
  

 

 رئيــسًا جديــدًا للجنة المالحة الجوية باإليكاو نعومينبيل تعيين 
 للنشر الفوري

للجنة المالحة الجوية  ا  ســرئي نعومينبيل  السيد )اإليكاو( ن مجلس منظمة الطيران المدني الدولـــ  يــع – 28/11/2019 مونتريـــــال،
مة الطيران المدني التابعة لمنظالرئيسي الفني  الذراعُتعتبر هذه اللجنة و ، ة سنة واحدة قابلة للتجديدلمد  التابعة لإليكاو  (ANC)التابعة 

 .لألمم المتحدة

في ض . وقد شغل منصب مفو  1/1/2020 اعتبارا  من عملهتبدأ فترة حيث ، شغل هذا المنصبل نعومي السيدوقد رش حت حكومة ألمانيا 
 .2019رئيس في يناير لأول ل با  ــنائ هنيعيتم تو  2016منذ فبراير  اإليكاولجنة المالحة الجوية في 

المنجزات المتوخاة  إعدادفريق العمل الجامع المعني ببرنامج ل ا  ، رئيسباإليكاوللمالحة الجوية  ا  بصفته مفوضنعومي،  السيدوقد عِمل 
الخطرة  بضائعوالصالحية الطائرات للطيران والعمليات و  جازة: اإلاألولى باللجنة لمجموعةا  لالمالحة الجوية ورئيسمجال  في

 .الطيران وطب  

مجال التفتيش الفني للطيران في تدر ج في المناصب على مستوى األقدمية في يكاو، التزاماته في اإلب نعومي السيدأن يضطلع قبل و 
في مرتين، في مجال هندسة الفضاء الجوي، من قبل جامعة التكنولوجيا  بلوم مهندس""د بــلقونال المكتب الفيدرالي للطيران بألمانيا. 

 .ة طيار خاصةويحمل إجاز إيكس ال شابيل. في درسدن وجامعة العلوم التطبيقية 

قواعد والتوصيات ال وضعأعمال اللجنة في على قيادة ، لجنة المالحة الجويةل ا  هامه الجديدة رئيسم، في إطار نعومي السيدوسيعمل 
القادم للسالمة مؤتمر الرفيع المستوى لتحضيراتها لسياق يكاو العالمية. وسيقوم أيضا  بتوجيه اللجنة في وكذلك خطط اإل (SARPs) الدولية

ز تقارب وجهات النظر بشأن ، والذي ُيتوقع الذي تُنظمه اإليكاو والكفاءة وأمن القدرات  جويةسالمة الال على مستوياتاالبتكارات أن يعز 
 .ةالبيئ على واإلشراف

  

 



 
 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة 

اية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها الطيران وحم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 193

 

  لجنة المالحة الجوية في اإليكاو

   

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 icao@ تويتر:

 كالركالسيد وليام رايالنت 
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  

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

 k@wraillantclar تويتر:

 linkedin.com/in/raillantclark / : لينكد إن  
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