
 

 يكاوأول امرأة في منصب األمين العام لالك الدكتورة فانغ ليو من الصينتعيين 
الصين في منصب يكاو( الدكتورة فانغ ليو من عّين مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )اال – 11/3/2015مونتريـال، 

 .1/8/2015من  ثالث سنوات، اعتبارا   مدةاألمين العام للمنظمة ل
متتاليتين  لمدتينللسيد ريمون بنجامان من فرنسا، الذي شغل هذا المنصب  األمين العام خلفا   في منصبن الدكتورة ليو وتم تعيي

ة الوكالهذه لرئاسة المرموق المنصب العالمي هذا ن في أول امرأة ت عيّ الدكتورة ليو صبح . وبالتالي ت  2009منذ عام 
من إحدى دول  يكاويشغل منصب األمين العام لالثاني شخص يران المدني و في مجال الطالمتخصصة التابعة لألمم المتحدة 

 .آسيا والمحيط الهادئ
مديرة إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات في االيكاو، في منصب  2007منذ عام  تعملليو، التي  ةوتجدر اإلشارة إلى أن الدكتور 

لت رئيسة لبعض أهم اللجان الداخلية للمنظمة. وعم  يكاو خالل السنوات األخيرة في اال العملتحسين عديدة لمبادرات  تاتخذ
في منظومة األمم المتحدة مجلس الرؤساء التنفيذيين في إطار للشؤون اإلدارية يكاو في اللجنة الرفيعة المستوى لت االـــمثّ كما 

جميع منظمات للرئيس فريق إدارة األمن  لألمن ونائبة   ةاالستشاري مجموعةلل لت بشكل منفصل رئيسة  ، وعم  المعني بالتنسيق
 األمم المتحدة في كندا.

 
امرأة في منصب األمين العام الدكتورة فانغ ليو )اليسار( تتقبل كلمات الشكر والتهنئة من أعضاء مجلس اإليكاو بعد تعيينها كأول 

 لاليكاو الحالي األمين العام. وهي تظهر جالسة إلى جانب السيد ريمون بنجامان من فرنسا، 1/8/2015، اعتبارًا من لاليكاو
 .اإليكاو رئيس مجلس، أولومويا بينارد أليووالدكتور  ،)الوسط(

في  لمدير العامل لمدير ومديرة ونائبة  ل نائبة  و  لشؤون القانونيةلصب مستشارة امن 2007و 1987بين عامي شغلت الدكتورة ليو و 
في مجاالت ست أو شاركت بالكامل ترأ، بهذه الصفاتو . الشؤون الدولية والتعاون في إدارة الطيران المدني في الصين قسم

والسياسة العامة في مجال الطيران  يكاواال، وشمل ذلك متعدد األطرافالالشؤون الدولية والتعاون على المستويين الثنائي و 
لت عم  كما حكومة الصين.  لصالحومفاوضات الخدمات الجوية الثنائية والمتعددة األطراف وتنظيم وتطوير النقل الجوي الدولي 
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آسيا في  يالتعاون االقتصادبشأن م في اإلقليم ــــنظّ ي  منتدى أبرز في الطيران  مجموعةرئيسة لكات و سن أربعلمدة 
 .الهادئ والمحيط

في القانون  اهدكتور الشهادة على اللغة الفرنسية. وهي حائزة ت جيد وتتحدث الدكتورة ليو بطالقة اللغتين الصينية واإلنجليزية و 
 .والفضاء الجوّ الدولي وقانون قانون ال يفي مجال النطاق ةواسعتعليمية مؤهالت لديها هان و الدولي من جامعة و  
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