
  

 للجنة المالحة الجوية التابعة لإليكاوجديدًا هاجيمي يوشيمورا من اليابان رئيسًا  السيد تعيين
 للنشر فورا 

عّين مجلس منظمة الطيران المدني الدولي باإلجماع المفوض هاجيمي يوشيمورا رئيسًا للجنة  – 2/12/2016 ال،ـمونتري
 المالحة الجوية التابعة لإليكاو لمدة عام واحد، وهي الهيئة الفنية الرئيسية لمنظمة األمم المتحدة. 

جنة المالحة الجوية التابعة لإليكاو عمل كمفوض في للقد . و 1/1/2017وقد رشحت اليابان السيد يوشيمورا وسيبدأ مهمته في 
 . 2016لرئيس لجنة المالحة الجوية في عام  أول وُعين نائب 2013مارسمنذ 

الطيران المدني في اليابان حيث قدم خبرته في  هيئةعاما من مسيرته المهنية في خدمة  20س السيد يوشيمورا وقبل ذلك، كر  
نائب رئيس  وأشرف السيد يوشيمورا بوصفه. وعمليات سالمة النقل الجوي وصالحية الطائرات للطيران مجال المالحة الجوية

البيئة وعمل و على تطوير معايير صالحية الطائرات للطيران  الطيران المدني باليابان هيئةقسم صالحية الطائرات للطيران في 
شركات الطيران اليابانية بوصفه وأشرف أيضا على  مية يابانية.شهادة لطائرة نفاثة إقليمشروع مشارك في منح أول  كمدير

 .2013إلى عام  2012رئيس مفتشي السالمة من عام 
عداد  حياته جلّ  أمضى فقد السالمة مجال وباإلضافة إلى خبرة السيد يوشيمورا في المالحة الجوية.  نظمالمهنية في تخطيط وا 

الطيران المدني في اليابان  بهيئةخدمات الحركة الجوية  قسمعمل كمساعد خاص لمدير  2010 عام إلى 2005ومن عام 
في اليابان المعروفة باسم  الحركة الجوية اتخدم لنظموطويلة األجل  األجل ومتوسطة األجل قصيرة وطنية خطط ووضع

في تطوير حزمة التحسينات  اإلجراءات التعاونية . وساهمت هذه(CARATS) الجوية الحركة نظم لتجديد التعاونية اإلجراءات
 كجزء من الخطة العالمية للمالحة الجوية.  التابعة لاليكاو في منظومة الطيران

العمل الجامع المعني بإعداد فريق ترأس قد لإليكاو  التابعة الجوية المالحة لجنة في بوصفه مفوضكان السيد يوشيمورا 
في فريق التخطيط  ضوع وهو، 2015إلى ديسمبر  2014أكتوبر ن برامج لجنة المالحة الجوية ماألهداف القابلة للتحقيق من 

قاعدة ل نظام متري يق وضع أولفي تحق مساهمة فعالة. وقبل ذلك، ساهم 2010أكتوبر التابع للجنة المالحة الجوية منذ 
 مجال في البيئة حمايةل لجنة اإليكاوفي  عضويته من خاللقياسية على اإلطالق النبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات 

ساهم أيضا في إعداد القواعد القياسية لنظام تقويم اإلشارات بالنظم  إليكاوبافي فريق خبراء نظم المالحة  عضويتهوبالطيران 
 األرضية.

اإليكاو العالمية  خططتنفيذ تطوير  مسألة مه الجديدة كرئيس للجنة المالحة الجوية، سيتابع السيد يوشيمورااوكجزء من مه
 االستعدادات أيضاً  . وسيقودقدت مؤخراً الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين التي عُ  أقرتهاللمالحة الجوية التي 

 جيلال بشأن النظر وجهات تقارب همن المتوقع أن يتم خالل والذي 2018عام للمؤتمر اإليكاو الثالث عشر للمالحة الجوية 
ارة المعلومات على صعيد المنظومة، واالتفاق على بنية محددة للنظام العالمي إلد (Datacom) االتصاالت بيانات من القادم

  ضمن ابتكارات حاسمة أخرى.

 
 
 
 

 اوـكـإي ةـــــيـشرة صحفـــن



 
 انتخب مجلس اإليكاو المبين في الصورة أعاله السيد هاجيمي يوشيمورا من اليابان رئيسًا للجنة المالحة الجوية التابعة لإليكاو 

 معلومات للمحررينمصادر 

 اإليكاومعلومات عن 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني  1944هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  اإليكاو

وحماية البيئة، من بين  تهوسع تهوكفاء هوأمن الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران
دولة في جميع مجاالت الطيران  191ويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األول

 المدني.
 

 لجنة المالحة الجوية باإليكاو
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