
  

  

 تعیین فرید زیزي رئیسًا للجنة المالحة الجویة التابعة لالیكاو

عّین مجلس منظمة الطیران المدني الدولي باإلجماع المفوض فرید زیزي رئیسًا للجنة المالحة  – ١٢/١٢/٢٠١٣، مونتریـال
التي ُتعنى بوضع القواعد القیاسیة في الجویة التابعة لالیكاو لمدة عام واحد، وهي الهیئة الفنیة الرئیسیة لمنظمة األمم المتحدة 

  .١/١/٢٠١٤تبدأ مهمته في ذي الالطیران المدني. وقد رشحت فرنسا السید زیزي  مجال
أنشطة التعلیم لوحدة  . وقبل ذلك، كان رئیساً ٢٠١٠وعمل السید زیزي مفوضًا في لجنة المالحة الجویة لالیكاو منذ عام 

 ،الوطنیة للتدریب على الطیران المدني مؤسسةال التي ُتّشكل ،)ENAC(الوطنیة الفرنسیة للطیران المدني  المدرسةوالبحوث في 
األوروبي  SESAR سنویًا. وأشترك السید زیزي أیضًا في برنامجمتدرب  ٦٠٠٠وطالب  ١٦٠٠أكثر من حیث كان یدیر شؤون 

للبحوث، وعمل رئیسًا للمجموعة االستشاریة للتدریب على إدارة الحركة الجویة في یوروكنترول، بعد أن قاد جهود تنمیة إدارة 
  یران المدني.الوطنیة للط مدرسةالحركة الجویة في ال

وفي بدایة حیاته العملیة، كان السید زیزي مسؤوًال عن المتطلبات الفنیة والتشغیلیة وعملیات الصیانة المتعلقة بنظم إدارة الحركة 
 الجویة للمطارات الفرنسیة، ومراكز مراقبة المنطقة التابعة إلدارة خدمات المالحة الجویة الفرنسیة. وعمل أیضًا كنائب مدیر

مراقبة المنطقة في بوردو بفرنسا، وكان مسؤوًال عن األنشطة األوروبیة وعن خطة تنسیق إدارة الحركة الجویة بین فرنسا مركز 
  وٕایطالیا.

وكمفوض بلجنة المالحة الجویة في االیكاو، كان السید زیزي نشطًا في اآلونة األخیرة في تنسیق جهود لجنة المالحة الجویة 
 .٢٠٢٨-٢٠١٣خرج الخطة العالمیة المّعدلة للمالحة للفترة أشر للمالحة الجویة، وهو المؤتمر الذي لتنظیم المؤتمر الثاني ع

وقد أقر مجلس االیكاو الخطة العالمیة وأقرتها الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة والثالثین التي انعقدت في وقت سابق هذا 
  العام.

مباشرة حة الجویة، سیتابع السید زیزي تنفیذ ومواصلة تطویر الخطة العالمیة، و وكجزء من واجباته الجدیدة كرئیس للجنة المال
  برامج فنیة أخرى. في جملة، ١رقم  الحزمةلمهام  اً استعداد نواتجوتنظیم ال ّدلهیكل فریق الخبراء المع تطبیق
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام ) هي إحدى الوكاالت المتخصصة یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
یئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة الب

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١ثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها األولویات األخرى.  وهي بم

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  السید أنثوني فیلبین

  القائم بأعمال رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

   +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٤٣٨( ٤٠٢- ٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

  
  سو آن راباتونيالسیدة 

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت
srapattoni@icao.int 

  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١ هاتف المكتب:
  +١) ٥١٤( ٢١٢- ١٠٥١الهاتف المحمول:  
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