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١٢/١/٢٠١٧ EB 2017/6 

 في مجال التدريباإلقليمية االمتياز  مراكز
 معايير االعتراف بمراكز االمتياز اإلقليمية في مجال التدريبتحديث 

 

، سلسلة من المعايير الختيار مراكز االمتياز ٢٠/٥/٢٠١٤، بتاريخ EB 2014/22رقم  تضّمنت النشرة اإللكترونية -١
. وباالستناد إلى الخبرة المكتسبة منذ مباشرة مبادرة مراكز المتقدم "ترينير"اإلقليمية في مجال التدريب ضمن شبكة برنامج 

، باإلضافة إلى وضع إطار المرفقة طّيهسلسلة المعايير على تحديث يكاو اإلعملت االمتياز اإلقليمية في مجال التدريب، 
 لالعتراف بتلك المراكز.

اإلطار هو تشجيع مراكز االمتياز اإلقليمية في مجال التدريب على الحفاظ على االمتثال هذا والغرض من  -٢
ف إلى تحسين يكاو. كما يهدلمعايير مراكز االمتياز لدى االعتراف بها كمراكز امتياز إقليمية في مجال التدريب من جانب اإل

وتحديد عملية واضحة لمعالجة المسائل حين ال يفي أحد  )ITP(يكاو المواد التدريبية الصادرة عن اإل مجموعاتأداء وضع 
 مراكز االمتياز بواجباته.

 :واإلطار متاح على الموقع اإللكتروني لمركز التدريب العالمي على الطيران -٣
Categories.aspx-Membership-http://www.icao.int/training/Pages/TPP . للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمكتب و

  .globalaviationtraining@icao.intالتدريب العالمي على الطيران على العنوان التالي: 

 

 المرفق:
 مجموعة المعايير  لالعتراف بمراكز االمتياز اإلقليمية في مجال التدريب.النسخة المستحدثة من 
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 EB 2017/6 المرفق بالنشرة اإللكترونية

 مراكز االمتياز اإلقليمية في مجال التدريباالعتراف بتحديث معايير 
 :معايير االختيار

 :ما يلي اإلقليمية في مجال التدريبالمتياز امراكز  ثبتـيجب أن تُ 
 ؛المتقدم "ترينير" في برنامج كاملة عضوية ب أّنها تتمّتع حاليا )أ 
  أي مالحظة أو توصية مفتوحة من التقييم األخير؛ أّنه ليس لديها )ب 
ما ال  ، وأّن لديها، المشار إليها بوضوح في هيكلها التنظيمي الرسميلتدريبلوحدة إعداد  أّنها أنشأت بصورة دائمة )ج 

  االيكاو؛ من المؤهلين يةدريبالت دوراتالمن معّدي يقل عن اثنين 
مؤهل من  التدريبيةللدورات رفيع المستوى ما ال يقل عن معّد واحد تتيح فهي أعاله،  "ج"باإلضافة إلى المعيار  )د 

لإلشراف على أعمال  )مجموعات تدريب متسقة صادرة عن االيكاوثالث ما ال يقل عن  يكون قد أعدّ أي أن ( االيكاو
 ؛ معّدي الدورات التدريبية المؤهلين من االيكاو

الدورات التدريبية أّن لديها مسؤول مصادقة على مراكز التدريب على الطيران المدني مؤهل من االيكاو للتصديق على  )ه 
 التي تعّدها وحدة إعداد التدريب في مركز التدريب؛

مؤهل لديه ما ال يقل عن ثالثة أعوام خبرة كمدّرب في كّل واحد من المجاالت ما ال يقل عن مدرب واحد أّنها تتيح  )و 
 ؛فريق التدريبإلجراء التدريب واإلشراف على  المرخص بها المختارة

في كّل مجال من المجاالت المرخص بها المختارة: المطارات وخدمات المالحة  المتخصصين خبراءالمن أّنها تستفيد  )ز 
. وٕاذا كانت الخدمة موضوع تعاقد وٕادارة السالمة واألمن والتسهيالت الجويةسالمة الو  الجوية والنقل الجوي والبيئة

 ؛، ينبغي أيضا توفير السير الذاتية لألفراد المعنيينخارجي
 األنشطة التدريبية؛ تنفيذو لديها خبرة خمس سنوات على األقل في إدارة قائمة دريبية مؤسسة ت أّنها )ح 
 الرسمية في االيكاو؛  العمل ما ال يقل عن لغة واحدة من لغاتاستخدام دورات ب أّنها تجري )ط 
 الداخلي والخارجي؛إلدارة وتدبير ما يلي: سجالت التدريب ومؤهالت المدربين ونتائج عمليات التدقيق  أّن لديها نظام )ي 
بية الصادرة عن االيكاو كّل أّن لديها القدرة الالزمة إلعداد ما ال يقّل عن مجموعة واحدة من مجموعات المواد التدري )ك 

ساعة من الوقت الفعلي المخصص للتدريب) بالشراكة مع االيكاو وعلى أساس احتياجات  ٣٠عامين (على األقل 
 ؛ لدول أو المؤسسة التدريبيةالتدريب التي تحددها االيكاو أو ا

أّن لديها المنشآت المالئمة واألجهزة والموارد الالزمة لتقديم كّل مجموعة من مجموعات المواد التدريبية التي وضعتها  )ل 
 على األقل مّرة في السنة؛

فيما يخص حجم التدريب المقدم داخل مرافق (مباني) المؤسسة التدريبية (يقاس بعدد  االيكاو شروط أنها تستوفي )م 
 ؛ ينالدوليحليين و ب المالطالب مقابل عدد أيام التدريب) ونسبة الطالّ 

 مرافق الخدمةاإلقامة و  أماكنالوصول إلى التجهيزات الالزمة لتدريب الطالب األجانب، بما في ذلك  أّن لديها )ن 
 شيرات الدخول وما إلى ذلك. وٕاصدار تأ

 ؛ هابالمطلوبة والمرخص و امجاالت االيكتبوأ الريادة في التدريب في أّنها ت )س 
فصول الدراسية المجهزة بما في ذلك ال هيزات،التجنظافة وصيانة وحداثة متطلبات االيكاو فيما يخص أّنها تستوفي  )ع 

وما إلى  واالتصال بشبكة اإلنترنت السريعة جدا والموثوقة )WiFi(االتصال الالسلكي بشبكة اإلنترنت و بشكل جّيد 
 ذلك؛

ذي المجال الفني البالحديثة فيما يتعلق المناسبة و متطلبات االيكاو فيما يخص أجهزة ومعدات التدريب  أّنها تستوفي )ف 
 . ترغب هذه المراكز المشاركة فيه

 هي هابالمرخص  جاالتالم
 المطارات (الملحق الرابع عشر)؛ )أ 
المالحة الجوية (المالحق الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس  خدمات )ب 

 عشر)؛
 النقل الجوي؛ )ج 
 البيئة (الملحق السادس عشر)؛ )د 
سالمة الرحالت الجوية وٕادارة السالمة (المالحق األول والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والثامن عشر والتاسع  )ه 

 عشر)؛
 عشر). عاألمن والتسهيالت (الملحقان التاسع والساب )و 

 -انتهى  -
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