
  :االستراتیجیة

   (ب). – الهداف االستراتیجيترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

 ع المیزانیـة البرنامجیـةشـرو یقترح االضطالع باألنشطة المبینة في ورقة العمل هذه رهنـّا بتـوافر المـوارد فـي م
  أو في المساهمات الخارجة عن المیزانیة. ٢٠١٦-٢٠١٤للفترة 

ءال شي  المراجع:  

  

   

                                                                 
 النسخة اإلسبانیة من هذه الورقة مقدمة من جمهوریة فنزویال البولیفاریة ١
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 مقدمةال - ١

یرتبط إلى  الدولي، فاقیة النقل الجويبات ١٧ن التنفیذ الفعال للقواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق إ ١- ١
تطبیق اإلجراءات والتدابیر األمنیة،  ىلتدریب القائمین عاجه و باالعتبارات االقتصادیة والثقافیة والخاصة بالتدریب. ویحد كبیر 

عراقیل ال حصر لها منها ما یتصل بالوقت والحیز والموارد. ولهذا السبب یعتبر التعلم إطار البرامج الوطنیة ألمن الطیران،  في
 لنقل المعارف للعامة. اإللكتروني خیارًا مجدیاً 

 المناقشة - ٢

التدریب على أمن الطیران ضروري للقائمین على تطبیق التدابیر األمنیة على جمیع المستویات. فالتطبیق  ١- ٢
العام  قوم بها هیئات الطیران التابعة للقطاعتكبیرة في الموارد البشریة والمعدات  استثماراتالفعال لتلك التدابیر ینطوي على 

 .لبلداوالخاص في 

وبالنظر إلى هذه االستثمارات الكبیرة وسعیًا إلى تحسین التدریب على أمن الطیران، یمكن النظر في التعلم  ٢- ٢
نموذج التدریب المهیمن حیث سیؤدي إلى تحول عمیق في التعلم االلكتروني  صبحیعن بعد أو التعلم اإللكتروني. وسوف 

 بعد أن یترسخ ویحظى باعتراف أوساط األعمال ودوائر التعلیم. ،أسالیب التعلیم من خالل تیسیر تدریب األفراد والمؤسسات

 یلي: ال الحصر ما المثال وتشمل فوائد هذا النموذج التعلیمي على سبیل ٣- ٢

 المخصص للتدریب وعدم إلزامیة الحضور؛تدني التكالیف بفضل تقلیص الوقت   )أ 

 السرعة والُیسر في التواصل؛  )ب 

 ؛صصاالطالع على محتویات الدروس انطالقًا من أي رابط باإلنترنت أو نظام افتراضي مخ  )ج 

 ما من حاجة ألن تتفق مجموعة من األشخاص على مكان الدورة التدریبیة وتوقیتها.  )د 

ل القدرة على التكیف لدى عاملي أمن الطیران في المؤسسات وتتوافق هذه المزایا مع المكون الفني، بفض ٤- ٢
 الخاصة والعامة للقطاع.

وٕالى جانب دروس التعلم عن بعد، یمكن أیضًا تنظیم دورات تدریبیة نظریة، من شأنها، إذا ما اسُتكملت  ٥- ٢
فورات كبیرة من االستثمارات بأنشطة تدریبیة عملیة، والتدریب في المیدان وأثناء العمل (حسب االقتضاء) أن تتیح تحقیق و 

 عن حضور الموظفین.تغني و 

النظم اإللكترونیة للتدریب على أمن الطیران یقتضي إعداد بروتوكوالت لضمان مناولة  حداثن استأبید  ٦- ٢
في عملیة التقییم. وهذه  التزویر والغش نعمالمعلومات بشكل مأمون من جانب مستخدمیها المرخص لهم فحسب، وكذا 

 أعطاب في النظام قد تمس نوعیة التدریب على أمن الطیران.حدوث  فاديتلضمانات ضروریة لا

 الخالصة - ٣

بالنظر إلى منافع نظام التعلم اإللكتروني واالحتیاجات الحالیة من التدریب لدى طائفة عریضة من الجمهور  ١- ٣
خطوط إرشادیة ومبادئ أساسیة  لمجلس وضعالمستهدف في مجال أمن الطیران، یرجى من الجمعیة العمومیة أن تطلب إلى ا

 لتشجیع استخدام التعلم اإللكتروني في التدریب على أمن الطیران.

  –انتهــى  –


