
 

  

 
يستعرضان أّول وهما  ،()يمينا   بنجامان ، ريمونواألمين العام لاليكاو ،()يسارا   ياب أونغ هنغ المدير العام لسلطة الطيران المدني في سنغافورة،

المنشأة  لالمتياز في مجال التدريب ةاإلقليمي كزامر ال بعد أن أعدتها أكاديمية سنغافورة للطيران، وهي مركز من  تصدرها االيكاومجموعة مواد تدريبية 
  حديثا  

 المتياز في مجال التدريب التابع لاليكاواإلقليمي لمركز ال
 أّول مجموعة مواد تدريبية تصدرها االيكاو د  ع  ي  

أعّدها التي تدريبية ال هاموادمن أّول مجموعة أصدرت منّظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو(  – 10/7/2015، سنغافورة
 .(RTCEs)المتياز في مجال التدريب ل اإلقليمية الحديثة مراكزالأحد 

قّدم عبر ت   مختلطة دورةإدارة إجازة العاملين". وهي بعنوان "دورة  الجديدة مجموعة المواد التدريبية وقد أعّدت أكاديمية سنغافورة للطيران
سلطات  لدى نشطة إجازة العاملينأموّجهة إلى الموّظفين الفنيين واإلداريين المعنيين بوهي دراسية ال القاعاتضمن شبكة اإلنترنت و 

إلجازة العاملين بالنسبة  ةم الوطنيالعناصر والعمليات األساسية للنظتحديد مّكن المشاركين من وت   .الطيران المدني ومقّدمي الخدمات
 إلى طاقم الطائرة ومراقبي الحركة الجوية ومهندسي صيانة الطائرات.

ان، األمين العام لاليكاو، ريمون بنجامأكد في سنغافورة لالحتفال بهذا اإلنجاز الذي حّققته أكاديمية الطيران،  أ قيموأثناء حفل خاص 
الستجابة للتحديات التي تواجهها الدول في مجال امن أجل مة المواد التدريبية المصمّ على الجدوى االقتصادية و"أهمية مجددًا 

 الطيران".
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الوثيق مع االيكاو التعاون بعلى التزام سنغافورة " مجدداً مدير عام الطيران المدني في سنغافورة، ياب أونغ هنغ،  أّكدومن جهته، 
 الطيران المدني في العالم".ب النهوضبهدف  ومهنيي الطيران مؤسساتمن أجل ة فعالو  إلعداد برامج تدريبية عالية الجودة

مكتب التدريب العالمي على يتواله الذي  (TRAINAIR PLUS)في ظل برنامج ترينير المتقّدم  ةوت دار أنشطة مراكز االمتياز اإلقليمي
 80دولة عضو ويشمل أكثر من  70في حوالى  ي نّفذ ووه ،ويشّكل هذا البرنامج شبكة تعاونية لمراكز التدريب الطيران التابع لاليكاو.

 .يةتدريبمؤسسة 

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"تحت شعار التدريب وبناء القدرات أيضا ركيزتين مهّمتين في مبادرة االيكاو الحالية  عنصرا ويشّكل
 بالسالمة والموثوقيةسمة المتّ الخدمات الجوية  ازدهار التي ت جنى منالمنافع الكاملة  الرامية إلى ضمان تمّكن جميع الدول من تحقيق

 والسياسات الصادرة عن االيكاو. من خالل تحسين فعالية تطبيق القواعد والتوصيات الدولية
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