
 

 

 ًا جديدًا مجلس اإليكاو ينتخب رئيس

أليو  ناردر بي أولوموياأعمنت منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( اليوم عن انتخاب الدكتور  -81/88/3182ال، ـمونتري
 . في منصب الرئيس الجديد لمجمس اإليكاو رياينيجمن 

عمى ذلك يكاو الدول الست والثالثون األعضاء في مجمس إدارة اال اتفقتاليوم بعد أن بالتزكية وقد تأّكد انتخاب السيد أليو 
وذلك لفترة مدتيا  1/1/2014من ًا ميام رئاسة المجمس اعتبار ًا وسيتولى السيد أليو رسمي .ليذه الييئة 200الدورة  في باإلجماع

 ثالث سنوات.

الطيران المدني يواجو اليوم الكثير ف. وتأييدىم عمى دعميماألفاضل في مجمس اإليكاو  أنني مدين لزمالئي" :وصرح السيد أليو
ري األىمية بالنسبة لممجتمع العص لم بكن أبدًا بمثل ىذهاألسواق  دخولمن التحديات، لكّن دوره في توسيع نطاق السياحة وفي 

النقل الجوي اآلمن الربط ب التي تعتمد اليوم إلى حد كبير عمى ولألطراف االقتصادية الفاعمة المحمية منيا واإلقميمية والعالمية
ني  لى السعي، بدعم من لجنة المالحة الجوية  تطمع خالل الفترة الثالثية القادمةألوالموثوق. وا  لمعمل مع زمالئي في المجمس وا 

 معالجة المجاالت الرئيسية ذات األولوية في قطاع الطيران".يكاو، إلى باال
وكان  .(2013إلى  2005لنيجيريا في المجمس ) لمجمس اإليكاو، عمل السيد أليو مدة ثماني سنوات ممثالً ًا وقبل انتخابو رئيس

(، ومنصب رئيس 2004ى إل 2000) قد شغل منصب مدير إدارة تنظيم النقل الجوي بييئة الطيران المدني النيجيريةًا أيض
(، وقام 2011إلى  2002ىيئة صياغة السياسة العامة األفريقية في مجال الطيران المدني ضمن إطار االتحاد األفريقي )

 عديدة أخرى في خدمة قطاع الطيران المدني في دولتو.  وفنيةخالل العقود الثالثة الماضية بأدوار مينية 
 2006، من المكسيك، الذي انُتخب في مارس غونزاليسالسيد روبرتو كوبيو  مجمس المغادرلرئيس الًا ويأتي السيد أليو خمفً 

، ليعاد بعد 2006ى ميامو في أغسطس . وكان السيد كوبيو قد تولّ قبل نياية مدتوًا لمدكتور أسعد قطيط الذي تقاعد مبكر ًا خمفً 
 .2010عام و  2007متتاليتين في عام  لمدتين كاممتينذلك انتخابو 

دعم الطيران الدولي خالل السنوات و ساعد في قيادة اإليكاو أأن لقد كان من دواعي سروري البالغ " قائاًل: السيد كوبيو وعّمق
وعممت معو خالل معظم  ذي عرفتوالدكتور أليو ال شخص مقتدر ىوبأن آلت قيادة المجمس إلى ًا السبع األخيرة. وأنا سعيد جد

في إنجاح ميمة  من األمور األساسية توافق اآلراءبموماسية الواسعة ومياراتو المثبتة في بناء الد ستكون آفاقوف ىذه الفترة،
 اإليكاو المستمرة."

من تاريخ وكالة األمم المتحدة المتخصصة ًا السبعين عام خالللمجمس اإليكاو  فقط وبذلك، يصبح السيد أليو خامس رئيس
 قياسية منقاعدة  10 000ان المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو( وعن أكثر من المسؤولة عن اتفاقية الطير و ن الطيران، و لشؤ 

 قواعد الطيران المدني الواردة في مالحق ىذه االتفاقية.
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 :عامةمعلومات 
 

 ؟ما ىو مجمس اإليكاو
 

تنتخبيا الجمعية ًا دولة عضو  36دولة. ويتألف المجمس من  121اوعددىم، التي تشكل الجمعية العمومية لإليكاو دائمة مسؤولة أمام الدول األعضاء مجمس اإليكاو ىيئةٌ 
 المجمس عمى أساس ثالثة اعتبارات ىي: في العمومية لفترة مدتيا ثالث سنوات. ويتم انتخاب الدول األعضاء

 الدول ذات األىمية األساسية بالنسبة لمنقل الجوي؛ 
 ؛الدولي المدني لمطيران الجوية المالحة تجييزات توفير في إسيام أكبر تقدم ولكنيا الفئة األولى التي ليست من الدول 
  المجمس في الجغرافية المناطق جميع تمثيل يحققالدول التي ليست من الفئتين األولى والثانية ولكن انتخابيا. 
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 ن:رؤساء المجمس السابقو 

 
 2013-2006  )المكسيك( غونزاليسروبرتو كوبيو 

 2006-1276   أسعد قطيط )لبنان(
 1276-1257   والتر بيناغي )األرجنتين(

 1257-1247  إدوارد وارنر )الواليات المتحدة(
 
 

 :2016-2014أىداف اإليكاو االستراتيجية لمفترة 

 السالمة؛ 
 سعة المالحة الجوية وكفاءتيا؛ 
 األمن والتسييالت؛ 
 التنمية االقتصادية لمنقل الجوي؛ 
 .حماية البيئة 

 
 

 وضع وتتولى  .العالم أنحاء جميع في الدولي المدني لمطيران والمنظم اآلمن بالتطور لمنيوض 1244 عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وىي االيكاو، أنشئت
 مجاالت جميع في لمتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل  .أخرى عديدة أولويات بين من ،الطيران مجال في البيئة وحماية  والقدرة والكفاءة واألمن لمسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة 121 وعددىا فييا األعضاء الدول بين المدني الطيران
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