
 

 
 فينسينت أورالندو والسيدةلدكتور لتقديرية ال 2021عام اإليكاو تمنح جائزة 

 اغالينا سوزلوف
 للنشر الفوري 

بيناغي التقديرية التاسعة للجنة المالحة ، جائزة والتير نعومي، رئيس لجنة المالحة الجويةمنح السيد نبيل  - 15/10/2021 ،مونتريـال
هذا األسبوع، لكل من الدكتور فينسينت أورالندو، المرشح من جانب الواليات المتحدة األمريكية، والسيدة غالينا سوزلوفا،  باإليكاوالجوية 

 (HLCC 2021) كورونا توى بشأن جائحة فيروسلمؤتمر الرفيع المسل                                                 أ قيمت مراسم االحتفال خالل الجلسة العامة االفتتاحية و  .مرشحة أوكرانيا

 .12/10/2021يوم 

م        تكريما  مرة كل سنتين في العادة                    وت منح هذه الجائزة  لتعزيز                      فردا  كان أو مجموعة،، لجنة المالحة الجوية                        مساهمة  بارزة  في أعمال          لمن قد 
 .سالمة الطيران المدني الدولي وانتظامه وكفاءته

التصادم  يألعمال فريق خبراء نظام تفادعلى مدى سنوات بدعمه البارز                                   للدكتور فينسينت أورالندو اعترافا   2021                       وقد م نحت الجائزة لعام 
إسهاماته في بكما تم التنويه  .فريق خبراء االستطالع الجوي وفريق خبراء االستطالعمن بعده ، و (SICASP) الرادار الباحث الثانوي تحسين و 

نظام تفادي التصادم المحمول إنشاء و )ميغاهيرتز(  MHZ 1030/1090ترددات الوتحليالت  Mode S التعاريف بخصوص بروتوكوالت وضع 
 . (ADS B) وإذاعة االستطالع التابع التلقائي (ACAS)      جوا  

لخدماتها الجليلة للطيران المدني الدولي، ال سيما مساهماتها                                              ، فم نحت للسيدة سوزلوفا بعد وفاتها، تقديرا  2021أما الجائزة التقديرية الثانية لعام 
عالوة على بدورها األساسي في تعزيز وتحسين سالمة الطيران المدني الدولي وكفاءته وسعته. على النهوض اللجنة مساعدة العديدة في 

 ..اإلناثالطيارات من الحديثة ألجيال لبدورها الملهم ذلك، كان هناك إقرار 

قاعة لجنة المالحة الجوية في  ن           التي تزي    "Flight" رة طبق األصل من تمثال المنحوتة المكسيكية                                      الفائزون بالجائزة التقديرية نسخة مصغ  يتسلم 
للدكتور أورالندو وابنة السيدة سوزلوفا، السيدة أو. دولغوفا، والتي حضرت نيابة        أيضا  تكريم مقر اإليكاو بمونتريال. وتم تقديم شهادات 

 .الدتهاو  عن

 قائمة بالفائزين السابقين بالجائزة
 مديرية المالحة الجوية، فرنسا – السيد أوليفييه كاريل — 1999
 إدارة الطيران االتحادية، الواليات المتحدة األمريكية - غرايمزالسيد ر. روي  — 2001
 إدارة الطيران المدني، المملكة المتحدة - كاي ر. وارنرلسيدة ا — 2003
 خدمات الحركة والمالحة الجوية، جمهورية جنوب أفريقياهيئة    –السيد أرثر برادشو  — 2006
 .إدارة الطيران االتحادية، الواليات المتحدة األمريكية - السيد برايان كوالموسكا — 2008
 االتحاد الروسي - السيد يوري ميخائيلوفيتش فيودوروف — -2011
 أستراليا - تشرو برت تشارلز السيد روب — 2015
 .(ICCAIA) المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء - السيد ديفيد أ. ناكامورا — 2017
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 قاعة لجنة المالحة الجوية باإليكاو.

 

 مصادر للمحررين

 لجنة المالحة الجوية

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها                              صة التابعة لألمم المتحدة، أ نش                                                              منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخص   

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ة شبكة عالمية قامما أتاح إسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات       أيضا  ر محافل المنظمة       وتوف  حقيقية.                                                                                             فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخص  
           بها رسميا                          الجهات المعنية المعتر ف                                                                                        في الحكومات وممث  لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 في قطاع النقل الجوي.
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