
  

 

 رئيسًا لمجلس اإليكاو سالفاتوري شاكيتانوإعادة انتخاب 
 للنشر الفوري 

 أُعيد باألمس انتخاب السيد سالفاتوري شاكيتانو، رئيسًا لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي -25/10/2022 - مونتريـــــال
 وذلك لفترة ثانية مدتها ثالث سنوات.  ، بالتزكية)اإليكاو(

أثرت تأثيرًا بالغًا على وفي معرض خطاب قبول المنصب، عّلق السيد شاكيتانو بقوله: "على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد 
من  معقولً  اً قدر  نامعالجتها جميعًا وحققضمن برنامجي للتحديث قد جرت ددة حالم، فإنني فخور للغاية ألن األولويات عمل المنظمة

. وأنا أؤمن بشدة أن علينا أن نواصل المضي في التجاه نفسه خالل الفترة الثالثية القادمة كي يتسنى تحديث منظمتنا النجاح
 المرموقة تحديثًا كاماًل، بما يعود بالنفع والفائدة على الدول األعضاء وأوساط الطيران حول العالم."

ولكن هل يكفي بما نقوم به؟ هل . "تحقيق النمو المستدام لمنظومة الطيران المدني حول العالم"قائاًل: "إن رؤية اإليكاو هي  وأضاف
علينا أن نقرر ما إذا كانت كافيًة؟ في هذا الصدد ُتعد الخطط العالمية للمالحة الجوية والسالمة واألمن وغيرها من أنشطة اإليكاو 

أسلوب أكثر فاعليًة لتنفيذ تلك الرؤية، وما إذا كان مجلس اإليكاو انتهاج أو  تبني رؤية أكثر وضوحًا وطموحاً اإليكاو بحاجة إلى 
لمستقبل الطيران العالمي. هذه مسائل أرى أن على المجلس النظر فيها أثناء الفترة  ملموسةً  أن يضع رؤيًة محددةً عليه ينبغي 

 الثالثية الحالية." 

أصبح ، حيث 2019وأّكد رئيس المجلس السيد شاكيتانو على أن تشكيل المجلس قد شهد تغييرًا منذ انتخابه في المرة األولى في 
لذا فقد قدم استعراضًا لتنفيذ أولوياته واستراتيجياته المبدئية، مشيرًا بقوله يضم حاليًا الكثير من الدول األعضاء الجديدة وممثليها. 

رئيسية الخمس في الخطة التي وضعتها للتحديث ُتركز على بيئة العمل الداخلية ونظم اإلدارة وأساليب العمل "إن العناصر ال
طائفة "، كما سلط الضوء على عدم ترك أي بلد وراء الركب"والبتكار والعالقات مع هيئات القطاع، فضاًل عن تحسين مبادرة 

 تلك المجالت."   التقدم الذي تحقق في كل مجال منصور من  ةمتنوع

في وفد إيطاليا لدى اإليكاو، قبلها ُعين وكان قد . 1/1/2020السيد شاكيتانو منصب رئيس مجلس اإليكاو للمرة األولى في تولى 
عامًا، شغل خاللها منصب رئيس هيئة الصالحية للطيران في إيطاليا،  39ا يربو على مإثر مسيرة مهنية في مجال الطيران امتدت ل

 نائب رئيس سلطة الطيران المدني في إيطاليا، إلى جانب العديد من المناصب الدولية األخرى الرفيعة المستوى.  ومنصب 

وفي هذا الصدد، فمن بين مهامه األساسية  لإليكاو. ةهيئة الرئاسيالأعمال المنظمة، بوصفه بصفة دائمة توجيه المجلس يتولى و 
يجوز أيضًا للمجلس تعديل المالحق القائمة كما تفاقية شيكاغو. بااعتماد القواعد والتوصيات الدولية وإصدارها في شكل مالحق 

 حسب القتضاء.

ن وبتنفيذ أحكام اتفاقية شيكاغو؛ وفي مناسبات معّينة، يجوز للمجلس التحكيم بين الدول األعضاء في المسائل التي تتعّلق بالطيرا
أيضًا التحقيق في أي وضع قد ُيشكِّل عقبة ُيمكن تجنبها أمام تطور المالحة الجوية الدولية ويجوز له كذلك، بصفة  هيجوز لكما 

 عامة، اتخاذ الخطوات الالزمة لصون سالمة النقل الجوي الدولي وانتظامه.

 



   
لمجلس اإليكاو. ويرافقه في هذه المناسبة، األمين العام بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا من ممثلي المجلس ئة نهتالسيد سالفاتوري شاكيتانو )في الوسط( يتلقى ال

  جنوب أفريقيا، السيد ليفيرز موباسو.ل الدائم مندوباللإليكاو، السيد خوان كارلوس سالسار )على اليسار( والنائب األول لرئيس المجلس وأيضًا 

 
 معلومات للمحررين
  سيرة رئيس مجلس اإليكاو

  مجلس اإليكاو واألعضاء فيه

 معلومات عن اإليكاو
دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق  193المتحدة تساعد  هي وكالة تابعة لألمم )اإليكاو( منظمة الطيران المدني الدولي

 .المنفعة المتبادلة
مه من دعم، وما تضطلع به من دوٍر تنسيقي، يساعد البلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي ، ظل ما تقدِّ 1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 

، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع د عليها، في التنّقل جّواً بها وُيعتم   ن نوعها، ُيعتد  قيق شبكة فريدة مالمقرون بالجهد الفني، على تح
 .أنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار القتصادي والجتماعي، أينما حّطت الطائرات وطارت

المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أكثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، والبتكارات الجديدة 
مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخّيًة رسم مستقبل جديد وُمثير في أي وقت مضى، على ما تقدّ 

تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي 
 الة ومستدامة.المصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فع  
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