
  
 

 الثانية واألربعيندوارد وارنر إجائزة بغونزاليس فوز روبرتو كوبيه 
 للنشر الفوري

 عالمتكريم في  أرقى وهي ،جائزة إدوارد وارنر الثانية واألربعينهذا المساء منح مجلس اإليكاو  – ٢٤/٩/٢٠١٩، مونتريـــــال
 ٢٠٠٦ عام الذي شغل منصب رئيس مجلس اإليكاو من ،لسيد روبرتو كوبيه غونزاليس من المكسيكإلى ا ،الطيران المدني

 .استدامتهو  كفاءتهو  أمنهو  الطيران المدني الدولي في مجاالت سالمة الطيران تطويرتقديرًا لمساهمته البارزة في  ٢٠١٣ عام إلى

أو مؤسسة تقديرًا إلى فرد  في صورة ميدالية ذهبية وُتمنح  اإليكاو،أول رئيس لمجلس تكريمًا لذكرى جائزة إدوارد وارنر  وقد ُأنشئت
 .لطيران المدني الدوليل مالتطور اآلمن والمنظَّ في تحقيق بارزة  لمساهماتٍ 

التي ُتعقد كل ثالث سنوات، وترأس الحفل  يكاوالعمومية لإلللجمعية  افتتاح الدورة األربعينفي يوم منح الجائزة أقيم حفل و 
 .الرئيس الحالي لمجلس اإليكاو أولومويا بينارد أليو، الدكتور

المتعاظمة  المسؤوليةالمناصب ذات  من خاللاالنتباه في مالحظاته إلى إنجازات السيد كوبيه في المكسيك  أليوالرئيس  واسترعى
منصب نائب المدير العام في مجالي  والتي شملت التابعة لحكومة المكسيك، المدني للطيرانالمديرية العامة  في التي توالها

أستاذ في علم منصب و  )SENEAM(المالحة الجوية في المكسيك  لخدماتالمدير العام  منصبوبعد ذلك  ،اإلدارة والنقل الجوي
 التطبيقية في المكسيك. للعلومإلكترونيات الطيران بالمعهد الوطني 

لمجلس بصفته النائب األول لرئيسه ورئيس لجنته المالية ا في الالحقةاالنتباه أيضًا إلى مساهمات السيد كوبيه د. أليو  واسترعى
بطبيعة الحال و  ،التدخل غير المشروعاللجنة المعنية بلنقل الجوي و ا هما لجنة لجان المجلس لجنتين من في اً عضو بصفته و 

 .على وجه الخصوص رئيس المجلس تهبصف

توافق : "تجدر اإلشارة بوجه خاص إلى مدة عمله رئيسًا لمجلس اإليكاو التي ساهم خاللها في تحقيق وأكد الدكتور أليو قائالً 
دور حاسم في ب واضطلع أيضاً بين الدول األعضاء في المنظمة تجاه اعتماد سياسات ومبادرات لحماية البيئة.  في اآلراء أساسي

وكفاءة المالحة الجوية بفضل قدرته على التفاوض وتعزيز التعاون  هرات في مجال سالمة الطيران وأمنقيادة االستراتيجيات والمباد
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، وهي أرقى تكريم في عالم الدكتور أولومويا بينارد أليو رئيس مجلس اإليكاو (إلى اليمين أمام الصورة) يمنح جائزة إدوارد وارنر الثانية واألربعين لإليكاو

إلى الخلف)، الطيران المدني، إلى السيد روبرتو كوبيه غونزاليس من المكسيك. وحضر الحفل الدكتورة فانغ ليو، األمينة العامة لإليكاو (وسط الصورة 
نودينا رئيسة لجنة الطيران المشتركة بين حكومات نا أفوالسيد خافيير خيمينيز إسبيرو، وزير النقل واالتصاالت في المكسيك، والدكتورة تاتيانا غريغوري

 كمنولث الدول المستقلة.

  
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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