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COM 24/12  

  رئیسیا لّلجنة المالحة الجویة باالیكاو هاینغیرتنر-إعادة تعیین كریستیان شالیفر

-) باإلجماع إعادة تعیین السید كریستیان شالیفرقّرر مجلس منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو  -  ٢٠١٢ نوفمبر ٢٦، مونتریال
  . ٢٠١٣ینایر  ١اعتبارا من  ، من النمسا، رئیسا للجنة المالحة الجویة وذلك لفترة والیة ثانیة مدتها سنةً هاینغیرتنر

 تحلیل لمنظمة في إجراءالجهود التي بذلتها ا، على قیادة ٢٠١٢، خالل فترة  والیته األولى في عام هاینغیرتنر- وقد عمل السید شالیفر
ل الكفیلة بالتعامل بُ عن السُّ  وفي البحثنوفمبر)،  ٣٠إلى  ١٩الثاني عشر للمالحة الجویة (المؤتمر على  سُتعرضل للمقترحات التي مفصَّ 

لة في لمتمثِّ بأمان وبنجاعة مع تضاعف حجم حركة الطیران عبر العالم خالل العشرین سنة القادمة. وهو سیتولى أیضا قیادة العملیة ا
خالل فترة  ،، لیكون بذلك قد شّكل٢٠١٣الثالثین في خریف سنة و الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة  علىعرض نتائج هذا المؤتمر 

  .هذین االجتماعینهمزة الوصل بین  ،والیته
ل ملحق جدید باتفاقیة وضع أوّ األعمال التي اضطلعت بها اللجنة في فترة والیته الثانیة، نتائج  في، هاینغیرتنر-السید شالیفر وسیعرض

  الذي یتناول شؤون إدارة السالمة. ١٩عاما. وهذا الملحق هو الملحق  ٤٢شیكاغو منذ 

ًضا  ٢٠٠٩منذ سنة  هاینغیرتنر-وقد عمل السید شالیفر (النمسا وبلجیكا وهولندا  ABISمعّیًنا من مجموعة لدى لجنة المالحة الجویة مفوَّ
سنة مع هیئة الطیران النمساویة ضمن مجال الترخیص  ١٤وكان قبل هذا التعیین یعمل لمدة والبرتغال). ولكسمبرغ وٕایرلندا وسویسرا 

  وتحدید صالحیة الطائرات للطیران. 

 إجازة في مجالعلى  حائزٌ  هاینغیرتنر-شالیفرفي مجال اختبارات محاكاة الطیران. والسید  إلكترونیات طیران وطّیاٌر ومهندٌس  وهو مهندُس 
  خطوط تجاریة. طیار كجازة إعلى إلكترونیات الطیران و  صیانة

المسؤولیة عن تطویر جمیع  یتولون خبیرا دولیا مستقال ١٩من  كّونأّما لجنة المالحة الجویة فهي الهیئة الفنیة التابعة لالیكاو، وهي تت
وُیساعد اللجنة في أعمالها مراقبون من الدول وممثلون لقطاع  القواعد والتوصیات الفنیة الدولیة الالزمة لسالمة الطیران المدني الدولي.

  الطیران.

- ٣٠ -  

لتعزیز التطور اآلمن  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أنشئت في عام 
وأمنه وكفاءته الطیران سالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تولىتو   والمنظم للطیران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.

البالغ  األعضاء دولهابین  لتعاونمحفل ابمثابة  هيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وانتظامه، 
  دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني. ١٩١  عددها
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