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  ٢٠٠٧منح الدكتور سيلفيو فنكلشتين من األرجنتين جائزة ادوارد وارنر لعام 

، اليوم، الدكتور سيلفيو فنكلشتين     )االيكاو(منح مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني         ـ ٢٠٠٧ سبتمبر ١٨ ،مونتريـال
 في عالم الطيران المدني، تقديرا لريادته في مجال طـب الطيـران            جائزة ادوارد وارنر الثامنة والثالثين، وهي أرفع جائزة       

  .ومساهمته المهمة في سالمة الطيران المدني الدولي

 أن هذه حيث ،انه لشرف عظيم لي يتجاوز شخصي"وقال الدكتور فنكلشتين عند قبوله لهذه الجائزة المرموقة 
  ."الطيران العديدين في أنحاء العالمممارسي طب على  بلدي األرجنتين و على الشرفتسبغالجائزة 

وامتدح .  روبرتو كوبيه غونزاليس، رئيس مجلس االيكاو في احتفال خاص في مقر المنظمة السيدوقد قدم الجائزة
السيد كوبيه غونزاليس الدكتور فنكلشتين على رؤيته وتصميمه اللذين لعبا دورا حيويا في رفع مستوى الصحة والطيران 

  .بقدر كبير

 قد حققت انجازات كبيرة في طب التي ال تكلان التزامه العميق بعمله وجهوده "ل السيد كوبيه غونزاليس وقا
 في التأكيد على الصلة القوية بين الصحة والسالمة في عمليات  التي ال تنضب الدكتور فنكلشتينعادت طاقةوقد ." "الطيران

  ."لم الطيران المدني في أنحاء العابالفائدة علىالطيران 

 في وظيفة مسؤول طب الطيران ترقى بسرعة ليصبح ١٩٧١بعد انضمام الدكتور فنكلشتين الى االيكاو في سنة 
 أجرى دراسة خاصة عن ،وخالل هذه المدة. ١٩٩٤ وتقاعده سنة ١٩٧٥رئيس قسم طب الطيران في المنظمة بين سنة 
 عن  الرائدة العمل والبحوثالعقد الذي قضاه فيوأدى .  تدخين التبغعناآلثار العكسية المحتملة على السالمة الناتجة 

 الذي يحظر التدخين على الرحالت ١٥-٢٩ القرار رقم ١٩٩٢الموضوع الى اعتماد الجمعية العمومية لاليكاو في سنة 
  .الجوية الدولية للركاب

دليل عد وُأ. ملية المميزةوجعل الدكتور فنكلشتين تعليم طب الطيران ركنا أساسيا في أنشطته على مدار حياته الع
 في طب الطيران للفاحصين قاعدة قياسية وضعكما قاد . ١٩٧٣ تحت قيادته ونُشر في سنة االيكاو لطب الطيران المدني

تؤكد على أهمية التدريب كما أنه مسؤول عن اقامة ندوات التدريب االقليمية في طب الطيران وتوسيع نطاقها على مستوى 
  .العالم
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ظل الدكتور فنكلشتين منذ تقاعده من االيكاو نشطا في عمله مع األكاديمية الدولية لطب الطيران والفضاء 
(IAASM) ورابطة طب الفضاء (AsMA) . وعمل أيضا مستشارا للسلطات الحكومية وقدم خدماته الدارة التعاون الفني في

  . وانفلونزا الطيور(SARS) التنفسية الحادة الوخيمةة متالزمالااليكاو لمشاريع متعددة الجنسيات بشأن مسائل مثل 

وفي الفترة األخيرة كرس الدكتور فنكلشتين وقته الجراء دراسات عن صحة الطواقم والركاب واعداد نظم 
 لألكاديمية وشارك، بوصفه رئيس المراقبين التابعين. لتخفيض مخاطر نشر األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي

، في المداوالت التي ٢٠٠٤ في الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو في سنة طب الطيران والفضاءالدولية ل
 والذي أقر ألول مرة بأن حماية صحة الركاب والطواقم جزء ال يتجزأ من السفر الجوي ١٢-٣٥أسفرت عن اعتماد القرار 

  .اآلمن

 التي منحتها له حكومة Merito Santos Dumont على جائزة وحصل من بين العديد من التكريمات والجوائز
  . على دوره كمعلم في طب الطيران رابطة طب الفضاءالمرموقة من Eric Liljencrantzالبرازيل وجائزة 

وتُمنح جائزة ادوارد وارنر في شكل ميدالية ذهبية، لفرد أو مؤسسة تقديرا لما قدمه أي منهما من اسهامات بارزة 
أول رئيس لمجلس ) الواليات المتحدة األمريكية(وكان ادوارد وارنر . وير اآلمن والمنظم للنقل الجوي المدنيفي التط
  .االيكاو

 الوكـاالت  إحـدى وهـي  ، العـالم شتى أنحـاء   في  الدولي   للنهوض بالتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني        ١٩٤٤أنشئت االيكاو في عام     
والالزمة كذلك وأمنه وكفاءته وانتظامه،   الطيران  سالمة  واألنظمة الالزمة ل  تتولى وضع القواعد    والمتحدة،  ألمم  ا  لمنظومة المتخصصة التابعة 

 ١٩٠  المتعاقدة البالغ عددها   دولهالتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين        ل محفلتعمل بمثابة   هي  و.  لحماية البيئة في مجال الطيران    
  .دولة

  — انتهى —


