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١٠/٤/٢٠١٥ EB 2015/21 
 
  ا والمحيط الهنديأفريقيأسبوع الطيران في إقليم 
 ٢١/٥/٢٠١٥إلى  ١٨مابوتو، موزمبيق، من 

والمحــيط  اأفريقيــوالتســهيالت فــي الطيــران مبــادرة أمــن  ٢١/٥/٢٠١٥إلــى  ١٨موزمبيــق مــن بمــابوتو تُـــنظَّــــــم فــي س -١
للخطـة التنفيذيـة اإلقليميـة  للجنة التوجيهيـة الخامس عشرالتوجيهية واالجتماع  تهااألول للجنواالجتماع  )AFI SECFAL( الهندي

واجتمـاع صـندوق ا والمحـيط الهنـدي أفريقيـإلقلـيم للسالمة الجوية والندوة الثانية  )AFI PLAN( اأفريقيالشاملة للسالمة الجوية في 
 .)HRDF( إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي تنمية الموارد البشرية

كتــاب المنظمــة (لالنضــمام إلــى األمــين العــام عضــاء ونخبــة مــن المنظمــات الدوليــة األدول الــإلــى جهــت الــدعوة ووُ  -٢
AN 20/7-IND/15/8 مالئمـة السـتراتيجيات االلـى وضـع تـي تهـدف إال جتماعـاتللمشاركة في هذه اال )٢٤/٢/٢٠١٥ في المؤرخ

ــيم بشــبكة لنهــوض وتقــديم مــا يلــزم مــن دعــم ل  جتماعــاتاالهــذه أعمــال ا والمحــيط الهنــدي. وســتدور جميــع أفريقيــالطيــران فــي إقل
 نجليزية والفرنسية.باللغتين اإل

وكـذا أسـماء الجهـات التــي يتوقـع أن تشـارك فيهــا. هـذه النشــرة تـواريخ وأهـداف هـذه االجتماعــات ويتضـمن المرفـق ب -٣
ويرجى التفضل بتعميم هذه الدعوة على الهيئات المختصة فـي دولـتكم وٕابالغنـا بمـا إذا كانـت دولـتكم أو مؤسسـتكم تـّود المشـاركة 

 .اإلنترنتعن طريق من خالل تعبئة استمارة التسجيل  جتماعاتهذه االفي 

 التـالي: موقـعاالطـالع علـى ال رجـىيُ اإلنترنـت،  علـىملء استمارة التسـجيل وللحصول على مزيد من المعلومات و  -٤

Week/-Aviation-http://www.icao.int/ESAF/AFI. 
 
 

 المرفق:

 ا والمحيط الهنديأفريقيأسبوع الطيران في إقليم  –برنامج االجتماعات 

 

 ألمين العاماصدرت بموجب سلطة 
 

http://www.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week/
http://www.icao.int/ESAF/AFI-Aviation-Week/


 
 

 EB 2015/21 بالنشرة اإللكترونيةالمرفق (أ) 
 ا والمحيط الهنديأفريقيسبوع الطيران في إقليم أ –برنامج االجتماعات 

 ٢١/٥/٢٠١٥إلى  ١٨مابوتو، موزمبيق، من 
 

واالجتماع  )AFI SECFAL( والمحيط الهندي اأفريقيوالتسهيالت في الطيران مبادرة أمن  مايو ١٨االثنين، 
 التابعة لها التوجيهية ةاألول للجن

 ا والمحيط الهنديأفريقيوثيقة برنامج مبادرة أمن الطيران والتسهيالت في إقليم  النظر في األهداف:
)AFI SECFAL(  ًوالمشاركة في االجتماع األول  تها التوجيهيةباختصاصات لجن واإلحاطة علما

 للجنة التوجيهية.

من وكبار المسؤولين الحكوميين من الطيران والتسهيالت السلطات المختصة في مجال أ رؤساء - المشاركون:
 ا والمحيط الهندي؛ أفريقيقليم إالدول األعضاء في 

   اإلقليمية.و  والمنظمات الدولية األخرى ون من الدول األعضاءممثلون مدعوّ  -

للخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة  للجنة التوجيهية  الخامس عشراالجتماع  مايو ١٩، الثاءثال
 ا أفريقيالجوية في 

بوجا للسالمة الجوية أ أهداف تحقق منما وخاصة ، برنامج عمل الخطة التنفيذية أنشطةاستعراض  األهداف:
 .٢٠١٥وأهداف عام 

 ؛اأفريقييمية الشاملة للسالمة الجوية في خطة التنفيذية اإلقلللاألعضاء في اللجنة التوجيهية  - المشاركون:
 ا والمحيط الهندي؛أفريقيقليم إالطيران المدني من الدول األعضاء في  رؤساء -
 اإلقليمية.و  والمنظمات الدوليةاألخرى ون من الدول األعضاء ممثلون مدعوّ  -

 مايو ٢٠، األربعاء
 مايو (صباحًا) ٢١الخميس، 

 ا والمحيط الهندي أفريقيإلقليم للسالمة الجوية الندوة الثانية 

وتبادل ا أفريقييكاو في مجال السالمة الجوية في وصل إليه تنفيذ مختلف مبادرات اإلاستعراض ما  األهداف:
السالمة الجوية في هذا والتحديات المطروحة واالتفاق على استراتيجيات تعزيز التجارب الناجحة 

 اإلقليم.

ا والمحيط الهندي في مجال السالمة أفريقيإقليم في رؤساء الطيران المدني وممثلو الدول األعضاء  - المشاركون:
 الجوية؛ 

 .  وقطاع الطيران اإلقليميةو  الدول الشريكة والمنظمات الدولية ن منممثلو  -

 (مساًء) مايو ٢١، الخميس
 

 )HRDF( ا والمحيط الهنديأفريقيإقليم في  تنمية الموارد البشريةاجتماع صندوق 

 والمحيط أفريقيا إقليم في ةيالبشر  الموارد ةيصندوق تنم وتشغيلتقديم تقرير مرحلي عن إنشاء  - األهداف:
 .خطوات من ذلك يلي ما ومناقشة )HRDF( الهندي

 ؛ ا والمحيط الهنديأفريقيإقليم في دول األعضاء للرؤساء الطيران المدني  - المشاركون:
 وقطاع الطيران وهيئات القطاع العام  اإلقليميةو  الدول الشريكة والمنظمات الدوليةمن  نممثلو  -

 والقطاع الخاص.
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