
  غونزالیس كوبیهروبرتو 

  ١٨/١٠/١٩٤٣ولد في هویكستال بوالیة تشیاباس بالمكسیك في 
  مكسیكي  :الجنسیة

  أعزب  :الحالة االجتماعیة

مــــن كلیــــة  كترونیــــاتبكــــالوریوس الهندســــة فــــي االتصــــاالت واإلنــــال   التعلیم:
لكترونیات الطیـران إلمادة  ساً الهندسة الوطنیة بالمكسیك.  وعمل مدرّ 

.  ودرس أیضـا فـي ١٩٧٥الـى سـنة  ١٩٧٢في تلك الكلیة من سـنة 
 اإلنتاجیـةمركـز فـي أوكالهومـا وفـي  أكادیمیة هیئة الطیران الفیدرالیة

دارة والتخطــیط إل، وانــتظم فــي عــدة دورات لعلــوم ابالمكســیك الــوطني
  داریة.إلان الجودة والقیادة اوضم

 

، ١٩٩٨جائزة الخدمات االستثنائیة من هیئة الطیران االتحادیة في الوالیات المتحدة األمریكیة فـي سـنة  غونزالیس كوبیهنال السید   :الجوائز
سـهامه فـي تنمیـة الطیـران المـدني فـي المكسـیك علـى مـدى إعلـى  ١٩٩٧ومیدالیة امیلیو كارانسا من الحكومـة المكسـیكیة فـي سـنة 

قلیم أمریكا الوسـطى مـن مؤسسـة أمریكـا الوسـطى إسهام في تنمیة الطیران في اإلجائزة  ٢٠٠٤ثالثین سنة متتالیة.  ونال في سنة 
 علــــــى درجــــــة الــــــدكتوراه الفخریــــــة فــــــي مجــــــال الهندســــــة ٢٠٠٩حصــــــل فــــــي عــــــام و  .(COCESNA) لخــــــدمات المالحــــــة الجویــــــة

(honoris causa)  قــدم لــه رئــیس الوالیــات المتحــدة المكســیكیة جــائزة الســارو ٢٠١٠. وفــي عــام لفضــاءلعلــوم امــن جامعــة كوریــا ،
لقـب دكتـور فخـري  ٢٠١١ عـامكمـا نـال فـي  كاردیناس، وهي أعلى جائزة یمنحها المعهد الوطني للهندسة، بوصـفه خریجـًا متمیـزًا.

یاتــا بعنــوان "أجنحــة التغییــر"، المعقــود فــي معــرض ، فــي إطــار مــؤتمر األ٢٠١٢وفــي عــام  .مــن جامعــة االتحــاد التركــي للطیــران
حصــل علــى جــائزة الخــدمات المتمیــزة فــي مجــال النقــل الجــوي فــي أمریكــا الالتینیــة مــن مؤسســة موقــع بشــیلي،   FIDAEالطیــران 

ونـال السـید كوبیـه شـرف الحصـول علـى  رئـیس منغولیـا.جائزة میدالیة السالم من على  حصل أیضاً وقد  الطیران ألمریكا الالتینیة.
جائزة من فرع أمریكا الالتینیة والكاریبي التبع للمجلس الدولي للمطارات نظـرًا لخبرتـه الهائلـة فـي أنشـطة الطیـران ودعمـه للصـناعة 

ســام االســتحقاق الــوطني نتیجــة خبرتــه الواســعة فــي أنشــطة الســید كوبیــه و منحــت حكومــة بوركینــا فاســو ، ٢٠١٣فــي عــام و  الجویـة.
الطیـران المـدني فـي القـارة، وكـذلك نتیجـة دعمـه القـوي  فـي تحسینالالطیران وقیادته االستثنائیة وحضوره الكبیر في أفریقیا لتشجیع 
 بمـنح السـید كوبیـه اللقـب الفخـري یكـاومجلـس االقـام ولـدى تقاعـده،  للخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشـاملة للسـالمة الجویـة فـي أفریقیـا.

  سهاماته البارزة للطیران المدني الدولي.إب لمساعي الحمیدة مدى الحیاة" اعترافاً االیكاو لسفیر "
  

  رئیس مجلس االیكاو  ٣١/١٢/٢٠١٣إلى  ١/٨/٢٠٠٦من   :السیرة المهنیة
      
  لدى مجلس منظمة الطیران المدني الدولي المكسیك الدائم ممثل  ٣١/٧/٢٠٠٦ لىإ ١٩٩٨من سنة   
  )٢٠٠٣النائب األول لرئیس المجلس (    
  ) ٢٠٠٠رئیس اللجنة المالیة (    
  )١٩٩٩النائب الثالث لرئیس المجلس (    
  عضو لجنة النقل الجوي    
      
هیئـة حكومیـة  ) وهـيSENEAMمدیر عام مؤسسة خـدمات المالحـة الجویـة فـي المكسـیك (  ١٩٩٧لى سنة إ ١٩٧٨من سنة   

مســؤولة عــن تخطــیط وتــوفیر خــدمات مراقبــة الحركــة الجویــة، وخــدمات األرصــاد الجویــة، 
  وخدمات اتصاالت الطیران.
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 —داریــة والنقــل الجــوي فــي الهیئــة العامــة للطیــران المــدني إلنائــب المــدیر العــام للشــؤون ا  ١٩٧٨لى سنة إ ١٩٧٦من سنة   

شارك في كما شارك في التفاوض على اتفاقات النقل الجوي الدولي الثنائیة مع عدة دول، و 
  صدار رخص وشهادات المشغلین الجویین.إدراسات عن 

      
عمـل فـي مجـال  —رئیس قسم مراقبة الطیران في الهیئـة العامـة للطیـران المـدني بالمكسـیك   ١٩٧٦الى سنة  ١٩٧٣من سنة   

التـــرخیص وبـــرامج مراقبـــة الطیـــران بواســـطة المســـاعدات الالســـلكیة تخطـــیط بـــرامج رحـــالت 
عـــــداد إ والبصـــــریة، وتـــــدریب الطیـــــارین والمـــــراقبین الجـــــویین ومـــــوظفي صـــــیانة الطـــــائرات، و 

المواصـــفات الفنیـــة لشـــراء تجهیـــزات االتصـــاالت والمســـاعدات الالســـلكیة ومعـــدات الـــرادار، 
  والمشاركة في تركیبها وترخیصها.

      
عــن تحدیــد مواقــع نظــم  كــان مســؤوالً  —مكتــب هندســة الطیــران التــابع لقســم مراقبــة الطیــران   ١٩٧٢الى سنة  ١٩٦٦من سنة   

ــــنظم ا ــــران وتركیبهــــا وضــــبطها وترخیصــــها، وعــــن صــــیانة ال ــــي إلالطی ــــة ف ــــة المركب لكترونی
مقصـــورات قیـــادة الطـــائرات، وعـــن تصـــمیم وتركیـــب مختبـــر لمعـــایرة هـــذه الـــنظم وتـــرخیص 

  ات المالحیة.وتفتیش المساعد

 قلیمیة نظمتها االیكاو:إ غونزالیس في عدة مؤتمرات عالمیة و  كوبیهوقد شارك السید 

  )١٩٦٦سنة  - یالمونترمندوب في مؤتمر االتصاالت وعملیات الطیران (   •
  )١٩٦٦سنة  –لمنطقة الكاریبي وأمریكا الجنوبیة (مكسیكو العاصمة قلیمي إلامندوب في االجتماع    •
  )یالمونترفي  ١٩٨٢وسنة  ١٩٨٠شارك في دراسات نظم المالحة الجویة المستقبلیة لالیكاو (بین سنة    •
  رئیس وفد في االجتماعات التالیة:   •

  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣و ٢٠٠١و ١٩٩٨دورات الجمعیة العمومیة لالیكاو في السنوات   -  
  )١٩٩٨  سنة  - (ریو دي جانیرو الجویة الحركة دارةإ/واالستطالع والمالحة االتصاالتالمؤتمر العالمي لتنفیذ نظم   -  
  )١٩٩٨ سنة – یالمونترالمؤتمر الدولي بشأن النص الصیني الرسمي التفاقیة الطیران المدني الدولي (  -  
  )١٩٩٩سنة   - یالالمؤتمر العالمي لقانون الجو (مونتر  -  
  )١٩٩٩ سنة –یرس أقلیمي الثالث للمالحة الجویة في الكاریبي وأمریكا الجنوبیة (بوینس إلاالجتماع ا  -  
  )١٩٩٩منسق مجموعة أمریكا الالتینیة والكاریبي في المجلس (سنة   -  
  )٢٠٠٠سنة   - یالمونترمؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة (  -  
  )٢٠٠٣سنة  - یالمونترالجوي (المؤتمر العالمي الخامس للنقل   -  
  )٢٠٠٣سنة  – یالمونترالمؤتمر الحادي عشر للمالحة الجویة (  -  
  )٢٠٠٦ سنة – یالمونترمؤتمر رؤساء الطیران المدني الخاص باالستراتیجیة العالمیة للسالمة الجویة (  -  

  نجلیزیةاألسبانیة واإل  اللغات:
  


