
  

  

  بشأن التدریب على القیادة واإلدارة جدیداً  برمان اتفاقاً اإلیكاو وسنغافورة تُ 
وّقعت منظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكاو) وحكومة جمهوریة سنغافورة أمس على مذكرة تفاهم جدیدة  – ١٠/٢/٢٠١٤، سنغافورة

  قطاع الطیران المدني. فياإلدارة و لدعم تعاونهما المتزاید في مجال التدریب على القیادة 

 .على االتفاق ر النقل بحكومة سنغافورة، الّتوقیع رسمیاً ، رئیس مجلس اإلیكاو، والسید لوي تاك یو، وزیأولومویا بینارد ألیووقد تولى السید 
معرض سنغافورة الجوي سّلم فیها بالمساهمات بمؤتمر قمة قادة الطیران في سنغافورة إللقاء كلمة رئیسیة في  وكان السید ألیو موجوداً 

  الم، والسیما في مجالي التدریب والتعاون الدولي.الهامة لسنغافورة وألكادیمیة الطیران السنغافوریة في تطویر الطیران المدني حول الع

المزید التركیز على االحتیاجات العالمیة واإلقلیمیة في  إیالءاإلیكاو وسنغافورة على  سیساعدفاق التعاوني هذا االتّ "وصّرح السید ألیو بأّن 
  ".على السواء علیم وتطویر رأس المال البشري، وذلك من أجل إتاحة فرص تحسین التّ من التدریب على الطیران المدني األمد القریب

ورأس  تنمیة القدرات القیادیةوأضاف السید یاب أونغ هینغ، المدیر العام لهیئة الطیران المدني السنغافوریة، قائال إّن "سنغافورة ُتؤیِّد بقّوة 
الطیران العالمي ضمن سیاق نموه  تواجهالتي  یاتلتذلیل التحدالمال البشري في مجال الطیران، اللذین ُیعتبران من العناصر األساسیة 

ض السریع. لذلك، فإّن الشراكة بین سنغافورة واإلیكاو في مجال التدریب على القیادة واإلدارة تؤّكد التزامنا بالمساهمة فعلیا في النهو 
  بالطیران المدني الدولي."

تطویر وتنفیذ البرامج التدریبیة والمهنیة في مجال مسألة على  الجدیدة فسوف ینصبّ عاون بین اإلیكاو وسنغافورة ضمن مذكرة التفاهم ا التّ أمّ 
المتعلقة  القیادة واإلدارة، وعلى عقد المؤتمرات والندوات والدورات المشتركة، وتبادل المتكّلمین ومنسقي المناقشات والمعّلمین وكذا المعلومات

  .دنيالطیران الم في قطاعبمجاالت االهتمام المشترك 

 وأشار السید ألیو أیضا إلى أّن تحدیات النقل الجوي الكبرى في مستقبل السنوات ستنحصر جّلها تقریبا في الكیفیة التي ستدیر بها الدول
  .٢٠٣٠سنة  بحلولعة اآلن عة العالمیة المتوقَّ والمشغلون مسالة تضاعف حجم السّ 

أفضل أوجه تقّدمه بفضل العزم على التوافق والتعاون. ومن ثم، فإّن هذا االتفاق الجدید د ألیو على أّن "الطیران العالمي قد أحرز د السیوشدّ 
هذه  لتجسید ممتازاً  مع سنغافورة سُیعیُننا على االستعداد لمواجهة لما ینتظرنا من تحدیات في مجال توفیر العاملین المؤهلین، وسیكون مثاالً 

  المبادئ على أرض الواقع."
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  لومات للمحّررین:مصادر مع

   http://www.caas.gov.sg/caas/en/index.htmlوصلة الربط بموقع هیئة الطیران المدني السنغافوریة: 

  http://www.saa.com.sg/saa/en/index.htmlوصلة الربط بموقع أكادیمیة الطیران السنغافوریة: 

http://www.caas.gov.sg/caas/en/index.html
http://www.saa.com.sg/saa/en/index.html
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
العدید من في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن المدني الدولي 

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١   هاتف المكتب:    +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:     +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

 

mailto:aphilbin@icao.int
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