
  
 

للجنة المالحة  اً جديد اً رئيسالجمعية الملكية للمالحة الجوية في كندا، زميل الكابتن كلود هيرلي، تعيين 
 الجوية لإليكاو

 للنشر الفوري

 الجوية ، المفوض لدى لجنة المالحةكلود هيرليالكابتن المدني الدولي (اإليكاو) عّين مجلس منظمة الطيران  -17/11/2017مونتريـــــال 
والمعنية المتحدة ألمم ل التابعةمنظمة هذه الاالستعراض الفنية الرئيسية في  ُتعّد اللجنة هيئةَ و  .لوالية مدتها سنة واحدةلها رئيسا  لإليكاو،

 المدني.لطيران با

سيباشر منصبه لهذا المنصب بدعم من الحكومة الكندية، حيث زميل الجمعية الملكية للمالحة الجوية في كندا،  ،جاء ترّشح الكابتن هيرليو 
، ثم 2016لرئيس اللجنة عام  اً ثاني اً ، وُعّين نائب2014عمل هيرلي كعضو في لجنة المالحة الجوية لإليكاو منذ فبراير قد . و 1/1/2018في 
 .2017أول للرئيس عام  اً نائب

عمال المنظمة، بما ستعراض الفنية المعنية بمراقبة أاالالعديد من مجموعات  أيضاً ترأس في لجنة المالحة الجوية،  وعندما كان هيرلي عضواً 
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب".وأفرقة دعم التنفيذ للدول في إطار مبادرة اإليكاو المعنية بنظم إدارة السالمة  اتالمجموعفي ذلك 

تنفيذي في شركة ترانسبورت الكندية للنقل، حيث قاد أفرقة عمل متخصصة في مجال كوقبل التحاقه باإليكاو، كان الكابتن هيرلي يعمل 
في صفوف القوات الكندية المسلحة، حيث  وقبل ذلك، كان قد عمل كطيار محترف لسنوات عديدة، أوالً  .المراقبة التنظيمية لسالمة الطيران

ناهيك عن عمله في مجالي االتصاالت والسالمة. ويمتلك  ،نقاذاإلتفتيش و قائدًا لعمليات الو في قوات حفظ السالم  وعضواً  تيكياً كان طيارا تك
وُمعّد لمواد التدريب وفاحص  اتالكابتن هيرلي خبرة واسعة في مجال الطيران المدني، كما يحظى بخبرة مميزة كمدرب على أهلية الطراز 

 ومدير. اتوطيار فني مختص بالطراز 

إلى وكجزء من المسؤوليات المنوطة به كرئيس للجنة المالحة الجوية، سيقود الكابتن هيرلي أعمال اللجنة إلعداد القواعد والتوصيات الدولية 
الذي ُيتوّقع أن يشهد  2018لعام ؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية كما سيقود اللجنة في إطار تحضيراتها للم .جانب الخطط العالمية لإليكاو

د الرؤى حول االبتكارات في سالمة الطيران وكفاءته وسعته وأمنه والحفاظ على البيئة.  المزيد من توحُّ

 

 
 

للجنة المالحة الجوية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للطيران  مجلس اإليكاو، كما يظهر في الصورة أعاله، ينتخب الكابتن كلود هيرلي من كندا رئيساً 
 فني الرئيسية في المنظمة.لهيئة االستعراض اوهي المدني، 



 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

البيئة، من بين  للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191ددها العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ ع

 لجنة المالحة الجوية
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