
 

 
 يتولى مهامهساالسار من كولومبيا  لوسخوان كار 

  كأمين عام لإليكاو
 للنشر الفوري

 خلفا  ، إليكاومنصب األمين العام ل ةرسمياليوَم بصفة ار من كولومبيا سى السيد خوان كارلوس ساالتول   -1/8/2021 ،مونتريـال
  ليو من الصين. فانغ ةللدكتور 

شبكة الطيران الدولية  واصللطيران المدني حيث تفي مجال اصة تنفيذي لوكالة األمم المتحدة المتخص   مديركيتولى هذا المنصب هو و 
ذلك و ، بكفاءة على المستوى العالمي ضمان حركة األغذية واللقاحات والتجارة اإللكترونية وغيرها من اإلمدادات األساسية والموظفين

لسفر ل البطيءش انتعاالو  كبير إلى حد   الجوية رقـص الط  ل ـ قـتو  فيروس كورونا عاني بشد ة مني  زال يالنقل الجوي ال  قطاع بالرغم من أن
 الدولي.على المستوى الجوي والسياحة 

 اإليكاوتاح لي الفرصة لمساعدة الحكومات و ـوأن ت   الراهن الدور في الوقتبهذا ضطلع ر قائال : "إنه لشرف عظيم أن أساق السيد ساالوعل  
نواجه بعض التحديات  ال نزالو ومضى يقول: "". ةالعالمي جائحةم في إعادة بناء هذا القطاع بشكل أفضل والتعافي من الادور ه على أداء

واجه صعوبات التي تان في جميع أنحاء العالم والسك   وجود العديد من األقاليم في ظلو ، الجوي العالمي اليوم ربطة الستعادة الكبير ال
 ".نتيجة لذلكمستمرة ماعية وعاطفية اقتصادية واجت

اإلسبانية واإلنجليزية بطالقة اللغات يتحدث هو و ، كولومبيافي ار هو المدير العام السابق للطيران المدني سساالالسيد األمين العام و 
دارة المنظمات  ا  عام 26كثر من خبرة أل لديهو . إلمام بأساسيات اللغة العربيةولديه  والفرنسية في مجال الطيران المدني والسياسة العامة وا 

طارها األخالقي للمنظمة ةيدار اإلن ظ م التعزيز  للمضي فيلعمل بشكل وثيق مع مجلس اإليكاو ا ويعتزم، دةالكبيرة والمعق    استعراضو  وا 
 الطيران.في مجال  اتاالبتكار وتحديث أساليب عمل المنظمة لمواكبة  ل الرقميلتحو  لبرنامج  وبناء الهيكل التنظيمي لألمانة العامة

بذل  والعمل على، إليكاو من خالل مكاتبها اإلقليمية ودعم األولويات اإلقليمية الرئيسيةلالعالمي حضور الكما وعد بمواصلة تعزيز 
تقديم المزيد من على المنظمة  عمل. وستجائحةرة للخالل المنظمة لدعم الدول النامية التي عانت من اآلثار المدم  جهود خاصة من 

 خفضالكربون ومبادرات عن تعويض الأنشطة بناء القدرات التي تهدف إلى غيرها من و  "خطة كورسيا"الدعم للدول األعضاء في تنفيذ 
  ني الدولي.الطيران المد الناجمة عناالنبعاثات 

 والطيران معا  في جائحةلبلدان العالم أثناء عملها مع هذه الوكالة للتعافي من ال ا  رئيسي ا  شريك اإليكاو"من المهم أن تظل وأضاف يقول: 
سالمة وأمن وكفاءة وممارسات الطيران العالمية التي تحافظ على  قواعدللالتحسين المستمر تحقيق و  أجوائها لتحقيق المنفعة المتبادلة

دورها من أداء  اإليكاو مك نوتحسين الكفاءة التي ت   ا  االبتكار داخليتعزيز على  ا  العالم. وسأعمل أيض هتلك األجواء كما يتوقعواستدامة 
على المجتمع المدني و  قطاع الطيرانفي مساعدة الحكومات و ها ى عملمستو لر المستمن تحس  ال ضمانو  قواعد القياسيةم في وضع الااله

 ".اآلراءتحقيق توافق و لتشاور والتنسيق جدي لال والم  العمل الفع  

ـي نو  شامل لعدد من  قييمإجراء تيكاو بعد بل مجلس اإللاليكاو في فبراير من هذا العام من ق   عاما   أمينا  السيد ساالسار  قد ع 
 الدوليين. المرشحين

 ةرسميبصفة يتولى وهو ار سب بالسيد ساالأن يرح   اإليكاومجلس  ر  ــ"يس  قائال :  رئيس مجلس اإليكاو سالفاتوري شاكيتانووصر ح السيد 
أكثر و للعصر  م واكبة  لمساعدة على تحديث اإليكاو وجعلها وكالة أكثر لع إلى العمل معه أتطل  ، لمجلسل ا  وبصفتي رئيس، دوره الجديد



 ،ليو فانغ ةالدكتور ، إليكاول ةالسابق ةالعام ةتقدير المجلس لألمين كما أعرب الرئيس عن خالص   ".١٩٣ها األعضاء الـ كفاءة في خدمة دول
 ".عملها بوصفها األمينة العامة لإليكاو معترفا  بتفانيها ومساهماتها للمنظمة خالل مدتي  

 

 
 

 
 



 رئيس المجلس )على اليسار( مع األمين العام لإليكاو، السيد خوان كارلوس ساالسار. سالفاتوري شاكيتانوالسيد : أعلى إلى

 ع "اإلعالن الرسمي" بوصفه األمين العام لإليكاو.إلى أسفل: السيد خوان كارلوس ساالسار يوق  

 
 مصادر للمحررين

 األمين العام لإليكاو

 معلومات عن اإليكاو
 ١٩44في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، أ نشمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص  

 قاعدة ١2 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من لدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. لمساعدتها في أنشطتها ا
سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاووتوصية دولية من خالل 

فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من أيضا  توف ر محافل المنظمة و ما أتاح إقامة شبكة عالمية حقيقية. 
خالل العمل مع صانعي القرارات في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 قل الجوي.الجهات المعنية المعتَرف بها رسميا  في قطاع الن

 التصال العامل

 communications@icao.int 

 @ICAO تويتر:

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم

 السيد وليام رايالنت كالرك

 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int 
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