المدير العام لسلطة الطيران المدني في سنغافورة ،ياب أونغ هنغ (يسا ار) ،واألمين العام لاليكاو ،ريمون بنجامان (يمينا) ،وهما يستعرضان ّأول
مركز اإلقليمية لالمتياز في مجال التدريب المنشأة
مجموعة مواد تدريبية تصدرها االيكاو بعد أن أعدتها أكاديمية سنغافورة للطيران ،وهي مركز من ال ا

حديثا

المركز اإلقليمي لالمتياز في مجال التدريب التابع لاليكاو
يعد ّأول مجموعة مواد تدريبية تصدرها االيكاو
أعدها
سنغافورة – 2015/7/10 ،أصدرت منظّمة الطيران المدني الدولي (االيكاو) ّأول مجموعة من موادها التدريبية التي ّ
أحد المراكز اإلقليمية الحديثة لالمتياز في مجال التدريب ).(RTCEs
قدم عبر
أعدت أكاديمية سنغافورة للطيران مجموعة المواد التدريبية الجديدة بعنوان "دورة إدارة إجازة العاملين" .وهي دورة مختلطة ت ّ
وقد ّ
موجهة إلى الموظّفين الفنيين واإلداريين المعنيين بأنشطة إجازة العاملين لدى سلطات
شبكة اإلنترنت وضمن القاعات الدراسية وهي ّ
ومقدمي الخدمات .وتم ّكن المشاركين من تحديد العناصر والعمليات األساسية للنظم الوطنية إلجازة العاملين بالنسبة
الطيران المدني ّ
إلى طاقم الطائرة ومراقبي الحركة الجوية ومهندسي صيانة الطائرات.

وأثناء حفل خاص أقيم في سنغافورة لالحتفال بهذا اإلنجاز الذي ح ّققته أكاديمية الطيران ،أكد األمين العام لاليكاو ،ريمون بنجامان،
المصممة من أجل االستجابة للتحديات التي تواجهها الدول في مجال
مجدداً على الجدوى االقتصادية و"أهمية المواد التدريبية
ّ
الطيران".
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ومن جهته ،أ ّكد مدير عام الطيران المدني في سنغافورة ،ياب أونغ هنغ ،مجدداً على التزام سنغافورة "بالتعاون الوثيق مع االيكاو

إلعداد برامج تدريبية عالية الجودة وفعالة من أجل مؤسسات ومهنيي الطيران بهدف النهوض بالطيران المدني في العالم".

المتقدم ( )TRAINAIR PLUSالذي يتواله مكتب التدريب العالمي على
وتدار أنشطة مراكز االمتياز اإلقليمية في ظل برنامج ترينير
ّ

الطيران التابع لاليكاو .ويش ّكل هذا البرنامج شبكة تعاونية لمراكز التدريب ،وهو ينفّذ في حوالى  70دولة عضو ويشمل أكثر من 80
مؤسسة تدريبية.
مهمتين في مبادرة االيكاو الحالية تحت شعار "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
ويش ّكل عنص ار التدريب وبناء القدرات أيضا ركيزتين ّ
الرامية إلى ضمان تم ّكن جميع الدول من تحقيق المنافع الكاملة التي تجنى من ازدهار الخدمات الجوية المتّسمة بالسالمة والموثوقية
من خالل تحسين فعالية تطبيق القواعد والتوصيات الدولية والسياسات الصادرة عن االيكاو.
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لالتصال:

communications@icao.in

للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:

The ICAO Global Aviation Training website

