
 

 من كولومبيا ساالسار كارلوس خوان السيدتعيين 
 إليكاول جديدا   عاما   أمينا  

 للنشر الفوري

 من فالمؤل  و  المنظمة ل مجلس إدارةالذي يشك   )اإليكاو( الدولي المدني الطيران منظمة مجلس قام – ٢٥/٢/٢٠٢١ ،مونتريـــــال
 .1/٨/2021ابتداء  من  ، سنوات ثالث لمدة للمنظمة جديدا   عاما   أمينا   كولومبيا من ساالسار كارلوس خوان السيدبتعيين ، دولة 36

 .2015 عام منذ متتاليتين لفترتين تهشغل يتال، الصين من ليو فانغ ةالدكتور  في هذا المنصب يخلفوهو 

. والدولية واإلقليمية الوطنية المستويات على ةتطور الم المنظمات إدارة في الواسعة المهنية خبرته بناء  علىساالسار  السيد تعيين تمو 
 مجاالت في الدولية المفاوضات في الخبرة من عاما   26 من أكثر ولديهوقواعده العامة  الطيران قانون في خبير أيضا   وهو

 .العامة والسياسة واإلدارة الطيران

 منظمة وهي، Aerocivil هيئة في كولومبيا في المدني للطيران العام المدير منصبساالسار  السيد شغل، 201٨ يناير منذو 
 عاما   مطارا   72 منتتكون  شبكة عن مسؤول وهو. عمالية نقابة 12و موظف 3100 من أكثر تضمللغاية و  متقدمة مدني طيران

 منصب شغل كما. الالتينية أمريكا في الجوية للطرق ا  رئيسي ا  محور  لشكي بلد في الجوية المالحة م خدماتالتي تقد  والجهة الوحيدة 
 .المتحدة العربية اإلمارات في المدني الطيران لهيئة ولأ كمستشارعمل و  الكولومبية المدني الطيران لمنظمة التنفيذي مديرال

 والفرنسية واإلنجليزية اإلسبانية ويتحدث، والفضاء الجو وقانون العامة اإلدارة في الماجستير درجة على حاصلساالسار  السيد
 .بطالقة والعربية

 

  



 

 إليكاول جديدال عامال ميناأل ،ساالسار كارلوس خوان السيد

 

 معلومات للمحررين

 العامة لإليكاو األمين
 يكاومجلس اإل

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
إقامة شبكة عالمية ما أتاح سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضا  وتوف ر محافل المنظمة حقيقية. 
عتَرف بها رسميا  الجهات المعنية المفي الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 في قطاع النقل الجوي.
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