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  تعيين السيد ريمون بنجامان
  لاليكاو لفترة ثانية اأمينا عام

 تعيين السيد ريمـون بنجامـان  عن أن يعلن ) ايكاو(منظمة الطيران المدني الدولي  يسر مجلسـ  ٢/٣/٢٠١٢ ،مونتريال
  .٣١/٧/٢٠١٥إلى  ١/٨/٢٠١٢من أمينا عاما للمنظمة لفترة ثانية مدتها ثالث سنوات ) فرنسا(

فـي  تركيـز  مسـتوى ال وخالل واليته األولى، عزز .  ١/٨/٢٠٠٩وقد عين السيد بنجامان في هذا المنصب ألول مرة في 
لطيـران المـدني   اوضع سياسات العالمي لنتدى مالباعتبارها لجعلها  أكثر بروزا وفعالية في دورها القيادي المنظمة أنشطة 
  .الدولي

 ،واألمـن  ،هي السالمة(المنظمة نحو أهداف استراتيجية ثالثة  توجيه أعمالإعادة التي قام بها  الرئيسية األعمالوتضمنت 
وتعزيـز تطـوير    لضمان تضافر الجهـود أدخل تغييرات في المنظمة قد ، و)وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي

ول الشاملة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز وتقوية الشراكات مع أصحاب المصـلحة، وتطـوير االسـتراتيجيات    الحل
  .هيكل المنظمةلتعزيز 

أظهر، خالل فترة واليته األولـى، إصـرارا    إن السيد بنجامان ،غونزاليس، رئيس مجلس االيكاو هكوبيروبرتو وقال السيد 
جدا أن أؤكد أن االيكاو والطيران المدني الـدولي   نيسرلذا يو.  قويا لضمان وجود نظام مستدام للنقل الجوي ألجيال قادمة

  ".لسنوات الثالث القادمةخالل ااالنتفاع من قيادته الحكيمة  سيواصالككل 
تنفيذي للجنـة الطيـران   المين فقد كان األ. سنة ٣٠كثر من أليران المدني الدولي وتمتد الحياة العملية للسيد بنجامان في الط

المشورة السياسية والخيارات االستراتيجية إلى رئيس مجلس الطيران  تقديمحيث كان مسؤوال عن ) إيكاك(المدني األوروبي 
يكاك، كان السـيد  اإلوقبل أن ينضم إلى  . ادولة عضو ٤٢المجلس البالغ عددها ذلك المدني األوروبي والدول األعضاء في 

 أيضا كمسؤول وعمل.  ١٩٩٤إلى عام  ١٩٨٩يكاو من عام البنجامان رئيسا لفرع الطيران المدني في إدارة النقل الجوي با
، وعمل في عدة مناصـب فـي إدارة الطيـران المـدني     ١٩٨٩إلى  ١٩٨٢يكاك من االلنقل الجوي ونائب أمين في مجال ا
  .١٩٨٢إلى  ١٩٧٣ الفرنسية من

  ـ انتهـى ـ

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 
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