
  

 

 وسنغافورة اإليكاواتفاق جديد بشأن التدريب بين توقيع 
 للنشر الفوري 

المستمر لمهارات  نعلى التحس انبأن سالمة وكفاءة المالحة الجوية تعتمد          اعترافا   -١٧/٥/2022  - وسنغافورة مونتريـــــال
 .لمدة ثالث سنوات (DCTP) "النامية البلدانفي تدريب البرنامج " تمديدبوحكومة سنغافورة  اإليكاو قامتالعاملين في مجال الطيران، 

       السففففففففففيد   ،                   بل رئيس مجلس اإليكاو                ي للطيران من ق   ج                              االتفاق الجديد على  امش قمة شففففففففففان      ُ                          وقد ُأضفففففففففففي الطابل الرسففففففففففمي على   ا
                                                                                  إس إيسفففواران، و ير النال السفففنغافوري والو ير المسفففعول عن العالقات التجارية، مما سفففيسفففم                ومعالي السفففيد          شفففاايتانو    ي          سفففالفاتور 

                 ، وبالتالي تحسففففففففففففففين       برنامج                      النامية في إطار   ا ال                   الطيران في البلدان                  العاملين في مجال              تعزيز قدرات          العمل على         بمواصففففففففففففففلة 
  .     إليكاو                      مستوى االلتزام بأحكام ا         الل تحسين                                        المستويات العامة للربط الجوي للدول من خ

             سففجري تنميم         ، وال ي                البلدان النامية   في       تدريب   ال       برنامج                تدريب من تمديد            مت صفف  في ال    شفف        043                      ومن المتوقل أن يسففتفيد 
  .      اإليكاو                 التعاون الفني في        إدارة       من خالل 

      ، و ي         ية محددة     تدريب                                                                 للمشفففففاركين من البلدان التي  ي في أمس الحاىة إلى المسفففففاعدة في مجاالت                منحا  تدريبية               سفففففيادم البرنامج   و 
                            وحكومة سنغافورة بشكل مشترك.        اإليكاو                    الفئات التي ستحدد ا 

             مرا  أساسيا       يعد أ                       االلتزام بأحكام اإليكاو      ، فإن        الجائحة                        الطيران العالمي من آثار      قطاع       تعافي     بدء    مل  "          إلى أن          شاايتانو            وأشار السيد 
                        المسفففففففففففتدامين على الصفففففففففففعيدين                        فعال لالنتعاش والتنمية  ال     من و   اآل     محفز   ال    نصفففففففففففر  ع         بمثابة ال      الجوي                    أن يكون عامل الربط       لضفففففففففففمان 
           والعالمي".       الوطني

       لتعزيز         العامة                           لتحايق   ا الهدف، وأل دافنا                 أمر بالغ األ مية           وسفففنغافورة         اإليكاو                            : "إن تجديد   ا التعاون بين         شفففاايتانو           وقال السفففيد 
           المستابل".   في                           في مواىهة األحداث الكارثية            على الصمود                       شبكة الطيران العالمية       قدرة

        األفراد                                                                                       بناء الادرات أمر بالغ األ مية في إعادة بناء الاوى العاملة في مجال الطيران لدينا وإعداد   إن  "                       وقال السفففففففففففيد إس إيسفففففففففففواران 
       لتوسفففيل    ة          يتي  الفرصففف           األمر ال ي                                               غافورة من المدافعين عن تنمية رأس المال البشفففري،              طالما كانت سفففن  و           المسفففتابل.                 لتلبية احتياىات 

                              لبلدان النامية لمدة ثالث سففنوات  ا    في       تدريب  لل        اإليكاو                        تجديد برنامج سففنغافورة و         وسففيسففاعد             ىميل الدول.       تشففمل ل              فوائد الطيران      نطاق 
                     الطيران في المستابل.                                                                 تحسين وتنمية مهارات الش صيات القيادية والمهنيين العاملين في مجال     على      أخرى 

              يئة الطيران    في         التدريب        ومعهد        اإليكاو            باالشفففففتراك مل                 البلدان النامية    في       تدريب   ال       برنامج         في إطار       ىديدة       دورات               وسفففففيجري إعداد
   (ICAO TRAINAIR PLUS )   "                         التدريب المتادم في اإليكاو        برنامج "            كما سيسا م   ة،                                                المدني السنغافورية وأااديمية الطيران السنغافوري

  .       تدريبية  ال      المن                الحائزون على                            أنشطة التعلم التي يضطلل بها    في 

 



 
)إلى اليسار( وسعادة السيد إس إيسواران،  شاايتانو ي سالفاتور ، السيد اإليكاوبل رئيس مجلس       من ق   18/٥/2322تفا م في التم التوقيل على م كرة 

 .و ير النال والو ير المسعول عن العالقات التجارية
 

 معلومات للمحررين

 يكاولمي على الطيران في اإلاالتدريب الع

 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أىوائها لتحايق  190 ي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  )اإليكاو( الدوليمنممة الطيران المدني 

 .المنفعة المتبادلة
                                                                                          ، ظل ما تادم  من دعم، وما تضطلل ب  من دور  تنسياي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي 1944ومن  تأسيس اإليكاو في عام 

، لربط العائالت والثاافات واألعمال في ىميل                                             ُ           ُ                              الجهد الفني، على تحايق شبكة فريدة من نوعها، ي عتد  بها وي عتمد عليها، في التنا ل ىو ا  المارون ب
 .                                                                                                  أنحاء العالم، حفزا  للنمو المستدام، وتعزيزا  لال د ار االقتصادي واالىتماعي، أينما حط ت الطائرات وطارت

                                                                                             ُ            من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة الم  لة في مجال الطيران وتكنولوىيا الدفل، بات النال الجوي يعتمد ، أاثر من   ومل الدخول في حقبة ىديدة
                                                                                                ُ     م  اإليكاو من دعم بال براء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخي ة  رسم مستابل ىديد وم ثير                            في أي وقت مضى، على ما تاد  

ل شراااتها ضمن منمومة األمم المتحدة وأصحاب للرحالت الدولية. وت                                                                                                            عمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فترا ا توس 
 .الة ومستدامة                                                                                   المصلحة من األطراف الفنية،  ادفة  إلى تاديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  
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 لالتصال العام

communications@icao.int  
 @ICAOتويتر: 

 

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم

 كالرك-رايالنتالسيد وليام 

 المسعول اإلعالمي

wraillantclark@icao.int 

 +1( ٥14) 9٥4-673٥الهاتف الثابت: 

 +1( ٥14) 439-373٥الهاتف المحمول: 

  @wraillantclarkتويتر: 

 linkedin.com/in/raillantclark/: نالنكد
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