
  

 

 مرشح قطاع الطيران يحصل على جائزة والتر بناجي للجنة المالحة الجوية في اإليكاو
 للنشر الفوري

الجوية التابعة لإليكاو خالل الجلسة حصل السيد ديفيد ناكامورا اليوم على جائزة والتر بناجي للجنة المالح  -11/12/2017مونتريـــــال 
 االفتتاحية للندوة العالمية الثانية لصناعة المالحة الجوية.

ي مجال الطيران ومن المعروف أن لجنة المالحة الجوية التابعة لإليكاو هي الهيئة الفنية األولى المسؤولة عن إعداد القواعد والتوصيات الدولية ف 
إعالء في ، في نظرها، مساهمة بارزة من الذين ساهمواألفراد أو المجموعات ا التي تمنحها ُتقدم إلى بناجي والتر جائزة علمًا بأن ،المدني العالمي

 سالمة وانتظام وكفاءة المالحة الجوية الدولية من خالل المشاركة في أعمال اللجنة. شأن 

 المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء  نإن، قائالً الجوية ةرئيس لجنة المالحوقد صرح السيد هاجيمي يوشيمورا،  
(ICCAIA)  ،اً ممتاز  انعكاساً ُيعد ذلك صناعة الطيران. و  منمما يجعله أول شخصية يحصل عليها  قد رشح السيد ديفيد ناكامورا لهذه الجائزة 

السيد ناكامورا : نوفوز قائالً  وأضاف  .لجنةالتي تضطلع بها العمال األ ىوهو أمر ضروري وحيوي لضمان جدو  ،لتعاون بين الدول والصناعةل
المالحة نمفهوم  عدادإلم وانتظام وكفاءة الطيران المدني الدولي من خالل عمله القي   ةسالم مجال البارز في هو اعتراف بإسهامههذه الجائزة ب

ل لجنة المالحة الجوية من خالل عدة أمور من ضمنها المشاركة في فريق الشاملة في أعما بمساهمتهكما أنها اعتراف . القائمة على األداء
دارة الحركة الجويةو خبراء مقتضيات  وفريق خبراء الفصل بين الطائرات وسالمة  (lFPP) ليفريق خبراء إجراءات الطيران اآل و (ATMRPP) ا 

 ن.(PBN SG) قائمة على األداءال حةوفريق دراسة المال  (SASP)المجال الجوي

حكومة  الذي أهدته ”Vuelo“تمثال  نسخة مصغرة من على هذه الجائزة المرموقة التي تتكون من 1999شخاص منذ عام أهذا، وقد حصل سبعة  
 .يتواجد في قاعة لجنة المالحة الجويةو رمزا للطيران  ويعد اإليكاوالمكسيك إلى 

 :ن السابقون همو والفائز   
 المالحة الجوية في فرنسا يةمدير ل، يأوليفيي كار السيد  – 1999
 إدارة الطيران االتحادية في الواليات المتحدة، ايمزالسيد ر. روي جر  – 2001
 لكة المتحدةممفي الالمدني إدارة الطيران ر، اآلنسة كاي ر. وارن – 2003

 اخدمات الحركة الجوية والمالحة الجوية في جمهورية جنوب إفريقيالسيد أرثر برادشو،  - 2006 
 إدارة الطيران االتحادية في الواليات المتحدةالسيد براين كوالموسكا،  - 2008
 االتحاد الروسي، فيدوروف يلوفيتشاالسيد يوري ميخ – 2011
 سترالياأالسيد روبرت شارل بوتشر،  -2015

 



 

 (اليسار)يوشيمورا  هاجيميمن رئيس اللجنة السيد  في اإليكاوالجوية  ةحجي للجنة المالابنوالتر جائزة اليوم لم تسوهو ي ناكامورا )اليمين(السيد ديفيد 
 .لندوة العالمية الثانية لصناعة المالحة الجويةاخالل حفل افتتاح 

 
 معلومات للمحررين

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

من بين العديد من  المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة،
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192ا األعضاء البالغ عددها األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دوله

  لجنة المالحة الجوية

 لصناعة المالحة الجوية الثانية وة العالميةالند

 :لالتصال
 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
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 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 wraillantclark@ :تويتر
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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