
 إطار
 إقليمي لالمتياز في مجال التدريباالعتراف بصفة مركز 

 والحفاظ على هذه الصفة

 خلفيةال -1

، أنشأت منظمة الطيران المدني 20/5/2014، المؤرخة في EB 2014/22نشرة اإللكترونية ال عماًل بمضمون 1-1
هذه شبكة ودشنت  (RTCEs)مجموعة من المعايير الختيار المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب )اإليكاو(  يالدول

. مركزا 21 اإليكاوبها  تاعترف المذكورة التيالمراكز  مجموع بلغ، 10/6/2016 وحتى تاريخالمراكز بعد ذلك مباشرة. 
وهي ما ، اإليكاونيابة عن تدريبية دورات  وتوفيرمن إعداد التدريب  مؤسسات من ذلك هو تمكين كان القصد األصليو 

تنفيذ أحكام إلى  سعياً ، وأقاليمها اإليكاوفي جميع لغات وذلك ، "مجموعات المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو"ُيعرف باسم 
 .اإليكاو

مجموعة من المتطلبات الصارمة ب اقترنفقد  (TPP)المتقدم  رينيبرنامج تر في عضوية البضافي اإلاالعتراف أما  1-2
المراكز تقتضي من  EB 2014/22 إذ إن النشرة اإللكترونية، مجموعات المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاوفيما يتعلق ب

المواد التدريبية  اتمجموعمن  على األقل ةواحد أن تعّد سنويا مجموعة (RTCEs)اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب 
 علىعامين مرور بعد أي ، 1/11/2016 وحتى تاريخ. المطلوبة الخبرة مجاالت من مجالالصادرة عن اإليكاو في كل 

المواد من مجموعات  ثالث  يوضع بنجاح سوى لم المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب،  من شبكةالهذه  تدشين
في  كما كان مخططا لهاعمل تاإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب ال  زالمراكمبادرة . وبالتالي، فإن المذكورة التدريبية
 أن هذه الصفة هيراكز إقليمية لالمتياز في مجال التدريب وتعتقد الجهات المتقدمة بطلبات للحصول على صفة مالبداية. 

التدريب إعداد ال تفي بمتطلبات  هذه الجهات ، لكنر المتقدمترينيبرنامج  في عضويةضمن ال رفع شأناً المستوى النهائي واأل
الختيار المراكز اإلقليمية لالمتياز في  المخصصة أن مجموعة المعايير معفضاًل عن ذلك، اإليكاو. و  عن نيابةً وتوفيره 

قد ما  عالجةلمآلية  أيلم يجِر تحديد وتنفيذ  ،في برنامج ترينير المتقدم األعضاء ووزعت علىمجال التدريب وضعت 
 .بالتزاماته المذكورةالمراكز أحد  لم يفِ  إذايحدث 

المراكز اإلقليمية لالمتياز بلالعتراف ا محّدثا إطار  209، أقر مجلس اإليكاو في دورته 2016 شهر نوفمبر فيو  1-3
لمعايير  مواصلة االمتثال على المذكورةتشجيع المراكز في ث محدّ الطار اإلمن المنشود الهدف  ويتمثل في مجال التدريب.

مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو،  في إعداد داءاألاعتراف اإليكاو، وتحسين عندما تحظى بالمراكز،  هذه
 المطاف بالتزاماته، مما يؤدي في نهاية المذكورةالمراكز أحد  فييال  عندما المشكالتواضحة لمعالجة  إجراءاتوتحديد 

 الصفة التي كان يتمتع بها هذا المركز.إلى إلغاء 

محل أي معلومات مناقضة تحل  هالمعلومات الواردة في وباتتعلى الفور  ساري المفعولث اإلطار المحدّ وأصبح  1-4
 الذي يجريالمتقدم ) رينيبرنامج تر  دليل تشغيل ، مثلالمتقدم رينيبرنامج تر لمحتملة قد تكون موجودة في الوثائق المرجعية 

 (.حاليا تحديثه
 المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريباالعتراف ب  -2

مراكز  إلى الحصول على صفةتسعى التي  المتقدم رينيفي برنامج تر العضوية الكاملة الجهات ذات يجب على  2-1
المتقدم )نظام اإلدارة اإللكترونية  رينيبرنامج تر لالنظام اإللكتروني  عبر طلبهاأن تقدم إقليمية لالمتياز في مجال التدريب 

 لمدى وفاءتقييما  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب وسُيجري  ( وملء استمارة الطلب.(TPeMS)لبرنامج ترينير المتقدم 
أن الطلب يفي نتائج التقييم  تؤكد وعندما .قليمية لالمتياز في مجال التدريبالمراكز اإل بمعاييرالطلب  ةصاحبالجهة 
مركز السنوية المترتبة على صفة  العضوية برسومفاتورة  رانيالعالمي على الط التدريب كتبميصدر المعايير،  بجميع

المبلغ  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب  عندما يتلقىرسميا هذه الصفة منح تُ و إقليمي لالمتياز في مجال التدريب. 
هذه ستكون . و حديثا به معترفال المجاالت المرخص بها للمركز انتبين رسميتان وحة وشهادةُتصدر ل. وبعد ذلك طلوبالم
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اإلقليمية  مراكزال المعني لمعايير العضوية في فئةامتثال المركز  بمواصلةالشهادة صالحة لمدة ثالث سنوات، مشروطة 
 في هذا اإلطار. كما هو مبّين ومفّصللالمتياز في مجال التدريب، 

 التدريبيةإعداد الدورات   -3

مجموعة المواد مقترحه الخاص بقدم أن يالمراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب  مركز من كليجب على  3-1
مجموعة عملية إعداد بدء على  تهموافقب يحظىوأن  رانيالعالمي على الط التدريبالتدريبية الصادرة عن اإليكاو إلى مكتب 

 الموافقة على منحه صفةخالل العام األول من  ، وذلكاإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم ةفي نظام اإلدار  المذكورةالمواد 
التذكير األول، من خالل إشعار  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب ويرسل مركز إقليمي لالمتياز في مجال التدريب. 

 النهائي الموعد حلولقبل  ثان  ليه تذكير وي، أشهرستة ب النهائي الموعد حلولرسمي عن طريق البريد اإللكتروني، وذلك قبل 
ذا لم يقدم المركز. أشهر بثالثة العالمي  التدريبإلى مكتب  مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاومقترحه الخاص ب وا 

 ةفي نظام اإلدار  المذكورةمجموعة المواد عملية إعداد بدء على  تهموافقب في الموعد المحدد يحظ  لم و  رانيعلى الط
قليمي لالمتياز في مجال التدريب. إمركز  مؤقت لتمتعه بصفةتعليق يؤدي إلى فإن ذلك  ،اإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم

مجموعة المواد المقترح الخاص بعدم تقديم  وفي حال. 6في الفقرة هذه الصفة بمزيد من التفصيل  عملية تعليقيرد شرح لو 
مجموعة عملية إعداد بدء على  تهموافقعدم نيل و  رانيالعالمي على الط التدريبإلى مكتب  الصادرة عن اإليكاوالتدريبية 
فإن ذلك  النهائي، الموعد منفي غضون ستة أشهر  اإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم ةفي نظام اإلدار  المذكورةالمواد 

إلغاء هذه الصفة عملية يرد شرح لو . قليمي لالمتياز في مجال التدريبإمركز  بصفة المركز المعني إلغاء تمتعيؤدي إلى 
 .7الفقرة  فيبمزيد من التفصيل 

واحدة عملية إعداد مجموعة  أن يستكمل المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريبمركز من كل ويجب على  3-2
المراكز التي أما . عامينكل  مرةالمواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو في نظام اإلدارة اإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم  من

 على األقل واحدة مجموعة كل عامين أن تعدّ مرخص به، فيجب عليها واحد مجال عليها أكثر من الحاصلة الموافقة  تشمل
التذكير األول  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب ويرسل . امندرج في ترخيصهجال المذكورة لكل مالمواد  من مجموعات

ذا لم أشهر.  بثالثة النهائي الموعد حلولقبل  ثان  تذكير  ليهويستة أشهر، ب النهائي الموعد حلولقبل  في  المركز يستكملوا 
اإللكترونية لبرنامج ترينير  ةفي نظام اإلدار  اإليكاومجموعة المواد التدريبية الصادرة عن عملية إعداد  الموعد المحدد

 عملية تعليقيرد شرح لقليمي لالمتياز في مجال التدريب. و إمركز  مؤقت لتمتعه بصفةيؤدي إلى تعليق فإن ذلك  ،المتقدم
ذا لم . 6في الفقرة هذه الصفة بمزيد من التفصيل  النهائي  الموعد منفي غضون ستة أشهر  قد استكملالمركز يكن وا 

فإن ذلك  ،اإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم ةفي نظام اإلدار  مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاوعملية إعداد 
إلغاء هذه الصفة بمزيد من عملية يرد شرح لقليمي لالمتياز في مجال التدريب. و إمركز  إلغاء تمتعه بصفةيؤدي إلى 
 .7في الفقرة التفصيل 

مساعدة المراكز اإلقليمية ل ةالتدريب الحالي تبين احتياجاتوثيقة ب رانيالعالمي على الط التدريب مكتبيحتفظ سو  3-3
نشر هذه الوثيقة تُ مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو. وسموضوعات اختيار  على لالمتياز في مجال التدريب

 تحديثها بانتظام. يجري، وسرانيالط على العالمي التدريبمكتب موقع اإلنترنت التابع لعلى 

 التدريبية اتدور ال توفير  -4

مرة واحدة على األقل في  التدريب يوفرأن  المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريبمركز من كل يجب على  4-1
 التدريبمكتب ويرسل . إعدادهاب قامالتي المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو  )أو مجموعات( مجموعة باستخدام السنة

 شهرب النهائي الموعد حلولقبل  ثان  ليه تذكير يأشهر،  بثالثة النهائي الموعد حلولأول قبل  اتذكير  رانيالعالمي على الط
ذا لم . واحد في الموعد  المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو من مجموعات مجموعةالتدريب المرتبط بكل  المركز يوفروا 

 عملية تعليقيرد شرح لقليمي لالمتياز في مجال التدريب. و إمركز  مؤقت لتمتعه بصفةيؤدي إلى تعليق فإن ذلك  ،المحدد
ذا لم يكن المركز قد نفذ. 6في الفقرة هذه الصفة بمزيد من التفصيل  المواد  من مجموعات مجموعةالتدريب المرتبط بكل  وا 
مركز  إلغاء تمتعه بصفةيؤدي إلى فإن ذلك  النهائي، الموعد منفي غضون ستة أشهر  التدريبية الصادرة عن اإليكاو

 .7في الفقرة إلغاء هذه الصفة بمزيد من التفصيل عملية يرد شرح لقليمي لالمتياز في مجال التدريب. و إ
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يجب على المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو،  اتمجموعب لكل عمليات التنفيذ الخاصةلضمان الرصد الفعال و  4-2
 اتمجموعب الدورات التدريبية المرتبطة بتوفيرجدولها الزمني الخاص قدم تالمراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب أن 
وفي موعد أقصاه  في بداية كل سنة تقويمية رانيالط ىالعالمي عل التدريبالمواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو إلى مكتب 

 فبراير من كل عام. 15

 معايير المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب مواصلة الوفاء ب  -5

متطلبات مراكز بنجاح أنها تلبي كل أن تثبت إقليمية لالمتياز في مجال التدريب بعد صفة مراكز المراكز  ُتمنح 5-1
 هذه المراكزوتقع على عاتق . تقديم الطلباتعملية  من تقييمالاإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب خالل مرحلة  اإليكاو

 التدريبزود مكتب تأن  يجب عليها، وتحقيقا لهذا الغرض في أي وقت. طلباتهذه المتالوفاء بضمان ة أيضا مسؤولي
المراكز اإلقليمية لالمتياز  من حيث معايير القبول في فئة بالتزاماتهافصلة تبين أنها تفي معلومات مب رانيالعالمي على الط

ذا لم (. تقويميةديسمبر من كل سنة  31يونيو و 30 بحلولكل ستة أشهر )أي  ، وذلكفي مجال التدريب  أحد يتمكن وا 
يرسل المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب، معايير القبول في فئة متطلبات المحددة لالمن مواصلة الوفاء بكز االمر 

( على المشكالتأو ) المشكلةمعالجة هذه المعني المركز من فيه  لبيط كتابيا اإشعار  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب 
يعالج المركز المعني إذا لم ، انتهاء المهلةقبل  اثانيا كتابيا إشعار  المذكورمكتب ويرسل ال. معّينةمهلة ضمن وجه السرعة 

لالمتياز  إقليميمركز  لتمتع المركز بصفةتصحيح المشكلة في الموعد المحدد إلى تعليق مؤقت ويؤدي عدم  .المشكلةهذه 
في هذه الصفة بمزيد من التفصيل  عملية تعليقيرد شرح لو . تصحيح المشكلةب إلى أن يقوم هذا المركز في مجال التدريب

ذا لم . 6الفقرة  يؤدي إلى فإن ذلك  ،الموعد النهائي منفي غضون ستة أشهر المحددة و المشكالت( أالمشكلة ) تعال جوا 
إلغاء هذه الصفة بمزيد من عملية يرد شرح لقليمي لالمتياز في مجال التدريب. و إمركز  بصفة المركز المعني إلغاء تمتع
 .7في الفقرة التفصيل 

ذا أجريت ضمنو  5-2 وأسفرت المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب  ألحدالمتقدم إعادة تقييم  رينيبرنامج تر  ا 
ثالثة أشهر من  قدرهالمعني ُيمنح مهلة المركز افإن ((، مالحظة) 2 أو الفئة)توصية(  1 من الفئة) توجيهية عن نتائج

المذكورة في  المشكالتتصحيح ويؤدي عدم  نفذها.يضع خطة عمل تصحيحية و كي يتقييم لالإعادة  رتاريخ صدور تقري
إلى أن لالمتياز في مجال التدريب  إقليميمركز  لتمتع المركز بصفةفي الموعد المحدد إلى تعليق مؤقت  النتائج التوجيهية
ويؤدي . 6في الفقرة هذه الصفة بمزيد من التفصيل  عملية تعليقيرد شرح لو . عدم االمتثال تصحيح مشكلةب يقوم هذا المركز

إلغاء يؤدي إلى فإن ذلك  ،انتهاء المهلة منأشهر  (3) ثالثةفي غضون عدم معالجة المشكلة )أو المشكالت( المحددة 
إلغاء هذه الصفة بمزيد من التفصيل عملية يرد شرح لقليمي لالمتياز في مجال التدريب. و إمركز  بصفة المركز المعني تمتع

 .7في الفقرة 

 مركز إقليمي لالمتياز في مجال التدريب بصفةتمتع المركز تعليق   -6

لما يلزم  المعني عدم استجابة المركزعن  لالمتياز في مجال التدريب إقليميمركز  تمتع المركز بصفةتعليق ينجم  6-1
إلى  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب  يوجههما كتابيين ينتذكير  بعد التعليق ويأتي حرجًا،وضع يعتبر لتصحيح من 

العالمي على  التدريبرئيس مكتب  منرسمي  كتابشكل  في نالتذكيرا ويرس ل هذان. هذا الوضعلتصحيح  المعني المركز
 من خالل كتاب لالمتياز في مجال التدريب إقليميمركز  تمتعه بصفةتعليق ويجري إخطار المركز المعني ب. رانيالط

 أثر فوري.ويكون للتعليق  ،المركز هذا إلى رانيالعالمي على الط التدريبرئيس مكتب  يرسلهرسمي 

مركز إقليمي لالمتياز في مجال بتعليق تمتُّع أحد المراكز بصفة  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب وعندما يقوم  6-2
 على: ةكون قادر تالتدريب لن  مؤسسةيعني أن  ، فإن ذلكالتدريب

 نظام اإلدارة اإللكترونية لبرنامج ترينير المتقدم؛ فيمعينة الميزات االنتفاع ببعض ال 

  عداد الدوراتالدورات توفير) ذي صلة باإليكاومتابعة أي نشاط تدريبي تنفيذ أو  ، وما إلى ذلك(؛، وا 

 [االيكاو لمعايير] المطابقة التدريبية المواد ومجموعةمجموعات المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو،  تبادل ،
 مع األعضاء اآلخرين؛ موحدةالتدريبية الحزم الو 
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  المبادئ التوجيهيةها، كما هو مبين في "ثائقفي أي من و  التابع لإليكاوالمتقدم  رينيبرنامج تر شعار استخدام 
 شعار".الستخدام ال

 مركز إقليمي لالمتياز في مجال التدريب تمتع المركز بصفة إلغاء -7

في  بإعداد حزمة تدريبية موحدة إقليمي لالمتياز في مجال التدريببصفة مركز  قام العضو الذي ألغي تمتعه إذا 7-1
المتقدم.  رينيبرنامج تر  منحه صفة عضو كامل العضوية في أعيد تمتعه بهذه الصفة،ثالث سنوات من تاريخ إلغاء  غضون
ذا  في رسوم العضوية السنوية  وتطبق. إلى هذا البرنامج عضو منتسب بحيث يمنح صفة تصنيفه أعيد، قم بذلكلم يوا 

مكتب  يقوم. ولذلك إلغاء تمتع المركز بصفة مركز إقليمي لالمتياز في مجال التدريب من تاريخاعتبارا  هاتين الفئتين
دفع هذه الفاتورة ويجب  من تاريخ اإللغاء.مع المدة المنقضية اعتبارا تناسب ت بإصدار فاتورة رانيالعالمي على الط التدريب

 .رانيالعالمي على الط التدريبمكتب  الفاتورة الصادرة عن اريخستة أشهر من ت في غضون

أن يعيد تقديم طلب لنيل هذه  بصفة مركز إقليمي لالمتياز في مجال التدريب الذي ألغي تمتعه ال يجوز للمركز 7-2
 .ةإعادة تقييم جديدعملية يكمل بنجاح  ما لم، تمتعه بهذه الصفةثالث سنوات من تاريخ إلغاء  خالل فترةالصفة 

 المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو والملكية الفكرية اتمجموع باستخدامالدورات  توفيرعمليات   -8

، اد تدريبية صادرة عن اإليكاومو  ةمجموع باستخدامتدريب  بتوفيرالمتقدم  رينيبرنامج تر أعضاء جميع ُيسمح ل 8-1
مدرب وباالستعانة ب الذي أعد هذه المجموعة،المركز اإلقليمي لالمتياز في مجال التدريب اإليكاو ومن إذن من ب وذلك

مع األطراف المعنية الثالثة  يةالتدريبالدورة  لتوفيرإطار محدد ويتعين وضع . المعنية بيةمجموعة المواد التدري فيمؤهل 
اد التدريبية مجموعة المو  أعد الذي لالمتياز في مجال التدريب كز اإلقليميالمر و  ران،يالعالمي على الط التدريب)أي مكتب 

على حالة كل على أساس ، وذلك (الدورة التدريبية توفيرالراغب في المتقدم  رينيبرنامج تر عضو ، و الصادرة عن اإليكاو
 .حدة

والمركز اإلقليمي  اإليكاو مشتركة بين د التدريبية الصادرة عن اإليكاومجموعة الموالالملكية الفكرية وتكون  8-2
ذا و لالمتياز في مجال التدريب.  إما ، لالمتياز في مجال التدريب مركز إقليمي تمتُّعه بصفةبالمركز اعتراف اإليكاو  فقدا 

ما  هبناء على طلب من  التدريب. في حوزة اإليكاو ومؤسسةبقى تالملكية الفكرية فإن  اإليكاو ألغت تمتعه بهذه الصفة، ألنوا 

 كامل امنتسبا أو عضو  بحيث يصبح عضواالمركز اإلقليمي لالمتياز في مجال التدريب  إعادة تصنيففي حالة و  8-3
 رانيعلى الط العالمي التدريبوقعها المركز اإلقليمي لالمتياز في مجال التدريب ومكتب  التيترتيبات العمل فإن ، العضوية
 المفعول، بما في ذلك تقاسم اإليرادات. ةساريتظل  تنفيذ مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاوبشأن 

ذا ألغي تمتُّع المركز بصفة  8-4 صفة العضو متطلبات ب ولم يعد يفيمركز إقليمي لالمتياز في مجال التدريب، وا 
رتيبات فإن تإذا اختار الخروج من هذا البرنامج، المتقدم، أو  رينيبرنامج تر المنتسب أو صفة العضو الكامل العضوية في 

 عضويةمن تاريخ خروجه من اعتبارا أيضا  ُتنهى تنفيذ مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاوالمبرمة بشأن العمل 
مركز إقليمي لالمتياز في مجال بصفة السابق  يجوز للمركز الذي كان يتمتع فيفي هذه الحالة، و المتقدم.  رينيبرنامج تر 
، مثل اإليكاوكل إشارة إلى الدورة التدريبية مواد من  وينبغي أن ُتزال. فقط ولكن باسمه ،يبيةالدورة التدر  يوفرأن التدريب 

جميع الحقوق ب رانيالعالمي على الط التدريبمكتب  ويحتفظالشهادات. على على المواد التدريبية و الظاهرة الشعارات 
جراء ال الدورات توفيرالمثال  سبيلعلى ومنها مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو )المرتبطة ب تحديث، وما إلى وا 

 أصال مجموعة المواد التدريبية الصادرة وضع ذيالالسابق  كز اإلقليميمن المر  دون الحصول على موافقة مسبقة من ذلك(
المراكز اإلقليمية لالمتياز في  من آخرمركز تعاون مع يأن  رانيالعالمي على الط التدريبمكتب ل ويجوز. عن اإليكاو

 .وتوفيرهاتحديث مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو بغية شبكة الفي المندرجة مجال التدريب 

مجموعة مواد تدريبية صادرة عن  بإعداد من المراكز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريبمركزان  يقومويجوز أن  8-5
مجموعة المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو على أنها لكال المركزين حتسب هذه المجموعة وتُ ، بينهمابالتشارك فيما اإليكاو 

يوافق كل مركز منهما ، شريطة أن سنويا وتوفيرهاإعدادها لالمتياز في مجال التدريب  يميإقلمركز التي يتعين على كل 
ذا فقد لالمتياز في مجال التدريب.  اإقليمياالعتراف بصفته مركزا  إذا فقدالحقوق الكاملة للدورة  منح المركز اآلخرعلى  وا 

 .4-8و 3-8 ُطبقت أحكام الفقرتين، لالمتياز في مجال التدريب تهما مركزين إقليميينصفاالعتراف بكالهما 
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ذا قام مركزان  8-6 بالتشارك  مجموعة مواد تدريبية صادرة عن اإليكاو بإعدادلالمتياز في مجال التدريب  انإقليميوا 
مجموعة المواد  تحقَّق من توفير التدريب باستخدامالتي ٪ من اإليرادات 75 نسبة فإن كال المركزين يتقاسمان، فيما بينهما
 يرادات العامة.٪ من اإل25 البالغةحصتها ب تحتفظ اإليكاو، و هذهالتدريبية 

 يةاالنتقالالفترة  -9

 المحّدثةمتطلبات المعايير و الكل ب أن تفيلالمتياز في مجال التدريب  الحالية جميع المراكز اإلقليميةيجب على  9-1
لالمتياز في مجال  الحالية المراكز اإلقليمية مركز منكل  لتمكين( أشهر 6فترة ستة )وستمنح المبينة في هذه الوثيقة. 

لتمتع إلى تعليق مؤقت  االمتثالويؤدي عدم . ه الوثيقةفي هذ المبينةجميع المعايير والمتطلبات من االمتثال لالتدريب 
يرد و . )أو المشكالت( تصحيح المشكلةب إلى أن يقوم هذا المركزلالمتياز في مجال التدريب  إقليميمركز  المركز بصفة

ذا لم تعال ج. 6في الفقرة هذه الصفة بمزيد من التفصيل  عملية تعليقشرح ل في غضون المشكلة )أو المشكالت( المحددة  وا 
قليمي لالمتياز في مجال إمركز  بصفة المركز المعني إلغاء تمتعيؤدي إلى فإن ذلك  ،الموعد النهائي منأشهر  (3ثالثة )

 .7في الفقرة إلغاء هذه الصفة بمزيد من التفصيل عملية يرد شرح لالتدريب. و 

 

 - انتهى -


