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رئيسا لمجلس اإليكاو أليو يا بيناردو إعادة انتخاب الدكتور أولوم  
الفوري للنشر  

 رئيسا لمجلس منظمة الطيران المدني بالتزكية مرة أخرى أليو بينارد أولوموياخب الدكتور نتُ ا– ٢١/١١/٢٠١٦ال، مونتريـ
 . سنوات ثالث ثانية مدتها لفترة (اإليكاو) الدولي

خالل السنوات  حثيثةلقد بذلت اإليكاو جهودا " المجلس: بشأن قبول انتخابه لرئاسة مالحظاتهوقال الدكتور أليو في معرض 
من أجل و  ،الثالث الماضية من أجل الترويج للدور الهام الذي يضطلع به الطيران المدني في التنمية االجتماعية واالقتصادية

 فيبخطى كبيرة  أيضا ولقد تقدمنا" ". وأضاف قائال:واإلقليميعلى الصعيدين الوطني في خطط االستثمار والتنمية أولوية جعله 
إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد إليها، وذلك في األعضاء التي هي في أمس الحاجة  نالدولتوفير المساعدة وبناء القدرات مجال 

 للطيران". األساسيةكون أكثر تركيزا على البنية تس التيهذه المبادرة ل ةالقادم الصيغةنتطلع إلى ٕاننا و  ،وراء الركب"

في  إلى توجيهات المجلسالحاجة  وأضحت ،مجلس اإليكاو بدور قيادي هام في هذه العملية اضطلع" وقال مواصال حديثه:
التي  الطيران ألمن السريع لخطة اإليكاو العالمية اإلعدادأي وقت مضى لضمان  أكبر مما كانت عليه فيالوقت الراهن 

ارتقاء ضمان و  ،عمليات تدقيق اإليكاو أكثر كفاءة وفعالية جعلو  ،التاسعة والثالثين في دورتها اعتمدتها الجمعية العمومية
برامجنا  جميع صقلو وغيرها من البيانات، الواسعة النطاق التدقيق عمليات نتائج في استغالل  إلى الحد األمثلاإليكاو 

وخفضه في مجال الطيران الدولي خطة التعويض عن الكربون  إتاحة بلوغ الهام المتمثل في بالدورواالضطالع  ،أولوياتناو 
)CORSIA ( ٢٠٢٠ عام بحلول الكاملمرحلة التشغيل". 

اإليكاو  تيخطإطار  فيالسعي نحو تحقيق األهداف والغايات  مواصلةينبغي ، السبيلا ذوبالمضي قدما في ه" وأضاف قائال:
 واستكمال هذا السعي ،)GANP( الجوية للمالحة العالمية الخطةو  )GASP( الجوية للسالمة العالمية الخطةأي ، تينالعالمي
قدرات تدريب وبناء و  من تنظيم وتشغيل على الصعيدين الوطني واإلقليمي ما يلزم بشأنللدول  اإلرشاداتمزيد من ال بتوفير

   ". ، التي تضعها اإليكاولدعم حزم التحسينات في منظومة الطيران

 للتأهبالالزمة المتطلبات التنظيمية  ما يخصالتقدم في عجلةيستغل فرصة واليته الثانية لدفع أنه سوف  أيضا أليوالرئيس وأكد 
فيما إليكاو لسياسة  ووضع وتنفيذ ،عن بعد والرحالت الفضائية التجاريةالموجهة الطائرات نظم و اإللكتروني األمن في مجال 

الحادي والنقل الجوي في القرن من بين مجموعة واسعة من األهداف األخرى لإليكاو  ،الستجابة لحاالت الطوارئايخص 
   عشرين. الو 

 والية عقب انتهاء فترة بالتزكيةمجلس اإليكاو  انتخبهحيث  ١/١/٢٠١٤وكان الدكتور أليو قد تولى منصب رئاسة المجلس في 
نيجيريا في مجلس اإليكاو من لدولة الدكتور أليو قبل ذلك ممثال  وكان. غونزاليسالسيد روبرتو كوبيه  ،الرئيس السابق

 .٣١/١٢/٢٠١٣إلى  ١/١/٢٠٠٥



 
ممثلي الدول األعضاء من بتصويت بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للمجلس  وهو يتلقى التهنئة ليو من نيجيريا (في الوسط)أولوميا بينارد أالدكتور 

كا ي(إلى اليسار) ووزير الدولة للطيران في نيجيريا، هادي سير  ،الدكتورة فانغ ليو ،األمينة العامة لإليكاو من في المجلس. ويجلس إلى جانبه كل
  اليمين).(إلى 

 
 معلومات للمحررينمصادر 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران  ١٩٤٤هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو
 تهوكفاء هوأمنالطيران واللوائح الالزمة لسالمة  القياسية المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد

بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ وحماية البيئة، من  تهوسع
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١عددها 

 
  السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإليكاو

 

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

@icao.intaphilbin 
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ الهاتف الثابت:

 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦: المحمول الهاتف
 

 كالرك  -السيد وليام رايالنت 
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 + ١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ :المحمول الهاتف
 @wraillantclark :تويتر
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