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 مقدمة –األّول الجزء 

 المكان و التاريخ و الحضور  .1

التسهيالت في أفريقيا  تم بتنظيم مشترك من قبل حكومة ناميبيا، المؤتمر الوزاري حول أمن الطيران و  1-1
)، واللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك) والمنظمة الدولية للطيران AUCومفوضية االتحاد األفريقي (

 في دورتين. 2016أبريل  7إلى  4) في ويندهوك، ناميبيا، من ICAOالمدني (

. وحضر المؤتمر 2016ابريل  7، وعقدت الدورة الوزارية يوم 2016 أبريل 6-4عقدت دورة الخبراء في  1-2
مشارك من بينهم مسؤولين من الدول األفريقية، والمنظمات الدولية واإلقليمية والشركاء وأصحاب  220

 المصلحة اآلخرين. قائمة المشاركين موضحة في المرفق رقم "د"

 أهداف المؤتمر  .2

عهد الدول االفريقية السياسي الشامل بالنجاح في تنفيذ خطط التنفيذ الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز ت 2-1
لها الدول االفريقية االقليمية الشاملة ألمن الطيران و التسهيالت في افريقيا ، ومن ثم لدعم أطر تقوم من خال

الطيران و نحة و المنظمات وقطاع الطيران بتنسيق أنشطتها من أجل ضمان التنفيذ الفعال ألمن او الدول الم
 التسهيالت.

النهائية للمؤتمر الوزاري إلى اعتماد إعالن بشأن أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا إلى وتهدف النتائج  2-2
عالن ومجموعة المقاصد المرتبطة به فيما بعد إلى مؤتمر وسيقدم اإل، المقاصد المرتبطة به األهداف و جانب 

ي من أجل اعتماده ومن ثّم يتّم الحصول على التعّهد السياسي قّمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريق
 القاّري التام

 افتتاح اإلجتماع  .3

وفي  Saara Kuugongelwa-Amadhilaافتتح المؤتمر  معالي رئيس وزراء جمهورية ناميبيا السيدة   3-1
بما في ذلك النقل كلمتها االفتتاحية، أكدت رئيس الوزراء على أهمية األمن في تطوير أي قطاع اقتصادي، 

وغيرها من أعمال اإللكترونية  اتلتهديدات الناشئة مثل التهديدأفريقيا بال الجوي والسياحة. وأقرت أيضا بتأثر
اإلقليمية على أن تنفيذ خطة منظمة الطيران المدني الدولي  تالتدخل غير المشروع في الطيران المدني ، وشدد

سوف تلعب دورا هاما في المدى والتي ) AFI SECFAL Planفريقيا (ألمن الطيران والتسهيالت في أ ةالشامل
 .والتسهيالت بالقارةمن الطيران والبعيد فيما يتعلق  بتطوير أ القريب

هذا القرن شهد موجة من علي حقيقة أن ممثل مفوضية االتحاد األفريقي   David Kajangeوقد أكد السيد   3-2
ستخدام الطائرات كأداة للتدخل غير المشروع. وباإلضافة إلى ذلك ذلك اة وحشية من اإلرهاب بما في أشكال جديد

لجهات لطرق عمل اإلرهابيين الحديثة حيث يصبح االنتحار هو القاعدة وليس االستثناء، وهو ما شكل تحديا 
المعنية بأمن الطيران، وتحديدا في قطاع النقل الجوي الذي يوفر هدفا أكثر جاذبية بسبب الضعف الشديد، 
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عمل على تسوف  مفوضية االتحاد اإلفريقيواسع وعدد كبير من الضحايا. وأكد أن الدمار لا لدوث وٕامكانية كبيرة
جمعية لفي أفريقيا ل أمن الطيران والتسهيالتباصة الخعالن واألهداف اإلتقديم نتائج االجتماع، بما في ذلك 

 للمصادقة عليه. 2016التحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات في يوليو العامة ل

أن األحداث األخيرة  Olumuyiwa Benard Aliu وأشار رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الدكتور  3-3
وال يزال، هدفا مختارا لإلرهابيين، وأصبحت السياسة العالمية  تبين أنه ليس هناك شك في أن الطيران كان،

استجابته جائت  واإلطار التنظيمي أكثر استجابة لهذا الجانب من الخطر المتغير هذه األيام . وأبلغ االجتماع أن
ا الدول والتي مكنت أيض، ولي الراسخ بأمن الطيران والتسهيالتالتزام منظمة الطيران المدني الدبناءًا على  

أولوية رئيسية لمنظمة  يوهالمستهدفة أنشطة المساعدة التقنية و تحقيق فوائد أكبر من بناء القدرات األعضاء، من 
  .المبادرة " عدم ترك أي بلد وراء الركب"الطيران المدني الدولي في إطار 

في أفريقيا  والتسهيالتي تطور أمن الطيران المدني وأبلغ المؤتمر أن هذا الحدث هو عالمة فارقة ف  3-4
الدول األفريقية والمنظمات والصناعة جهودها تنسق  والتي من خاللهتشكيل إطار عمل لوخارجها، مع خطة 

 وأنشطتها.

هام الالوقت الثمين والموارد لضمان نجاح هذا المؤتمر  توفيرعلى  وفود المشاركةفكاك الاألرئيس شكر   3-5
أمن الطيران كما شدد على التزام أفكاك ب. اإلفريقيةت في المنطقة مخصص لتحسين أمن الطيران والتسهيالال

 ).RASFG- AFI(ألفريقيا  تسهيالتلطيران ومجموعة اللت من خالل أنشطة األمن اإلقليمي والتسهيال

 مفصلة للخطة، مشددا على تفاني خلفية(AFI SECFAL Plan)  يهية لخطة أفريقياقدم رئيس اللجنة التوج   3-6
 .التنفيذ الفعال للخطة، مع تضافر جهود جميع الجهات المعنية اللجنة التوجيهية في

، واالتحاد )UNCTED(شركاء التنمية وأصحاب المصلحة بما في ذلك لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب   3-7
الدولية  والمنظمة السعودية،المملكة العربية و اندونيسيا، و ماليزيا، و الصين، و األوروبي، ومنظمة الجمارك العالمية، 

 االفريقية  شركات الطيرانواتحاد الواليات المتحدة، و اإلمارات العربية المتحدة، و للشرطة الجنائية (اإلنتربول)، 

)AFRAA) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA ( خطة أمن الطيران بأفريقيا عروض في دعمقدموا كلمات و  ،
 .في هذا المجال بمواصلة التعاون وا وتعهد

 األمور اإلجرائية –الثاني الجزء 

 انتخاب أعضاء المكتب واعتماد جدول األعمال  .4

انتخب االجتماع أعضاء المكتب ومنح ناميبيا صفة الرئيس وبوركينا فاسو صفة نائب الرئيس وكينيا صفة  4-1
 المقرر.

مشروع جدول األعمال في المرفق (أ) واستعرض االجتماع مشروع جدول األعمال واعتمده بشكله المقدم. ويِرد  4-2
 بهذا التقرير.
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 الجزء الثالث : جلسة العمل 

 أمن الطيران والتسهيالت في افريقيا نع ةلمحة عام 4-3

 وضع أمن الطيران و التسهيالت في افريقيا

أشار الوزراء إلى وضع أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا من وجهة نظر منظمة الطيران   4-3-1
الدولي، واألفكاك ومفوضية االتحاد األفريقي كما ذكرت من قبل الخبراء. وتم تسليط الضوء على المدني 

تم التركيز . و ذي تم احرازهوضح أهم التحديات والتقدم ال الوضع المقدم من منظمة الطيران المدني والذي
نة مع النتائج العالمية، بشكل خاص على نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في أفريقيا بالمقار 

وما يتصل بها من مقاصد  ،التسهيالت في افريقياطة التنفيذ األقليمية الشاملة ألمن الطيران و وملخص عن خ
 بما في ذلك اإلطار الزمني لتنفيذها ، وجهود بناء القدرات التي تبذل في أفريقيا.

أمانة لجنة أفكاك على التحديات وغيرها من القضايا التي يجب مناقشتها خالل االجتماع  أكدتو  4-3-2
الرفيع المستوى بحيث يمكن التماس الدعم من الوزراء بشأنها من خالل معالجتها، وهي تشمل: التخفيف من 

درات العاملين في أمن التهديدات الجديدة والناشئة بما في ذلك التهديد من الداخل في قطاع الطيران؛ وبناء ق
مفهوم نقطة وتنفيذها وأمن الشحن الجوي و  9الطيران؛ واالحتفاظ بالجوانب األمنية الواردة في الملحق 

وتحديث معدات األمن؛ وٕادارة المخاطر وتبادل المعلومات وتنسيق واستخدام مجموعة  التفتيش األمني الواحدة
عدم حضور اجتماعات أمن قضية راء لتعزيز لجنة أفكاك و خبراء أمن الطيران داخل أفريقيا؛ وٕاعارة الخب

 الطيران وشبكة نقاط االتصال الخاصة بأمن الطيران واعتماد اللوائح.

قّدمت مفوضية االتحاد األفريقي ورقة عمل بشأن وضع أنشطتها التي ُنفذت في مجال أمن الطيران  4-3-3
ار الشراكة بين االتحاد األوروبي وأفريقيا بشأن البنى في إط المدرج المشروع التجريبيفي أفريقيان السيما 

المشروع الذي تم وضعه لدعم تطبيقات القطاع الفرعي للنقل الجوي وخدمة األقمار الصناعية  هذاالتحتية. 
في أفريقيا، والتي  تشتمل مكونات تخص سالمة وأمن الطيران ونظم المالحة الجوية القائمة على األقمار 

 الصناعية. 

سعت مفوضية االتحاد األفريقي الستكشاف أطار عمل  يسمح بالمشروع التجريبي إلضافة قيمة  4-3-4
أمن الخاصة بواألهداف ويندهوك تنفيذ إعالن في AFI SECFAL Plan  أفريقياأمن الطيران بإلى خطة 

النتيجة النهائية الحصول على لتسهيل  بالمضي قدماً  الطيران والتسهيالت في أفريقيا. ويمكن تحقيق ذلك
بين تنسيقي مات المطلوبة ووضع إطار للمشروع من قبل الدول األفريقية، من خالل استمرار تقديم الخد

 أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في تعزيز أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا.

المشروعات الهامة  حولوقد  تم االتفاق على أنه في المستقبل، ينبغي وضع إطار للتواصل الجيد  4-3-5
من أجل جعل جميع دول االتحاد وذلك كتلك الخاصة ببناء القدرات من قبل الوكالة المنفذة للمشروع، 

فادت المشروع. والتي أوية األول لتحديد الدول األعضاء ذاتمعايير ايجاد ، وكذلك على علم بذلك األفريقي
في بلدان أخرى من  وفي استمراريتهمفوضية االتحاد األفريقي الخاص بالمشروع هذا وسوف ينظر في نتائج 
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المشاركة خالل مختلف المبادرات التي سيتم اتخاذها من قبل الجهات المعنية والشركاء المعنيين. يتم تشجيع 
 ات.فكاك كأعضاء في اللجنة التوجيهية للمشروعاألو  )RECsجتمعات االقتصادية اإلقليمية (في الت

 
 )TRIP(برنامج منظمة الطيران المدني الدولي  لتحديد هوية المسافرين   

  
والتعـاون والتنسـيق بـين مختلـف  أهـداف برنـامج االيكـاو لتحديـد هويـة المسـافرينتم تقديم وصف عـن  4-3-6

الجهـــات الفاعلـــة وفوائـــد هـــذا البرنـــامج بالنســـبة ألمـــن الطيـــران والتســـهيالت. وتـــم تمريـــر رســـالتين بواســـطة هـــذا 
العــرض ترتبطــان علــى بــالتوالي بالحاجــة إلــى تــأمين وضــمان نظــام إصــدار الوثــائق األساســية واســتخدام الــدول 

 .(SLTD) ئق السفر الضائعة أو المسروقةنتربول للبحث عن وثاقاعدة بيانات اإلل

ب   ل لفئةيج ئكعئ ب كخكيك ئك ل  (PKD)لقخ

دليــل المفــاتيح العامــة هــو مكــون أساســي لبرنــامج اإليكــاو لتحديــد هويــة المســافرين علــى أّن ةغغل ئكةآقيغغخ  4-3-7
مـن هـذه الوثـائق. وأداة حيوية لمراقبـة الحـدود مـن أجـل فعاليـة وأمـن قـراءة وثـائق السـفر المقـروءة آليـا والتحقـق 

العامـة نظامـا منظمـا وبسـيطا ومأمونـا وفعـاال مـن حيـث التكلفـة لتبـادل معلومـات المفـاتيح  حويوفر دليـل المفـاتي
 مة الحديثة والتي تم التحقق منها التي تتجّنب اإلجراءات المعّقدة لتبادل الشهادات بين الدول.العا

عــن التخفــيض الكبيــر فــي رســوم االنضــمام والعضــوية. تــم أبــراز زيــادة عــدد الــدول المشــاركة فضــًال  4-3-8
كبيـرة بـين عـدد الـدول التـي أصـدرت جـوازات سـفر إلكترونيـة وعـدد المشـاركين فـي دليـل الثغـرة ومع ذلك فـإّن ال
أي تـّم تسـليط الضـوء علـى أّن و  ُتشير إلى عدم تحقيق الفوائد التاّمة من دليـل المفـاتيح العاّمـة. المفاتيح العامة

ــم تشــارك فــي دليــل اســتثمارا ت تقــوم بهــا الدولــة لوضــع جــواز ســفر إلكترونــي لــن تــوفر أي قيمــة إضــافية إذا ل
 .المفاتيح العامة

ضــحت اإليكــاو الشــروط المســبقة لالنضــمام إلــى دليــل المفــاتيح العاّمــة، فقــد اوضــحت اإليكــاو أّنــه أو و  4-3-9
ئق الســفر المقــروءة إلكترونيــًا لالســتفادة مــن يجــوز للــدول االنضــمام إلــى دليــل المفــاتيح العاّمــة قبــل إصــدار وثــا

استخدامه في اعتماد جوازات السـفر اإللكترونيـة للـدول التـي هـي طـرٌف فـي دليـل المفـاتيح العاّمـة، فضـًال عـن 
 ضمان إعداد جوازات سفرها اإللكترونية وفقًا لإلرشادات القائمة.

زاِ  ل ة ئك لئ لعكه ا ئك م ئكذقئ ب ع  (API)ق

ن التطــورات األخيــرة فــي الملحــق التاســع فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المّســبقة عــن إوضــحت األيكــاو أ 4-3-10
وكـــذلك تـــم  .(iAPI)الركـــاب وفوائـــدها، فضـــال عـــن تلـــك المتعلقـــة بالمعلومـــات التفاعليـــة المّســـبقة عـــن الركـــاب 

علــى نظــام البيانــات واإلحالــة بشــأن المعلومــات  ورّكــزتعريــف نظــام المعلومــات المســبقة عــن الركــاب،  توضــيح
مـات التفاعليـة المسـبقة عـن المعلومات المسبقة عـن الركـاب والمعلو نظام المسبقة عن الركاب، وسياسة ولوائح 

، واإلطــار التنظيمــي للمعلومــات المســبقة عــن الركــاب مــع إضــفاء انتبــاه خــاص علــى فوائــد المعلومــات الركــاب
 المسبقة عن الركاب.

وأعرب بعض المشاركين عن شواغلهم فيما يتعّلق بماهية الضمان الذي ُيمكن تقديمه بشـأن حمايـة  4-3-11
بيانــات الركــاب. وضــرورة تعـــديل اإلطــار التنظيمــي الـــوطني لتطبيــق نظــام المعلومـــات المســبقة عــن الركـــاب. 

المعلومـات المسـبقة عـن الركـاب وأبلغت اإليكاو المندوبين أّنه يتعّين إدراج حماية البيانـات فـي متطلبـات نظـام 
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لضــمان حمايتهــا. وتــّم إبــالغ المشــاركين أيضــًا فيمــا يتعلّــق باقتضــاء اتســاق اللــوائح الوطنيــة مــع المواصـــفات 
الــواردة إلرشــادات نظــام المعلومــات المســبقة عــن الركــاب بالنســبة للــدول التــي تقــّرر تطبيــق نظــام المعلومــات 

 المسبقة عن الركاب.

 /الجهات المعنية بشأن أمن الطيران والتسهيالت في أفريقياوجهة نظر الشركاء

ب ئآلهذهاي لفهصي ب بئك لخمى  بئآلهذهاي هئككجم م ئك  )EC/ECAC(ككضيذئ

الذي يهدف بصفة عامة  )CASE(من الطيران المدني أل همامشروع مت المفوضية األوروبيةقدّ   4-3-12
من خالل تحسين مستوى أمن الطيران في  ،طيران المدنيإزاء الاإلرهاب التهديدات التي يطرحها  إلى مواجهة

 /1/11في  عن مشروع أمن الطيران المدني رسمياً وقد ُأعلن بناء القدرات. لأنشطة عن طريق الدول الشريكة 
لصالح  من المزمع تنفيذهابناء القدرات لأنشطة  ضميهو و  ،)2019-2015( ، ومدته أربع سنوات2015

 اللجنةذه ينفتولى تتو المشروع  االتحاد األوروبيويمول يقيا وشبه الجزيرة العربية. البلدان الشريكة في أفر 
على  ولجنة "أفكاك" ع الدولوشجَّ علمًا بالورقة المقّدمة الرئيس حاط . وأ)ECAC(للطيران المدني  ةاألوروبي

 أمن الطيران المدني. المشاركة في مشروع

زئعخب ل ث ئك ل ذمئ م ا م غى آغذيقيئ  ةعرير ئكفذمزى اسآ م ئكضيذئ ل  ) CRASAC(آ
م غى آغذيقيئ م ئكضيذئ ل  حهك ةعرير آ

الفرنسي بشأن أمن الطيران في أفريقيا   ةمعلومات أساسية عن برنامج المساعدال ر الوزراءقدّ  4-3-13
)CRASAC(  ا تقرير الوكذلك ،  في أفريقياأمن الطيران  الفرنسي بشأن ممّثل برنامج المساعدةوالتي قدمها

فضًال عن بعض  التي واجهها البرنامجلتحديات البرنامج مشّددًا على ا التقييم الذي نّفذوه بشأن تأثيرالخاص ب
 .بترحيب كبير من الدول العرض وحظي. حاالت النجاح

ب ئكخه  ل لمط ب (ئإلمةذاهك)ئك ب ئكجمئئي ب ككسذض  كي

غير  األحداث منعحول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (االنتربول) بأنشطة علمًا ط الوزراء أحا 4-3-14
أمن الطيران  أننتربول االجتماع اال وأبلغت. اإلرهاببشأن  والبيانات المعلوماتتبادل مشروعة من خالل ال

مع أي منها بمعزل عن اآلخر. تعامل الينبغي ال وٕادارة الهوية ومراقبة الحدود، و  السفر أمن وثائقمرتبط ب
وُتعتبر وثائق السفر المسروقة والمفقودة من ضمن أهّم الوثائق وأكثرها قيمة بالنسبة لإلرهابّيين والمجرمين 

وأعربوا عن تقديرهم لفريق خبراء التسهيالت باإليكاو الذي أوصى بأن تقوم الدول األعضاء على  .الدولّيين
دراجها في قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة وأن الفور باإلبالغ عن المعلومات إل

اإلرهابيين والمجرمين  وُيشّكل استخدام تستخدم أيضًا قاعدة البيانات في نقاط الدخول والخروج بالحدود
 لألمن. سفر تهديداً الثائق المغشوش لو 

ملقخِ عذص  ل ب  ل  لذيقي لةحخب ئآل ة ئك ة حهكئكهإليئ ذزئ لئ ل  آغصك ئك
لجئك  ب غى  قئغح ل لى ك م ئكعئك لسذهظ آغعئك ئكةعئه م غى آغذيقيئغى ئكةخخك غيذ ئك  ئكضيذئ

حول ) )TSA(إدارة أمن النقل الواليات المّتحدة (ممّثلًة ب هاقّدمتأحاط الوزراء علمًا بالمعلومات التي  4-3-15
أفضل الممارسات في مجال التعاون العالمي لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع في الطيران في أفريقيا، 
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حيث ألقت الضوء على التهديدات الحالية التي يتعرض لها الطيران المدني وأساليب ارتكابها والتدابير المضادة 
 المترتبة عليها.

ة  لضئذئ ز ئكخهكى كك لجك  )ACI(ئك

تمّيز المطارات في مجال ل المجلس الدولي للمطارات برنامجأحاط الوزراء علما بفوائد  4-3-16
، الذي يهدف إلى تعزيز سالمة عمليات المطارات في جميع أنحاء العالم ويسعى إلى )APEX( السالمة

عن سعيه للحصول على دعم الدول  وأعرب المجلس الدولي للمطاراتالحصول على دعم الدول في تنفيذه. 
 .في تنفيذ البرنامج

 )IATA(ئةحئخ ئكمقك ئكجهى ئكخهكى 

النهوض بأمن الطيران الرامية إلى  اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) أحاط الوزراء علمًا بمبادرات 4-3-17
(السفر السريع وبناء القدرات في مجال الشحن الجوي ط الضوء على المبادرات الرئيسية والتسهيالت، حيث سلّ 

خطة إدراجها في  وطلبالطيران المدني،  قطاعلتعزيز األمن والتسهيالت في  أطلقهاالتي واألخطار الناشئة) 
واقترح  .تتعزيز أمن الطيران والتسهيالبغية  ،التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا

قيود تحديًا لل وازدواجية الجهود التي تمّثل ي عملية الدعوةفاالقتصادية اإلقليمية الجماعات  كون إشراكالمشار 
 يات الدول.ميزان المفروضة على

ب  م ئآلغذيقي ة ئكضيذئ  )AFRAA(ئةحئخ سذقئ

في تعزيز أمن الطيران  الذي يتبعه نهجال الضوء على اتحاد شركات الطيران األفريقيةألقى  4-3-18
 الطيران قطاعمع الجهات المعنية في على نحو تعاوني الدول على التشاور  ، وحثّ والتسهيالت في أفريقيا

على بعد الدول التي لم تصدق االتحاد  وحثّ المبادرات التنظيمية والسياسات في المستقبل؛ وضع  إبان
 . وحثإلى التصديق عليه ، ضمن أمور أخرى،نضبطينغير المالركاب بشأن  2014عام لبروتوكول مونتلایر 

على و  ،وثيق من أجل تعزيز فعالية نظام األمنمعًا بشكل لى التعاون أيضًا عجميع األطراف المعنية االتحاد 
علمًا بالمسائل  وأحاط الوزراء اإللكتروني. الموجهة إلى األمنتهديدات اللمواجهة  االيكاورعاية بالتعاون 

 تي أثارها اتحاد شركات الطيران األفريقية.والتوصيات ال

 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 4-4

م  ل لقخل  ة غى آغذيقيئ ئإليقئهعذص  م هئكةزهيإل م ئكضيذئ ل ب آل لك ب ئكسئ لي ب ئكةمفيد ئألفكي م خض  اسآ
)SECFAL( 

ألهداف  ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا شرحاً أمانة خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة مت قدّ   4-4-1
 في ةللخطة المتمثل والفوائد العاّمةوبرنامج خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا، 

دعم اعتماد أن يجتماع االيكاو من االطلبت و مستدام.  على نحوأمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا تعزيز 
من  في أفريقياحماية الطيران المدني  بغرضأمن الطيران والتسهيالت  ، والمقاصد المرتبطة به، من أجلالنإع
بناء بقوي  فنيالتزام سياسي و ٕابداء و  ؛األعمال اإلرهابيةها لتدخل غير المشروع، بما فيعمال اض ألعرّ الت

من أجل الموارد والخبرات والمعلومات  بادلوت ألحكام الملحقين التاسع والسابع عشر،االمتثال بالقدرات، سيما 
 التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا. دعم خطة
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لخمى م ئك ب ككضيذئ ب ئآلغذيقي م ئككجم ل لقخل  ب عذص  لي ب ئألفكي لهع لج  حهك ئك
ة  م هئكةزهيإل م ئكضيذئ ل ب اآ لعمي  )RASFG(ئك

وٕانشاء  علىو  سابقالمبادرات المتخذة في السّلطت اللجنة األفريقية للطيران المدني الضوء على  4-4-2
 CAMT( وزراء النقل في دول االتحاد األفريقيالثاني لمؤتمر مع قرار ال تمشياً ، مناألب معنية مجموعة إقليمية

II(  تحت رعاية خّطة  ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا بشأن إنشاء مجموعة إقليميةأنغوال بفي لواندا المنعقد
المجموعة اإلقليمية المعنية بأمن  أثناء تشكيلولوحظ  التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت.

في اللجنة األفريقية أمن الطيران ب المعني فريق العملأن ، (RASFG-AFI)الطيران والتسهيالت في أفريقيا 
المدني يعمل باعتباره نواة المجموعة اإلقليمية المعنية بأمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا. وقد حثت  للطيران

الخّطة األفريقية وٕاجراءات أمن الطيران  النظر في أن يراعيعلى االجتماع  اللجنة األفريقية للطيران المدني
الدولية المنظمات تطويرها، من أجل إشراك ي مرحلة ف )AFI-CIS( المفّتشّية التعاونّية ألفريقيا والمحيط الهندي

  .على نحو فعال اإلقليمية والدول األعضاءو 

وأعربت الدول عن إرادتها القوّية لدعم الخّطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا وٕانشاء  4-4-3
وعالوة على ذلك شّجعت الدول على إنشاء المجموعة اإلقليمية المعنية بأمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا. 

 فر من أجل تجّنب ازدواجية الجهود.قاعدة بيانات للخبراء األفارقة وذّكرت بتعزيز التضا

 اإلعالن وأهداف خطة عمل أمن الطيران و التسهيالت 4-5

تزام رة االل، مشددا على ضرو ن ويندهوك األهداف خالل هذا المؤتمر إعالأعتمد المؤتمر الوزاري   4-5-1
سياسة األفريقية للطيران المدني والممارسات التوصيات  و معايير منظمة الطيران المدني الدوليوالتنفيذ الفعال ب

 "ب" و "ث" ).. ( أعالن ويندهوك واألهداف مرفقة بالملحق الدولية وتعزيز الرقابة منه نحو تحقيق األهداف 

 حلقة عمل  4-6

تضّمنت عروضًا ومناقشات بشأن  وُنّظمت أثناء المؤتمر أحاط الوزراء علمًا بنتائج حلقة العمل التي  4-6-1
مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، وسياق المخاطر في أفريقيا واآلليات اإلقليمية للتعاون األمني 

ض التحديات اإلرهابية التي تواجهها الدول، بما فيها ودليل المفاتيح العاّمة. وسّلطت حلقة العمل الضوء على بع
وكذلك االلتزامات في محافحة اإلرهاب  وتطّرف الشباب. (MANPADS)خطرا أسلحة الدفاع الجوي المحمولة 

 ) .2014( 2178والصادرة عن قرارا مجلس األمن باألمم المتحدة رقم 

 أي أعمال أخرى 4-7

واألهداف ستوضع تحت إشراف خطة أمن الطيران  ويندهوك إعالنوأوصى المؤتمر بأن آلية تنفيذ  4-7-1
 . AFI SECFAL Planبأفريقيا 
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 مراسم الختام  –الجزء الرابع 

  Alpheus G.!Naruseb بجمهورية ناميبيا  تم إنهاء أعمال المؤتمر من قبل معالي وزير األشغال العامة و النقل .5

 سيادنه جميع الوزراء والوفود على ثقتهم في حمهورية ناميبيا وحصولها علي شرف رئاسة المؤتمر. وشكر

 

- - - - - - - - -  
 
 

 



 المرفق أ

 

 

  
 المؤتمر الوزاري حول أمن وتسهيل الطيران في أفريقيا

ناميبيا  –ويندهوك   
  2016أبريل  4-7

 

 جدول أعمال وبرنامج عمل 

 الدورة الوزارية 

  2016أبريل  7الخميس ، 

 
 

 
 أوال : مراسم االفتتاح 

 والنقل العامة مدير البرنامج : معالي السيد جيمس سانكواسا، نائب وزير األشغال 
08H00 وصول الضيوف المدعوين/المشاركين 
08H05 وصول أعضاء السلك الدبلوماسي 
08H10 وصول أصحاب المعالي أعضاء البرلمان 
08H15  لمعالي الوزراء اوصول أصحاب 
08H20  وماسي خوصول معالي ميكلودكا ميجبروا ، حاكم إقليم 
08H25  وصول صاحبة المعالي السيدة ماغريت منشا ويليام، رئيسة المجلس الوطني 
08H30 وصول معالي الدكتور بيتر كاتجافيفي، رئيس البرلمان الوطني 
08H35  وصول السيد بيتر شيفوني ، رئيس القضاة 
08H40  وصول معالي نيتومبوناندي ندايثوا ، نائب رئيس الوزراء 
08H45  لجمهورية ناميبيا ةسارة كوجو نجيلوا اماديال، رئيسة الوزراء الموقروصول السيدة 
  
08H50  عزف النشيد الوطني ونشيد االتحاد األفريقي 
08H55  الترفيه من قبل بونتي 
09H00 1(  والنقل العامة ي ، وزير األشغال سوس ج ناويلفأكلمة الترحيب من معالي 
09H05 2(  كلمة السيد هاني العدوى ، رئيس اللجنة األفريقية للطيران المدني 
09H10 3( كلمة الدكتور بيرنارد أليو ، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 
09H15 4(  كلمة السيد ديفيد كاجانجي ، االتحاد األفريقي 
09H20 5( رئيس وزراء النقل ،  يسووس ج. ناريمقدمة المتحدث معالي الف 
09H45 6(  الكلمة الرئيسية لفخامة الدكتور هـ . جيجوب ، تلقيها دولة رئيسة وزراء جمهورية ناميبيا 
09H50 عزف النشيد الوطني ونشيد االتحاد األفريقي 
09H55  الترفيه من قبل بونتي 

 
 

 فقط الدورة التقاط صورة جماعية  لرؤساء وفود 
 

 
 

10H00 - 10H30  
 راحة لتناول القهوة 

10H30-10H40 رئيسية لممثل الوزراء األفريقيين الكلمة ال 
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10H40 - 11H05 

 كلمات ممثلي الشركاء :
 الصين )1
 إندونسيا  )2
 ماليزيا )3
 اإلمارات العربية المتحدة  )4
 االتحاد األوروبي )5
 االنكتاد )6
 منظمة الجمارك العالمية )7

11H05-11H10 
a(  انتخاب هيئة المكتب 
b(  اعتماد جدول األعمال  

11H10-12H10 
a(  عرض تقرير دورة الخبراء 
b(  واألهدافبحث واعتماد مشروعي اإلعالن الوزاري  
c(  ما يستجد من أعمال 

12H10-13H30 

 
 راحة لتناول الغداء 

 

13H30-13H45  المسائل اإلجرائية 

13H45-14H45  جلسة عمل 

14H45-16H00 

 
 مراسم الجلسة الختامية 

 

 
 عند الضرورة.   2016أبريل  8ملحوظة: يستمر المؤتمر الوزاري لنصف يوم، يوم الجمعة ، *

------------------------



باء  رفق الم   

 
 
 
 

 المؤتمر الوزاري حول أمن وتسهيل الطيران في أفريقيا 
 

  2016أبريل  7

 

 

 
 ويندهوك ، نامبييا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 إعالن ويندهوك حول أمن وتسهيل الطيران المدني 

 



 المرفق  باء 
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 إعالن ويندهوك حول أمن وتسهيل الطيران في أفريقيا، 
 

  2016أبريل  7

 
 
 
 

ويندهوك،  ينحن الوزراء األفريقيين المسئولين عن أمن وتسهيل الطيران في أفريقيا المجتمعين ف

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري حول أمن وتسهيل الطيران في  2016أبريل  7جمهورية ناميبيا في 

 قي.أفريقيا بتنظيم اللجنة األفريقية للطيران المدني وتحت رعاية مفوضية االتحاد األفري

 

 . 1944ديسمبر  7االتفاقية حول الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في إذ نأخذ في االعتبار 

يوليو  11القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في لومي ، توجو، في وٕاذ نأخذ في االعتبار 

ألفريقي دور التنسيق في منها والتي تسند إلى مفوضية االتحاد ا 16و  15،  14وخاصة المواد  2000

 قطاعات النقل واالتصاالت والسياحة. 

 

المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية الموقعة في أبوجا، نيجيريا في وٕاذ نأخذ في االعتبار 

 .  1991يونيو 

 

في مدينة اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حول منع اإلرهاب ومكافحته المعتمدة وٕاذ نأخذ في االعتبار 

 2012ديسمبر  6والتي دخلت حيز التنفيذ في  1991يوليو  14الجزائر ، الجمهورية الجزائرية في 

وتوفر الظروف الالزمة لبناء مفوضية االتحاد األفريقي إطارا لالستجابة التامة والفعالة للتهديدات المتغيرة 

 التي تتعرض لها القارة بما في ذلك في مجال الطيران المدني.

 

على تنفيذ  ،لالتحاد األفريقي التي تنص ، من بين أمور أخرى 2063أجندة  وٕاذ نأخذ في االعتبار 

مقرر ياموسوكرو بشأن إنشاء سوق أفريقية موحدة للنقل الجوى ، استحداث جواز سفر أفريقي تصدره 

اء شروط التأشيرات . وٕالغالسفر المقروءة آلياالعالمي إلى جوازات االنتقال الدول األعضاء استنادا إلى 

 . 2018لجميع مواطني أفريقيا في جميع البلدان األفريقية بحلول 
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مؤتمر االتحاد األفريقي الثالث للوزراء المسئولين عن النقل الجوى المنعقد في وٕاذ نأخذ في االعتبار 

ة تحت موضوع "تحقيق فضاء واحد آمن وسالم لتنمي 2007مايو  11 – 7أديس أبابا، إثيوبيا من 

أفريقيا وتكاملها" والذي اعتمد اإلعالن حول أمن الطيران في أفريقيا والذي أجازه مؤتمر رؤساء دول 

من خالل المقرر  2007يونيو  29في أكرا، غانا في الحقا مات االتحاد األفريقي و وحك

CL/DEC.359(XI) EX.  وتم تكميله بسياسة خاصة هي السياسة األفريقية للطيران المدني التي اعتمدها

نوفمبر  25 – 21مؤتمر االتحاد األفريقي الثاني للوزراء المسئولين عن النقل في لواندا، أنجوال من 

 تحت موضوع "تعزيز قطاع النقل من أجل تحفيز التكامل االقتصادي ألفريقيا" الذي أجازه مؤتمر 2011

من خالل  2012يناير  27 – 23رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا من 

 . .L/DEC.682 (XI) EXالمقرر 

 

الصلة القوية بين األهداف االستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي وأجندة في االعتبار وٕاذ نأخذ 

السالم واآلمن والترابط لألمم المتحدة حول التنمية المستدامة إقرارا بوجه خاص أن الطيران  2030

 العالمي من شأنه المساهمة أساسا في التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

 

تمر االتحاد األفريقي الثالث للوزراء المسئولين عن النقل الجوي المنعقد في مؤ وٕاذ نأخذ في االعتبار 

والذي اعتمد اإلعالن حول أمن الطيران في أفريقيا الذي  2007مايو  11 – 7أديس أبابا، إثيوبيا من 

 . 2007أجازه مؤتمر االتحاد األفريقي الحقا في يونيو 

 

حول أمن الطيران المدني من قبل الوزراء األفريقيين اعتماد إعالن أبوجا وٕاذ نأخذ في االعتبار 

 2010أبريل  13المسئولين عن أمن الطيران المدني جنبا إلى جنب مع المنظمات اإلقليمية والدولية في 

شكال مع إيالء كل من االشوالذي أكدوا فيه التزامهم بمنع التدخل غير المشروع في الطيران المدني بأي 

 تهديدات اإلرهاب ضد الطيران المدني. عناية خاصة لمكافحة 

 

 18و  17المؤتمر اإلقليمي حول أمن الطيران المنعقد في داكار، السنغال يومي  وٕاذ نأخذ في االعتبار

لمنظمة الطيران المدني الدولي  يلدور القيادلحيث أعربت الدول األفريقية عن تقديرها  2011أكتوبر 

 واتفقت على تكثيف التعاون في تعزيز أمن الطيران.
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الطيران التي اعتمدها مؤتمر االتحاد األفريقي الثاني ألمن السياسة األفريقية  وٕاذ نأخذ في االعتبار

ات وااللتزامات واالستراتيجي 2011نوفمبر  25للوزراء المسئولين عن النقل المنعقد في لواندا، أنجوال في 

 27الواردة في اإلعالن الذي أجازته الحقا قمة رؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، إثيوبيا في 

 . 2012يناير 

 

نوفمبر  25-21اجتماع وزراء النقل األفريقيين المنعقد في لواندا، أنجوال من  وٕاذ نأخذ في االعتبار

مسائل منها الحاجة إلى تشكيل مجموعة إقليمية ألمن والذي ناقش أمن الطيران واتفق على عدة  2011

 الطيرات ومركز للدراسات واألبحاث الخاصة باإلرهاب وتنسيق تنفيذ إعالن وخارطة طريق أبوجا. 

 

الدستور الجديد للجنة األفريقية للطيران المدني وهي وكالة متخصصة لالتحاد  وٕاذ نأخذ في االعتبار

 بصورة مؤقتة . 2010مايو  11في الذي أصبح ساري المفعول األفريقي 

 

 دور الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) كإطار لتنمية أفريقيا. وٕاذ نأخذ في االعتبار

 

) حول التهديدات التي 2001( 1373قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة  وٕاذ نأخذ في االعتبار

) حول التهديدات التي يتعرض لها 2005( 1624يتعرض لها السلم واألمن جراء األعمال اإلرهابية ، 

)  حول التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمن الدوليان على 2014( 2178السلم واألمن الدوليان و 

 يين األجانب. أيدى اإلرهاب

 

شتى البرامج واألهداف التي تتم متابعتها حاليا من قبل منظمة الطيران المدني  وٕاذ نأخذ في االعتبار

 . 2014حملة "ال يتم ترك أي بلد في الوراء" التي تم إطالقها في تحت الدولي 

 

وتسهيل الطيران في أفريقيا قد تم دعمها ألمن ن خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة أ وٕاذ نأخذ في االعتبار

مايو  28من قبل الدول خالل االجتماع حول أمن النقل المنعقد في داكار ، السنغال في  باإلجماع 

ن للجلسة العامة للجنة األفريقية للطيران المدني و وأجازته الدورة االستثنائية الرابعة والعشر  2014
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عليه مجلس منظمة الطيران المدني ق وصاد 2014يوليو  4 – 1المنعقدة في داكار ، السنغال من 

 . 2014أكتوبر  29في  203الدولي كبرنامج للمنظمة خالل دورته الـ 

 

في العالم أجمع وأثرها على التنمية االقتصادية  يأهمية أمن وتسهيل تنمية صناعة النقل الجو وٕاذ نعى 

 الوطنية وخاصة في أفريقيا. 

 

الحاجة الملحة للتحسين المستمر ألمن وتسهيل الطيران في أفريقيا والحاجة إلى البحث العاجل وٕاذ ندرك 

 فورى ومستدام ألوجه القصور في أمن الطيران. عن حل 

 

بمنظمة الطيران المدني الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الفنية إلى أفريقيا بما في ذلك وٕاذ نشيد 

ان في أفريقيا والدعم المقدم للجنة األفريقية للطيران المدني في إنشاء إعداد خطة أمن وتسهيل الطير 

 مجموعة إقليمية ألمن وتسهيل الطيران. 

 

 . 2016أبريل  6 – 4وبعد أن قمنا ببحث تقرير الخبراء الذين اجتمعوا في ويندهوك، ناميبيا من 

 

 وٕاذ يساورنا القلق من :

 الطيران .الهجمات اإلرهابية الراهنة ضد أمن  .1
 التحديات في حماية الطيران المدني الدولي والمطالبة ببيئة طيران آمن.  .2
الممنوحة للسلطة المعنية المناسبة لإلشراف و صالحيات التطبيق غير الكافية  .3

 على أمن الطيران. 
عدم كفاية الموارد المالية لضمان وضع وتنفيذ التشريع الرئيسي والنظم  .4

 الطيران ، بفعالية .الخاصة بأمن وتسهيل 
عدم كفاية قدرة الدول على معالجة بيئة األمن الضعيفة ، مناطق النزاعات،  .5

التهديدات الحالية والجديدة بما في ذلك التهديدات من الداخل ، االضطرابات 
 وأنشطة الجماعات اإلجرامية العابرة للحدود. 

ف على أمن عدم كفاية مستويات تنفيذ العناصر الضرورية لنظام اإلشرا .6
تنفيذ حول  منظمة الطيران المدني الدوليل 17و  9لملحقين لالطيران وفقا 

 خطط التدابير التصحيحية للدول. 
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: البرنامج الوطني ألمن الطيران، البرنامج  التالية عدم كفاية البرامج الوطنية .7
الوطني للتدريب في مجال أمن الطيران، والبرنامج الوطني لتسهيل النقل 

 .الجوي 
 عدم كفاية عمل اللجان الوطنية لتسهيل أمن الطيران والنقل الجوي. .8
 ضعف ثقافة األمن والتسهيل. .9

 ومهارات العاملين المهنيينات عدم كفاية كفاء .10
انخفاض مستوى مشاركة الدول في الدليل الرئيسي العام لمنظمة الطيران  .11

 المدني الدولي. 
 تحديات مواءمة ومضاعفة المساعدة وجهود بناء القدرات.  .12

 – 9عدم كفاية التوجيه والتدريب لتنفيذ األحكام ذات الصلة للملحق  .13
 التسهيل.

المقروءة واآلمنة لوثائق السفر الكفء األنظمة واألدوات غير الكافية للقراءة  .14
في الحدود بما في ذلك استخدام الدليل العام الرئيسي وقاعدة البيانات آليا 

 ووثائق السفر المسروقة والضائعة. 

بطئ خطى تنفيذ متطلبات مراقبة الحدود وأمن الطيران المتضمنة في قرار  .15
) بما في ذلك استخدام معلومات الركاب 2014( 2178مجلس األمن 

 المتقدمة. 

 وٕاذ نستحضر :

ل الجوى في التنمية االقتصادية للقارة ال سيما التفاعالىت المتزايدة بين الشعوب التي أهمية النق .1
 توليد الثروة من مختلف أشكال التبادالت التي يسهلها.و تصاحبه 

 دور منظمة الطيران المدني الدولي في تعزيز تنمية الطيران المدني الدولي.  .2
 

 وٕاذ نؤكد من جديد 

االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والقارية ألمن وتسهيل الطيران في الحاجة الماسة إلى تنفيذ  .1
 كطريقة صالحة للبقاء للنقل مما يعزز تنمية أفريقيا وتكاملها.  نأفريقيا بغية تعزيز الطيرا

الحاجة للتنفيذ الكامل لمذكرة التعاون بين مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة األفريقية للطيران  .2
 الطيران المدني الدولي.  المدني ومنظمة
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بشتى المبادرات التي اتخذتها منظمات القطاع في القارة والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  وٕاذ نرحب 

 والشركاء,

 

 نتعهد بما يلي:

 

 ضمان االلتزام السياسي على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية بأمن وتسهيل الطيران. .1
وتسهيل الطيران بموجب االتفاقية حول الطيران المدني الدولي (اتفاقية  وفاء دولنا بالتزامات أمن .2

 شيكاغو) بما في ذلك اإلشراف الفعال على أمن الطيران.
ضمان تنفيذ األهداف وااللتزامات والنظم واالستراتيجيات الواردة في السياسة األفريقية للطيران  .3

 المدني المعتمدة.
 الطيران في خطط التنمية الوطنية للدول.ضمان إيالء االهتمام ألمن  .4
التعجيل بإنشاء وتعزيز السلطات المختصة مع قدر كاف من صالحيات اإلشراف التنظيمي  .5

 المستقل على أمن الطيران.
ضمان توفير تمويل كاف وموارد أخرى للقيام باإلشراف الفعال وتنفيذ إجراءات أمن وتسهيل  .6

 الطيران.
من أحكام منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بإنشاء  9و  19ضمان تنفيذ الملحقين  .7

 لجان وطنية ألمن الطيران ولجان وطنية لتسهيل النقل الجوي. 
ضمان وضع برامج وطنية مستدامة داخل الدول بما في ذلك البرنامج الوطني ألمن الطيران  .8

الوطني لرقابة جودة أمن المدني، البرنامج الوطني للتدريب في مجال أمن الطيران والبرنامج 
 الطيران المدني. 

دعم التنفيذ الفعال للمساعدة واستراتيجية بناء القدرات ألمن الطيران لمنظمة الطيران المدني  .9
 الدولي وخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن وتسهيل الطيران في أفريقيا.

التي تم تحديدها من خالل  ضمان الحل اآللي لكافة اهتمامات األمن الرئيسية وأوجه القصور .10
البرنامج الشامل لمراجعة أمن الطيران والرقابة المتواصلة وضمان زيارة تدريجية في معدل 
التنفيذ الفعال للعناصر الهامة الثمانية لمنظمة الطيران المدني لإلشراف على أمن الطيران 

 بمستوى ال يقل عن المتوسط العالمي. 
زدحام الذاتية في المطارات لزيادة الموارد للركاب والحد من اتعزيز استحداث خيار الخدمة ال .11

 .يتم التعرض للخطر فيها التي في المناطق 
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 2178 رقم ضمان التنفيذ الفعال لمتطلبات رقابة الحدود المتضمنة في قرار مجلس األمن .12
 ) بما في ذلك استخدام معلومات الركاب المتقدمة. 2014(

ليتعدى المكتب ) 1-7/24نتربول (إلاالتصال العالمي آلمن ادعم وتشجيع توسيع نظام  .13
االستخدام الفعال لقاعدة بيانات وثائق و المركزى الوطني وباألهم نقاط مراقبة الحدود للوصول 

 السفر المسروقة والضائعة. 
             . المقروءة آلياضمان التنسيق مع السلطات المختصة لوقف توزيع جميع الجوازات غير  .14
زيادة االستخدام الفعال لشبكة نقطة االتصال ألمن الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي  .15

 للتبادل اآللي للمعلومات. 
ضمان توفر واستبقاء عدد كاف من العاملين المهنيين في مجال أمن وتسهيل الطيران من ذوي  .16

 الكفاءة والمهارات .
نيين في مجال أمن وتسهيل الطيران من ر واستبقاء عدد كاف من العاملين المهيمان توفض .17

 ذوي الكفاءة والمهارات.
توفير الموارد للجنة األفريقية للطيران المدني لتمكينها من لعب دور فعال في أمن وتسهيل  .18

 الطيران.
لمخاطر بشأن التهديدات الت يتعرض لتقييمات الالتنسيق مع السلطات المختصة في إجراء  .19

 لها أمن الطيران. 
 اإلقليمي والثنائي في تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية.التعاون  .20
 تعزيز التعاون اإلقليمي الفرعي في التدريب في مجال أمن الطيران. .21

 

 قرر ما يلي:ن

اعتماد اهداف أمن وتسهيل الطيران المرفقة بهذا اإلعالن وضمان تنفيذ خطة أمن وتسهيل  .1
التي تهدف إلى تقوية أمن وتسهيل الطيران بطريقة الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي 

 مستدامة.
تكليف أمانة اللجنة األفريقية للطيران المدني بإنشاء آليات رصد وتقييم وٕابالغ فعالة وتسهيل  .2

 التدريب .
 اتخاذ الخطوات الالزمة للتصديق على جميع االتفاقيات الدولية حول أمن وتسهيل الطيران. .3
الجتماعات حول أمن وتسهيل لللوزراء المعنيين على أعلى مستوى ضمان المشاركة النشطة  .4

 الطيران.
ضمان المشاركة النشطة في جميع فعاليات منظمة الطيران المدني الدولي واللجنة األفريقية  .5

 للطيران المدني التي ترمى إلى تعزيز أمن وتسهيل الطيران.
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لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ، البنك ،  منظمة الطيران المدني الدوليإلى نوجه نداءا رسميا 

األفريقي للتنمية، البنك الدولي وكافة الشركاء اإلنمائيين والمنظمات إلى دعم برامج أمن وتسهيل 

 الطيران. 

 

الدول األفريقية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على تعزيز التعاون في مجال قطاع النقل الجوى حث ن

 الفرعي .

 

الدول األعضاء التي تصنع معدات وبرمجيات أمن وتسهيل الطيران على إزالة جميع التقييدات نحث 

المفروضة على بيع وتصدير هذه المعدات والبرمجيات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير 

 المشروعة. 

يران لمنظمة الطيران المدني الدول األفريقية إلى توفير الموارد لدعم تنفيذ خطة أمن وتسهيل الط ينناد

 الدولي .

 

 

من مفوضية االتحاد األفريقي تقديم هذا اإلعالن إلى المؤتمر القادم لرؤساء دول وحكومات نطلب 

 االتحاد األفريقي إلجازته. 

 

 

 تم تحريره واعتماده في ويندهوك، جمهورية ناميبيا في هذا اليوم السابع    

  2016من شهر أبريل      
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 المرفق جيم

 المؤتمر الوزاري ألمن وتسهيل الطيران في أفريقيا:

 2016أبريل  7 – 4ويندهوك ، ناميبيا ، 

 أهداف أمن وتسهيل الطيران في أفريقيا: 

إن التحسين التدريجي لمستوى التنفيذ الفعال للعناصر الهامة ألنظمة اإلشراف على أمن الطيران للدول 

من خالل تنفيذ المعايير القابلة للتطبيق لمنظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها وتسهيل 

الطيران المدني الدولي،  الل تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي وسياسات وتوصيات منظمةخالسفر من 

 ضرورى جدا لتطوير النقل الجوى والنمو االقتصادي. وعليه يجب ضمان ما يلي:

% من الدول األفريقية على األقل المتوسط العالمي من التنفيذ الفعال للعناصر الهامة 50تحقيق  .1

هدف % من الدول هذا ال75وتحقيق  2017ألنظمة الدول لإلشراف على أمن الطيران بحلول 

 . 2023وجميع الدول األفريقية بنهاية  2020بحلول 

يجب اتخاذ تدابير مناسبة وعاجلة لمعالجة كافة االهتمامات األمنية الكبيرة الحالية في المنطقة  .2

 على الفور وأي اهتمامات جديدة عاجلة في غضون ثالثة أشهر.

مستدامة للقيام بمهام تم تعيين السلطات المختصة للقيام بأدوار محددة وتخصيص موارد سي .3

% على األقل من الدول األفريقية بحلول 50اإلشراف على تحقيق أمن وتسهيل الطيران في 

 . 2020وجميع الدول األفريقية بحلول  2017

البرامج الوطنية الكتابية المعتمدة التالية : البرنامج  2017ستكون لدى كافة الدول في نهاية  .4

البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران المدني والبرنامج الوطني ألمن الطيران المدني، 

 الوطني لتسهيل النقل الجوي.

 .2020تقوم كافة الدول بتشكيل لجان وطنية وظيفية ألمن الطيران بنهاية س .5

عمليات إدارة مخاطر األمن التي تأخذ في االعتبار بيان سياق المخاطر شروع في سيتم ال .6

 .2020الدولي وٕاجراءات االستجابة لألزمة في جميع الدول بحلول لمنظمة الطيران المدني 

ستنضم جميع الدول إلى شبكة نقطة االتصال ألمن الطيران التابعة  لمنظمة الطيران المدني  .7

 .2017الدولي بحلول 

 .2017ستضع جميع الدول سياسات مناسبة الجتذاب وتنمية واستبقاء الموارد البشرية بنهاية  .8
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لدول األعضاء بتطوير قدرات التدريب على تحقيق أمن وتسهيل الطيران المدني ستقوم جميع ا .9

. وقد يشمل ذلك تكييف الدورة التدريبية الحالية مع االحتياجات المحلية وتطوير 2023بنهاية 

 التدريب والتعلم عن طريق الشبكة وتدريب موظفي الدورات التدريبة. 

ستقوم جميع الدول بإصدار الجوازات القابلة للقراءة إلكترونيا فقط وفقًا لوثائق السفر القابلة  .10

حلول بللقراءة إلكترونيا فقط لمنظمة الطيران المدني الدولي وضمان وقف توزيع غير هذه الوثائق 

2017. 

ظمة التسجيل ستستمر جميع الدول في تحسين المصادر األساسية للبيانات الموثوق بها مثل أن .11

المدني والبيانات الضرورية وٕاجراءات توفير المعلومات عن وثائق السفر المسروقة والضائعة 

 . 2020لإلدماج في قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والضائعة بحلول نهاية 

وثائق السفر القابلة للقراءة إلكترونيا لالجئين  بإصدار% من الدول على األقل 50ستقوم  .12

 . 2020وجميع الدول بنهاية  2017ي الجنسية بنهاية وعديم

% على 70و  2017% من الدول على األقل إلى الدليل العام الرئيسي بنهاية 30ستنضم  .13

 . 2023وجميع الدول بنهاية  2020األقل بنهاية 

ستقوم جميع الدول بإدماج فقرة حول معلومات الركاب المتقدمة في تشريعاتها الوطنية المختلفة  .14

 .2020لتزام بالمعيار المعترف به دوليا لنقل هذه المعلومات ، بنهاية الل

وذلك  مخاطر األمنلتقييمات الستتخذ جميع الدول التدابير المناسبة لتنمية قدرتها على إجراء  .15

حماية الطيران المدني من أي سيناريو تهديد ممكن بما في ذلك المتفجرات التي يصنعها بغية 

 .  2023أنظمة الدفاع الجوى المحمولة   وغيرها بنهاية ويحملها األفراد و 

 



 
Appendix D 

MINISTERIAL MEETING ON AVIATION SECURITY AND FACILITATION IN AFRICA 

(WINDHOEK, NAMIBIA, 4 TO 8 APRIL 2016) 

  

FINAL LIST OF PARTICIPANTS  

 

NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

 
AFRICAN STATES  

1.  Angola Rui Carreira  
(Representing the Minister) 

Deputy Director of  National Institute of Civil 
Aviation  

2.  Silvestre  Guido Castelbranco Minister Counsellor 
Charge d’Affaires 

3.  Maria Van Dunem Second Secretary 
Angola Embassy 

4.  Francisco Cristovao Neto   
  
 

Chief Department Facilitation Division Director 
National Institute of Civil Aviation  

5.  Feliciana dos Santos Press Attache 
Angola Embassy 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

6.  Darciohucas  Press Attache Assistant 

7.  Benin Bertin IYANI BONIFACE 
 
(Representing the Minister) 

Directeur Général 
 Agence Nationale de l'Aviation Civile 
01 B.P. 305 
Route de l'Aéroport 
Cotonou, Bénin 

8.  Léandre OLIHIDE,  Directeur de la Sûreté et de la Facilitation 
ANAC Benin 01BP 305 
Cotonou Route Aéroport 

9.  Botswana Tshenolo Mabeo Minister 

10.  Neill Att 
 

Permanent Secretary 

11.  Geoffrey P. Moshabesha 
 
 
 

 

Chief Executive Officer 
Civil Aviation Authority of Botswana 
Plot 61920, Letsema Office Park Fairgrounds 
P.O. Box 250 
Gaborone, Botswana 

12.  Dimakatso Radimapo First Secretary Political  
Botswana High Commission  
Namibia 

13.  Moses B. Leselwa Aviation Security and Facilitation Oversight 
Gaborone, Botswana 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

14.  Jacob Thebenala Aviation Security 
Ministry of Transport and Communications 

15.  Burkina Faso Souleymane SOULAMA  
 
 
 

Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et 
de la Sécurité routière 
Ouagadougou 
Burkina Faso 

16.  Moumouni Dieguimde Representative of Burkina Faso on the Council of 
ICAO 
Suite 15.30 

17.  Abel Sawadogo 
 

Directeur Général de L’Agence Nationale de 
L’Aviation civile 
Direction Générale de l 
01 B.P. 1158 
Ouagadougou 01     
Burkina Faso 

18.  Salamato DOUMOUNIA Head of Security and Facilitation Service in 
ANAC-BF 

19.  Congo Serge Florent DZOTA  Directeur Général  de l’Agence 
Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) B.P. 128 
Brazzaville, République du Congo 

20.  William Linguissi Charge D’Affaires A.I 

21.  Louis Serge NANGHO Attaché à l'aviation civile et météorologie 
Civil Aviation and Meteorology Adviser 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

22.  Boris Romeo Makaya BATCHI Directeur du transport aérien 

Director Air Transport 
23.   Cote d’Ivoire Silue Sinaly Director  

Civil Aviation 
24.  KONDO John Akouba Rosalie Christelle Sous-Directeur du Contrôle de la Sûreté et de la 

Facilitation à l’ANAC 

25.  Democratic Republic of Congo Jean Tshiumba Mpunga 
 

(Representing the Minister) 

Autorité de l'Aviation Civile 
117, Bld du 30 Juin, Bld SCTP (ex ONATRA) 
Kinshasa/Gombe     
République démocratique du Congo 

26.  NSIYE IPAN N'SONDEY Directeur et Coordonnateur National de la 
Surveillance 
Autorité de l'Aviation Civile 
 

27.  Jean-Rick Biaya Kadiebwe Second Counsellor 

28.  J.C. Mbwankiem DRC, Embassy 

29.  Ernest Ilang’ikwa Bonkaniya Ministry of Transport 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

30.  Djibouti Abdoulrahman Hassan Ali Airport Security Manager 

31.  Egypt 
 

Sherif Fathy Minister of Civil Aviation 

32.  Ehab Amawy Undersecretary for Minister’s Technical Bureau 
Ministry of Civil Aviation of Egypt   

33.  Eslam Mohamed Security Guard 
Egyptian Government   

34.  Bassem Samy Under-Secretary for International and Internal 
Affairs 

35.  Mahmoud Mohamed Ali Ahmed Head of Aviation Security  
Egypt Civil Aviation Authority 
Egypt 

36.  Medhat Ismail Desouk General Manager for Aviation Security 

37.  Eritrea Saleh Omar Abdu Ambassador of State of Eritrea to South Africa and 
Countries of Southern Region 

38.  Gabon Oyane Obame Rosine Chef Service Surete 
Haute Autorite 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

39.  Soungou Romuald Directeur de la Surete/Facilitation 
ANAC Gabon 

40.  Ghana Joyce Bawa Mogtari Deputy Minister of Transport 

41.  Theophilus Tawiah Ghana Civil Aviation Authority 
Ghana 

42.  Hugh - Tamakloe Ellis Director, Ministry of Transport 
 

43.  Abdulai Alhassan   Deputy Director - General (F&A)  
Ghana Civil Aviation Authority 

44.  Kennedy Agyapong Affum 
 

AVSEC Operations Manager 

45.  Kenya Iya Jillo Gababo 
 

Manager  
Kenya Civil Aviation Authority  
P.O. Box 30163 
00100 Nairobi, Kenya 

46.  Tom Adala Head Strategy & Research  
National Counter Terrorism Centre 
(NCTC) 

47.  Gerald Mongare Atunga Head of Department Communication & Media 
Aviation Security & Certification 
National Counter Terrorism Centre 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

(NCTC) 

48.  Lesotho Tsoeu Phineas Mokeretla Honourable Minister 

49.  Malerato Mary Khoeli Principal Secretary 

50.  Letsoaka H. Sekonyela Airport General Manager 
Department of Civil Aviation  
P.O. Box 629 
Maseru, Lesotho 

51.  Masechaba G. Mohapi Chief Airport Security Officer 
Department of Civil Aviation 
P.O. Box 629 
Maseru, Lesotho 

52.  Libya Mohamed S. Sayeh Eltayf Representative of Libya on the Council of ICAO 
Suite 16.47 

53.  Otman Salem Charge d’affaires of the Libyan Embassy in 
Namibia 

54.  Madagascar Aubrey REDIA Secrétaire Général de l'Aviation Civile de 
Madagascar et représentant de Monsieur le Ministre 
du Tourisme, des Transports et de la Météorologie 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

55.  Alice Ravaoarisao Inspecteur Auditeur national en Sûreté 

56.  Malawi Ellen Liganga Director of Airports Police Security 

57.  McDennis Mulula Operations Office 
KIA Police 

58.  Mali Salif Diallo  Director General 
Mali – ANAC 

59.  Mozambique Joao Martins de Abreu Chairman and Chief Executive Officer 
Institute for Civil Aviation of Mozambique 
Alameda do Aeroporto 
P.O. Box 227, Maputo, Mozambique 

60.  Manuela Rebelo Vice Minister of Transportation  

61.  Faisal Omar Remane AVSEC Inspector 

62.  Avelino Carlos dos Santos Chiche 
 
 

Director for Security of Transport Ministry of 
Transport & Comminication  
MTC Av Marteres de Inhaminga 
Maputo, Mozambique 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

63.  Carlos Alfredo Nuvunga TALSEC National Coordinator 
Maputo 
Mozambique 
 

64.  Namibia Alpheus G !Nasureb Minister of Works and Transport  
 

65.  Pendukeni Iivulu Ithana Minister of Home Affairs 

66.  Angeline Simana Paulo Director 
Directorate of Civil Aviation 
Ministry of Works and Transport  
Adolf Hertzog Street 
Private Bag 12003 
Ausspannplatz, Windhoek, Namibia 

67.  M.N. Hitenanye  

68.  Ndjibuh Commandant AF School 

69.  Wendy Mueller Chief, AVSEC Security Inspector 
Directorate of Civil Aviation 
Adolf Hertzog Street 
Private Bag 12003 
Ausspannplatz, Windhoek, Namibia 

70.  David Nanyemba  

71.  A. Gairiseb Aviation Security Inspector 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

72.  Peterson Tjitemisa   

73.  E. Murangi  

74.  Ndjibu Commandant AF School 
75.  Tel Kallawi Namibia Airports Company (NAC) 

76.  Garden Elliot National Senior Legal Office 
DCA, Namibia 

77.  Dennis Gaingeb  

78.  Herman Uushona  Namibia - INTERPOL 

79.  Martin Shilongo  Deputy Director - DAAI 

80.  Lumbololo Cosmos  
81.  Amadhila Petrus  

82.  Ndjene PIC  

83.  C. Gundu  

84.  Tobias Gunzel  

85.  Reinhard Haoseb  

86.  N.J. Tjiriange  

87.  Eddie K. Haiduwa  

88.  Laina Ndafapawa Andreas  
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

89.  Tobias Gunzer  

90.   Director of Aircraft Accident Investigation 

91.   Deputy Director – AAI 

92.  Oskar V. Plichta Ministry of Aircraft Accident Investigation 
DAAI 

93.  Thomas Hipondoka Herman Aircraft Accident Investigator 
DAAI 

94.  Julian Gouws  

95.  Louise Stols Project Coordinator  
Projet NAM14801 

96.  Kristina L. Dores Chief AGA 
Namibia 

97.  C.T. Seinelo  

98.  T.H. Herman  

99.  H. Hamunyela  

100.  Else Ndapandula Chen  

101.  Morenas Margaux (Intern) EU Delegation to Namibia 

102.  Hafeni Mweshikwa Namibia Aircraft Accident Investigation 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

103.  K. Makuni Director Quality Assurance - GATS 

104.  Hellen Kapiya Air Namibia 

105.  Niger Seydou Yaye Amadou Directeur General  de l’Agence Nationale de 
l’Aviation Civile  (ANAC) Niger 
B.P. 727 
Niamey, Niger 
(Representing the Minister) 

106.  Nagassou Mouniratou Issoufou Chef de Departement Sûreté et Facilitation de 
l’Aviation Civile de l’ANAC Niger 

107.  Nigeria Hadi Sirika Minister 

108.  Martins Emeka Nwafor Representative of Nigeria on the Council of ICAO 
Suite 14.70 

109.  H. Musa 
 
 

Director, Air Transport Management  
Federal Ministry of Transportation (Aviation) 
 

110.  Muhtar Usman Director General 
Nigerian Civil Aviation Authority 

111.  T. Alkali Director 
Safety & Tech Policy 
Ministry of Transportation (Aviation) 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

112. r Rotimi Arogunjo Nigeria Civil Aviation Authority  
House Murtala Muhammed  
Ikeja, Lagos 

113.  Peter Amasa Nigeria Civil Aviation Authority  
House Murtala Muhammed  
Ikeja, Lagos 

114.  Maryam Ismail Special Assistant (Admin)  
Minister 

115.  Rwanda Desire Gumira Chief of AVSEC 

116.  Senegal Adama Niang Director of Security and Facilitation 

117.  Seychelles Gilbert Faure 
  

Chief Executive Officer 
Seychelles Civil Aviation Authority 
Victoria, Mahe, Seychelles 

118.  Barbara Seuffe AVSEC Training Manager 
Seychelles Civil Aviation Authority 
Victoria, Mahe, Seychelles 

119.  Sierra Leone Leonard Balogun Koroma Minister of Transport & Aviation 
7th Floor Youyi Building, Brookfields 
FREETOWN, 
Sierra Leone 

120.  V.E.O Spaine Chairman, Board of Directors 
Sierra Leone Civil Aviation Authority 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

121.  Abu Bakarr Kamara Director General  
Sierra Leone Civil Aviation Authority 

122.  Somalia Ali Ahmed Jama Minister of Transport and Civil Aviation 
 

123.  Osman Burale Chief Aviation Security 

124.  South Africa Dipuo Elizabeth Peters Minister of Transport  
159 Struben Street 
Forum Building 
Private Bag X193, Pretoria 00101 
Pretoria 0001, South Africa    

125.  Mankopane Daniel Tshepo Peege Representative of South Africa on the Council of 
ICAO 
Suite 10.20 

126.  Poppy Khoza Director of Civil Aviation 

127.  Luvuyo Gqeke Executive: Aviation Security 

128.  Kgakgamatso Motebe PA to the Minister 

129.  Lumka Lubisi Department of Transport South Africa  

130.  Levers Mabaso Acting Chief Director 
Aviation Safety and Security 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

131.  Lucky T. Mathebula  

132.  Sudan General Yousif Ibrahim Ahmed Omer Deputy Director General 

133.  Kamil Mahmoud Mohamed Ali AVSEC Director 

134.  Sami Mohamed Eamin Ahmed AT – FAL – Head Section 

135.  Swaziland Lindiwe T. Dlamini  
 

Minister for Public Works and Transport 
P.O. Box 58 
Mbabane, Swaziland 

136.  Douglas Litchfield  Chief Transportation Coordinator 
Ministry of Public Works and Transport 
P.O. Box 58 
Mbabane, Swaziland 

137.  Jabulani Magagula 
 

Head AVSEC  
Matsapha Airport 
P. O. Box D361, The Gables, H126 
SWAZILAND   

138.  Tanzania Rapahel Wambura Bokango Representative of the United Republic of Tanzania 
on the Council of ICAO 
Suite 15.50 

139.  Togo Komi Peguedou Chief of Regulation and AVSEC Training Service 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

140.  Uganda 
 

Stephen Chemoiko Chebrot Minister of State Transport 

141.  John Wycliffe Kabbs Twijuke Representative of Uganda to ICAO 
Chairperson of the  AFI SECFAL 

142.  Mpango Kakuba  Deputy Managing Director 
Civil Aviation Authority 
P.O. Box 5536 
Kampala, Uganda 

143.  Jane Nakimu Principal Aviation  
Security Inspector  
CAA Uganda  

144.  Zambia James Kapyanga Honourable Minister 

145.  Gabriel Lesa Director General 
Civil Aviation Authority  
Block 26A Independence Avenue 
P.O. Box 50137 
Lusaka, Zambia 

146.  Davison Banda National Aviation Security Committee 

147.  David Kalindi Senior AVSEC Inspector  
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

148.  Hamoonga Bweembelo Chief Security Officer 
Zambia Airports Operations Corporation Ltd 

149.  Stephen Mbewe Director Planning & Monitoring 

150.    

151.  Robinson Misitala Managing Director 

152.  K. Ngombo Zambia High Commission 

153.  B. N. Kayelu Zambia High Commission 

154.  Zimbabwe 
 

Eng. M. Madanha Deputy Minister 

155.  Rofina Chikava Ambassador 

156.  D. Matemba  

157.  Norman Sanyanga Head, Aviation Security 
Civil Aviation Authority 
Harare Airport 

158.  Sylvia Ngandu Principal Air Transport Officer 
Ministry of Transport 
P O Box 595 
Causeway, Harare, Zimbabwe 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

 
OTHER STATES 

159.  China Tao Ma Permanent Representative of China to ICAO 
Council 
 

160.  France Charles Yvinec CRASAC French Embassy 
Dakar, Senegal 

161.  Indonesia  Pramudya Sulaksono 
 

Counsellor 
Embassy – Indonesia 

162.  Miranto Suwahoi Embassy – Indonesia 

163.  Saudi Arabia Saud Hashem Director 
International Corporation 

164.  Malaysia Firdaushakim Akhimullah Deputy Head of Mission 
High Commission of Malayasia 

165.  Venezuela A. Aluvilu Emabassy of Venezuela 

166.  United Arab Emirates Aysha Alhameli 
 

Permanent Representative to ICAO Council 

167.  United Kingdom Kashif Chaudry  UK Department for Transport Aviation Security  

168.  United States Michael Lawson Council Representative of the US Mission on the 
ICAO Council 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

169.  Robert Ventu Regional Director 
Africa, Middle East 

170.  Gary Pleus  TSA Attache in West Africa (Dakar) 

171.  Gary Seffel TSA Attaché in Nairobi 
 

172.  Lauren Beyer TSA, Europe/Africa/Middle East Bureau Chief  

173.  Chris Hadinger TSA, Southern Africa 

 
 ORGANIZATIONS 

 
174.  AFCAC  

(African Civil Aviation 
Commission) 

Hany Y. Eladawy 
  

President of AFCAC 
Egyptian Civil Aviation Authority 
Ministry of Civil Aviation of Egypt  
 

175.  Iyabo O. Sosina  
  

Secretary General 
African Civil Aviation Commission  
Route de l’aéroport Leopold Sedar Senghor 
B.P: 8898 Dakar, Sénégal 

176.  Tefera Mekonnen Tefera Director of Air Transport 
African Civil Aviation Commission  
Route de l’aéroport Leopold Sedar Senghor, B.P: 
8898,  Dakar, Sénégal 

177.  Yvonne Mokgako Security Expert 
African Civil Aviation Commission  
Route de l’aéroport Leopold Sedar Senghor 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

B.P: 8898 Dakar, Sénégal 

178.  Aminata A. Aluede Secretary 
African Civil Aviation Commission  
Route de l’aéroport Leopold Sedar Senghor 
B.P: 8898 Dakar, Sénégal 

179.  Mohamed Wade IT Manager 
African Civil Aviation Commission  
Route de l’aéroport Leopold Sedar Senghor, B.P: 
8898,  Dakar, Sénégal 

180.  AFRAA  
(African Airlines Association) 

Elijah Chingosho Secretary General 
African Airlines Association (AFRAA) 
Nairobi, Kenya 
 

181.  AU (African Union) David Kajange Head of Transport and Tourism Division 
Infrastructure and Energy Department  African 
Union Commission 
Addis Ababa, Ethiopia 

182.  Maurice Niaty-Mouamba Transport Consultant 
Infrastructure and Energy Department  African 
Union Commission 
Addis Ababa, Ethiopia 
 

183.  CASSOA 
(East African Community Civil 
Aviation Safety and Security 
Oversight Agency) 

Robert Nviiri Executive Director 
EAC CASSOA 
Plot 41-43 Circular Road 
P.O. Box 873 
Entebbe, Uganda 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

184.  ECAC  
(European Civil Aviation 
Conference) 

Salvatore Sciacchitano 
 

Executive Secretary 
European Civil Aviation Conference 
3, villa Emile Bergerat 
92522 Neuilly sur Seine Cedex 
France 

185.  EU 
(European Union)  

 

Michaela Strohsschneider Commissioner for Transport 
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
B-1049 Brussels 
Belgium 

186.  IATA 
(International Air Transport 
Association)  

Tanja Grobotek Regional Director Africa & Middle East  

187.  Sidy Gueye  Regional Director - Africa 
Airport, Passenger, Cargo and Security  
International Air Transport Association 
Lenana Towers 
Ninth floor, Lenana Road 
Nairobi, Kenya 

188.  INTERPOL 
(International Criminal Police 
Organization) 

Francis Rwego Assistant Director 
NCB Regional Police Services 
 
INTERPOL Regional Bureau, Nairobi 
P.O. Box 42997 (00100) 
Nairobi – Kenya 

189.  International Organisation for 
Migration (IOM) 

Yitna G. Yitna 
 

IOM Regional Office for Southern Africa  
Cr Arcadia & Festival St 
Hatfield, Pretoria, South Africa 
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NO. COUNTRY/ 
ORGANIZATION 

NAME ADDRESS 
 

190.  United Nations - UNCTED Weixiong Chen 
 

Deputy Executive Director of the UN Counter-
Terrorism Executive Directorate  

191.  World Customs Organization 
(WCO) 

Sergio Mujica Deputy Secretary General 
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INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION - DELEGATION 

 
NO. NAME DESIGNATION 

 
192.  Olumuyiwa Benard Aliu President of the Council 

 
193.  Djibo, Boubacar  Director, Air Transport Bureau (D/ATB) 

 
194.  Barry Kashambo ICAO Regional Director (ESAF)  

 
195.  Mam Sait Jallow Regional Director (WACAF) 

 
196.  Mohamed Rahma Regional Director (Middle East) 

 
197.  Prosper Zo’o Minto’o Deputy Regional Director (ESAF) 

 
198.  Juan Lamosa Chief, Implementation Support and 

Development – Security (ISD-SEC) (ICAO 
HQs) 

199.  Christiane Dermarkar Programme Officer, Public Key Directory 
(ICAO HQs) 
 

200.  Frank Durinckx  
 

201.  Alassane Dolo Regional Officer, Aviation Security & 
Facilitation (WACAF) 
 

202.  Justus Nyunja Regional Officer, Aviation Security & 
Facilitation (ESAF)  
 

203.  Adiron Alberto Regional Officer, Technical Assistance & Air 
Transport  (ESAF) 
 

204.  Fatou Thioune Sarr Administrative Officer (WACAF) 
 

205.  Mildred Owiti Team Assistant,  Aeronautical Meteorology, 
Aviation Security  & Facilitation (ESAF) 
 

206.  Catherine Nyagah Team Assistant, Air Traffic Management, Search 
and Rescue & Flight Operations (ESAF) 

 
 

 
Interpreters / Translators 
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207.  Alfred Detchou,  Deputy Director, Languages and Publications 
 

208.  Ahmed El  Sehemawi Chief Arabic  Translation Section   
 

209.  Hasson Ramouk Language Officer – Interpretation (AR) 
 

210.  Mohamed Abddelrahman Ali Khalifa  

211.  Jennifer Clare Fritz Language Officer – Interpretation (EN) 
 

212.  Gaston Jordan Language Officer – Interpretation (FR) 
 

 
Freelance Interpreters 

 
213.  Chantal Marriotte Interpreters 

 
214.  Maria Texeira Interpreters 

 
215.  Margaret Rumpf Interpreters 

 
216.  Zeferino Fanequico Interpreters 

 
217.  Abdelatif Jouibli Interpreters 

 
218.  Mahmud Eshtiwi Interpreters 

Libyan Embassy 
8 Conrad Rust Street.whk 
P.O. Box 124 

219.  Rami Kaal Interpreters 

Libyan Embassy 
8 Conrad Rust Street.whk 
P.O. Box 124 

220.  Ali Asaadi  Interpreters 

Libyan Embassy 
8 Conrad Rust Street.whk 
P.O. Box 124 
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