
 

 

 فانغ ليو أمينًة عامة لإليكاو لفترة ثانيةالدكتورة إعادة انتخاب 
 للنشر الفوري

بالتزكية فانغ ليو من الصين  الدكتورة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( اليوم إعادة انتخاب ررق -16/3/2018 ،مونتريـــــال
لمنصب األمين العام للمنظمة، وهي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، لفترة ثانية مدتها ثالث سنوات اعتبارًا من 

1/8/2018. 

هذا المنصب الرفيع وأن أواصل قيادة في  يأن أقبل إعادة تعيين يعتزاز وا يفخر : "إنه لمن دواعي على إعادة تعيينها قائلةً قت الدكتورة ليو وعل  
مزيد من االتساق والكفاءة على األنشطة الاإلقليمية بهدف إضفاء  هافي مختلف أقسام اإليكاو ومكاتبالتحو الت الجذرية التي كنت قد بدأتها 

 ."التي تضطلع بها هذه الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة والتي تقود قطاعًا ديناميكيًا نشطاً 

لت هذا المنصب للمرة األولى في  ، لتكون بذلك أول امرأة تشغل منصب األمين العام لوكالة األمم 1/8/2015وكانت الدكتورة فانغ ليو قد تو 
 المتحدة المتخصصة في الطيران المدني. 

على درب أشواطًا اإليكاو قطعت ، سنوات مدى قرابة ثالث: "على هاقبول إعادة تعيينبمناسبة التي ألقتها الكلمة شارت الدكتورة ليو في أو 
سعينا بهمٍة و في مستويات التنفيذ الفع ال لقواعد السالمة واألمن. زيادة بشكل عام في عملية وضع القواعد. وشهدنا تحسين الكفاءة والفعالية 

 كمااألمم المتحدة. اعتمدتها ستدامة التي ُنُظم النقل الجوي في تحقيق أهداف التنمية المتسهم تعزيز دور الطيران وأوضحنا كيف إلى كذلك 
التنفيذ، وذلك من  على صعيد أنشطةالعمليات في اإليكاو وتعزيز مستويات الدعم الذي تقدمه المنظمة للدول  سير اجتهدنا من أجل تحسين

 والتعاون والتدريب." المساعدة الفنية  أنشطة زيادة كفاءةالتنسيق والشراكات و  وتعزيزعلى الصعيد اإلقليمي حضورنا  خالل تدعيم

النمو غير المسبوق في حجم حركة النقل في يتمثل نواجهه في المرحلة المقبلة سالتحدي األكبر الذي إن وأضافت األمينة العامة قائلًة: "
على صعيد مهمتنا الرئيسية  تغييراتمواكبة هذه ال عليناالطيران. وسيكون  تالجوي بالتوازي مع الطفرات السريعة التي تشهدها تكنولوجيا

 "به اإليكاو فيما يخص دعم التنفيذ.تضطلع ننظر في تقوية الدور الذي كي . وفي الوقت ذاته، آن األوان المتمثلة في وضع القواعد القياسية
 ستدامته. بسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وا في الحديث أيضًا عن أهداف المنظمة المتعلقة الدكتورة ليو استفاضتو 

لتحقيق أقصى استفادة هيكل المنظمة وأنشطتها ترشيد على ؤكدًة عزمها جوانب الكفاءة والفعالية، موسل طت الدكتورة ليو الضوء أيضًا على 
لعمل الذي الموارد وتحقيق اإلنجازات اعتمادًا على االبتكار والمعالجة اآللية والتبسيط والتحديث. واختتمت كلمتها قائلًة: " نلتزم أنا وفريق ا من

ل في الثقافة المؤسسية إحداث يتعاون معي ب  لمنظمة دعمًا لهذا التغيير المنشود."لتحو 

الدكتورة ليو قبل انتخابها أمينًة عامًة لإليكاو، شغلت فمجال الطيران المدني قرابة ثالثين عامًا. ألمينة العامة في ل المهنيتاريخ الويمتد 
 في المدني الطيران هيئةعشرين عامًا في العمل بأكثر من لمدة سبع سنوات. وقد أمضت قبلها  والخدمات اإلدارية الشؤون إدارةمنصب مديرة 

 . الصين

 



 
 وهي للمنظمة، العام األمين لمنصب بالتزكية الصين من ليو فانغ الدكتورة انتخاب إعادة اليوم( اإليكاو) الدولي المدني الطيران منظمة مجلس ررق

 .1/8/2018 من اعتباراً  سنوات ثالث مدتها ثانية لفترة المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة الوكاالت إحدى
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة 

بيئة، من بين ال للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 زيد من المعلومات عن اإليكاوللم
 ‘عدم ترك أي بلد وراء الركب’مبادرة 
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