
  

  

  جدول أعمال زیارتي  على رأسالتعاون في مجال التدریب 
  رئیس مجلس االیكاو إلى سنغافورة ومالیزیا

  
) خالل زیارتیه األخیرتین إلى سنغافورة ة الیمنىوأقصى یمین الصور الصورة الیسرى (أقصى یسار  رئیس مجلس االیكاو، الدكتور أولومویا بینارد ألیو

في الصورة و  ؛وك یو و و تیالدفاع في سنغافورة، السید ل مساعد رئیس الحكومة لشؤون، وزیر النقل في الصورة الیسرى إلى جانبهیظهر و ومالیزیا. 
مانجیت  كل من مدیر أكادیمیة الطیران المالیزیة، الدكتورمع ار إلى الیمین) (من الیس المتقدم ینیر"تر "برنامج یقف خالل حفل تسلیم شهادة  الیمنى

 ، فخامةسینغ سیفا سینغ؛ والسید أرون میشرا، مدیر مكتب االیكاو اإلقلیمي في آسیا والمحیط الهادئ؛ والمدیر العام للطیران المدني في مالیزیا
  لییو تیونغ الي. سري داتو السید أزهر الدین عبد الرحمان؛ ووزیر النقل المالیزي، فخامة سريداتو  السید

اللتین أجراهما  األخیرتینبناء القدرات وتطویر التدریب جدول أعمال الزیارتین  اتصّدر موضوع –١٤/٠٩/٢٠١٥، لیامونتر
  كل من سنغافورة ومالیزیا.، إلى أولومویا بینارد ألیورئیس مجلس االیكاو، الدكتور 

أولویة رئیسیة ضمن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، التي اعتمدتها االیكاو منذ وقت  یةالتدریب قدراتالتوسیع أصبح وقد 
في مجال الطیران في  المهرةعاملین ال مناالستجابة لالحتیاجات المتوقعة الموارد البشریة و  رتطو  مواكبةمن أجل ، غیر بعید
  المستقبل.

في المجلس، السید تي شیو  سنغافورة على دعوة من حكومتها ممثلُ  زیارة سنغافورة التي جاءت بناءً  فيالمجلس  رئیَس رافق قد و 
رئیسیة  كلمةً المجلس خالل هذه الزیارة، ألقى و  . في آسیا والمحیط الهادئ، السید أرون میشرااإلقلیمي مكتب االیكاو نغ، ومدیر 

مساعد رئیس الحكومة و النقل  وزیرَ  في وقت الحق والتقىالطیران. في قطاع التنفیذیین رؤساء لأمام المنتدى العالمي الخامس ل
، فضال عن كبار المسؤولین مختلف الوزارات منآخرین ، ومسؤولین حكومیین لیو توك یوو، السید لشؤون الدفاع في سنغافورة

  هیئة الطیران المدني في سنغافورة.من مجال الطیران  في



- 2 - 

 
تتناول برنامج التدریب المشترك بین االیكاو  لیو توك یوومع الوزیر في توقیع مذكرة تفاهم جدیدة  تمثل كبیرحرز تقدم وقد أُ 

  وسنغافورة الموجه إلى البلدان النامیة.

وزیر الدول لشؤون را فقة المدیر اإلقلیمي السید میشار و قیادتها،  على دعوة من وفي وقت الحق، زار الرئیس ألیو مالیزیا، بناءً 
ومسؤولین حكومیین آخرین والمدیر العام للطیران المدني المالیزي  داتو سري لییو تیونغ اليالسید  معاليحیث التقى   النقل

واغتنم الرئیس  ،دات في مجال التدریبالمستج على المباحثات أیضا قد ركزت هذهو  .كبار المسؤولین في مجال الطیرانو 
  .الذي تنفذه االیكاو " المتقدمینیربرنامج "تر مؤخرا إلى المالیزیة أكادیمیة الطیران انضمام لیرحب باللقاء مناسبة 

ومطار  الدولي يومطار النغكاو  ومطار كوااللمبور الدولي الجدید الطیران المدني مدیریةوأجریت في مالیزیا زیارات أخرى إلى 
  وأكادیمیة الطیران المالیزیة. بینانغ الدولي
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  communications@icao.intللمزید من المعلومات، یرجى االتصال على العنوان:  

mailto:communications@icao.int

