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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

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

  ١إرشادات لبرامج تدریبیة بشأن نظام إدارة السالمة

 )جمهوریة فنزویال البولیفاریةمقدمة من ورقة (

 التنفیذي الموجز

هذه إقتراحًا إلعداد إرشادات للبرامج التدریبیة بشأن نظـام إدارة السـالمة فـي شـكل برنـامج تـدریبى موحـد، تتضمن ورقة العمل 
من أجل تعزیز السالمة وتشجیع اإلنتقال المناسب إلى إطار جدید إلدارة السالمة، وأنجاز التنفیذ الفعال لنظـام إدارة السـالمة 

  في قطاع الطیران.
  العمومیة أن تقوم بما یلي:: یرجى من الجمعیة اإلجراء
 اإلحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛  .أ 
ومناشدة االیكاو التخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع إرشادات لبرامج تدریبیة بشأن نظام إدارة السالمة تحت رعایة   .ب 

  االیكاو في شكل برامج تدریبیة موحدة.

   .االستراتیجي سالمةال هدفهذه ب ترتبط ورقة العمل  األهداف االستراتیجیة:
  ال توجد.  اآلثار المالیة:

   ٢٠١٣ ، الطبعة الثالثة،نظام إدارة السالمة دلیلDoc 9859    المراجع:
 مقدمةال - ١

إن تحسین السالمة وتحقیق االنتقال المناسب إلى إطار جدید إلدارة السالمة یقتضي التنفیذ الفعال لنظام إدارة  ١- ١
 لبرنامج السالمة الحكومي.الفعال  الدولي لى التنفیذالسالمة باإلضافة إ

ویقوم التنفیذ الفعال لنظام إدارة السالمة وبرنامج السالمة الحكومي إلى حد كبیر على عاملیین أساسیین، هما:  ٢- ١
التي تلقته من الثقافة والتدریب. ففي مجال تدریب العاملین، بذلت الدول جهودًا فردیة وجماعیة في أقالیمها، إلى جانب الدعم 

لتدریب المسؤولین الحكومیین والمهنیین في مجال الطیران من خالل دورات بشأن نظام إدارة السالمة.  مكاتب االیكاو االقلیمیة،
 توحیدها.بومع ذلك فحتى اآلن، ال توجد آلیات لمثل هذا التدریب قامت االیكاو 

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

الذین یملكون المعرفة  مات والمؤسسات للعمال المهرة والمنتجینعد التدریب بمثابة استجابة الحتیاجات المنظویُ  ١- ٢
لتزوید الموظفین بالمعرفة  اإلنتاجیة واألداء. ووفقًا لذلك، یجب التوصل إلى طریقة ن من رفع مستوىللتمكالنظریة والعملیة 

 أداء ممكن. أفضلنماط السلوك الالزمة لتحقیق أوالمهارات و 

تعزیز مزید من فهم هذا النوع المحدد من التدریب، في  ونظرًا لالعتماد السریع لنظام إدارة السالمة، یتمثل الهدف ٢- ٢
نظرًا لتأثیره الكبیر على التنفیذ الفعال، والذي سیتمثل في اختیار أفضل الحلول وأكثرها فعالیة وكفاءة بواسطة كل من جهات 

 صنع القرار وجهات تقدیم الخدمات.

غیة تحقیق األهداف الواردة في متطلبات االیكاو، ینبغي أن تكون الدورات الخاصة بنظام إدارة السالمة وب ٣- ٢
نهج الدورات على أساس منهجیة واضحة ممفصلة وشاملة، مما یعني إعداد المحتوى البرنامجي أو  اتالمخصصة للطیران دور 

 أحدث اإلجراءات.وباستخدام 

رقة العمل هذه إلى المطالبة بوضع مناهج تدریبیة لنظام إدارة السالمة لمختلف وفي ضوء ما تقدم ذكره، ترمي و  ٤- ٢
فئات مقدمي الخدمات من أجل تحقیق التنفیذ الفعال مع القوة الالزمة لتعزیز السالمة وبغیة توجیه كافة الجهود صوب نفس 

 الهدف.

برنامج عد . ویُ ح في هذه الموادلما هو مقتر  اً ، تصور الذي یشمل برنامج تدریب موحد أمن الطیران ویتضمن ٥- ٢
. وتقوم لموظفینل موحد مجرد مواد تعلیمیة مقررة في الدورات وقائمة على نصوص ذات صلة، مما یتیح تدریبالتدریب الموحد 

 هذه المواد على مبادئ واضحة متصلة بأمن الطیران، ومن ثم لدعم تنمیة أمن الطیران المستدامة.

 الخالصة - ٣

 یز أي عملیة تنفیذ، وهي بالتالي هامة لالیكاو من أجل توحید التدریب بشأنإن المبادرات التدریبة هي أداة لتعز  ١- ٣
لتحقیق التنفیذ الفعال ولتعزیز السالمة  الستحداث المعرفة والمهارات وأنماط السلوك الالزمةنظام إدارة السالمة حیث إنها آلیة 

 في العالم وكذلك كأداة رئیسیة إلحداث تغییر إیجابي في المنظمات.

اعتماد مبدأ االستباقیة عوضًا عن مبدأ رد الفعل، ولذا یجب استغالل  الیوم ما یتعلق بإدارة المخاطر، یجبوفی ٢- ٣
 آلیات التدریب من أجل تعزیز المعرفة والنتائج والتنمیة البشریة والتنظیمیة.

 
  —انتهى  —


