
  

 

 إليكاوالتابعة لرئيــسًا للجنة المالحة الجوية  كيليهرريك دهباتعيين 
 للنشر الفوري

للجنة المالحة الجوية  ا  ســرئي كيليه بادهريك السيد )اإليكاو( ين مجلس منظمة الطيران المدني الدولـــ  يــع – 16/12/2021 مونتريـــــال،
(ANC)  مة الطيران منظالهيئة الرئيسية الستعراض المسائل الفني ة ضمن ُتعتبر هذه اللجنة و ، ة سنة واحدة قابلة للتجديدلمد  لإليكاو التابعة

 .المدني التابعة لألمم المتحدة

للجنة المالحة الجوي ة، سيتول ى ريادة األعمال التي تضطلع بها اللجنة  . وبصفته رئيسا  1/1/2022اعتبارا  من  كيليهوتبدأ فترة عمل السي د 
قة لتطوير خطتي اإليكاو العالمي تين في مجالي السالمة وسعة المالحة الجوي ة وكفاءتها، باإلضافة إلى القواعد والتوصيات الدولي ة المرف

من ضمن  2022وي ة للجمعي ة العمومي ة لإليكاو التي ستنعقد في عام باتفاقي ة شيكاغو. كما ستكون إدارة استعدادات لجنة المالحة الج
 مسؤولياته الرئيسية األولى.

ثر ترشيحه من قبل المملكة المتحدة، انضم  السي د  . وقد تول ى منذ ذلك الحين 2018إلى صفوف لجنة المالحة الجوي ة في سبتمبر  كيليهوا 
دارة السالمة للنواتج في إطار برناماللجنة  إصدارريادة  ج عملها في مجال المالحة الجوي ة، واألعمال التي تقوم بها بشأن األمن اإللكتروني وا 

 والبضائع الخطرة وطب  الطيران.

ث ُعي ن رئيسا  لالبتكار يعاما  في هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، ح 25لمد ة  كيليهوقبل االنضمام إلى اللجنة، عمل السي د 
تراتيجية والسياسة، ورئيسا  لصالحية الطائرات للطيران، في جملة مناصب ريادية أخرى. كما تبوأ مناصب ريادي ة واضطلع بأدوار واالس

مة في مجالي الطيران المدني والعسكري وفي تنظيم عمليات استشارية فني ة رفيعة المستوى في هيئات أخرى بريطاني ة وأوروبي ة لمراقبة السال
 .الفضائيةاريخ إطالق الصو 

بكالوريوس في الهندسة من الجامعة  شهادةعلى  ئزوهو حا طيران الطائرات المدني ة.لمساره المهني كمهندس اختبار  كيليهوقد بدأ السي د 
ومن معهد ماجستير في العلوم من جامعة كرانفيلد، ومؤهالت في اإلدارة وقيادة الشركات من جامعة سالفورد شهادة الوطنية في أيرلندا، و 

 .للمالحة الجوي ةالجمعية الملكية  عضو في كيليهالسي د المديرين. و 

  



 
 

 معلومات للمحررين

 لجنة المالحة الجوية التابعة لإليكاو

 معلومات عن اإليكاو
 ومنذ. ليالدو  الجوي النقل مسائل بشأن دبلوماسيتها لدعم 1944 عام في حكومات أنشأتها المتحدة، لألمم التابعة المتخصِّصة الوكاالت إحدى هي اإليكاو

 وأمن بسالمة المتعلِّقة الوطنية لوائحها على االتِّساق إضفاء في تساعد وممارسة قياسية قاعدة 12 000 من أكثر اإليكاو عبر البلدان اعتمدت الحين، ذلك
 صنَّاع مع تشاطرها ليتم   والمناصرة للمشورة فرصا   أيضا   اإليكاو محافل توفِّر كما. فعلية عالمية شبكة إقامة أتاح ما البيئة، وحماية الطيران وسعة وكفاءة
 الجوي بالنقل المعني ة الجهات من وغيرها المدني للمجتمع التابعة الحكومية غير والمنظمات للقطاع التابعة المجموعات ِقبل من الحكومات في القرارات
 .رسميا   بها المعترف
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