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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

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

دورة على االنترنت خاصة  إعداد سلطة جمهوریة فنزویال البولیفاریة
  ١نظام إدارة السالمة لمفتشي الطیرانب

 )یال البولیفاریةجمهوریة فنزو مقدمة من ورقة (

 التنفیذي الموجز

مــن مفتشــي الطیــران ى لــإ تُقــدَّم نظــام إدارة الســالمةب خاصــةتصــف ورقــة المعلومــات هــذه مشــروع إعــداد دورة علــى االنترنــت 
كمرجع تعلیمي فّعال لتدریب مـوظفي مراقبـة السـالمة  ستخدم هذا المشروعأن ت لدوللُیمكن و  .Moodle خالل تطبیقات مودل

  .الجویة
إلـى هـذه  الوصـول لهـم ُیمكـن بحیـث توّفر هـذه األداة وسـیلة تكنولوجیـة جیـدة لتـدریب مفتشـي الطیـران فـي صـفوف افتراضـیةو 

عـن ُبعـد  تعّلمتعزیـز الـوعي بأهمیـة الـكمـا تفضـي هـذه الوسـیلة إلـى المعلومات عن ُبعد من مواقـع التفتـیش أو مراكـز عملهـم، 
  لسالمة.على اعنه من منافع یترتب وما 

الســیما بــدعم اســتخدام تكنولوجیــا  ،ســالمةلاالســتراتیجي ل هــدفالتــرتبط ورقــة العمــل هــذه ب  ألهداف االستراتیجیة:ا
   .المعلومات في التنفیذ التدریجي لجمیع مكونات ُنُظم إدارة السالمة

  .تنطبقال   اآلثار المالیة:
   ٢٠١٣ ، الطبعة الثالثة،نظام إدارة السالمة دلیلDoc 9859    المراجع:

 مقدمةال - ١

في قطاع  (SMS) الجدید التنفیذ الفعال لنظام إدارة السالمة هایتطلب تحسین السالمة واالنتقال السلس إلى إطار  ١- ١
 .من جهة أخرى (SSP) وتنفیذ البرامج الوطني للسالمة في الدول من جهة الصناعة

ین: یّ ، على عاملین أساس(SSP)رنامج بو  (SMS)التنفیذ الفّعال لكال البرنامجین، برنامج إلى حّد كبیر یعتمد و  ٢- ١
 ،تتضمن الزمان وهي الموظفین المسؤولین عن الشروع في إجراءات السالمة الجدیدة،تدریب ثمة قیود تعرقل و الثقافة والتدریب. 

إلى جمیع  ةلااللكتروني أو االفتراضي، من الخیارات الحیویة لنقل المعارف بصورة فّعا تعّلملذلك یعتبر ال .والموارد ،والمكان
 . المنتفعین

                                                                 
 النسخة اإلسبانیة من هذه الورقة مقدمة من جمهوریة فنزویال البولیفاریة ١
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 المناقشة - ٢

والموارد  ،المرتفع علیهوذلك بسبب الطلب  ،منذ بدایة العمل بنظام إدارة السالمة، ظهرت مشاكل بالنسبة للتدریب ١- ٢
 .(SSP)امج الوطني للسالمة نالخاصة بخطة تنفیذ البر  األخرى المسائلباإلضافة إلى  ،واالفتقار إلى المیسرین ،المخّصصة له المحدودة

إعداد المبادرات البد من  في تحسین التدریب في مجال السالمة، كان تخطي هذه المشاكل، ورغبةً إلى وسعیًا  ٢- ٢
من شأنها أن االلكتروني من وسائل التدریب االبتكاریة على االنترنت، و  تعّلموُیعتبر ال .عن ُبعد تعّلمااللكتروني أو ال تعّلملل

بصورة انفرادیة أو  ،إعداد الدورات جذریًا من خالللت التعلیم تحویًال لتدریب، إذ أنها حوّ ا مجالمة في اهُتصبح من النماذج ال
 األعمال والمجتمعات التعلیمیة. وسطواكتسب هذا النوع من التدریب ثقًال واعترافًا من  .وفقًا لالحتیاجات ،تنظیمیة

االفتراضیة، وضرورة استخدام الموارد المتوفرة، قد أعّدت  تعّلمبیئات ال الرتفاع عددكنتیجة لما تقدم، وتلبیة  ٣- ٢
الجامعیة  المؤسسة هذه الدورة جمهوریة فنزویال دورة على االنترنت خاصة بنظام إدارة السالمة لمفتشي الطیران. وقد أعّدت

 .”May. Avenida (AMB) Miguel Rodríguez“للطیران المدني 

العناصر الرئیسة  تقییمحتى یتمكنوا من  مفتشي السالمة للطیران وتدریبهمالهدف الرئیسي من هذه الدورة تعلیم  ٤- ٢
، وذلك وفقًا للقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة لمنظمة الطیران المدني هاواالشراف على تنفیذ هارخیصوت لنظام إدارة السالمة

التطبیقات التعلیمیة االفتراضیة على  من، وهي Moodle تطبیقات مودلالدولي. وقد ُأعّدت هذه الدورة في بیئة تعلیمیة حسب 
 على الشبكة. تعّلمللمدرسین أن یخلقوا مجتمعات  االنترنت التي تسمح

ف محلیًا الستحداث تكیّ ال علىهذه البیئة  قدرةمن بین منافع البیئة االفتراضیة من وجهة نظر االداریین، هي و  ٥- ٢
 وبأي لغة ،بالعالملطالب في أي مكان ا یصل إلیهتدریب ُیمكن أن للة وفقًا لالحتیاجات المحلیة في مركز دورات ُمعدّ 
 وبدون الحاجة إلى إداریین على المستوى العالمي. ،یختارونها

هذه األداة وسیلة تكنولوجیة مفیدة لتدریب مفتشي الطیران في صفوف افتراضیة ُتوفر  ،من وجهة نظر الُمنتفعو  ٦- ٢
م لتعزیز الوعي بأهمیة التعلّ انها تعتبر وسیلة مفیدة و كما  .التفتیش أو من مراكز عملهممن مواقع  ،ُیمكن الوصول إلیها عن ُبعد

 لسالمة.ا على عنه من منافع یترتبوما  ،عن ُبعد

 الخالصة - ٣

وقتهم  ُینظموال حًال نافعًا لتدریب الكبار. فهو یسمح للمنتفعین بأن ، أنه ُیمثِّ استحداثهم عن ُبعد، منذ أثبت التعلّ  ١- ٣
 .باإلنترنت متصالً شریطة أن یكون  ،میة من أي جهاز كمبیوتر یختارونهویصلوا إلى البیئة التعلّ  ،اؤونكیفما یش

 على دعمًا لتنفیذ برامج نظام إدارة السالمة والبرنامج الوطني للسالمة، ُتشّجع جمهوریة فنزویال البولیفاریةو  ٢- ٣
بكفاءة لتوفیر التدریب في  هاخدمتااللكتروني التي قد است تعّلمو العن ُبعد أ تعّلماستخدام البیئات االفتراضیة لتطویر آلیات ال

 .مجال السالمة
  —انتهى  —


