
  

 

 انتخاب السيد سلفاتوري شاكيتانو اإليطالي رئيسًا لمجلس اإليكاو
 للنشر الفوري

دولة  36وهو مجلس إدارة المنظمة الذي يتكون من  ،انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( – 25/11/2019 ،مونتريـــــال
  .1/1/2020اإليطالي رئيسًا له لمدة ثالث سنوات ابتداًء من  شاكيتانوعضوًا، السيد سلفاتوري 

 . 2014أ هذا المنصب لمدتين متتاليتين منذ عام ويأتي السيد شاكيتانو ليخلف الدكتور أولومويا بينارد أليو النيجيري الذي تبو  

 ويأتي انتخابه بعد حياة   .للجنة األوروبية للطيران المدنيالعامين األربعة واألربعين  نمديريالوكان ترشيح السيد شاكيتانو قد حظي بتأييد 
حية الطائرات عامًا، عمل خاللها في عدة مناصب منها المدير العام لسلطة صال 39في عالم الطيران على مدى  ومرموقة متميزة مهنية  
ومنها األمين التنفيذي للجنة  ،ونائب مدير عام سلطة الطيران المدني اإليطالية والعديد من المناصب الدولية األخرى ان في إيطالياللطير 

 (.2018 - 2010األوروبية للطيران المدني )

ئيس وفد اللجنة األوروبية للطيران ر وكعمومية لإليكاو بوصفه رئيس الوفد اإليطالي أو نائب رئيسه، ال دورات للجمعيةوشارك أيضًا في عدة 
بطالقة اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية. شاكيتانو في الوفد اإليطالي لدى مجلس اإليكاو. ويتحدث السيد  المدني، وكان قد ُعيِّن مؤخراً 

خلفية تعليمية هائلة في كل في هندسة االتصاالت من جامعة كاتانيا، كما أن لديه بامتياز على شهادة الماجستير  وهو حاصل
 واإلدارة. الطيران من

  

 
اإليطالي  دولة عضوًا، السيد سلفاتوري شاكيتانو  36انتخب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( وهو مجلس إدارة المنظمة الذي يتكون من 

 . 1/1/2020رئيسًا له لمدة ثالث سنوات ابتداًء من 
 



 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
ءة وسعة الطيران والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفا

دولة في  193وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 جميع مجاالت الطيران المدني.

 اإليكاومجلس 

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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