
 

 المنتهیة والیته رئیس مجلس االیكاوبالطیران صناعة احتفال مدراء 
 

الطیران على المستوى العالمي مجال ماسیة و الدبلو العدید من المسؤولین في األوساط  ما یقوم بهفي إطار  – ٢٦/١١/٢٠١٣، الـمونتری
مشغلو قطاع النقل الجوي في اجتمع ، تنتهي مدة رئاسته عما قریبالذي ، رئیس مجلس االیكاو، غونزالیس كوبیه روبرتوع السید یودهنئة وتتل

مه ألمم المتحدة على ما قدّ ل االیكاو التابعة مةمنظ فيالمستوى  ةرفیعال ةالدبلوماسیهذه الشخصیة ب احتفاالً  ٢٠١٣نوفمبر  ٢٢االیكاو في 
  .التنمیة المستدامة للطیران الدولي سبیل تحقیق فية خالل السنوات السبع الماضیة جلیلات إسهاممن 

  

  
 لمنظمة العام المدیر بول، جیف السید من خاصة جائزة یتسلم ،)الصورة وسط( غونزالیس كوبیه روبرتو السید والیته، المنتهیة االیكاو مجلس رئیس
 توني والسید ،)الیسار من الثانیة( للمطارات الدولي للمجلس العامة المدیرة غیتنس، أنجیال والسیدة ،)الیسار أقصى( المدنیة الجویة المالحة خدمات
 نیجیریا من ألیو بینارد أولومویا السید المنتخب االیكاو مجلس رئیس المجموعة بهذه التحق وقد). الیمین من الثاني( لألیاتا العام المدیر تایلر،

  ).الیمین أقصى(
 

، فإن األیاتا وشركات الطیران التابعة لها كانت الجاري بحثها القضایاغض النظر عن ب: "قائالً  مدیر العام لألیاتاال، رالسید توني تایلوصّرح 
مستدامة في الة و عملیالحلول الالتعاون كدعامة أساسیة إلیجاد إلقامة ل طبیعي و ما یتسم به من میعلى تعتمد على الرئیس كوبیه و ًا دائم

ستراتیجیة جمیع المسائل ذات األهمیة اال ممثلي صناعة الطیران بشأن إلصغاء إلىحرصه على امجال الطیران على المستوى العالمي. أما 
على ًا تغیر المناخ، فساعد كثیر التصدي لقطاعنا، بما في ذلك استراتیجیة األیاتا الحدیثة ذات الركائز األربع بشأن االلتزام ببالنسبة لعالمیة ال

  أولویاتنا المشتركة في مجال النقل الجوي".التعاونیة فیما یخص بالحلول ًا المضي قدم
  

لمجلس االیكاو في عام  : "منذ انتخاب السید كوبیه رئیساً أنهب للمطارات مجلس الدوليلالعامة لمدیرة اللسیدة أنجیال غیتنس، اوأفادت 
ت دأبالتي یواجهها الطیران المدني. وقد المعقدة لقضایا ا وازدادت معهاًا كبیر ًا الدولي نمو على المستوى ، شهدت حركة الركاب ٢٠٠٦

من خالل النهوض بالطیران  اً كبیر ًا تقدمالسید كوبیه أحرز مسارنا المشترك و على العدیدة التحدیات على مواجهة االیكاو، تحت قیادته، 
تحدوه الرغبة و  ،واحدةحول مائدة في مجال الطیران عدیدة جهات فاعلة  استقطابباألوساط المعنیة في جمیع أنحاء العالم و  صالحالمدني ل
  ."، یومًا تلو اآلخرإلى جنبًا في العمل جنبفي ذلك 
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االیكاو تحدیات عدیدة في  في : "واجه السید كوبیهصرح بالقولف المدنیة الجویة المالحة خدمات السید جیف بول، المدیر العام لمنظمةأما 
س. وقد نجح في بناء توافق االلباقة والحمالقیادة و بالحنكة الدبلوماسیة والصبر والصرامة و في ذلك ًا یمتحلّ  ،مجال الطیران المدني الدولي

 روبرتوالسید  سالمة الطیران. ولم یكتفِ  تحسینو الطیران والبیئة  مثلمجاالت  األشخاص في معظمحّلها  عجز عنیاآلراء بشأن قضایا 
 على مدىعلى خبرته ودرایته في إدارة الحركة الجویة ًا الطیران، بل اعتمد أیضبصناعة خالل االضطالع بدوره بتسخیر معرفته الواسعة 

المالحة هیئة الیوم تسمى خدمات المالحة الجویة في المكسیك، التي أصبحت تقدیم  المسؤولة عن هیئةللًا عامًا سنة التي قضاها مدیر  ٢٠  الـ
  .يالمكسیكفي المجال الجوي 

  
، مدعّوینمن ال ٨٠أكثر من  ورحضبالثالثة المدراء مها ینظشارك في تاء دمأدبة غ، ُأقیمت لسید كوبیهبا تذكاري الخاصحفل الوداع ال فيو 

قطاع  ن فيمسؤولیر الاالیكاو وكبا سؤوليمالعدید من و  ،من نیجیریا ألیو بینارد أولومویاالسید  ،بمن فیهم رئیس مجلس االیكاو المنتخب
  النقل الجوي.

  
 باشرفسی ،تزكیةبالًا مؤخر  انُتخبمن نیجیریا الذي  ألیو، أما السید ٢٠١٣للمجلس إلى نهایة عام ًا رئیسویواصل السید كوبیه ممارسة عمله 

 .١/١/٢٠١٤من ًا اعتبار ًا أعماله رسمی
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القواعد واألنظمة للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم. وتتولى وضع  ١٩٤٤في عام وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة ،  ، وهيأنشئت االیكاو
. وتعمل المنظمة كمنتدى للتعاون في جمیع مجاالت الطیران المدني بین الدول أخرى ، من بین أولویات عدیدةفي مجال الطیران والقدرة وحمایة البیئةة كفاءالو  مناألسالمة و لالالزمة ل

 .دولة ١٩١ وعددها األعضاء فیها
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