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دارة أحداث الصحة االجتماع االفتراضي ل الموضوع: برنامج الترتيبات التعاونية لمنع وا 
 31/3/2022-29، )كابسكا( 2022لعام  العامة في مجال الطيران المدني

تعميم هذا الكتاب  ب()؛ لحضور عبر اإلنترنتلتخطيط ال أ() :ةالمطلوب اتاإلجراء
 28/3/2022التسجيل عبر اإلنترنت في موعد أقصاه ج( )؛ 5حسبما ورد في الفقرة 

 بة وبعد،تحية طي  
 ةالتعاوني اتلترتيببرنامج اللندوة العالمية ا( ستعقد اإليكاويشرفني أن أبلغكم أن منظمة الطيران المدني الدولي ) -1

دارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني ) في الفترة من  عبر اإلنترنت افتراضي اجتماع( كCAPSCA -كابسكا لمنع وا 
الدروس المستخلصة من أجل بناء  –الطيران  علىتأثير أحداث الصحة العامة "موضوع الندوة هو و . 31/3/2022إلى  29

 مستقبل أكثر قدرة على الصمود".
وسلطات الطيران المدني وسلطات الصحة برنامج الترتيبات التعاونية في شركاء العضاء و األستجمع هذه الندوة بين و  -2

التسهيالت الوطنية والجهات المعنية األخرى في صناعة لجان في االتصال  ضباطلجان الطوارئ الوطنية و  المسؤولين فيالعامة و 
أنواع مختلفة من أحداث الصحة  في أثناءالطيران المدني قطاع الرئيسية التي يواجهها الصعوبات ستشمل المناقشات و . الطيران

 .فيروس كورونامن جائحة المستخلصة العامة وتحديد الدروس 
 تنظيمهاوحسن من الندوة هي تحسين فعالية الوقاية من مخاطر الصحة العامة في الطيران المنشودة والنتيجة  -3

دارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيرانبرنامج العام لطار اإلوتعزيز  وبناء القدرة على الصمود أمام  الترتيبات التعاونية لمنع وا 
بالغ الجمعية العمومية ا  .2022نتائج في سبتمبر ما يتحقق من ب لإليكاوألحداث المماثلة في المستقبل، وا 
إلى الساعة ا  صباح ٨من الساعة  مدتها ثالث ساعات يوميا   اتثة أيام من خالل جلسعقد الندوة على مدار ثالنستو  -4

بعض اللغات قد تكون و باللغة اإلنجليزية؛ وسيجرى تسيير أعمال الندوة . المنطقة الشرقية ألمريكا الشماليةبتوقيت ا  صباح 11
لمراعاة اختالف التوقيت في جلسات إضافية  تنظيملألسف سنى إال أنه لن يت. حسبما يتوفر من تمويل لالجتماعمتاحة األخرى 

 .المناطق الزمنية األخرى للمشاركين
 قد تكون مشاركتها مفيدة. دولتكمهذه الرسالة على أي منظمة في وُيرجى التكرم بتعميم  -5
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 ةالتعاوني اتلترتيبلبرنامج اموقع اإللكتروني اليرجى إكمال التسجيل عبر اإلنترنت على ، ما ورد أعاله وبناء  على -6
. 28/3/2022في موعد أقصاه  Events.aspx-https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Globalمن خالل الرابط التالي: 

عن برنامج االجتماع وعملية التسجيل والفرص المعلومات للحصول على أحدث ي الموقع اإللكترونويرجى من المشاركين متابعة 
 .capsca@icao.intيرجى االتصال بـ ، ألي استفساراتو . المتاحة للرعاية

 ،،،وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام

 خوان كارلوس ساالسار
 اماألمين الع

https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Global-Events.aspx

		2021-12-28T15:36:53-0500
	International Civil Aviation Organization




