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مقدمة:
 .1عقدت الدورة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوز ارء النقل يومي  10و  11أبريل 2014
في مالبو ،بجميورية غينيا االستوائية ،تحت شعار" :التسريع بتقديم برنامج النقل لتسييل
النمو االقتصادي في أفريقيا" .سبق المؤتمر ،اجتماع تحضيري لمخبراء من  9-7أبريل
 .2014وقد عقد المؤتمر ألول مرة باعتباره المجنة الفرعية لمجنة الفنية المتخصصة
الرابعة لمنقل والبنية التحتية العابرة لمقارات واألقاليم ،والطاقة ،والسياحة.
 .2حضر االجتماع وزراء النقل وخبراء من ثالثين دولة عضوا في االتحاد األفريقي فضال
عن ممثمي المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،والمؤسسات المتخصصة والمنظمات
الشريكة.
 .3انتخبت ىيئة المكتب الجديدة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل لوالية مدتيا سنتان
( ،)2016-2014لتحل محل الييئة السالفة التي كانت واليتيا من .2013-2011
وتتكون ىيئة المكتب الجديدة التي أشرفت عمى مداوالت الدورة الثالثة لممؤتمر في لواندا،
من:
الرئيس  :غينيا االستوائية (أفريقيا الوسطى)
النائب األول لمرئيس :السودان (شرق أفريقيا)
النائب الثاني لمرئيس :غينيا (غرب أفريقيا)
النائب الثالث لمرئيس :ناميبيا (وسط أفريقيا)
المقرر :تونس (شمال أفريقيا)
البنود الرئيسية لجدول األعمال:

 .4فيما يمي البنود الرئيسية لجدول أعمال المؤتمر:
 -1التقرير المرحمي عن تنفيذ خطط عمل االتحاد األفريقي لقطاعات النقل الفرعية
(الجوية ،والبحرية ،والسكك الحديدية والطرق)؛
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 -2حالة تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
 -3استراتيجية تنمية قطاع النقل في سياق أجندة أفريقيا 2063؛
 -4دراسة واعتماد االتفاق الحكومي الدولي حول معايير وقواعد الطرق ،لمطرق األفريقية
السريعة العابرة ؛
 -5بحث واعتماد الميثاق األفريقي لسالمة الطرق؛
 -6دراسة واعتماد رؤية  2040تنشيط السكك الحديدية في أفريقيا؛
 -7وبحث واعتماد الصكوك التنظيمية لتنفيذ مقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق
النقل الجوي في أفريقيا.
 -8تنفيذ برنامج عمل ألماتي بشأن تسييل النقل؛
 -9تحديد أىداف ومؤشرات النقل الحاسمة لتحقيق أىداف األمم المتحدة اإلنمائية
المستدامة لما بعد .2015

النتائج:

 .5بعد مداوالت مكثفة خالل اجتماع المؤتمر عمى مستوى كل من الخبراء والوزراء ،قرر
الوزراء اعتماد ما يمي:
 -1إعالن مالبو حول تنمية قطاع النقل في أفريقيا؛
 -2خطط عمل االتحاد األفريقي المستكممة بشأن النقل الجوي ،والبحري والنقل البري
والنقل بالسكك الحديدية؛
 -3االتفاق الحكومي الدولي حول معايير وقواعد الطرق لشبكة الطرق األفريقية السريعة
العابرة ؛
 -4الميثاق األفريقي لسالمة الطرق؛
 -5رؤية  2040لتنشيط السكك الحديدية في أفريقيا؛
 -6وأىداف واستراتيجيات أجندة أفريقيا  2063بشأن قطاع النقل.
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 .6كما قرر الوزراء أيضا دعوة مفوضية االتحاد األفريقي إلى:
 )1إنشاء فريق عمل مكون من خبراء أصحاب المصمحة األفريقيين الرئيسيين في النقل
الجوي (مفوضية االتحاد ،والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،اتحاد شركات الطيران
األفريقية ،البنك األفريقي لمتنمية ،المجنة االقتصادية ألفريقيا والمجنة األفريقية لمطيران
المدني) لمراجعة وتنقيح الوثائق التنظيمية لتنفيذ مقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق
النقل الجوي في أفريقيا وذلك وفقا لمتعميقات الجوىرية لوفود الدول األعضاء خالل
المؤتمر.
 )2تشكيل مجموعة عمل لتحديد أىداف ومؤشرات النقل الحاسمة لتحقيق أىداف األمم
المتحدة اإلنمائية المستدامة ،والتي ستنبثق عن األىداف اإلنمائية لأللفية لما بعد
.2015
 )3وضع استراتيجية نقل طويمة األمد لمقارة في إطار أجندة أفريقيا .2063
الخاتمة:

 .7يرجي من المجمس التنفيذي اإلحاطة عمما بتقرير الدورة العادية الثالثة لمؤتمر االتحاد
األفريقي لوزراء النقل واعتماده إلى جانب نتائجو الرئيسية عمى النحو الذي اعتمده وزراء
القطاع خالل المؤتمر .كما يرجي من المجمس التنفيذي أيضا اعتماد مشروع المقرر
المرفق طيو من أجل تفعيل نتائج مؤتمر الوزراء.
-
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تقرير االجتماع الوزاري
أوال:

مقدمة:

 .1عقد مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل في مركز مرتمرات سيوداد دي سيبوبو في مالبو ،جميورية

غينيا االستوائية في  13أبريل  2014تحت موضوع" :تعجيل تنفيذ برامج النقل من أجل تسييل

المؤتمر اجتماع تحضيري لمخبراء والذي عقد من  7إلى
النمو االقتصادي في أفريقيا" .وقد سبق
َ
 9أبريل  2014في نفس المكان.
ثانيا :الحضور
 .2شاركت الدول األعضاء التالية في االجتماع :أنجوال ،الجزائر ،بوروندي ،بوركينا فاسو ،الكاميرون،
الرأس األخضر ،تشاد ،الكونغو ،جميورية الكونغو الديمقراطية ،إثيوبيا ،الجابون ،غانا ،جامبيا،
غينيا االستوائية ،غينيا ،ليسوتو ،مالي ،مدغشقر ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيجيريا ،ساو تومي

وبرنسيبي ،السنغال ،سيشل ،سوازيالند ،سيراليون ،السودان ،تونس ،أوغندا وزيمبابوي.

 .3حضر االجتماع أيضا المجموعات االقتصادية اإلقميمية التالية :المجموعة االقتصادية لدول وسط
أفريقيا والمجموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.
 .4شاركت المنظمات القارية والدولية التالية أيضا في االجتماع :لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا،
والبنك األفريقي لمتنمية ،ومكتب ممثل األمم المتحدة السامي ألقل البمدان نموا والبمدان النامية غير

الساحمية والبمدان النامية الجزرية الصغيرة ،والمجنة األفريقية لمطيران المدني (أفكاك) ،ومنظمة
الطيران المدني الدولي ،واتحاد مجالس الشاحنين األفريقيين ،والمنظمة البحرية الدولية ،وبرنامج

سياسة النقل في أفريقيا جنوب الصحراء ،واالتحاد األوروبي ،واالتحاد الدولي لمنقل العام ،ومذكرة

تفاىم أبوجا بشأن رقابة دول الموانئ في إقميمي غرب ووسط أفرييا ،والمنظمة األفريقية لسالمة

النقل البري ،ورابطة شركات الطيران األفريقية ،واالتحاد الدولي لمنقل البري.
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ثالثا :مراسم االفتتاح
 .5تم إلقاء الكممات التالية خالل مراسم االفتتاح:
كممة معالي السيد فرانسيسكو امبا أولو باهاموندي ،وزير النقل والتكنولوجيا والبريد
واالتصاالت لجمهورية غينيا االستوائية
 .6قدم معالي السيد فرانسيسكو امبا أولو باىاموندي ،وزير النقل والتكنولوجيا والبريد واالتصاالت
لجميورية غينيا االستوائية كممة ترحيبية مؤكداً أن جميورية غينيا االستوائية تقاسم الرؤية األفريقية

في قطاع النقل .وأشار أن البالد قدمت أيضاً مساىمات كبيرة لتحقيق التطور الحالي لصناعة
النقل ألفريقيا.

 .7وفي ىذا الصدد ،ذكر من بين جممة أمور أخرى ،إنشاء وتفعيل الخطوط الجوية الوطنية وىي شركة
سيبا لمخطوط الجوية القارية المشتركة والتطور الممحوظ في مجال البنية التحتية لمنقل في البالد

من قبيل الطرق والموانئ والمطارات.

كممة معالي السيد أوجستو دا سمفا توماس ،وزير النقل لجمهورية أنجوال ،الرئيس المنتهية

واليته لهيئة مكتب مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل

 .8بدأ معالي السيد أوجستو دا سمفا توماس ،وزير النقل لجميورية أنجوال ،الرئيس المنتيية واليتو لمؤتمر
االتحاد األفريقي لوزراء النقل باإلعراب عن شكره لشعب وحكومة جميورية غينيا االستوائية لنجاح

تنظيم المؤتمر ولمضيافة الحارة المقدمة لوفده وغيرىم.
 .9أشار إلى أن ىيئة المكتب المنتيية واليتيا لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل تنيي واليتيا بإحراز
بعض اإلنجازات .وبجيود كافة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،تم إنجاز ميام كثيرة محددة

في خطط عمل مختمف القطاعات الفرعية .وفي حين سمط الضوء عمى أن تفاصيل ىذه
اإلنجازات سوف يتم تقديميا بالتفصيل في تقرير ىيئة المكتب التي ترأسيا منذ نوفمبر ،2011

فقد أقر بأنو ال يزال ىناك طريق طويل لموفاء باليدف النيائي والذي يتمثل في الترابط التكاممي

لجميع مدن القارة.
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.10

وأضاف أن التكامل المادي لمدول األفريقية وشعوبيا ليس ميمة سيمة .إن المناطق الجغرافية
المترامية مع أنواع من العوامل التاريخية والمسائل األخرى من األبعاد السياسية واالجتماعية ليا

أثر كبير عمى تنمية القارة.
.11

واختتم بتينئة القارة بانتخاب ابن أفريقيا الدكتور برنارد أليو ،مواطن جميورية نيجيريا االتحادية،

بنجاح رئيساً لمجمس منظمة الطيران المدني الدولي ،والذي يعتبر األفريقي األول خالل سبعين

عاماً منذ إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي.

كممة الدكتورة إلهام محمد أحمد إبراهيم ،مفوضة البنية التحتية والطاقة لمفوضية االتحاد

األفريقي
.12

رحبت الدكتورة إليام محمد أحمد إبراىيم ،مفوضة البنية التحتية والطاقة لمفوضية االتحاد األفريقي

بالوزراء وجميع الوفود إلى الدورة الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل .وشكرت حكومة

جميورية غينيا االستوائية عمى قبوليا استضافة المؤتمر وأقرت بالدعم الخاص الذي قدمو معالي
السيد فرانسيسكو امبا أولو باهاموندي ،وزير الدولة لمنقل والتكنولوجيا واالتصاالت ،والسفير

سيمون أويونو أيسونو أنجوي ،مندوب جميورية غينيا االستوائية في إثيوبيا في تنظيم المؤتمر.
.13

فصل المفوض بإيجاز اإلنجازات اليامة المحرزة في تنفيذ خطط عمل النقل منذ انعقاد الدورة

األخيرة في نوفمبر  .2011وأشارت إلى أن بعض األطر االستراتيجية المستكممة والتي كان ينبغي

تقديميا إلى الوزراء لبحثيا واعتمادىا عمى النحو المشار إليو في جدول أعمال المؤتمر .وفي ىذا

الصدد ،تعرب عن امتنانيا لييئة مكتب المؤتمر المنتيية واليتيا تحت رئاسة معالي السيد أوجستو
دا سمفا توماس ،وزير النقل لجميورية أنجوال لمتوجيو القيم والدعم المقدم إلى المفوضية.

.14

عالوة عمى ذلك ،أفادت المفوضة الوزراء بشأن بعض التطورات اليامة التي كانت جارية في
المفوضية بما في ذلك إعداد األجندة األفريقية  2063وتفعيل المجان الفنية المتخصصة والتي
تحل محل المؤتمرات الو ازرية .وفي ىذا السياق ،أفادت أن الدورة الثالثة لممؤتمر تعقد كمجنة فرعية

لمجنة الفنية المتخصصة رقم  4المعنية بالنقل والبنى التحتية العابرة لمقارة واألقاليمية ،والطاقة

والسياحة .وذكرت أيضاً أن المؤتمر سوف يحدد مساىمة قطاع النقل في أجندة .2063
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كممة الدكتور أولوموييوا برنارد أليو ،رئيس مجمس منظمة الطيران المدني الدولي
.15

شكر الدكتور أولوموييوا برنارد أليو ،رئيس مجمس منظمة الطيران المدني الدولي ،حكومةَ غينيا

االستوائية ومفوضية االتحاد األفريقي لدعوتيما لو إلى المؤتمر واعطائو الفرصة لتسميط الضوء
عمى أولويات منظمة الطيران المدني الدولي لمطيران العالمي واألفريقي .وفي ذلك الصدد ،قدم

الدكتور أليو توقعات قطاع الطيران مشي اًر إلى أىميتو المتنامية في التنمية االجتماعية واالقتصادية

لمبمدان .وحدد تركيز منظمة الطيران المدني الدولي عمى سالمة وأمن الطيران وحماية البيئة.
.16

ووصوالً لتمك الغاية ،ذكر الدكتور أليو مختمف البرامج والمرافق التي تدعميا منظمة الطيران
المدني الدولي لتعزيز سالمة وأمن الطيران وحماية البيئة في الدول .وىذه تشمل خطة سالمة

الطيران العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ،وخطة المالحة الجوية العالمية لمنظمة الطيران
المدني الدولي وخطة التنفيذ اإلقميمية الشاممة لمنظمة الطيران المدني الدولي لخطة سالمة الطيران

في أفريقيا .وأخي اًر ،أكد رئيس مجمس منظمة الطيران المدني الدولي عمى حاجة الدول األفريقية
إلى ضمان فع الية تنفيذ معايير منظمة الطيران المدني الدولي باستمرار وأوصى بممارسات من
أجل تسييل المشاركة العادلة لمدول األفريقية في منظومة النقل الجوي العالمية وتيسير االزدىار

االجتماعي واالقتصادي في القارة.
كممة السيد جان-بيير لوبينو ،المدير العام لالتحاد الدولي لمسكك الحديدية
.17

شكر السيد جان-بيير لوبينو ،المدير العام لالتحاد الدولي لمسكك الحديدية وزراء النقل األفريقيين

إلتاحتيم لو الفرصة لتقديم رؤية  2040لتفعيل النقل بالسكك الحديدية في أفريقيا كنتيجة ممموسة
لمتعاون بين االتحاد الدولي لمسك الحديدية واالتحاد األفريقي .واستحضر أن الرؤية تستند إلى
إعالن ب ارزافيل لالتحاد األفريقي والذي يؤكد أن السكك الحديدية ىي العمود الفقري لشبكة النقل

القارية.

 .18وقال السيد لوبينو أن ثمة حاجة إذن إلى تزويد أفريقيا بنظام لمسكك الحديدية موثوق وآمن
وفعال من حيث التكاليف ومستدام بيئياً وقادر عمى تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية
والتكامل اإلقميمي ، ،بالتكامل مع وسائل النقل األخرى ،وكذلك تعزيز القدرة التنافسية لمقارة
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عالمياً .وبين تركيز الرؤية وأشاد بمشاريع السكك الحديدية الممموسة الجارية في القارة والتي

تعتبر داللة واضحة أن القارة لم يعد يراد ليا التخمف في وسيمة النقل اليامة ىذه.

الكممة االفتتاحية لسعادة السيد فينسنتي إيهاتي تومي ،رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون
اإلدارية
.19

اسم افتتاح
ترأس سعادة السيدة فينسنتي إيياتي تومي ،رئيس وزراء جميورية غينيا االستوائية مر َ
الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء النقل األفريقيين ممثالً حكومة ورئيس جميورية غينيا االستوائية ،فخامة

.20

ذكر سعادة السيد فينسنتي ،خالل مراسم االفتتاح ،المشاركين بأن اليدف من المؤتمر يتمثل في

السيد تيودورو أوبيانج انجويما امباسوجو.

التعجيل بتنفيذ برامج النقل عمى نطاق القارة والتي ترمي إلى تعزيز النمو االقتصادي ألفريقيا.
عالوة عمى ذلك ،أكد رئيس الوزراء عمى األثر اإليجابي لتنفيذ الخطط االستراتيجية لالتحاد

األفريقي وكذلك التحسن التدريجي لسياسات النقل األفريقية وتطورات البنية التحتية لمنقل في القارة.
المسائل اإلجرائية
 -1عرض تقرير هيئة المكتب المنتهية واليتها
.21

قدم رئيس ىيئة المكتب المنتيية واليتيا لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل تقريره عن األنشطة
التي تمت تحت واليتيا منذ انتخابيا في لواندا ،أنجوال في نوفمبر  .2011اجتمعت ىيئة المكتب

مرتين خالل مدة واليتيا .عقد االجتماع األول في  20يوليو  2012إلى جانب المؤتمر الوزاري
حول أمن الطيران في أفريقيا ،أبوجا ،نيجيريا في الفترة من  16إلى  20يوليو  .2012عقد

االجتماع الثاني في  23يوليو  2013في لواندا ،أنجوال .خالل االجتماعات ،استعرضت ىيئة
المكتب تنفيذ خطط العمل القارية في مختمف القطاعات الفرعية لمنقل وكذلك التحضيرات لمدورة

الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل.
.22

كانت تشكيمة ىيئة المكتب كما يمي:
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.23

الرئيس

:

أنجوال (الجنوب األفريقي)

النائب األول لمرئيس

:

تنزانيا (شرق أفريقيا)

النائب الثاني لمرئيس

:

غانا (غرب أفريقيا)

النائب الثالث لمرئيس

:

الكاميرون (وسط أفريقيا)

المقرر

:

مصر (شمال أفريقيا)

قدم تقرير ىيئة المكتب تفصيالً شامالً لألنشطة التي أشرفت عمى إعدادىا وتنفيذىا .وفي ىذا
الصدد ،ترأست ىيئة المكتب بعض اإلنجازات الرئيسية في قطاع النقل .اتسمت فترتيا بصفة

خاصة بالنتائج الممموسة التالية:

 -1اعتماد برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بحمول قمة االتحاد األفريقي في يناير 2012؛
 -2اعتماد سياسة الطيران المدني األفريقية (أفكاب)؛
 -3استكمال االتفاقية الحكومية المشتركة بشأن معايير وقواعد شبكة الطرق الرئيسية العابرة
ألفريقيا؛
 -4استكمال الميثاق األفريقي لسالمة النقل البري؛
 -5استكمال رؤية  2040لتطوير السكك الحديدية في أفريقيا؛
 -6استكمال الصكوك المؤسسية والقانونية والتنظيمية لتنفيذ مقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق
النقل الجوي؛
 -7واكمال دراسات جدوى تمييدية لمحمقات المفقودة عمى عدد من ممرات النقل الرئيسية بما في
ذلك:
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 دراسة حول السكة الحديدية لكوتونو-نيامي-واجادوجو-أبيدجان ،مع نقطة اتصال في
أسانجو إلى مالي .دراسة لبناء الجسر عمى نير جامبيا؛
 دراسة جدوى حول القسم الغربي لمطريق الرئيسي العابر ألفريقيا  ،9الطريق الرئيسي
لبي ار-لوبيتو؛

 دراسة جدوى حول األقسام المختارة عند جسر ب ارزافيل-كنشاسا والخيا ارت االستراتيجية
لموانئ بانانا وبوانت-نوار في أفريقيا الوسطى؛

 دراسة جدوى تمييدية لمحمقات المفقودة لممر نقل داكار-انجمينا-جيبوتي؛
 ودراسة جدوى تمييدية لمحمقات المفقودة لممر نقل جيبوتي-ليبرفيل.
.24

أورد تقرير ىيئة المكتب أيضاً مختمف التحديات التي تواجييا مفوضية االتحاد األفريقي والعناصر
الفاعمة الرئيسية األخرى في قطاع النقل في سبيل تنفيذ خطط عمل االتحاد األفريقي في قطاع

النقل .وتشمل ما يمي:

 -1عدم كفاية الموارد لألنشطة اإلنمائية؛
 -2عدم كفاية الموارد البشرية؛
 -3تدني مشاركة المجموعات االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات المتخصصة في أنشطة البنية
التحتية لمفوضية االتحاد األفريقي؛

 -4بطء إدماج السياسات واالستراتيجيات واألطر القانونية القارية واإلقميمية في األطر القانونية
والتنظيمية الوطنية بما في ذلك عدم التصديق عمى األطر السياسية اإلقميمية/القارية مما

يجعميا غير فعالة؛

 -5تدني نصيب االستثمار الخاص لتطوير البنية التحتية في أفريقيا.
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.25

أعربت ىيئة المكتب ،بصفة خاصة ،عن انشعاليا إزاء تأخر دخول ميثاق النقل البحري المعدل
حيز النفاذ والدستور المعدل لمجنة الطيران المدني األفريقية من قبل قمة االتحاد األفريقي في يوليو

 2010ويناير  2010عمى التوالي.
.26

وفي ىذا السياق ،حثت ىيئة المكتب الدول األعضاء عمى إعطاء األولوية لتنفيذ األنشطة
البرنامجية اإلقميمية والقارية والمقررات المعتمدة خالل االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية

اإلقميمية والتي تقع عمييا المسؤولية الرئيسية .وطمبت أيضاً إلى المجموعات االقتصادية اإلقميمية
مواءمة أنشطتيا وتخصيص موارد لممشاركة في برامج مفوضية االتحاد األفريقي.

 -4انتخاب هيئة المكتب
.27

تم انتخاب ىيئة مكتب المؤتمر لمفترة من  2013-2011عمى النحو التالي:
 الرئيس

 :غينيا االستوائية (وسط أفريقيا)

 النائب األول لمرئيس

 :السودان (شرق أفريقيا)

 النائب الثاني لمرئيس

 :غينيا (غرب أفريقيا)

 النائب الثالث لمرئيس

 :ناميبيا (الجنوب األفريقي)

 المقرر

 :تونس (شمال أفريقيا)

خامساً :اعتماد جدول األعمال
.28

اعتمد االجتماع جدول األعمال التالي:
أوالً :مراسم االفتتاح
ثانياً :المسائل اإلجرائية
 تقرير ىيئة المكتب المنتيية واليتيا
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 انتخاب ىيئة المكتب
 اعتماد مشروع جدول األعمال وبرنامج العمل
ثالثاً :جمسات العمل
 -1بحث تقرير اجتماع الخبراء واجازتو
 -2بحث إعالن االجتماع الوزاري واعتماده
 -3ما يستجد من أعمال
 -4بحث تقرير االجتماع الوزاري واعتماده
 -5كممة الشكر
رابعاً :االختتام
.29

اتفق االجتماع عمى ساعات العمل التالية :من الساعة  13:00 – 09:00ومن الساعة
 18:00-14:00مع وقت لتناول الغداء تتخمميما.
سادساً :جمسات العمل
الجمسة األولى :بحث تقرير اجتماع الخبراء

.30

قدم تقر َير اجتماع الخبراء بالتفصيل إلى الوزراء مقرر االجتماع المذكور .ثم بحث الوزراء كل بند
من التقرير وقدموا المالحظات والق اررات التالية:
ألف :التقارير المرحمية
( )1تنفيذ خطط عمل النقل
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.31

أحاط الوزراء عمماً بالتقرير المرحمي عن تنفيذ خطط عمل النقل لمقطاعات الفرعية لمنقل الجوي
والبحري والبري والنقل بالسكك الحديدية بما في ذلك تطوير ممرات النقل الرئيسية .والحظوا بصفة

خاصة أن التقرير المرحمي ركز عمى تمك األنشطة التي لمفوضية االتحاد األفريقي المسؤولية

التنفيذية المباشرة عمييا وكذلك تمك التي تشرف عمى تنفيذىا وتتابعيا مفوضية االتحاد األفريقي.
.32

أشاد الوزراء بالمفوضية والشركاء الستكماليم األطر االستراتيجية الرئيسية لقطاع النقل بما في
ذلك ما يمي:

 -1االتفاق الحكومي الدولي حول معايير الطرق لشبكة الطرق الرئيسية العابرة ألفريقيا؛
 -2الميثاق األفريقي لسالمة النقل البري؛
 -3اإلطار التنظيمي لتنفيذ مقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا؛
 -4رؤية  2040لتفعيل السكك الحديدية في أفريقيا؛
 -5واستراتيجيات قطاع النقل لألجندة األفريقية .2063
.33

الحظ الوزراء باىتمام كبير تأخر دخول ميثاق النقل البحري األفريقي حيز النفاذ بسبب عدم توفر

.34

وأخي اًر ،قرروا ما يمي:

العدد األدنى من صكوك التصديق وىو خمسة عشر ( )15صكاً.

أ .مناشدة الدول األعضاء القيام بما يمي:
 )1منح األولوية لتنفيذ أنشطة البرامج اإلقميمية والقارية والمقررات المعتمدة في االتحاد
األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والتي تتحمل بشأنيا المسؤولية الرئيسية؛
 )2اإلسراع بإدراج السياسات القارية واإلقميمية واألطر القانونية في النظم القانونية
والتنظيمية الوطنية والسيما التصديق عمى المعاىدات اإلقميمية والقارية.
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ب .يرجى من المجموعات االقتصادية اإلقميمية مواءمة أنشطتيا مع أنشطة مفوضية
االتحاد األفريقي وتحصيص بنود مالية في جداوليا وميزانياتيا لممشاركة؛
ج .يرجى من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية دعم مبادرات مفوضية
االتحاد األفريقي الرامية إلى تعزيز إكمال الحمقات المفقودة داخل ممرات النقل

الرئيسية بما في ذلك تشجيع الربط بالنقل الجوي في القارة.
( )4تنفيذ برنامج عمل ألماتي
.35

الحظ الوزراء تقرير االجتماع اإلقميمي األفريقي عن تنفيذ خطة عمل ألماتي والذي عقد في الفترة

من  16إلى  18يوليو  2013في أديس أبابا ،إثيوبيا .وقد تم عقد ىذا االجتماع بموجب القرار
 214-66الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن إجراء تقييم عالمي لحالة تنفيذ برنامج
عمل ألماتي .وأقروا بدور لجنة األمم االقتصادية ألفريقيا في الدعوة إلى مصالح أفريقيا في برنامج

ألماتي وأجازوا نتائج اجتماع االستعراض اإلقميمي األفريقي المنعقد في أديس أبابا بغية ضمان
عدم إعاقة تنمية البمدان غير الساحمية بسبب عدم امتالكيا منافذ عمى البحر.

.36

حث الوزراء أيضاً لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والمجموعات االقتصادية اإلقميمية
والبنك األفريقي لمتنمية عمى مواصمة دعم المنظمات المعنية بإدارة الممرات بيدف تحسين

فعاليتيا.

باء :برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا
.37

بحث الوزراء التقدم المحرز بشأن وضع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا الذي

اعتمدتو

قمة

رؤساء

دول

وحكومات

االتحاد

األفريقي

في

يناير

2012

)) .(ASSEMBLY/AU/DECL.2(XVIIIوالحظوا أن برنامج تطوير البنية التحتية في القارة برنامج
قاري متعدد القطاعات (النقل ،الطاقة ،تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،المياه العابرة لمحدود )
ويمتد حتى  .2040وقد تم اعتماده جنبا إلى جنب مع منظومة مؤسسية لتطوير البنية التحتية في
أفريقيا وكذلك خطة عمميا ذات األولوية التي تغطي الفترة 2020-2012
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.38

تتضمن خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا  51مشروعا وبرنامجا
بقيمة  68مميار دوالر أمريكي .وىو برنامج طموح ولكن بأسعار معقولة ألن مستويات االلتزام

تظل في متناول موارد الدول األفريقية خاصة ألنيا تمثل  %0.2فقط من الناتج المحمي اإلجمالي
في أفريقيا في عام  ،2011أو  %1فقط من الميزانيات الوطنية أو  % 5من الميزانيات

االستثمارية.
.39

الحظ الوزراء أيضاً أن إجازة البرنامج ،تبعيا إعداد خارطة طريق لمفترة  2013-2012من قبل
أصحاب المصمحة ،بما في ذلك مفوضية مفوضية االتحاد األفريقي والبنك األفريقي لمتنمية ووكالة
التخطيط والتنسيق لمنيباد والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والوكاالت المتخصصة ومؤسسات

االتحاد األفريقي .،ووفقا لخارطة الطريق ،تتركز تدخالت مفوضية االتحاد األفريقي والبنك
األفريقي لمتنمية ووكالة التنسيق والتخطيط لمنيباد أساسا عمى ما يمي:

 دعم المجموعات االقتصادية اإلقميمية في منح األولوية لمشاريع خطة العمل ذات
األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في إطار األولويات اإلقميمية

(مجموعة تنمية الجنوب األفريقي في يونيو  ،2012والكوميسا في أكتوبر 2012
واإليكواس في نوفمبر )2012؛

 وضع استراتيجية لتعبئة الموارد المحمية من أجل إعداد المشاريع ( تم تقديميا في
يونيو  2012إلى لجنة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي لتوجيو النيباد وفي

مارس  2014إلى وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين)؛

 إنشاء "فريق عمل" معني بالبنية التحتية عقب الخموة المشتركة التي عقدت في دوربان
بين مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ووكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد وتكميف األمين التنفيذي لوكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد بقيادة فريق
العمل؛
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 الترويج لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لدى مختمف الشركاء (االتحاد
األوروبي ،الب ارزيل ،مؤتمر طوكيو الدولي لمتنمية في أفريقيا ،منتدى التعاون الصينى

األفريقي ،منتدى التعاون األفريقي العربي ،اليند ،أمريكا الجنوبية)...

 تنظيم "حممة ترويجية" لدى أمانة مجموعة بمدان أفريقيا والبحري الكاريبي والمحيط
اليادئ والبنك اإلسالمي لمتنمية ومجموعة شركاء االتحاد األفريقي؛

 التعاون مع المنتدى االقتصادي العالمي الذي أنشأ فريق عمل خاص؛
 وضع خطة اتصاالت لبرنامج تطوير البنية التحتية في القارة؛
 تحديث ممفات مشاريع خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في
أفريقيا؛

 إنشاء قاعدة بيانات حول البنية التحتية في أفريقيا مع بوابة :مركز المعمومات
االفتراضي حول برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛

 التحضير لقمة دكار حول تمويل البنية التحتية المقرر عقدىا في يومي  14و 15
يونيو 2014؛

 وضع برنامج لبناء قدرات الجيات المعنية ببرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
 تفعيل المنظومة المؤسسية لتطوير البنية التحتية في أفريقيا ،بما في ذلك إطالق
مجمس تطوير البنية التحتية في يناير  2014والمجموعة االستشارية التابعة لو في

سبتمبر .2013
.40

بخصوص قطاع النقل ،الحظ الوزراء بصفة خاصة أن جيود مفوضية االتحاد األفريقي تركزت

عمى ما يمي )1( :إعداد مشروع االتفاق الحكومي الدولي بشأن توحيد القواعد والمعايير المتعمقة

بشبكة الطرق السريعة العابرة ألفريقيا؛ ( )2وضع مشروع الميثاق األفريقي لسالمة النقل البري ،
( )3دعم مشروع الطريق السريع بين أبيدجان والغوس؛ ( )4دعم حمقة السكك الحديدية كوتونو -
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نيامي  -واجادوجو  -أبيدجان؛ ( )5التعاون مع فريق العمل التابع لممنتدى االقتصادي العالمي
الختيار مشروعين نموذجيين أو ثالثة يتم تقديميا إلى قمة المنتدى االقتصادي العالمي المقرر
عقدىا في أفريقيا من  7إلى  9مايو  2014في أبوجا ،نيجيريا.

.41

أحاط الوزراء عمماً أيضاً باألنشطة الرئيسية لخارطة الطريق  2015-2014والتي تشمل ما يمي:
أ) مواصمة دعم المجموعات االقتصادية اإلقميمية في تحديد المشاريع ذات األولوية
ضمن خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا في إطار

األولويات اإلقميمية (المجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا (اإليكاس) ،الييئة
الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (اإليجاد) ،اتحاد المغرب العربي ،مجموعة شرق

أفريقيا؛

ب) تنفيذ برنامج بناء القدرات لمجيات المعنية ببرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
ج) تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد المحمية من أجل إعداد المشاريع؛
د) تحديد اإلصالحات القانونية والتنظيمية الكفيمة بجذب استثمارات القطاع الخاص؛
ه) وضع أدوات وأطر وقواعد لمصفقات المتعمقة بالبنية التحتية اإلقميمية.
.42

وأخي اًر حث الوزراء المفوضية عمى مواصمة الجيود في مجال بناء القدرات وتعبئة الموارد لتنفيذ
خطة اإلجراءات ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.

جيم :النقل البري
 )1االتفاق الحكومي الدولي بشأن معايير وقواعد الطرق السريعة العابرة ألفريقيا
.43

تباحث الوزراء حول مشروع االتفاق الحكومي الدولي بشأن توحيد قواعد ومعايير شبكة الطرق

السريعة العابرة ألفريقيا عمى النحو الذي بحثو الخبراء .وفي ىذا الصدد ،الحظوا عممية إعدادىا
والتي أشركت كافة أصحاب المصمحة الرئيسيين ،بما في ذلك مفوضية االتحاد األفريقي ،البنك
األفريقي لمتنمية ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،ومكتب ممثل األمم المتحدة السامي
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ألقل البمدان نموا والبمدان النامية غير الساحمية والبمدان النامية الجزرية الصغيرة ،وبرنامج سياسة
النقل في أفريقيا جنوب الصحراء ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد والمجموعات االقتصادية

اإلقميمية والمؤسسات والوكاالت المتخصصة لالتحاد األفريقي والدول األعضاء في االتحاد

األفريقي.
.44

الحظ الوزراء أيضاً أن أىداف االتفاق تتمثل فيما يمي )1 :المساىمة في تكامل أفريقيا وتماسكيا
المادي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي؛  )2المساىمة في تيسير التجارة في سالمة النقل
البري وتقميل تكاليف النقل؛  )3إنشاء ترابطات مناسبة بين مناطق اإلنتاج ومناطق االستيالك في
القارة؛  )4وانشاء المعايير الدنيا والمعايير الموحدة لتصميم وصيانة شبكة النقل العابر ألفريقيا،

مع طرق عممية عمى مدار العام.
.45

قرر الوزراء اعتماد االتفاق الحكومي الدولي ومرفقاتو ذات خمس ( )5نقاط وىي:
 المرفق األول :مسارات شبكة الطرق السريعة العابرة ألفريقيا؛
 المرفق الثاني :اإلرشادات العامة لتصميم وبناء/إعادة بناء وصيانة شبكة الطرق
السريعة العابرة ألفريقيا؛

 المرفق الثالث :السالمة عمى الطرق السريعة؛
 المرفق الرابع :الجوانب االجتماعية واالقتصادية؛
 المرفق الخامس :الجوانب البيئية.
.46

طمبوا إلى المفوضية ضمان التطبيق الصارم لممعايير لتفادي حالة عدم االمتثال لحمولة المحور

الراىنة ،مما تسبب في تدمير واسع النطاق لمطريق .والحظوا أيضاً أن االتفاق ضروري أيضاً

لتيسير التجارة في القارة بما في ذلك التمسك بالمبادئ الدولية اتفاقيات األمم المتحدة بشأن تيسير
التجارة وبخاصة اتفاقية مواءمة مراقبة السمع عمى الحدود واتفاقية النقل البري الدولي واالتفاق
الدولي المتعمق بنقل المواد الغذائية القابمة لمتمف واالتفاق األوروبي المتعمق يالنقل الدولي لمبضائع

الخطرة بالطرق البرية.
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 )4الميثاق األفريقي لسالمة النقل البري
.47

الحظ الوزراء التقرير عن إعداد الميثاق األفريقي لسالمة النقل البري والذي تم إلى جانب مشروع

.48

أقر الوزراء بأىمية ىذا الميثاق بوصفو األداة االستراتيجية وأداة التوعية لتحسين سالمة النقل

االتفاق الحكومي الدولي بشأن معايير وقواعد النقل البري.

البري في أفريقيا والتي تستيدف الحد من حوادث الطرق والتي يتوقع أن تعمل وفقا لممبادئ التالية:

أ) االستقاللية والشعور بالمسؤولية من خالل ترسيخ رؤية قوية ومالئمة بشأن تحسين
السالمة عمى الطرق في كل دولة من دول االتحاد؛

ب) التضامن وتقاسم المعارف بشأن السالمة عمى الطرق؛
ج) تفريع السمطة بين الدول األفريقية األطراف ومفوضية االتحاد األفريقي والمؤسسات
اإلقميمية والقارية األخرى المساىمة في التنمية والتكامل في القارة؛

د) الشراكة من أجل التنمية بين أصحاب المصمحة األفريقيين واألمم المتحدة والمؤسسات
الدولية األخرى التي تعمل من أجل تحقيق التنمية البشرية العادلة في األقاليم األخرى من

العالم.
.49

أقر الوزراء أنو في إطار تنفيذ ىذه االستراتيجية ،فإن دور الدولة ال يزال ضروريا وال سيما من
خالل ضمان اإلدارة الفعالة لألنشطة المتعمقة بسالمة النقل البري بما في ذلك تعزيز المؤسسات

وادارة البيانات والتعاون بين القطاعات ،)...وتوفير مزيد من السالمة لمطرق والتنقل (التفتيش
والتدقيق في السالمة عمى الطرق والتدريب والتعميم وانفاذ المعمومات وحالة المستخدمين

المعرضين لمخطر وسالمة المركبات وادارة الحوادث )...فضال عن تمويل ورصد وتقييم سالمة
النقل البري (ترتيبات التمويل ،مؤتمر أصحاب المصمحة ،والتعاون اإلقميمي والدولي ،)...إلخ.
.50

في مجال تدريب السائقين المحترفين ،أحاط الوزراء عمماً بدور أكاديمية االتحاد الدولي لمنقل البري

والتي أعدت تدريباً متخصصاً ومذكرات لمسائقين والتي يمكن تكييفيا الستخداميا في القارة.
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.51

وأخي اًر  ،اعتمد الوزراء مشروع الميثاق األفريقي لسالمة النقل البري تمييدا لتقديمو إلى اجتماع
الوزراء وحثوا عمى التعجيل بتنفيذه.

دال :النقل الجوي
 )1الصكوك التنظيمية لمقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا
 )2مواصفات قاعدة بيانات تنفيذ مقرر ياموسوكرو

.52

استعرض الوزراء مداوالت الخبراء حول النصوص التنظيمية وىيكل قاعدة البيانات األفريقية لمنقل
الجوي لتيسير إنشاء سوق طيران أفريقية موحدة .وتتكون ىذه النصوص التنظيمية وىيكل قاعدة
بيانات النقل الجوي األفريقي .وتشمل ىذه النصوص التنظيمية ما يمي )1( :لوائح مشجعة

لممنافسة؛ ( )2آلية لتسوية النزاعات؛ ( )3ولوائح لحماية المستيمكين.
.53

نظ اًر لوجود مسائل عالقة لم يتوصل الخبراء بشأنيا إلى توافق ،قرر الوزراء تأجيل اعتماد
النصوص التنظيمية وطمبوا إلى خبراء الطيران أن يجتمعوا فيما بعد بحمول منتصف 2014

الستكمال النصوص واالتفاق عمييا.
 )3إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز قطاع الطيران في أفريقيا
.54

بحث الوزراء المقترح المقدم إلنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز قطاع الطيران

في أفريقيا ،كما أقروا بأىمية مثل ىذا الصندوق لتطوير الطيران المدني في القارة .وقرر الوزراء
إنشاء مثل ذلك الصندوق عمى أساس نتائج الدراسة التي تقوم بيا منظمة الطيران المدني األفريقية

ومنظمة الطيران المدني الدولي.
هاء :النقل البحري

حالة وتنفيذ الميثاق األفريقي المنقح لمنقل البحري
.55

بحث الوزراء الحالة الراىنة لمميثاق األفريقي المنقح لمنقل البحري والذي اعتمدتو قمة االتحاد
األفريقي في يوليو  2010في كمباال ،أوغندا .وفي ىذا الصدد ،الحظوا أنو من بين أربعة

وخمسين ( )54دولة من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،وقعت ستة عشر ( )16بمداً عمى
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الميثاق وصدقت عميو ستة ( )6بمدان فقط وأودعت صكوك تصديقيا لدى رئيسة مفوضية االتحاد
األفريقي.
.56

كما أحاط الوزراء عمماً بنتائج اجتماع فريق العمل المعني بميثاق النقل البحري األفريقي الذي عقد
باالشتراك بين مفوضية االتحاد األفريقي والمنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا في أبيدجان ،كوت

ديفوار ،في ديسمبر  2013والذي يتمثل ىدفو الرئيسي في بحث اإلجراءات والطرق الكفيمة
بتسريع بدء نفاذ الميثاق وتنفيذه.

.57

وفي الختام ،قرر الوزراء ما يمي:
 )1إعالن عام  2014عاماَ لتعجيل العمل من أجل التصديق عمى الميثاق ودخولو حيز النفاذ.
 )2حث الدول األعضاء عمى إعطاء األلوية لإلجراءات والعمميات لمتصديق عمى الميثاق؛
 )3والطمب إلى مفوضية االتحاد األفريقي ،المجموعات االقتصادية اإلقميمية والوكاالت
المتخصصة تكثيف الدعوة من أجل التصديق عمى الميثاق.
الغرض،

الحظ

الوزراء

.58

وليذا

.59

عالوة عمى ذلك ،أجاز الوزراء اتخاذ إجراءات محددة ووضع خارطة طريق أوصى بيا الفريق

http://www.au.int/en/treaties

أن

الميثاق

متوفر

عمى

الموقع

الشبكي

العامل لضمان بدء نفاذ ميثاق النقل البحري األفريقي .وطمبوا إلى المفوضية مواصمة متابعة
وتيسير تنفيذه.

واو:

النقل بالسكك الحديدية
رؤية  4121لتطوير السكك الحديدية في أفريقيا

.60

بحث الوزراء مداوالت الخبراء حول استنتاجات الدراسة التي أجراىا االتحاد الدولي لمسكك الحديدية
حول تفعيل السكك الحديدية في أفريقيا والسيما رؤيتو المقترحة والتي تستند إلى العناصر التالية:
 )1التطور التكنولوجي لمسكك الحديدية؛
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 )2التنمية المستدامة؛
 )3األسعار المتزايدة لمطاقة األحفورية؛
 )4مزايا العالم الرقمي؛

 )5تطور وسائل النقل؛
 )6وتحول األجيال.
.61

لوحط أن الرؤية المقترحة تتركز عمى خمس ( )5استراتيجيات مترابطة وىي:
 )1تحديث شبكات السكك الحديدية األفريقية وتطويرىا وربطيا؛

 )2تحسين كفاءة الخدمات لممستخدمين والمشغمين االقتصاديين؛
 )3تحسين إدارة مؤسسات السكك الحديدية؛
 )4تطوير التكامل المتعدد الوسائط؛

 )5وتعزيز التكامل اإلقميمي ومكانة القارة عمى المستوى العالمي.
.62

أشاد الوزراء بدعم االتحاد الدولي لمسكك الحديدية وقرروا اعتماد رؤية  2040لتفعيل السكك
الحديدية في أفريقيا .وطمبوا أيضاً إلى المفوضية اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تعزيز االتحاد

األفريقي لمسكك الحديدية.
زاي:

األجندة األفريقية  :4103استراتيجية تطوير قطاع النقل في سياق األجندة
األفريقية :4103

.63

بحث الوزراء العرض الذي قدمو مدير البنية التحتية والطاقة في مفوضية االتحاد األفريقي أجندة

 2063إلى االجتماع .وقدم مبررات ومعمومات أساسية مفصمة حول األجندة التي تسعى إلى
تحديد الرؤية اإلنمائية ألفريقيا خالل السنوات الخمسين المقبمة عقب االحتفال بالذكرى الخمسين

إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي في عام  .1963ولوحظ أن إعداد أجندة أفريقيا

 2063يشمل جميع القطاعات وتوائم بين أىدافيا وغاياتيا واستراتيجياتيا والطموحات السبعة ()7
التي تشكل أساس الرؤية األفريقية
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.64

بحث الوزراء العمل الذي اضطمع بو الخبراء في تحديد أىداف وغايات واستراتيجيات النقل في
إطار األجندة األفريقية  ،2063باألخذ في الحسبان الطموحات التي يمكن لقطاع النقل المساىمة
في تحقيقيا والتي يسيم تحقيقيا في نمو واستدامة قطاع النقل .وأشادوا بالمفوضية التخاذىا

المبادرة بتحديد الرؤية اإلنمائية ألفريقيا لمسنوات الخمسين ( )50المقبمة حول التطمعات األفريقية

السبعة ( )7التي تم التشاور حوليا وتحديدىا.
.65

وأخي اًر قرروا اعتماد نتائج عمل الخبراء عمى النحو التالي:

 .1الرؤية القطاعية:
 .66كمدخل في إعداد رؤية النقل  2063تم تقديم بيانين لمرؤية لعممية اإلعداد المستقبمي
لمترشيد والتثبيت .وىما ما يمي:
 أفريقيا التي توفر البنية التحتية وخدمات النقل والتي تربط بمدانيا والقارة مع بقية
العالم بطريقة ميسورة وآمنة ومتاحة وموثوقة ومستدامة.
 التأكد من حصول جميع المواطنين األفريقيين وارتباطيم بوسائل النقل اآلمنة
والميسورة داخمياً وفيما بين القارات
 .67لم يتم تناول األثر التحولي لقطاع النقل حول اقتصاديات أفريقيا من قبل أي من بياني
الرؤية وينبغي أن تأخذ العممية المستقبمية ألجندة النقل  2063ىذا القصور في االعتبار.
 .4التطمعات التي يمكن أن يسهم قطاع النقل في تحقيقها
 .68تم تحديد ثالثة تطمعات وىي:
التطمع  :1أفريقيا مزدىرة بناء عمى نمو شامل ومستدام
 .69يمكن أن يسيم قطاع النقل في تحقيق ىذه التطمعات بالسبل التالية من بين جممة أمور
أخرى وىي:
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 تطوير نماذج جديدة لألعمال التجارية لمنقل والمتسمة بالفعالية -بما في ذلك تقميل
األسعار ،االستدامة الذاتية ،القيام عمى التكنولوجيا ،تعددية الوسائل وايجاد فرص
العمل
 تنفيذ النقل بالسكك الحديدية /المرور الجماعي في جميع المدن التي فييا مميونا
شخص من السكان أو أكثر بطريقة ميسورة ومستدامة
 ربط جميع المدن/المستوطنات عمى مستوى الحكومات المحمية بطرق جيدة لدعم
التنمية الزراعية الريفية وتيسير تنقل األشخاص
 زيادة حصة النقل بالسكك الحديدية في نقل األشخاص والسمع
 الربط باألنفاق بين الجزر التي تشكل الدول الجزرية الصغيرة والبر الرئيسي القاري
األقرب
التطمع  :2قارة متكاممة سياسياً وموحدة وقائمة عمى مثل الوحدة األفريقية الشاممة
 .70يمكن أن يسيم قطاع النقل في تحقيق ىذا التطمع بالسبل التالية:
 تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا – ربط المدن/البمدان األفريقية بالنقل
البري والنقل بالسكك الحديدية
 تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا -اإلنتاج والتوزيع المشترك لمطاقة
 تطوير نماذج تجارية لمنقل الجوي والبحري الميسورة والكفؤة والموثوقة لتطوير
السياحة األفريقية البينية وحرية تنقل السمع والخدمات المتصورة في أجندة 2063
التطمع  :7أفريقيا باعتبارىا عنص اًر فاعالً وشريكاً عالمياً قوياً ومؤث اًر

 .71تتمثل مساىمة قطاع النقل فيما يمي:
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إيجاد أعمال تجارية متصمة بالشحن لمعالجة الزيادة المتوقعة في صادرات
وواردات أفريقيا في مجاالت مثل -موانئ جديدة وفعالة؛ خطوط الشحن؛ والشحن
والتفريغ؛ أعمال الشحن الداخمية ،إلخ.

 .3التطمعات التي لو تحققت ستسهم في نمو قطاع النقل
 .72تم تحديد أربعة تطمعات وىي ما يمي:
التطمع  :3أفريقيا الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وحكم
القانون
 .73يتم اإلسراع بنمو قطاع النقل إذا أخذت عممية تحقيق ىذا التطمع بعين االعتبار ما يمي:
 تقديم األطر التنظيمية لمنقل والتي تجزئ ابتكارية األعمال التجارية ،وتضمن/
تعزز معايير أداء الخدمات ،وتكفل حماية المستيمكين وتقميل مساىمة انبعاثات
الكربون
 وضع/تيسير تنفيذ السياسات لتطوير رأس المال البشري لقطاع النقل
 التحمي بالمعايير المينية العالية من قبل وكاالت إنفاذ القوانين/حماية الحدود
بخصوص التعامل مع األعمال التجارية لمنقل وزبائنيا
 ضمان مواءمة معايير ولوائح سالمة النقل البري في سياق إقميمي/قاري
التطمع  :4السمم واألمن في أفريقيا
 .74يمكن أن تكون مساىمة ىذا التطمع في تطوير قطاع النقل ما يمي:
 تعزيز الوكاالت األمنية لمقضاء عمى النيب في الطرق الرئيسية
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 إنفاذ لوائح السير لتقميل الحوادث عمى الطرق – الوفيات ،اإلصابات
والخسائر في الممتمكات
التطمع  :5أفريقيا ذات ىوية ثقافية وقيم وآداب قوية
 .75يمكن أن يسيم ىذا التطمع في نمو قطاع النقل من خالل ما يمي:
 احترام قواعد السير وتفادي الممارسات الفاسدة في حل مخالفات السير كجزء من ىويتنا
الثقافية وقيمنا وآدابنا
التطمع  :6أفريقيا التي يقود تنميتيا الشعب ،السيما من خالل االعتماد عمى اإلمكانات
التي يوفرىا شبابيا ونساؤىا
 .76ويمكن أن تكون مساىمة ىذا التطمع في نمو قطاع النقل ما يمي:
 توفير بيئة مواتية – التدريب ،الوصول إلى األموال ،الخ – ..بالنسبة لممرأة إلنشاء
أعمال تجارية خاصة بيا في مجال النقل
 توفير بيئة مواتية -تنظيم المشاريع ،الوصول إلى التمويل ،الخ – ..بالنسبة لمسائقين
الذين يعممون بمرتبات ليمتمكوا /يقودوا سياراتيم الخاصة ألغراض تجارية.
.77

وأخي اًر طمب الوزراء إلى المفوضية إعداد االستراتيجية األفريقية لقطاع النقل  2063بناء عمى
األىداف والغايات والمعالم المحددة لمقطاع في األجندة األفريقية .2063

الجمسة الثامنة :األهداف اإلنمائية المستدامة:
.78

أحاط الوزراء عمماً باإلحاطة المقدمة حول تقدم العمل الجاري في تحديد أىداف التنمية المستدامة
في إطار أجندة التنمية لما بعد  2015والتي يجري إعدادىا بمبادرة من األمم المتحدة .وتأتي

األىداف اإلنمائية المستدامة خمفا لألىداف اإلنمائية لأللفية لمفترة  .2015-2000لقد لعبت
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مفوضية التحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا ،بدعم من االتحاد الدولي لمنقل العام وبرنامج
سياسات النقل في أفريقيا ،دو ار أساسيا ،في عام  ،2005إلضافة مؤشرات حول قطاع النقل الذي
لم يتم تحديده كقطاع ذي أولوية في التعريف األصمي لألىداف اإلنمائية لأللفية .إن غياب قطاع
النقل في األىداف اإلنمائية لأللفية قد أدى إلى عدم اىتمام الشركاء اإلنمائيين بالنقل ،األمر الذي

جعل تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية أكثر صعوبة.
.79

في ىذا الصدد ،قرر الوزراء التأكيد مجدداً عمى أىمية النقل كعامل من عوامل التنمية في إطار
األىداف اإلنمائية المستدامة ،وتحقيقاً لتمك الغاية ،طمبوا إلى المفوضية تشكيل فريق عامل لتحديد
غايات ومؤشرات النقل التي تعتبر ضرورية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة.

خطط العمل المستكممة:
.80

بحث اجتماع الوزراء خطط العمل المستكممة التي قدميا الخبراء واعتمدوىا مع التعديل.

مشروع إعالن مالبو:
.81

بحث الوزراء مشروع إعالن مالبو الذي قدمو الخبراء واعتمدوه مع إدخال تعديالت عميو.

ما يستجد من أعمال
.82

تحدث وزير النقل لجميورية غينيا وأحاط االجتماع باندالع حمى إيبوال في بمده والبمدان المجاورة

والجيود التي تم اتخاذىا الحتواء انتشارىا .وذكر مختمف التدابير المتخذة في ىذا الصدد والسيما
في قطاع النقل والمشاركة الخاصة لرئيس الدولة .وأكد لموفود أن غينيا ستتخذ جميع التدابير
الالزمة لضمان القضاء عمى المرض ،راجياً تفيميم ودعميم.

اعتماد تقرير الدورة الوزارية:
.83

قرر الوزراء حد مداوالتيم بيوم واحد ( 10أبريل) وفي ىذا الصدد ،قرروا ضرورة استكمال تقريرىم
من قبل مفوضية االتحاد األفريقي وتقديمو إلى ىيئة المؤتمر إلجازتو.
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الجمسة السابعة :كممة الشكر
.84

اعتمد الوزراء كممة الشكر لفخامة السيد تيوودورو أوبيانج انجويما امباسوجو ،رئيس جميورية
غينيا االستوائية ،اللتزامو الراسخ بتطوير البنية التحتية في أفريقيا ولحكومة وشعب غينيا

االستوائية ،لكرم الضيافة وكذلك كافة الترتيبات الممتازة والتي مكنت الوفود من حضور الدورة

العادية الثالثة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل والتمتمع بإقامة ممتعة ومثمرة في مالبو.
خاتمة:
.85

اختتم المؤتمر معالي السيد فرانسيسكو امبا أولو باىاموندي ،وزير النقل والتكنولوجيا والبريد
واالتصاالت لجميورية غينيا االستوائية والذي وأعرب عن شكره لموزراء والوفود إليعازىم إليو والى
جميورية غينيا االستوائية شرف رئاسة المؤتمر لمسنتين المقبمتين.

.86

وأعرب الوزير لزمالءه وسائر الوفود عن ثقتو التامة من أنو سوف يتمكن بتعاونيم وتضمانيم من
تحقيق إنجازات كبيرة في تنفيذ خطط العمل المعتمدة .واختتم باإلعراب عن تمنياتو لجميع

المشاركين بإقامة ممتعة في مالبو قبل مغادرتيم وأعمن اختتام المؤتمر رسمياً.

-
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إعالن مالبو

نحن ،وزراء النقل األفريقيين المجتمعين في مالبو ،جميورية غينيا االستوائية ،يومي  10و  11أبريل
 ، 2014بمناسبة الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن النقل ،التي نظمتيا مفوضية
االتحاد األفريقي بالتعاون مع حكومة جميورية غينيا االستوائية لبحث استراتيجيات تعزيز قطاع النقل من
أجل التعجيل بإنتاجيتو لدعم النمو االقتصادي ألفريقيا؛

إذ نضع في االعتبار القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي المعتمد في  11يوليو  2000في لومي ،توجو،
والسيما المواد  15 ،14و 16التي تسند إلى مفوضية االتحاد األفريقي ميمة تنسيق في قطاعات النقل

واالتصال والسياحة؛
واذ نضع في االعتبار المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية الموقعة في أبوجا ،نيجيريا ،في
يونيو 1991؛
واذ نضع في االعتبار مقرر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي الصادر في يوليو  2001في
لوساكا ،زامبيا ،والذي ينص عمى إنشاء الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) باعتبارىا إطا اًر لتنمية

أفريقيا؛

واذ نضع في االعتبار مقرر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي الصادر عن اجتماعيم المنعقد في
يوليو  2005في سرت ،ليبيا ،بشأن تضمين األىداف اإلنمائية لأللفية أىداف ومؤشرات النقل التي تم
اعتمادىا في أبريل  2005في أديس أبابا ،إثيوبيا من قبل الوزراء األفريقيين المسؤولين عن النقل والبنية

التحتية في إطار جيود تخفيف حدة الفقر ؛

واذ نضع في االعتبار اإلعالن ) ASSEMBLY/AU/DECL.2(XVIIIالصادر عن الدورة العادية الثامنة
عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في يناير 2012

طار استراتيجيا لتطوير
والتي اعتمدت برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا باعتباره سياسة موحدة وا ا

البنية التحتية في أفريقيا؛

واذ نضع في االعتبار التحديات الناشئة عن عولمة االقتصادات وحاجة أفريقيا إلى التنفيذ الكامل والفعال
لمقرر ياموسوكرو الصادر في عام  1999بشأن تحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا وكذلك ميثاق النقل

البحري األفريقي؛
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واذ نضع في االعتبار القرار  255/64الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  02مارس
 2010حول إعالن  2020-2011عقد لمعمل من أجل سالمة النقل البري؛
واذ نضع في االعتبار التحديات الناشئة عن عولمة االقتصاد وحاجة أفريقيا إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتي
لعام  2003وبرنامج األمم المتحدة لمتعاون في مجال النقل العابر في الدول النامية غير الساحمية
والجزرية بطريقة كاممة وفعالة؛

واذ نضع في االعتبار التحديات اإلنمائية الخاصة بما في ذلك احتياجات الشحن الخاصة التي تواجو
الدول النامية الجزرية الصغيرة والحاجة إلى تنفيذ استراتيجية موريشيوس لمدول النامية الجزرية الصغيرة

وخمفيا الذي سيتم اعتماده خالل مؤتمر األمم المتحدة الثالث في ساموا في 2014؛

واذ نضع في االعتبار أىمية البنية التحتية وخدمات النقل ودورىا في التنمية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وكذلك في تكامل أفريقيا وتعميق إدماجيا في االقتصاد العالمي؛
واذ نضع في االعتبار المعاىدات الدولية ذات الصمة بمسائل النقل ،والسيما في مجاالت السمم واألمن
وحماية البيئة وكذلك تيسير النقل؛
واذ نضع في االعتبار أيضاً مقرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقد في مابوتو في
 2003وفي  2010بشأن السالمة واألمن البحري وحماية البيئة في أفريقيا؛

واذ نالحظ ونشيد بالمبادرات المختمفة لممجموعات االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات المتخصصة
والمنظمات الشريكة لتطوير البنية التحتية لمنقل والخدمات في أفريقيا
واذ نعرب عن انشغالنا إزاء ما يمي:
.1

التأخير الطويل لمتصديق عمى ميثاق النقل البحري األفريقي المنقح والنظام األساسي
لمجنة األفريقية لمطيران المدني ،ومن ثم دخوليما حيز التنفيذ؛

.2

تدني مستوى تطوير البنية التحتية لمنقل والخدمات في أفريقيا مع إيالء اعتبار خاص
لمتدىور المستمر لمسكك الحديدية التي يتوقع أن تشكل العمود الفقري لشبكات النقل في

القارة؛
.3

تعدد القواعد واألنظمة والمعايير وكذلك اإلجراءات اإلدارية المعقدة في مجال النقل العابر
بين البمدان األفريقية ،مما يعيق ربط شبكات النقل في القارة؛

.4

زيادة عدد حوادث المرور وأثرىا االقتصادي واالجتماعي والثقافي السمبي؛

)AU/TPT/MIN/ Decl. (III
Page 3

.5

التدىور العام لمسالمة واألمن والبيئة نتيجةً ألنشطة النقل غير المستدامة؛

.6

الخطر المتزايد لمقرصنة والسطو المسمح عمى السفن واألنشطة غير القانونية األخرى في

.7

تدني مستوى الموارد التي تتم تعبئتيا عمى المستويات الوطنية واإلقميمية والقارية لتطوير

.8

فرض أنظمة ومعايير ذات صمة بسالمة النقل واألمن والبيئة عمى المستوى العالمي من

المياه األفريقية؛

البنية التحتية لمنقل وصيانتيا؛

جانب واحد مثل برنامج حظر تشغيل الطيران لالتحاد األوروبي؛
.9

عدم االعتراف باألىمية البالغة لمنقل في تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية بخمول عام
.2015

 .10المشاكل التي تواجو الدول غير الساحمية والجزرية في مساعييا اإلنمائية.
واذ نستحضر:
 .1دور مفوضية االتحاد األفريقي في تنسيق سياسات وأنظمة ومعايير النقل وتيسيرىا ومواءمتيا من
أجل تعزيز البنية التحتية والخدمات في القارة األفريقية؛
 .2الدور المحوري لممجموعات االقتصادية اإلقميمية في تنفيذ البرامج والمشاريع لتنسيق وتطوير
البنية التحتية وخدمات النقل؛
 .3الدور األساسي لمدول األعضاء في إدراج السياسة القارية واألطر االستراتيجية والتنظيمية في
النظم الوطنية وكذلك في تنفيذ مشاريع النقل اإلقميمية والقارية في أراضييا.

واذ نؤكد مجدداً:
 .1عزمنا الراسخ عمى توحيد جيودنا من أجل توفير نظم وخدمات نقل متكاممة قابمة لالستمرار
وموثوق بيا ومأمونة وفعالة ومعقولة التكمفة ومالئمة لمبيئة لتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ألفريقيا؛
 .2الحاجة الممحة إلى تنفيذ استراتيجيات إقميمية وقارية ذات صمة بالنقل دعماً لألىداف اإلنمائية
لأللفية.
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نقرر ما يمي:
 .1اعتماد مشروع االتفاقية الحكومية المشتركة بشأن معايير شبكة الطرق األفريقية الرئيسية العابرة
والتعجيل بالتصديق عمييا بغية ضمان تطوير شبكة نقل متماسكة وفعالة في أفريقيا لدعم

التعجيل بالتكامل والتنمية االجتماعية االقتصادية في القارة؛

 .2اعتماد مشروع ميثاق سالمة النقل البري في أفريقيا والتعجيل بالتصديق عميو باعتباره إطار
سياسة لتحسين سالمة النقل البري في أفريقيا ودفع القارة لممساىمة عمى نحو أكثر فعالية في

تنفيذ عقد األمم المتحدة  2020-2010لمعمل من أجل سالمة النقل البري؛

 .3اعتماد مشروع رؤية  2040لتفعيل السكك الحديدية في أفريقيا من أجل وضع النقل بالسكك

الحديدية في صميم برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وتركيز الجيود عمى إنعاش القطاع

الفرعي لمنقل؛
 .4إنشاء فريق عمل لبحث مشروع النظام األساسي لمقرر ياموسوكرو .سيجتمع فريق العمل المكون
من الخبراء األفريقيين الرئيسيين المعنيين بالنقل الجوي (مفوضية االتحاد األفريقي،

المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،رابطة شركات الطيران األفريقية ،البنك األفريقي لمتنمية،
المجنة االقتصادية ألفريقيا والمجنة األفريقية لمطيران المدني) الستكمال الوثائق قبل نياية يونيو

 2014وتقديميا إلى اجتماع ىيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل المزمع عقده في سبتمبر 2014
لبحثيا تمييدا لتقديميا إلى قمة االتحاد األفريقي في يناير  2015لمنظر فييا؛

 .5تشجيع شركات الطيران األفريقية عمى إبرام اتفاقيات تعاون فيما بينيا
 .6إدراج استراتيجيات قطاع النقل  2063في أجندة أفريقيا 2063؛
 .7التعجيل بالتصديق عمى ميثاق النقل البحري األفريقي وتنفيذه وفقاً لمتوصيات التي قدميا فريق
العمل المعني بميثاق النقل البحري األفريقي خالل اجتماعو المنعقد يومي  18و 19ديسمبر
 2013في أبيدجان ،كوت ديفوار؛

 .8التعجيل بالتصديق عمى النظام األساسي لمجنة األفريقية لمطيران المدني؛
 .9إجازة نتائج اجتماع االستعراض اإلقميمي األفريقي لتنفيذ برنامج عمل ألما آتي بشأن تسييل تنمية
البمدان غير الساحمية.

 .10ضمان إدراج أىداف ومؤشرات قطاع النقل الضرورية لتحقيق األىداف اإلنمائية المستدامة
التي يجري إعدادىا حالياً لفترة ما بعد األىداف اإلنمائية لأللفية؛
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 .11التعجيل بإكمال الوصالت الناقصة في شبكة الطرق األفريقية الرئيسية العابرة ،وتحديث
وتطوير شبكات السكك الحديدية والسيما ربط البمدان غير الساحمية بحمول عام 2020؛
 .12تشجيع إنشاء بنية تحتية وخدمات إقميمية وقارية لمنقل عمى نحو شامل بناء عمى سياسات
وبرامج المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومن خالل برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
 .13اإلسراع بتيسير النقل الحكومي الدولي عن طريق مواءمة التشريعات ،وتبسيط إجراءات
المرور ،وازالة الحواجز غير المادية وتحسين الكفاءة والسالمة في عمميات النقل؛

 .14إنشاء مؤسسات مسؤولة عن إدارة السالمة واألمن والتيسير في قطاع النقل وتعزيزىا حيث
وجدت؛

 .15تشجيع إنشاء منظمات إقميمية لإلش ارف عمى السالمة واألمن ،والبحث واإلنقاذ والتحقيق في
الحوادث كوسائل لتطوير قدرات الدول عمى تنفيذ االلتزامات الدولية وحماية المستخدمين؛

 .16إدماج مكافحة ومنع فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واإلصابات المنقولة جنسياً وكذلك
السياحة الجنسية في جميع البرامج المتعمقة بالنقل باعتبار ذلك عنص اًر خاصاً ؛

 .17تعزيز استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتكنولوجيات األخرى في تطوير البنية
التحتية وعمميات النقل؛
 .18اتخاذ تدابير محددة لضمان التمويل المستدام واإلدارة المناسبة لقطاع النقل وتييئة الظروف
المواتية الستقطاب االستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية؛

 .19التصديق عمى االتفاقيات الدولية ذات الصمة بالسالمة واألمن وحماية البيئة وكذلك االتفاقيات
اإلقميمية بشأن الوصول إلى األسواق ،وتيسير النقل وحركة المرور والتعجيل بتنفيذىا؛

 .20تشجيع وتيسير إنشاء مؤسسات إقميمية لتدريب الموظفين الفنيين والمينيين عمى وسائل النقل
المختمفة؛

 .21إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية لصالح قطاع الطيران المدني في أفريقيا عمى أساس
نتائح الدراسة التي أجرتيا المجنة األفريقية لمطيران المدني والمنظمة الدولية لمطيران المدني.
 .22وتعزيز برامج البحث والتطوير في مجال البنية التحتية والخدمات المتعمقة بالنقل في أفريقيا.
نطمب من مفوضية االتحاد األفريقي القيام بما يمي:
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 .1اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتقديم صكوك النقل الرئيسية التالية إلى الدورات المقبمة لمؤتمر
االتحاد األفريقي:
 )1االتفاقية الحكومية المشتركة بشأن مواءمة قواعد ومعايير شبكة الطرق األفريقية
الرئيسية العابرة ؛
 )2الميثاق األفريقي لسالمة النقل البري
 )3رؤية  2040لتفعيل السكك الحديدية في أفريقيا؛
 )4استراتيجيات قطاع النقل ألجندة أفريقيا 2063؛
 .2تنظيم ورش عمل مييكمة لنشر وتيسير تنفيذ الصكوك القارية المعتمدة حول النقل؛
 .3تشكيل فريق عمل لتحديد أىداف ومؤشرات النقل الضرورية لتحقيق األىداف اإلنمائية المستدامة.
نناشد مختمف الشركاء اإلقميميين والدوليين الرئيسيين بمن فييم البنك األفريقي لمتنمية ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألفريقيا ،والمنظمة الدولية لمطيران المدني ،والمنظمة البحرية الدولية ،ومكتب المممثل السامي

لألمم المتحدة ألقل البمدان نمواً ،والبمدان غير الساحمية النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية ،واالتحاد
الدولي لمسكك الحديدية ،واالتحاد الدولي لمنقل البري ،ومنظمة العمل الدولية ،والبنك األفريقي لمتنمية،

والبنك الدولي ،واالتحاد األوروبي ،وبرنامج سياسة النقل في أفريقيا جنوب الصحراء واالتحاد الدولي لمنقل
العام ومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط اليادئ ،مواصمةً دعميا لبرنامج تطوير النقل والبنية

التحتية في أفريقيا.
نناشد:

 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية تعز َيز التعاون
األفريقي الدولي والقاري في قطاع النقل؛
تقديم ىذا اإلعالن إلى الدورة المقبمة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات
 مفوضية االتحاد األفريقي َ
االتحاد األفريقي المقرر عقدىا في يونيو  2014في مالبو ،غينيا االستوائية.
نعتمد خطط العمل المستكممة المرفقة بيذا اإلعالن.
حرر في مالبو ،غينيا االستوائية ،في  11أبريل 4112
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