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مقدمة:
.1

عقدت الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل األفريقي يومي 24

و 25نوفمبر  2011في لواندا ،جميورية أنجوال ،تحت موضوع " :تعزيز قطاع النقل
من أجل دعم التكامل االقتصادي في أفريقيا" .سبق المؤتمر االجتماع التحضيري

لمخبراء الذي عقد من  21إلى  23نوفمبر .2011
.2

حضر االجتماع وزراء النقل وخبراء من ستة وثالثين ( )36دولة عضوا في االتحاد
األفريقي وكذلك ممثمو المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،والمؤسسات المتخصصة
ومنظماتيا الشريكة.

.3

انتخبت ىيئة المكتب الجديدة لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل األفريقي لفترة
سنتين ( )2013-2011لتحل محل تمك التي دامت واليتيا من  2008إلى .2011
تتألف ىيئة المكتب الجديدة التي ترأست مداوالت الدورة الثانية لممؤتمر في لواندا
عمى من التالية أسماؤىم:
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)
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القضايا التي تمت مناقشتيا:
.4

بحث الوزراء مختمف القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجو قطاع النقل في أفريقيا
وأصدروا عدداً من الق اررات بشأنيا .تمثمت أىم بنود جدول أعمال المؤتمر فيما يمي:
 .1بحث برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (بيدا)؛
 .2استعراض تنفيذ وتحديث خطط عمل االتحاد األفريقي لمنقل الجوي والبري
والبحري والنقل بالسكك الحديدية؛
 .3بحث واعتماد النواتج المحددة التي قدمتيا مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع
مختمف الشركاء األفريقيين والدوليين:
 .1السياسة األفريقية لمطيران المدني؛
 .2خطة العمل األفريقية لعقد سالمة الطرق 2020 – 2011؛ و
 .3االتفاقية الحكومية المشتركة بشأن معايير الطرق لمطرق األفريقية الرئيسية
السريعة العابرة.

النتائج:
.5

اعتمد الوزراء ،في نياية مداوالتيم ،النتائج التالية:
 برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والييكل المؤسسي لتنفيذه كبرنامج
وحيد لمبنية التحتية لمتكامل اإلقميمي والقاري ألفريقيا؛
 السياسة األفريقية لمطيران المدني؛
 خطة العمل األفريقية لعقد سالمة الطرق 2020 – 2011؛
 خارطة الطريق الستكمال االتفاق الحكومي المشترك بشأن معايير الطرق
لمطرق الرئيسية العابرة ألفريقيا؛
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 إعالن لواندا حول تطوير قطاع النقل في أفريقيا؛ و
 خطط العمل المستكممة لمنقل الجوي والبحري والبري والنقل بالسكك الحديدية.
.6

يرجى من المجمس التنفيذي مالحظة التقرير المرفق لمدورة الثانية لالتحاد األفريقي
لوزراء النقل واعتماد وثائق النتائج المرفقة عمى النحو الذي اعتمده عمييا الوزراء
خالل المؤتمر.
-

IE 6405
AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: (251-11) 5525849 Fax: (251-11) 5525855
Website: www.africa-union.org

مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل
الدورة العادية الثانية
2011  نوفمبر25-21 ، أنجوال،لواندا

AU/TPT/MIN/Rpt (II)

تقرير اجتماع الوزراء
-

)AU/TPT/MIN/Rpt (II
Page 1

تقرير اجتماع الوزراء
أوالً :مقدمة:

 .1انعقدت الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل لالتحاد األفريقي بمركز مؤتمرات تاالتونا في
لواندا ،أنجوال في الفترة من  24إلى  25نوفمبر  2011تحت شعار" :تعزيز قطاع
النقل من أجل دعم التكامل االقتصادي في أفريقيا" .سبق المؤتمر اجتماع الخبراء
التحضيري والذي انعقد في الفترة من  21إلى  23نوفمبر  2011في نفس المكان.

ثانياً :المشاركة:

 .2شاركت الدول األعضاء التالية في االجتماع وىي :الجزائر ،أنجوال ،بوتسوانا،
بوركينافاسو ،الكاميرون ،جميورية أفريقيا الوسطى ،تشاد ،الكونجو ،كوت ديفوار،
جيبوتي ،مصر ،إثيوبيا ،الجابون ،غانا ،غينيا االستوائية ،غينيا ،غينيا بيساو،
ليسوتو ،مالي ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيجيريا ،رواندا ،الجميورية
الصحراوية العربية الديمقراطية ،السنغال ،سيراليون ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان،
السودان ،تنزانيا ،تونس ،أوغندا ،زامبيا وزيمبابوي.
 .3شاركت اليند بصفة مراقب مدعو من قبل مفوضية االتحاد األفريقي في إطار تعاون
أفريقيا-اليند.
 .4حضرت االجتماع أيضاً المجموعات االقتصادية اإلقميمية :المجموعة االقتصادية
لدول وسط أفريقيا (اإليكاس) ،والجماعة االقتصادية لمجنوب األفريقي (سادك)
واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
 .5شاركت المنظمات القارية واإلقميمية التالية أيضاً في االجتماع وىي :وكالة التخطيط
والتنسيق لمنيباد ،ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،ومكتب األمم المتحدة
لمممثل السامي ألقل البمدان نمواً والبمدان النامية غير الساحمية والدول الجزرية
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الصغيرة النامية ،والمنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا ،والمجنة األفريقية لمطيران
المدني ،ومنظمة الطيران المدني الدولي ،واتحاد مجالس الشاحنين األفريقيين ،واتحاد
مجالس األعمال التجارية الوطنية واالتحاد األوروبي.
 .6ترد قائمة المشاركين مرفقة بيذا التقرير.
ثالثاً :مراسم االفتتاح

 .7خاطب المؤتمر كبار الشخصيات التالية خالل مراسم االفتتاح:
كممة سعادة السيد كوبيو روبيرتو جونزاليز ،رئيس منظمة الطيران المدني الدولي
 .8أعرب رئيس منظمة الطيران المدني الدولي عن شكره لدعوتو لممشاركة في المؤتمر
الوزاري الرفيع المستوى حول مستقبل النقل في القارة .ثم أبرز أىمية النقل الجوي
وامكاناتو اليائمة لمنمو في إطار منظومة النقل القارية .ثم عدد التحديات التي تواجو
صناعة الطيران في أفريقيا مرك اًز عمى السجل السيئ فيما يتعمق بالسالمة ،األمر
الذي ال يزال شاغالً في القارة.
 .9ذكر سعادة السيد جونزاليز التزام منظمة الطيران المدني الدولي بمساعدة الدول
األفريقية في تحسين السالمة من خالل مختمف البرامج واألنشطة التي وفرتيا
خصيصاً لمعالجة أوجو القصور التي حددتيا مراجعات السالمة لمنظمة الطيران
المدني الدولي .وأشار إلى استعداد المدراء اإلقميمين لمنظمة الطيران المدني الدولي
الذين تقع عمييم مسؤولية العمل مع الدول في أقاليميا لضمان تنفيذ الحمول
المصممة خصيصاً لتحسين سالمة الطيران في كل بمد.
.10

ذكر رئيس منظمة الطيران المدني الدولي أيضاً استعداد المنظمات لمساعدة

الدول األفريقية لتحسين سالمة الطيران من خالل تنفيذ اإلعالن الوزاري لعام 2010
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ألمن الطيران والمعتمد في أبوجا ،نيجيريا وحماية البيئة من خالل قرار الجمعية
العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي  A37-19حول تغير المناخ.
كممة سعادة الدكتورة إليام محمود أحمد إبراىيم ،مفوضة االتحاد األفريقي لمبنية
التحتية والطاقة

.11

رحبت سعادة الدكتورة إليام محمود أحمد إبراىيم ،مفوضة االتحاد األفريقي

لمبنية التحتية والطاقة بالوزراء وسائر المشاركين إلى الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل
لالتحاد األفريقي .وأعربت عن امتنان مفوضية االتحاد األفريقي البالغ لحكومة
جميورية أنجوال لقبوليا استضافة ىذا المؤتمر القاري اليام .وبالمثل ،شكرت الوزراء
وجميع الوفود عمى تمبيتيم الدعوة لمحضور ثم استطردت مفصمة سياق المؤتمر
وأىدافو.
.12

مقرر
اً
قدمت المفوضة خمفية موجزة حول إنشاء المؤتمر باعتباره اجتماعاً

لالتحاد األفريقي في يوليو  .2008وتحدثت أيضاً عن المؤتمرات الو ازرية المختمفة
التي نظمتيا مفوضية االتحاد األفريقي حول قطاع النقل في أفريقيا منذ 2005
والذي أدى إلى اعتماد اإلعالنات والق اررات التي تعالج قضايا رئيسية في وسائل
النقل األربعة وىي :النقل الجوي والبحري والبري والنقل بالسكك الحديدية .وبالتالي،
تمت صياغة خطط عمل شاممة تحدد برنامج قطاع النقل ذي األولوية في أفريقيا.
.13

أفادت المفوضة الوزراء بأن األىداف الرئيسية لممؤتمر تتمثل في استعراض

تنفيذ خطط العمل لكل وسيمة من وسائل النقل ،وتقديم توصيات لمتعجيل بتنفيذىا
واقتراح أية تعديالت الزمة وفقاً لمتطورات الراىنة .ومن المتوقع في نفس السياق
أيضاً أن يبحث المؤتمر ويوصي باعتماد بعض النتائج الرئيسية بما في ذلك عنصر
النقل لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ،والسياسة األفريقية لمطيران المدني
وخطة العمل األفريقية لعقد السالمة عمى الطرق.
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.14

أخي اًر ،شكرت المفوضة ىيئة مكتب المؤتمر المنتيية واليتيا بقيادة المحترم

السيد عمار تو ،وزير النقل لجميورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدعمو مفوضية
االتحاد األفريقي في تحقيق برنامج النقل األفريقي والياميا التوجيو.
كممة رئيس ىيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل لالتحاد األفريقي المنتيية واليتيا،

سعادة السيد عمار تو المحترم ،وزير النقل لجميورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
.15

بدأ سعادة السيد عمار تو المحترم ،وزير النقل لجميورية الجزائر الديمقراطية

الشعبية ،ورئيس ىيئة مكتب وزراء النقل لالتحاد األفريقي المنتيية واليتيا بشكر
شعب وحكومة جميورية أنجوال لنجاح تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة المقدمة لوفده
واآلخرين.
.16

استحضر الوزير المحترم السنوات التي مرت منذ انعقاد الدورة األولى لممؤتمر

المنعقدة في أبريل  2008في الجزائر والتقدم العام المثير لإلعجاب الذي أحرز في
تنفيذ خطط العمل في مجال النقل الجوي والبحري والبري والنقل بالسكك الحديدية .ثم
شدد عمى التحديات اليائمة التي تواجو ىذا القطاع والسيما فيما يخص تعبئة الموارد
اليائمة الالزمة لتطوير البنية التحتية لمنقل والخدمات وتيسير التكامل اإلقميمي من
خالل مواءمة القوانين والنظم والمعايير الوطنية في شتى وسائل النقل.
.17

أعرب سعادة السيد تو المحترم عن أممو من أن يعالج نجاح تنفيذ برنامج

تطوير البنية التحتية في أفريقيا بفعالية معظم التحديات التي تواجو القطاع .واختتم
شاك اًر الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األفريقي عمى دعميا ىيئة المكتب.
الكممة االفتتاحية لسعادة الدكتور أوجستو دا سمفا توماس المحترم ،وزير النقل

لجميورية أنجوال
.18

عقب الترحيب الحار بجميع الوفود الحاضرة في الدورة الثانية لمؤتمر وزراء

النقل لالتحاد األفريقي ،قدم سعادة السيد أوجستو دا سمفا توماس المحترم ،وزير النقل
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لجميورية أنجوال لممؤتمر موج اًز عن الحالة الراىنة لتطور شبكة النقل في أنجوال
ومنظورىا .وأكد عمى الحاجة الممحة إلى التكامل اإلقميمي والقاري التي من شأنيا أن
تفيد سكان أفريقيا.
.19

أشار إلى أن الجيود التي تقوم بيا المجموعات االقتصادية اإلقميمية مثل

سادك سيتم استكشافيا ومواءمتيا من أجل تقديم إطار تشغيمي لمقارة والذي من شأنو
أن يؤدي إلى نتائج ممموسة .وذكر الوزراء بأن التكامل اإلقميمي ذو أىمية كبيرة
لنجاح ا القتصادات األفريقية في ىذه المرحمة حيث يواجو العالم أزمة اقتصادية غير
مسبوقة.
.20

في ىذا الصدد ،وصف الوزير المحترم تطور البنية التحتية لمنقل ومنظومة

النقل في أفريقيا كمنشط لمتكامل .وبدون شبكات النقل ،لن يكون ىناك اتصال ،وال
تنقل وال تجارة .وسيظل التكامل مجرد حمم.
.21

ومن ثم أكد عمى الحاجة إلى ضمان تكامل شبكات النقل في القارة في نظام

متعدد الوسائل والذي من شأنو أن يجعل النقل ميسو اًر مع ترجمة تحسين الترابط إلى
تخفيض تكاليف السمع والبضائع.
.22

وفي ذلك السياق ،أعمن افتتاح المؤتمر الوزاري.

رابعاً :المسائل اإلجرائية

 .1عرض تقرير ىيئة المكتب المنتيية واليتيا
.23

قدمت ىيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل لالتحاد األفريقي المنتيية واليتيا تقريرىا

عن األنشطة التي تمت تحت واليتيا منذ انتخابيا في أبريل  .2008استطاعت ىيئة
المكتب من أن تجتمع مرتين الستعراض وضع قطاع النقل في القارة .انعقد
االجتماع األول في الجزائر العاصمة ،الجزائر في يومي  12و  13يناير 2009
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بينما انعقدت الدورة الثانية لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن النقل البحري
التي انعقدت في ديربان ،جنوب أفريقيا في أكتوبر  2009ووفرت فرصة لييئة
المكتب لتجتمع لممرة الثانية.
.24

شكل مؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن النقل البحري منارة فترة لييئة

المكتب ىذه والسيما مع اعتماد الميثاق األفريقي لمنقل البحري.
.25

تتألف ىيئة المكتب عمى النحو التالي:

الرئيس:

الجزائر (شمال أفريقيا)

النائب األول لمرئيس :زيمبابوي (الجنوب األفريقي)
النائب الثاني لمرئيس:

إثيوبيا (شرق أفريقيا)

النائب الثالث لمرئيس:

مالي (غرب أفريقيا)

المقرر:

الجابون (وسط أفريقيا)

.26

عمى الرغم من عدم القدرة عمى االجتماع حسب الوتيرة التي نصت عمييا

قواعد إجراءات مؤتمر وزراء النقل لالتحاد األفريقي ،تم تيسير عمل ىيئة المكتب
من قبل إدارة البنية التحتية والطاقة وشيدت عدداً من اإلنجازات الممموسة في قطاع
النقل .وخالل ىذا الوقت ،سمم القادة األفريقيون بصراحة وسمطوا الضوء عمى الدور
اليام لمنقل وسط قطاعات البنية التحتية األخرى في التنمية االجتماعية واالقتصادية
ألفريقيا.
.27

في ىذا الصدد ،يجدر بالذكر أن رؤساء الدول والحكومات قرروا تكريس

مؤتمر القمة في يناير  2009لتطوير النقل والبنية التحتية لمطاقة .وتحقيقاً ليذه
الغاية ،اعتمدوا إعالناً يطمب من مفوضية االتحاد األفريقي وضع استراتيجيات
وآليات لتيسير تنفيذ المشاريع اإلقميمية والقارية ذات األولوية في مجال النقل والبنية
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التحتية لمطاقة .تم أيضاً إطالق إعداد برنامج قاري فريد لتطوير البنية التحتية في
أفريقيا مع مكون الدعم الفني وتم القيام بو حتى المراحل النيائية خالل الفترة.
.28

منذ ذلك الحين ،تم القيام بعدد من األنشطة الرئيسية في إطار تنفيذ خطة

عمل  2012-2008بما في ذلك األنشطة التالية الجديرة بالذكر:
النقل الجوي:
.29

شيد النقل الجوي تقدماً ممحوظاً وخصوصاً في األنشطة التالية:
 تفعيل الوكالة المنفذة لمقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق النقل الجوي في
أفريقيا؛
 استكمال التقييم القاري لتنفيذ مقرر ياموسوكرو
 إعداد مشروع قواعد المنافسة وآلية تسوية المنازعات لسوق طيران قارية وحيدة
 إعداد السياسة األفريقية لمطيران المدني
 تحسين التعاون مع األطراف الثالثة في إطار شراكة االتحاد األفريقي

النقل بالسكك الحديدية
.30

كان ىناك تقدم ضئيل في تنفيذ أنشطة النقل بالسكك الحديدية التي تم

استحداثيا عمى النحو التالي:
 مواءمة نظم تدريب عاممي شبكات السكك الحديدية األفريقية؛
 الصندوق األفريقي لتطوير السكك الحديدية؛ و
 خصخصة السكك الحديدية في أفريقيا :إعداد دليل/توجييات أفريقيا.
النقل البري
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.31

تم إحراز تقدم ممحوظ في ىذا المجال بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة

االقتصادية ألفريقيا حيث تم القيام باألنشطة الثالثة التالية:
 استكمال االتفاقيات والمعاىدات واالتفاقات الدولية لمنقل؛
 دراسة حول قواعد ومعايير الطرق لمطرق الرئيسية العابرة ألفريقيا واالتفاق
الحكومي المشترك ذي الصمة؛
 تقييم السالمة عمى الطرق في أفريقيا ،في إطار عقد األمم المتحدة إلجراء
السالمة عمى الطرق .2020-2011
تطوير ممرات النقل
.32

يتمثل أبرز إنجاز في تمك الفترة في القيام بإجراءات تحضيرية لمشاريع

ممموسة تيدف إلى إكمال الوصالت المفقودة في ممرات الطرق/السكك الحديدة
العابرة ألفريقيا .وفي ىذا الصدد ،تم إجراء دراسة جدوى تمييدية ودراسات جدوى
حول عدد من ممرات النقل العابرة ألفريقيا .وكانت ىذه عمى النحو التالي:
 دراسة حول السكة الحديدية لكوتونو-نيامي -أوجادوجو-أبيجان ،مع وصمة
عند أسانجو إلى مالي .دراسة لبناء جسر عمى نير جامبيا؛
 دراسة جدوى حول القسم الغربي لمطريق الرئيسي العابر ألفريقيا  ،9طريق
بي ار-لوبيتو؛
 دراسة جدوى حول األقسام المختارة عند جسر ب ارزافيل-كنشاسا والخيارات
االستراتيجية لمينائي بنانا وبوانت-نوار في وسط أفريقيا؛
 دراسة جدوى تمييدية لموصالت الناقصة لممر النقل داكار-انجمينا-جيبوتي؛
و
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 دراسة جدوى تمييدية لموصالت الناقصة لممر نقل جيبوتي-ليبرفيل
.33

شكرت ىيئة مكتب مؤتمر وزراء النقل لالتحاد األفريقي جميع الدول األعضاء

في االتحاد لدعميم إياىا ومفوضية االتحاد األفريقي لمساعدتيا المستمرة .وشكرت
حكوم ة جميورية أنجوال لكرم الضيافة وقبوليا استضافة المؤتمر ومن ثم توفير زخم
جديد لعمميا الجديد.
 .3انتخاب ىيئة المكتب
.34

تم انتخاب ىيئة مكتب المؤتمر لمفترة  2013-2011كما يمي:
 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)

 .4اعتماد جدول األعمال
.35

اعتمد االجتماع جدول األعمال التالي:
 )1حفل االفتتاح
 )2المسائل اإلجرائية
 عرض تقرير ىيئة المكتب المنتيية واليتيا
 انتخاب ىيئة المكتب
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 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل
 )3جمسات العمل
 .1بحث تقرير اجتماع الخبراء،
 .2بحث واعتماد اإلعالن الوزاري وخطة العمل،
 .3أية مسائل أخرى،
 .4بحث واعتماد تقرير االجتماع الوزاري،
 .5البيان الختامي،
 .6كممة الشكر
 )4اختتام المؤتمر
سادساً :جمسات العمل

الجمسة األولى :بحث تقرير اجتماع الخبراء
.36

قدم تقرير اجتماع الخبراء بالتفصيل إلى الوزراء مقرر االجتماع المعني .ثم

بحث الوزراء كل بند من التقرير وقدموا المالحظات والمقررات التالية:
ألف :برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وآلية تنفيذه

.37

بحث الوزراء العرض المشترك لمفوضية االتحاد األفريقي ووكالة التخطيط

والتنسيق لمنيباد بشأن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا والييكل المؤسسي
لمتنفيذ وركزوا اىتماميم عمى تنفيذ البرنامج .وكانوا ميتمين بصورة خاصة بشأن
ضمان عدم انتياء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا دون إجراء كشأن برامج
البنية التحتية القارية السابقة.
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.38

في ىذا الصدد ،اطمأنوا لمترتيبات الواسعة التي تم القيام بيا لتنفيذ برنامج

تطوير البنية التحتية في أفريقيا عمى ثالث مراحل :برنامج اإلجراءات ذات األولوية
القصيرة األمد ،)2020-2012( -المتوسطة األمد ( )2030-2020والبعيدة األمد
( .)2040-2030وأيضاً ،حظي تمويل برنامج اإلجراءات ذات األولوية الدينامي
والذي يشمل حالياً  51مشروعاً ويقدر بأكثر من ستين ( )60مميار دوالر أمريكي
والمزمع استمداده من كل من القطاعين العام والخاص والذي يتم تخصيص ثمثو
لقطاع النقل الذي يضم  24مشروعاً باإلعجاب .كما أنو كان ىناك الييكل
المؤسسي الذي يعزز دور مختمف أصحاب المصمحة بما في ذلك الدول األعضاء،
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،ووكالة التخطيط والتنسيق لمنيباد ،والبنك األفريقي
لمتنمية ومفوضية االتحاد األفريقي.
.39

أكد الوزراء عمى الحاجة إلى ضمان تنفيذ متوازن ومتكامل لجميع مكونات

برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ،أي ،النقل والطاقة وتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،والمياه العابرة لمحدود من أجل تحسين التآزر في تطوير البنية التحتية
في القارة .والحظوا أيضاً أن اختيار ممرات ومشاريع إلدراجيا في برنامج اإلجراءات
ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا يكون مسألة مشاورات مستمرة
باعتبار طبيعتو الدينامية .وأخي اًر ،قرروا اعتماد برنامج تطوير البنية التحتية في
أفريقيا وطمبوا من مفوضية االتحاد األفريقي ضمان تقديمو إلى الدورة القادمة لمؤتمر
قمة االتحاد األفريقي المزمع انعقادىا في يناير .2012
باء :تنفيذ خطة عمل القطاعات الفرعية لمنقل
 .1النقل الجوي
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.40

أحاط الوزراء عمماً بالقضايا المختمفة التي بحثيا اجتماع الخبراء فيما يتعمق

بتنفيذ خطة عمل النقل الجوي وأصدروا المقررات التالية في كل من المجاالت
المحددة:
تنفيذ مقرر ياموسوكرو بشأن تحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا

.41

أحاط الوزراء عمماً بالجيود التي قام بيا كل من مفوضية االتحاد األفريقي

والمجنة األفريقية لمطيران المدني (أفكاك) لتفعيل الوكالة المنفذة .أبمغ الوزراء بأن
تفعيل الوكالة المنفذة تأخر بسبب الحاجة إلى استعراض واعادة مواءمة النظام
األساسي لمجنة األفريقية لمطيران المدني .اختتمت ىذه الميمة في العام الماضي .ثم
قرر الوزراء ما يمي:
 ضرورة التفعيل الكامل لموكالة المنفذة وفقاً لمموعد النيائي المشار إليو في
خطة العمل المعتمدة؛
 ضرورة استكمال المجنة األفريقية لمطيران المدني دراسة قواعد المنافسة وآلية
تسوية المنازعات لسوق قارية محررة لمنقل الجوي والتي تم تمقي مشروعيا من
مفوضية االتحاد األفريقي واكمال جميع العممية المؤدية إلى تصديقيا
واعتمادىا من قبل االتحاد األفريقي .وليذه الغاية ،يجب إنشاء فريق عمل
داخل المجنة األفريقية لمطيران المدني الستكمال ىذه الوثائق وكذلك إعداد
قواعد حماية حقوق المستيمك:
 يجب أن تضمن المجنة األفريقية لمطيران المدني أن التعميقات والتوصيات
التي تم تقديميا من قبل ورشة العمل القارية لدراسة حول التقييم القاري لتنفيذ
مقرر ياموسوكرو المنعقد في أوائل نوفمبر  2011تم إدراجيا في تقرير
الدراسة قبل تنفيذ نتائج التقرير من قبل الدول األعضاء؛
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 يجب أن تمتزم الدول بسياسات منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الضرائب
والتكاليف والرسوم عمى النحو المعتمد من قبل الدورة األولى لمؤتمر الوزراء
األفريقيين المسؤولين عن النقل الجوي المنعقدة في مدينة صن سيتي ،جنوب
أفريقيا في مايو  2005من أجل تفادي تكرار وتضاعف الضرائب والتكاليف
والرسوم في مجال الطيران الجوي عبر القارة والتي تعتبر مساىمة لضعف
األداء المالي لشركات الطيران األفريقية ومن ثم ،تؤثر سمباً عمى التنفيذ
الكامل لمقرر ياموسوكرو؛
 من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا عمى المستوى القاري،
يجب عمى الدول األفريقية وضع خطة رئيسية وطنية مكممة لمطيران المدني؛
 يجب أن تستفيد الدول األفريقية أيضاً من الخبرة والمساعدة الفنية لمتاحة من
خالل برنامج التعاون الفني لمنظمة الطيران المدني الدولي في القيام
بالدراسات الالزمة حول تطوير المطارات ومرافق المالحة الجوية وكذلك بناء
القدرات.
السياسة األفريقية لمطيران المدني (أفكاب)
.42

الحظ الوزراء أىداف السياسة األفريقية لمطيران المدني لتعزيز نيج مواءم

لتسيير الجوانب المختمفة لمطيران المدني والتي تشمل ،من بين جممة أمور أخرى،
األمن والحماية البيئية .وأخي اًر اعتمدوا السياسة األفريقية لمطيران المدني وأصدروا
المقررات التالية:
 ضرورة تقدي م مفوضية االتحاد األفريقي السياسة األفريقية لمطيران المدني إلى
الدورة المقبمة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي إلجازتيا؛
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 ضرورة أخذ الدول والمجموعات االقتصادية اإلقميمية أحكام السياسة األفريقية
لمطيران المدني في الحسبان عند استعراض سياساتيا الوطنية واإلقميمية
ومواءمتيا؛
 يجب أن تنسق المجنة األفريقية لمطيران المدني صياغة الممحق  3بشأن
الجدول الزمني ألىداف السياسة؛
 يجب أن تقدم مفوضية االتحاد األفريقي التقرير المرحمي عن تنفيذ السياسة
األفريقية لمطيران المدني إلى الدورة المقبمة لمؤتمر الوزراء.
سالمة وأمن الطيران المدني وحماية البيئة في أفريقيا
سالمة الطيران
أدرك الوزراء الحاجة إلى تحسين سالمة الطيران في القارة والجيود التي قامت

.43

بيا الدول األفريقية تحقيقاً ليذه الغاية .وفي ىذا الصدد ،قدم الوزراء التوصيات
التالية:
 تشجيع الدول عمى االستفادة من المساعدة المتوفرة عبر منظمة الطيران
المدني الدولي والمجنة األفريقية لمطيران المدني الدولي لدعم جيودىا الرامية
إلى معالجة أوجو القصور في السالمة؛
 تشجيع الدول التي لم تقم بتوقيع اتفاق البرنامج األفريقي لمتفتيش التعاوني مع
المجنة األفريقية لمطيران المدني عمى القيام بذلك؛
 تشجيع الدول ،التي أحرزت تقدماً في تنفيذ خطة اإلجراء التصحيحي عمى
طمب ميمة تصديقية من قبل منظمة الطيران المدني الدولي؛
 تشجيع الدول عمى دعم خطط عمل منظمة الطيران المدني الدولي وضمان
إيالء سالمة الطيران اعتباره الالزم في خططيا اإلنمائية الوطنية وبرامجيا
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اإلنمائية اإلشارية؛ واإلحاطة عمماً باالجتماع الرفيع المستوى المزمع انعقاده
بمقر منظمة الطيران المدني الدولي خالل الربع الثالث لعام 2013؛
 تنظيم مؤتمر إقميمي حول سالمة الطيران في  2012والذي تغطي ترتيباتيا
الموجستية المجنة األفريقية لمطيران المدني.
.44

في ىذه المرحمة ،صرحت وزيرة الطيران لجميورية نيجيريا االتحادية عرض

بمدىا الستضافة الدورة الخاصة لممؤتمر الوزاري حول سالمة الطيران في أفريقيا في
 .2012وأعرب االجتماع عن تقديره لنيجيريا ليذا العرض.
أمن الطيران
.45

أحاط الوزراء عمماً بالجيود التي قامت بيا المجنة األفريقية لمطيران المدني في

القيام باألنشطة المتعمقة بأمن الطيران وقررت ما يمي:
 ضرورة إنشاء فريق أمن الطيران اإلقميمي كآلية لتنسيق تنفيذ إعالن أبوجا
وخارطة الطريق وكذلك إعالن واستراتيجية منظمة الطيران المدني الدولي
حول أمن الطيران؛ و
 ضرورة إنشاء وحدة األبحاث الخاصة بمكافحة اإلرىاب في مجال أمن
الطيران داخل المركز األفريقي لمدراسات واألبحاث الخاصة باإلرىاب.
حماية البيئة
.46

الحظ الوزراء المقرر االنفرادي لالتحاد األوروبي بشأن مخطط تبادل حقوق

االنبعاثات وكذلك األثر السمبي عمى شركات الطيران األفريقية وقرروا ضرورة دعم
الدول األفريقية وتنفيذىا إعالن مجمس منظمة الطيران المدني الدولي الصادر في 2
نوفمبر  .2011اعترف الوزراء أيضاً وىنأوا المجموعات االقتصادية اإلقميمية التي
قامت حتى اآلن باتخاذ إجراء نحو الحماية البيئية.
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السياسة الخارجية لمنقل الجوي
.47

الحظ الوزراء االىتمامات التي أثارىا الوزراء فيما يتعمق خصوصاً بمسائل

عالقات أفريقيا-االتحاد األوروبي في مجال الطيران وفي ىذا الصدد قرروا ما يمي:
 ضرورة استكمال مفوضية االتحاد األفريقي ،في أسرع ما يمكن ،مفاوضات
البيان المشترك لالتحاد األفريقي-االتحاد األوروبي بشأن التعاون في مجال
الطيران لتوقيعيا؛ و
 إنشاء مفوضية االتحاد األفريقي ،واالمفوضية األوروبية والدول األفريقية آلية
تشاور دائمة حول الحظر التشغيمي لشركات الطيران األفريقية فوق المجال
الجوي األوروبي.
تصديق صكوك القانون الجوي الدولي بما في ذلك النظام األساسي لمجنة
.48

األفريقية لمطيران المدني

ظل تدني تنفيذ صكوك القانون الجوي الدولي من قبل عدد من الدول األفريقية

شاغالً لموزراء ،شأنو في ذلك شأن تعميق بدء نفاذ النظام األساسي لمجنة األفريقية
لمطيران المدني بسبب عدم وجود العتبة الالزمة ألدوات التصديق .وتحقيقاً ليذه
الغاية ،قرر الوزراء ما يمي:
 ضرورة إسراع الدول المعنية بتصديق صكوك القانون الجوي الدولي والتي تعد
ضرورية؛ و
 ضرورة إسراع الدول األفريقية بتصديق النظام األساسي لمجنة األفريقية
لمطيران المدني.
بناء القدرات
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.49

أدرك الوزراء أن القارة ال يتوفر لدييا العدد الكافي من العاممين فيما يتعمق

بمينيي الطيران المؤىمين وقرروا ما يمي:
 ضرورة تعزيز المجنة األفريقية لمطيران المدني من أجل االضطالع بمياميا
بفعالية ولعب دور حاسم في إنشاء برامج واستراتيجيات بناء القدرات بما في
ذلك وقف استنزاف العقول.
التعاون فيما بين البمدان األفريقية والتعاون الدولي
.50

الحظ الوزراء التطورات التي حدثت في التعاون الدولي في مجال الطيران

والسيما توقيع مذكرة التعاون ومذكرة التفاىم الموقعتين مع كل من منظمة الطيران
المدني الدولي ورابطة شركات الطيران األفريقية عمى التوالي .الحظ الوزراء أيضاً
المشاورات التي تمت مع اليند بشأن مسائل التدريب خالل االجتماع .واتفقوا عمى
ضرورة إنشاء فريق من الخبراء الينود واألفريقيين من أجل ترسيخ أولويات التدريب.
 .3النقل البحري
.51

أحاط الوزراء عمماً بالمناقشات حول التقرير المرحمي عن تنفيذ خطة العمل

الب حرية المعتمدة خالل الدورة الثانية لمؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن النقل
البحري المنعقدة في ديربان ،جنوب أفريقيا في أكتوبر  .2009لفتت أنظارىم
خصوصاً إلى األنشطة التالية:
 التعجيل بتصديق الميثاق األفريقي لمنقل البحري وتنفيذه؛
 مرافق النقل بين البمدان غ ير الساحمية وبمدان الممر بما في ذلك تعزيز النقل
المتعدد الوسائل؛
 آثار قواعد روتردام والحاجة إلى موقف أفريقي موحد؛
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 مكافحة القرصنة من خالل تنفيذ مدونة لقواعد سموك جيبوتي وقرار ديربان
بشأن السالمة البحرية واألمن البحري وحماية البيئة؛ و
 تطوير الموانئ وادارتيا.
.52

الحظ الوزراء أن الميثاق األفريقي لمنقل البحري وفر إطا اًر استراتيجياً شامالً

لمعالجة المسائل الرئيسية لمنقل البحري في أفريقيا ومن ثم فإن بدء نفاذه ضروري.
وفي ىذا الصدد ،أصدروا المقررات المحددة التالية:
 .1يجب أن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بحممة توعية وتدابير بناء القدرات الرامية
إلى اإلسراع بتصديق الميثاق األفريقي لمنقل البحري .أعربت جميورية الكونغو
عن أمميا من أن تصبح عضواً في لجنة المتابعة؛
 .2يجب وضع آلية تنفيذ خطة عمل النقل البحري والميثاق والتي تشمل لجنة
المتابعة المنصوص عمييا في الميثاق عمى وجو السرعة؛
 .3يج ب عمى مفوضية االتحاد األفريقي تيسير تنفيذ برنامج عمل ألماتي عمى النحو
المنصوص عميو في الميثاق وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بوضع
إطار/وحدة تنسيق لمبمدان غير الساحمية وبمدان الممر؛
 .4يجب أن تسعى مفوضية االتحاد األفريقي إلى تنفيذ مدونة لقواعد سموك جيبوتي
بشأن مكافحة القرصنة؛
 .5يجب حث البمدان األفريقية عمى توقيع تصديق قواعد روتردام (اتفاقية األمم
المتحدة المتعمقة بعقود الشحن الدولي لمبضائع كمياً أو جزئياً عن طريق البحر)؛
 .6يجب أن تدعم الدول األفريقية ومفوضية االتحاد األفريقي إجراء مجالس
الشاحنين األفريقيين فيما يتعمق بمذكرة تتبع الشحن في المفاوضات في منظمة
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التجارة العالمية ومن خالل وضع آليات تفاوض حول أسعار الشحن مع أصحاب
السفن؛
 .7يجب أن تقوم الدول األفريقية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ومفوضية
االتحاد األفريقي بتيسير تطوير الموانئ ذات المواقع االستراتيجية كمراكز الشحن
العابر في القارة األفريقية من أجل تحسين قدرة الموانئ والمنافسة عبر الخط
الساحمي؛
 .8ينبغي لمدول األفريقية ترتيب أولويات توسع الموانئ و/أو تطويرىا من أجل
معالجة مشكمة االزدحام في الموانئ؛
 .9يجب أن تبحث مفوضية االتحاد األفريقي إمكانية إنشاء مركز بيانات تعاوني
واحد لالتحاد األفريقي لنظام تحديد وتتبع السفن البعيد المدى؛
 .10يجب أن تشمل خطة العمل الميزانيات اإلشارية لألنشطة المحددة؛
 .11يجب أن يكون لخطة العمل فترة تنفيذ عامة مدتيا أربع ( )4سنوات ويجب أن
يكون لكل نشاط فترة تتراوح ما بين سنة واحدة ( )1إلى سنتين ( )2إلكمالو؛ و
 .12يجب أن تضع مفوضية االتحاد األفريقي نموذجاً مالئماً يتم استخدامو من قبل
الدول والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والمؤسسات المتخصصة لإلبالغ بصورة
دورية عن تنفيذ خطة العمل.
 .4النقل البري
النقل بالطرق
.53

ركز الوزراء اىتماميم عمى تنفيذ األنشطة الرئيسية التي تضمنتيا خطة عمل

النقل البري والتي تشمل:
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 عنصر النقل البري لمدراسات القطاعية لبرنامج تطوير البنية التحتية في
أفريقيا؛
 دراسات جدوى تمييدية لموصالت الناقصة في ممري نقل داكار-انجمينا-
جيبوتي ،وجيبوتي-ليبرفيل ،الممولين من قبل مرفق إعداد مشاريع البنية
التحتية-النيباد؛
 دراسة جدوى حول أقسام الطرق الرئيسية العابرة ألفريقيا ( 3طرابمس-وندىوك)
والخيارات االستراتيجية عند بوانت نوار وميناء بانانا في أفريقيا الوسطى،
والقسم الغربي لمطرق الرئيسية العابرة ألفريقيا ( 9بي ار – لوبيتو) وجسر جامبيا
الممول من قبل االتحاد األوروبي؛
 دراسة حول معايير الطرق العابرة ألفريقيا (بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألفريقيا ومكتب األمم المتحدة لمممثل السامي ألقل البمدان نمواً
والبمدان النامية غير الساحمية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛
 تحسين السالمة عمى الطرق في أفريقيا.
.54

بخصوص المسألة الخاصة بالسالمة عمى الطرق ،قرر الوزراء اعتماد خطة

العمل األفريقية لعقد العمل  2020-2011لمسالمة عمى الطرق وكذلك التوصيات
التي قدميا المؤتمر األفريقي الثاني حول السالمة عمى الطرق المنعقد في أديس أبابا
في الفترة من  9إلى  11نوفمبر  )2011حول عقد العمل لمسالمة عمى الطرق
 2020-2011في أفريقيا إلى:
 االحتفاظ بيوم األحد الثالث من نوفمبر ،الذي ىو اليوم العالمي لذكرى
ضحايا حوادث المرور حالياً ،كيوم أفريقيا لمسالمة عمى الطرق؛
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 وضع الميثاق األفريقي لمسالمة عمى الطرق لتقديمو إلى الدول األعضاء في
االتحاد األفريقي لتصديقو؛ و
 عقد مؤتمرات دورية طوال العقد الستعراض التقدم المحرز ،واستكمال خطة
العمل والتقرير لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل.
.55

أكد الوزراء أيضاً عمى الحاجة إلى اإلسراع باستكمال االتفاق الحكومي

المشترك حول الطرق الرئيسية العابرة ألفريقيا والذي يشمل معايير الطرق والسالمة
عمى الطرق واشارات المرور.
 .2النقل بالسكك الحديدية
.56

أحاط الوزراء عمماً بالتقرير المرحمي عن تنفيذ خطة عمل النقل بالسكك

الحديدية مسمطين الضوء عمى األنشطة التالية التي تم القيام بيا:
 عنصر السكك الحديدية لدراسة برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا؛
 دراسات جدوى تمييدية لموصالت الناقصة في ممري نقل داكار-انجمينا-
جيبوتي ،وجيبوتي – ليبرفيل ،الممولين من قبل مرفق إعداد مشاريع البنية
التحتية-النيباد؛
 دراسة السكك الحديدية كوتونو-نيامي-أوجادوجو-أبيجان ،الممولة من قبل
االتحاد األوروبي؛
 وضع اختصاصات دراسات مواءمة التدريب وانشاء صندوق تطوير النقل
بالسكك الحديدية واعداد دليل/مبادئ توجييية حول خصخصة السكك
الحديدية في أفريقيا أو امتيازاتيا.
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.57

الحظ الوزراء أيضاً الجيود التي تمت ودعوا إلى التأكيد عمى الجوانب

المحدثة لمتآزر مثل قاعدة بيانات السكك الحديدية ،وسالمتيا وأمنيا وحماية البيئة.
الجمسة الثالثة :بحث واعتماد اإلعالن الوزاري وخطط العمل المستكممة

.58

بحث الوزراء مشروع إعالن لواندا الذي قدمو الخبراء واعتمده مع تعديالت.

.59

بحث الوزراء أيضاً مشاريع خطط عمل القطاع الفرعي المستكممة ،المقدمة

من قبل الخبراء واعتمدوىا مع إدخال تعديالت.
الجمسة الرابعة :أية مسائل أخرى
.60

لم تكن ىناك مسائل تمت إثارتيا تحت ىذا البند.

الجمسة الخامسة :اعتماد تقرير الوزراء

.61

قرر الوزراء تحديد مداوالتيم إلى يوم واحد ( 24نوفمبر) من أجل القيام

بالزيارات التي تم تنظيميا خصوصاً إلى بعض المشاريع الوطنية واإلقميمية اليامة
في والية بنجيال األنجولية في  25نوفمبر .وفي ىذا الصدد ،قرروا أن تستكمل
مفوضية االتحاد األفريقي تقريرىم وتقدميا إلى ىيئة مكتب المؤتمر إلجازتو.
الجمسة السادسة :البيان الختامي
.62

اعتمد الوزراء البيان الختامي ممخصين االستنتاجات الرئيسية لمداوالتيم التي

أكدت ع مى الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية لمنقل والخدمات كعجمة ضرورية لمتنمية
االجتماعية واالقتصادية ألفريقيا وتكامميا.
الجمسة السابعة :كممة شكر
.63

اعتمد الوزراء كممة الشكر إلى فخامة السيد الميندس إدواردو دوس سانتوس،

رئيس جميورية أنجوال ،وحكومتو وشعب أنجوال ،لكرم الضيافة وكذلك لمترتيبات
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الممتازة عموماً والتي مكنت جميع الوفود الحاضرة في الدورة الثانية لمؤتمر وزراء
النقل لالتحاد األفريقي لتتمتع بإقامة ممتعة ومثمرة في لواندا.
خامساً :الخاتمة

.64

قبل اختتام المؤتمر ،شكر السيد أوجستو دا سمفا المحترم ،وزير النقل

لجميورية أنجوال  ،ورئيس الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل لالتحاد األفريقي وكذلك
الرئيس المنتخب لييئة مكتب وزراء النقل ،جميع الوفود النتخابو ولمثقة التي أولوىا
إياه .وأكد أن واليتو تأتي في وقت يمر فيو االقتصاد العالمي بمرحمة عصيبة والتي
تحتاج إلى مبادرات واستراتيجيات ورؤية جديدة.
.65

وتستحق القارة ،في الوقت الراىن ،ترابطاً مكيفاً متعدد الوسائل والذي قد

يصحح تباينات التنمية االقتصادية وسط الدول األعضاء ووضعيا في السياق
العالمي .وىذه الجيود من شأنيا أن تفيد الدول األعضاء إذا ما تم أخذ الظروف
االجتماعية واالقتصادية لمدول األعضاء في االعتبار .وتحقيقاً ليذه الغاية ،أكد عمى
ضرورة معالجة األفريقيين لمتحديات التي تواجييا القارة والتي تشمل من بين جممة
أمور أخرى تنمية الموارد البشرية واكتساب تكنولوجيات جديدة وتعزيز القدرة عمى
المنافسة في األسواق الدولية باعتماد سياسات وبرامج واستراتيجيات مالئمة .ويعتبر
تطوير البنية التحتية مصحوباً باإلصالحات النوعية ىو محور التنمية.
.66

إن الميام التي تنتظرنا ليست سيمة ألننا يتوقع منا تنفيذىا تحت ظروف

عصيبة .ومع ذلك ،فيناك نور بنياية النفق لمستقبل أفضل لمجيل الجديد .وأعرب
عن أممو في رؤية أفريقيا مزدىرة وموحدة .وفي الختام .أعرب عن تمنيو لجميع
المشاركين إقامة قصيرة ممتعة في أنجوال وعودةً آمنةً إلى ديارىم.
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إعالن لواندا الذي اعتمدتو الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل
الموضوع " :تعزيز قطاع النقل من أجل دعم التكامل االقتصادي في أفريقيا"
نحن ،وزراء النقل األفريقيين ،المجتمعين يومي  24و  25نوفمبر  2011في لواندا ،جميورية
أنجوال بمناسبة الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل ،والتي نظميا االتحاد
األفريقي لبحث الظروف الالزمة لتعزيز قطاع النقل بغية دعم التكامل االقتصادي المستدام في
أفريقيا؛
إذ نضع في االعتبار القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،المعتمد في  11يوليو  2000في

لومي ،توجو وتحديداً المواد  14و 15و 16التي تسند إلى مفوضية االتحاد األفريقي ميام
التنسيق في قطاعات النقل واالتصاالت والسياحة؛

واذ نضع في االعتبار المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية ،الموقعة في أبوجا،
نيجيريا في يونيو 1991؛
واذ نأخذ في االعتبار مقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ،المنعقد في يوليو  2001في
لوساكا ،زامبيا بشأن إنشاء الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) كإطار لتنمية أفريقيا؛
واذ نأخذ في االعتبار مقرر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي ،الصادر في يوليو 2005
في سرت ،ليبيا بشأن إدراج أىداف ومؤشرات النقل التي اعتمدىا وزراء النقل والبنية التحتية
لالتحاد األفريقي في أبريل  2005في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في األىداف اإلنمائية لأللفية ،في
إطار حممة مكافحة الفقر؛
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واذ نأخذ في االعتبار اإلعالن رقم ) ASSEMBLY/AU/9(XIIالصادر عن الدورة العادية
الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي ،المنعقدة في أديس أبابا ،إثيوبيا،
في فبراير  ،2009حول تطوير البنية التحتية لمنقل والطاقة في أفريقيا؛
واذ نأخذ في االعتبار التحديات الناجمة عن عولمة االقتصاد وحاجة أفريقيا إلى تنفيذ مقرر
ياموسوكرو لعام  1999بشأن تحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا
واذ نأخذ في االعتبار القرار  64/255الصادر عن الجمعية العامة في  2مارس  2010معمناً
الفترة  2020 – 2011عقد العمل لسالمة الطرق.

واذ نأخذ في االعتبار التحديات الناجمة عن عولمة االقتصاد وحاجة أفريقيا إلى تنفيذ برنامج
عمل ألماتي عمى نحو كامل وبطريقة فعالة وكذلك برنامج األمم المتحدة بالتعاون في مجال
النقل العابر لمبمدان النامية غير الساحمية.
واذ نأخذ في االعتبار أىمية ودور البنية التحتية وخدمات النقل بالنسبة لمتنمية السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وتكامل أفريقيا بغية تعميق مشاركتيا في العولمة :
واذ نأخذ في االعتبار ضرورة وضع أفريقيا سياسة نقل وخطة رئيسية ذات صمة قادرة عمى
ضمان التشغيل المالئم لجميع وسائل النقل؛

واذ ناخذ في االعتبار االتفاقيات ذات الصمة لممنظمة الدولية لممالحة البحرية ومؤتمر األمم
المتحدة لمتجارة والتنمية (االنكتاد) وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
واذ نضع في الحسبان أيضا مقرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقد في
مابوتو في عام  2003وفي عام  2010حول سالمة وأمن النقل البحري وحماية البيئة في
أفريقيا؛
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واذ نستحضر القرار ) A.958 (23الصادر عن المنظمة الدولية لممالحة البحرية حول توفير
الخدمات الييدروغرافية والذي تم اعتماده في  5ديسمبر .2005
واذ نشيد بمبادرات البنية التحتية وخدمات النقل في أفريقيا بما في ذلك ما يمي:
 .1اتحاد البنية التحتية ألفريقيا؛
 .2شراكات أفريقيا -االتحاد األوروبي في مجالي البنية التحتية والطاقة ،في إطار
استراتيجية االتحاد األوروبي الجديدة ألفريقيا؛
 .3المبادرة الرئاسية لمناصرة البنية التحتية؛
 .4الصندوق الخاص لمرفق النيباد إلعداد مشاريع البنية التحتية.

واذ نالحظ مبادرات

المجموعات االقتصادية اإلقميمية في إطار تسييل تنقل األشخاص

والبضائع بين الدول األعضاء؛
واذ ينتابنا القمق من :
 .1تدني مستوى تطوير البنية التحتية وخدمات النقل في أفريقيا؛
 .2كثرة النظم والموائح وتعقيد اإلجراءات اإلدارية في النقل العابر بين البمدان ؛
 .3عدم كفاية القدرة عمى تنفيذ االتفاقيات والمعاىدات الدولية اإلقميمية الخاصة بقطاع
النقل؛
 .4كثرة حوادث وسائل النقل المختمفة وأثرىا السمبي عمى الخطط االقتصادية واالجتماعية
والثقافية فيما يتعمق باألمن والسالمة والبيئة؛
 .5تنوع وتباين التشريعات والضوابط والقواعد والمعايير واإلجراءات الوطنية في تطوير
قطاع النقل والعمميات في مختمف القطاعات الفرعية ؛
 .6تدني تعبئة الموارد عمى المستوى الوطني لتطوير وصيانة البنية التحتية لمنقل.
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 .7قيام االتحاد األوروبي بصورة أحادية بإعداد ونشر قائمة العتراض الخطوط الجوية
األفريقية من الوصول إلى الفضاء الجوى األوروبي.
نستحضر:
 .1دور مفوضية االتحاد األفريقي في تنسيق وتسييل مواءمة سياسات النقل والبنية التحتية
وخدمات النقل في القارة األفريقية؛
 .3الدور المركزي لممجموعات االقتصادية اإلقميمية في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة
بتنسيق وتطوير البنية التحتية وخدمات النقل ؛
نؤكد مجدداً:

 .1تصميمنا القوى عمى تضافر جيودنا لمتنمية المستدامة ألنظمة وخدمات نقل متكاممة
وصالحة لمبقاء وموثوق بيا وآمنة وفعالة وميسورة ،لمتنمية االقتصادية واالجتماعية في
أفريقيا؛
 .3ضرورة تنفيذ اإلستراتيجيات اإلقميمية والقارية المتعمقة بالنقل دعماًً لألىداف اإلنمائية
لأللفية،

نتعهد بما يمي:
 .1اعتماد برنامج تطوير البنية التحتية لمنقل واليندسة المؤسسية لتنفيذه ومنحو األولوية
القصوى كبرنامج موحد لمتكامل األقاليمي والقاري من شأنو المساعدة عمى ترابط شبكات
النقل وخاصة تمك التي تخدم البمدان غير الساحمية والجزرية من أجل التالحم الترابي
واالقتصادي واالجتماعي في أفريقيا دعماً لقدرتيا التنافسية العالمية .

 .2التعجيل بتوفير الحمقات المفقودة في شبكة الطرق األفريقية السريعة العابرة وتحديث
وتطوير شبكة السكك الحديدية أساساً بالنسبة لمبمدان غير الساحمية بحمول . 2020

 .3التعجيل بتسييل النقل بين الدول ذلك بمواءمة تشريعاتيا وتبسيط إجراءات العبور
الخاصة بيا وازالة الحواجز غير الطبيعية وتحسين الكفاءة والسالمة في عمميات النقل ؛
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 .4تقوية ،وحيث يمزم إنشاء مؤسسات تكون مسؤولة عن إدارة السالمة واألمن والتسييل في
قطاع النقل؛
 .5تشجيع إنشاء منظمات إقميمية لإلشراف عمى السالمة واألمن والبحث واإلنقاذ والتحقيق
في الحوادث ،باعتبارىا وسائل لتعزيز قدرات الدول عمى االستجابة لواجباتيا الدولية
وحماية المستخدمين؛
 .6إدماج عنصر خاص في جميع برامج لمكافحة ومنع فيروس نقص المناعة البشرية/
اإليدز واألمراض األخرى المنقولة عن طريق الجنس؛
 .7تعزيز استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وغيرىا من التقنيات األخرى لتطوير
البنية التحتية وعمميات النقل؛
 .8إنشاء آلية تشاور دائمة بين المفوضية األوروبية ومفوضية االتحاد األفريقي والدول
األعضاء ؛
 .9اتخاذ تدابير محددة بغية ضمان التمويل المستدام واإلدارة المناسبة لقطاع النقل ،وتييئة
ظروف مالئمة لالستثمار الخاص الوطني واألجنبي؛
 .10التصديق عمى االتفاقيات الدولية ذات الصمة باألمن والسالمة وحماية البيئة والتعجيل
بتنفيذىا؛ حيث يمزم وكذلك االتفاقيات اإلقميمية بشأن الوصول إلى األسواق وتيسير
النقل والعبور؛
 .11التوقيع والتصديق عمى الميثاق األفريقي لمنقل البحري وتنفيذه واتفاقية األمم المتحدة
بشأن العقود لناقالت البضائع الدولية عن طريق البحر جزئياً أو كمياً (قواعد
روتردام)؛

 .12التعجيل بتنفيذ قرار دوربان حول سالمة وأمن النقل البحري وحماية البيئة البحرية؛
 .13دعم التنفيذ الفعال لمقرر ياموسوكرو وخطة التنفيذ اإلقميمية الشاممة لسالمة الطيران
في أفريقيا؛
 .14تنظيم التدريب لمعاممين الفنيين والمينيين في مختمف وسائل النقل.
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نقرر ما يمي:
 .1تعزيز تطوير البنية التحتية وخدمات النقل اإلقميمية والقارية بطريقة شاممة استناداً إلى

سياسات وبرامج المجموعات االقتصادية اإلقميمية ومن خالل برنامج تطوير البنية

التحتية في أفريقيا،
 .2تعزيز مشاريع البنية التحتية لمنقل ذات األولوية القصوى في إطار مختمف شبكات النقل
األفريقية العابرة لمحدود ؛
 .3التعجيل بتحديث ومواءمة التشريعات والموائح والنظم والمعايير واإلجراءات في مختمف
القطاعات الفرعية لمنقل؛
 .4بدأ عممية إبرام اتفاقية حكومية مشتركة لتعزيز شبكة الطرق األفريقية السريعة؛
 .5اعتماد يوم األحد الثالث من شير نوفمبر الذي ىو اليوم العالمي حالياً لذكرى ضحايا
حوادث الطرق كيوم أفريقيا لسالمة الطرق؛

 .6اعتماد سياسة أفريقية لمطيران المدني ؛
 .7الموافقة عمى عقد مؤتمر وزاري حول سالمة الطيران في عام  2012؛
 .8اعتماد إعالن مجمس منظمة الطيران المدني حول نظام االتحاد األوروبي لتداول
انبعاثات غازات االحتباس الحراري؛
 .9إجازة إنشاء مجموعة إقميمية ألمن الطيران وذلك لتسييل تنفيذ إعالن أديس أبابا لعام
 2007واعالن أبوجا لعام  2010وخارطة الطريق األفريقية حول أمن الطيران الذي
اعتمده الوزراء المعنيون بأمن الطيران ؛
 .10التعجيل بالتصديق عمى دستور المجنة األفريقية لمطيران المدني:؛
 .11تسييل وصول المرأة إلى مين النقل ؛
 .12تعزيز برامج البحث والتطوير لمبنية التحتية وخدمات النقل في أفريقيا؛
 .13التعجيل بالتصديق عمى الميثاق األفريقي لمنقل البحري وتنفيذه.
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ندعو مفوضية االتحاد األفريقي ،إلى القيام بما يمي:
 -1اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتقديم برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا إلى الدورة
العادية الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي العتماده؛
 -2إعداد اتفاقية حكومية مشتركة بشأن شبكة الطرق األفريقية الرئيسية العابرة لمواءمة
قواعد ومعايير الطرق؛
 -3إعداد ميثاق أفريقي لسالمة الطرق وعرضو عمى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي
العتماده؛
 -4وتنظيم مؤتمرات دورية خالل عقد العمل لسالمة الطرق  ،2020-2011المعمن من
قبل األمم المتحدة ،لتقييم التقدم المحرز ،واستكمال خطة العمل وتقديم تقرير إلى مؤتمر
وزراء النقل لالتحاد األفريقي.

نناشد رسمياً لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ،ومنظمة الطيران المدني الدولي،
والمنظمة البحرية الدولية ،ومكتب الممثل السامي لألمم المتحدة ألقل البمدان نمواً والبمدان

النامية غير الساحمية والدول الجزرية الصغيرة النامية ،ومنظمة العمل الدولية ،والبنك األفريقي
لمتنمية ،والبنك الدولي ،واالتحاد األوروبي ،وجميع الشركاء اإلنمائيين وغيرىم من أصحاب

المصمحة الفنيين في قطاع النقل لمواصمة دعم برنامج تطوير النقل وبنيتو التحتية في أفريقيا.
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نناشد:
 الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية تعزيز التعاون
األفريقي البيني والقاري في قطاع النقل؛
 مفوضية االتحاد األفريقي عرض ىذا اإلعالن عمى المؤتمر القادم لرؤساء دول
وحكومات االتحاد األفريقي المقرر عقده في فبراير  2012في أديس أبابا ،إثيوبيا.
نعتمد خطة العمل المرفقة بيذا اإلعالن.

تم تحريره في لواندا ،في  34نوفمبر 3122
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الرقم
0

األنشطة والتدابير

األهداف

مصادر

المؤشرات

المؤسسات
الرائدة

المؤسسات المعنية

الفترة

تطوير البني التحتية لشبكة الطرق
ت ـ ـ ـ ـ ـرابط قـ ـ ـ ـ ــب ا

الطـ ـ ـ ـ ــرق اإلسراع بتنفيـ ططـة اللمـل ا

األفريقية.

التقرير

األولوي ــة لبرن ــاما تط ــوير البني ــة

2121-2102

االتحاد األفريقي،
و الـ ـ ـة التطط ـ ــيط
والتنســيق لبنيبــاد،

التحتية في أفريقيا

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
اإلقبيمية ،والدول

2

معايير البنية التحتية لمطرق

0-2

إنشاء الشبكة المؤسسية

ألف

إنقاء اإلطار المؤسسي

إعـ ـ ـ ــداد االطتصاصـ ـ ـ ــا /طارطة التقرير
الطريق لبجنة التوجيه ومجموعـة

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102
األفريقي

اللمل

لبنيبـ ـ ـ ـ ــاد ،البنـ ـ ـ ـ ــك األفريقـ ـ ـ ـ ــي

لبتنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المجموعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتصــادية اإلقبيميــة  ،لجنــة

األم ـ ــم المتح ـ ــد االقتص ـ ــادية
ألفريقيا

باء

إنقاء لجنة التوجيه

التقرير

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102

األفريقي

لبنيبـ ـ ـ ـ ــاد ،البنـ ـ ـ ـ ــك األفريقـ ـ ـ ـ ــي
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لبتنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المجموعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
االقتصــادية اإلقبيميــة  ،لجنــة

األمـ ـ ـم المتح ـ ــد االقتص ـ ــادية
ألفريقيا

إنقــاء مجموعــا

جيم

والقانونية)

اللمــل الفنيــة التقرير

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102

األفريقي

لبنيبـ ـ ـ ـ ــاد ،البنـ ـ ـ ـ ــك األفريقـ ـ ـ ـ ــي

لبتنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المجموعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتصــادية اإلقبيميــة  ،لجنــة

األم ـ ــم المتح ـ ــد االقتص ـ ــادية
ألفريقيا

2-2
ألف

وضع معايير الطرق األفريقية السريعة واالتفاقية الحكومية المشتركة الخاصة بها
مقـ ـ ــروع الملـ ـ ــايير القاريـ ـ ــة است مال مقروع ملايير الطرق

الموح ـ ــد لبط ـ ــرق األفريقي ـ ــة
السريلة

التقرير

و ال ـ ــة التطط ـ ــيط و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102-2102
والتنسيق لبنيباد

لبنيب ـ ـ ـ ـ ـاد ،البنـ ـ ـ ـ ــك األفريقـ ـ ـ ـ ــي

لبتنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المجموعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتصــادية اإلقبيميــة  ،لجنــة

األم ـ ــم المتح ـ ــد االقتص ـ ــادية
ألفريقي ـ ـ ـ ــا ،م ت ـ ـ ـ ـ ـ

الممثـ ـ ـ ـ ــل

الس ـ ــامي ألق ـ ــل البب ـ ــدان نمـ ـ ـواً
والبب ـ ـ ـ ـ ـ ــدان النامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الس ـ ـ ــاحبية وال ـ ـ ــدول الجزري ـ ـ ــة
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الصغير
ألف

اس ــت مال مق ــروع االتفاقي ــة اس ـ ـ ـ ـ ــت مال مق ـ ـ ـ ـ ــروع االتفاقي ـ ـ ـ ـ ــة التقرير

212

التعاون األفريقي البيني والدولي

ألف

تلزيـ ــز االتصـ ــال واإلعـ ــالم إنقـاء قـب ة ملبومــا

الح ومية المقتر ة

الح ومية المقتر ة

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102

األفريقي

لبنيبـ ـ ـ ـ ــاد ،البنـ ـ ـ ـ ــك األفريقـ ـ ـ ـ ــي

لبتنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المجموعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتصــادية اإلقبيميــة  ،لجنــة

األم ـ ــم المتح ـ ــد االقتص ـ ــادية
ألفريقي ـ ـ ـ ــا ،م ت ـ ـ ـ ـ ـ

الممثـ ـ ـ ـ ــل

الس ـ ــامي ألق ـ ــل البب ـ ــدان نمـ ـ ـواً
والبب ـ ـ ـ ـ ـ ــدان النامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الس ـ ـ ــاحبية وال ـ ـ ــدول الجزري ـ ـ ــة

الصغير

بـ ـ ــين أصـ ـ ــحا

المصـ ـ ــبحة أصحا

بـين افــة التقرير

المصبحة األفريقيين

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102-2102

األفريقي

األفريقيين.

لبنيبـ ـ ـ ـ ــاد ،البنـ ـ ـ ـ ــك األفريقـ ـ ـ ـ ــي

لبتنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المجموعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتصادية اإلقبيمية  ،الدول

األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ،المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ــا

المتطصصة
باء

تلزيز وتقوية الق ار ا

تلزيز التلاون مع القر اء

التقرير

مفوضــية االتحــاد م ت ـ

األفريقي

الممثــل الســامي ألقــل 2102-2102

الببــدان نم ـواً والببــدان الناميــة
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يـ ـ ـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ـ ـ ــاحبية والـ ـ ـ ـ ـ ــدول
الجزرية الصغير
تلزيــز الق ـ ار ا

جيم

مــع المؤسســا

التقرير

الدولية األطرى

مفوضــية االتحــاد البنك الدولي ،برنـاما سياسـة 2102-2102
األفريقي

النق ـ ـ ـ ـ ـ ــل ألفريقي ـ ـ ـ ـ ـ ــا جن ـ ـ ـ ـ ـ ــو

الصـ ـ ــحراء ،الرابط ـ ــة الدولي ـ ــة

لبطرق
2.2

تعبئة الموارد

ألف

ض ـ ـ ـ ـ ــمان تلب ـ ـ ـ ـ ــة أفض ـ ـ ـ ـ ــل تــوفير مـوارد افيــة للمبيــة تــوفير الميزانية
لبمـ ـ ـ ـ ـوارد الماليـ ـ ـ ـ ــة للمبي ـ ـ ـ ـ ـة لبوثا ق المتوقلة

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102-2102

األفريقي

لبنيب ــاد ،لجن ــة األم ــم المتح ــد

وضـ ـ ـ ـ ــع ملـ ـ ـ ـ ــايير الطـ ـ ـ ـ ــرق

االقتص ــادية ألفريقي ــا ،م تـ ـ

الح وميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر ة

نمـ ـ ـواً والبب ـ ــدان النامي ـ ــة ي ـ ــر

الممثــل الســامي ألقــل الببــدان

األفريقية السـريلة واالتفاقيـة

الس ـ ـ ــاحبية وال ـ ـ ــدول الجزري ـ ـ ــة

الطاصة بها

الص ـ ـ ــغير ،البن ـ ـ ــك األفريق ـ ـ ــي

لبتنمية.
باء

إقام ــة قـ ـ ار ة قوي ــة م ــع القطـــاع التقارير
الطاص

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102-2102
األفريقي

لبنيب ــاد ،لجن ــة األم ــم المتح ــد
االقتص ــادية ألفريقي ــا ،م تـ ـ

الممثــل الســامي ألقــل الببــدان

نمـ ـ ـواً والبب ـ ــدان النامي ـ ــة ي ـ ــر
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الس ـ ـ ــاحبية وال ـ ـ ــدول الجزري ـ ـ ــة
الص ـ ـ ــغير ،البن ـ ـ ــك األفريق ـ ـ ــي

لبتنمية.
2.2

تطوير وتسهيل البنية التحتية لمطرق
إنقـ ــاء قواعـ ــد البيانـ ــا

ألف

تسهيل إدار الطرق

باء

الرقابة الوطنية واإلقبيمية

جيم

منـ ـ ــع وم افحـ ـ ــة األم ـ ـ ـراض نقـ ـ ــر الممارسـ ـ ــا

تح ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الملبوم ـ ـ ـ ـ ــا

وأنظمـ ــة التقارير

البنـ ـ ـ ـ ـ ــاء)

الصــيانة ومســا ل البي ــة وس ـالمة

و ال ـ ــة التطط ـ ــيط مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،
والتنسيق لبنيباد

الطــرق و ـ لك المســا ل المتلبقــة

االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ألفريقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
والمجموعـ ـ ـ ـ ــا

بتسهيل اللبور مواءمة الوسـا ل

واجـ ـ ـ ـ ـ ـراءا

لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

االقتصـ ـ ـ ـ ــادية

اإلقبيمية ،والدول األعضاء.

اللب ـ ـ ـ ـ ــور اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة

والجمر ية بين الدول األفريقية)

إنق ــاء الهي ــا

التنظيمي ــة عبـ ـ

المستويين الوطني واإلقبيمي

التقارير

و ال ـ ــة التطط ـ ــيط مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،
والتنسيق لبنيباد

لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ألفريقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
والمجموعـ ـ ـ ـ ــا

االقتصـ ـ ـ ـ ــادية

اإلقبيمية ،والدول األعضاء.
الجيـ ـ ــد فـ ـ ــي التقارير

المنقول ـ ــة جنس ـ ــياً وفي ـ ــروس م افح ــة في ــروس نق ــص المناع ــة
نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص المناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية/اإليدز واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراض

البقرية/اإليدز

المنقولة جنسياً

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،

اإلقبيمية

لبنيب ــاد ،لجن ــة األم ــم المتح ــد

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق
االقتصـ ــادية ،م ت ـ ـ

الممثـ ــل
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الس ـ ــامي ألق ـ ــل البب ـ ــدان نمـ ـ ـواً
والبب ـ ـ ـ ـ ـ ــدان النامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الس ـ ـ ــاحبية وال ـ ـ ــدول الجزري ـ ـ ــة
الص ـ ـ ــغير ،البن ـ ـ ــك األفريق ـ ـ ــي

لبتنمية.
دال

تلزيز مسا ل الجنسين

تقـ ــجيع وتلزيـ ــز وصـ ــول الم ـ ـ أر
إل ـ ـ ـ ب ـ ـ ـراما التـ ـ ــدري

بالقطاع الفرعي لبطرق

التقارير

الطاصـ ـ ــة

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق
اإلقبيمية

لبنيب ــاد ،لجن ــة األم ــم المتح ــد
االقتصـ ــادية ،م ت ـ ـ

الممثـ ــل

الس ـ ــامي ألق ـ ــل البب ـ ــدان نمـ ـ ـواً
والبب ـ ـ ـ ـ ـ ــدان النامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الس ـ ـ ــاحبية وال ـ ـ ــدول الجزري ـ ـ ــة
الص ـ ـ ــغير ،البن ـ ـ ــك األفريق ـ ـ ــي

لبتنمية.
الممكية ألصحاب المصمحة األفريقيين

2.2
ألف

التصديق عب االتفاقيا

التوقيع/التصديق/االنض ــمام إلـ ـ
االتفاقية الح ومية المقتر ة

التقرير

الدول األعضاء

مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،
لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
االقتصـ ــادية ،م ت ـ ـ

الممثـ ــل

الس ـ ــامي ألق ـ ــل البب ـ ــدان نمـ ـ ـواً
والبب ـ ـ ـ ـ ـ ــدان النامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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الس ـ ـ ــاحبية وال ـ ـ ــدول الجزري ـ ـ ــة
الص ـ ـ ــغير ،البن ـ ـ ــك األفريق ـ ـ ــي

لبتنمية.
التوقيع/التصديق/االنضــمام إل ـ

باء

االتفاقيـ ــا

والملا ـ ــدا

واإلقبيمية لسالمة الطرق

الدوليـ ــة

التقرير

الدول األعضاء

مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،

لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
االقتص ـ ـ ـ ــادية ،المجموع ـ ـ ـ ــا
االقتصادية اإلقبيمية.

التصديق عب الترتيبـا

جيم

الدوليـة التقرير

الدول األعضاء

واإلقبيميـ ــة بقـ ــرن اللبـ ــور البـ ــري

لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

اإلقبيمية)..

االقتصادية اإلقبيمية.

بـراما عمـل ألمـاتي ،االتفاقيــا

دال

اء

االقتص ـ ـ ـ ــادية ،المجموع ـ ـ ـ ــا

تطبيـ ـ ـ ــق الق ـ ـ ـ ـوانين والـ ـ ـ ــنظم تح ـ ـ ـ ــديا الطط ـ ـ ـ ــوط التوجيهي ـ ـ ـ ــة التقرير

الوطنيـ ـ ــة الطاصـ ـ ــة بالنقـ ـ ــل الوطنيـ ــة لبطـ ــرق وفق ـ ـاً لبملـ ــايير

البري

مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،

الدول األعضاء

واالتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة القاري ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبط ـ ـ ـ ـ ـ ــرق

إنقـ ــاء الهي ـ ــا

المل ـ ـ ـ ـ ـ ــايير الجدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد لبط ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
األفريقية السريلة

لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
االقتص ـ ـ ـ ــادية ،المجموع ـ ـ ـ ــا

األفريقية السريلة اللابر

الوطنيـ ــة لتنفي ـ ـ

مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،

االقتصادية اإلقبيمية.
التقرير

الدول األعضاء

مفوضـ ــية االتحـ ــاد األفريقـ ــي2102 ،

المجموعـ ـ ـ ـ ـ ــا
اإلقبيمية.

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية
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2.2

بناء القدرات

ألف

نق ـ ـ ـ ــر الملبوم ـ ـ ـ ــا

ح ـ ـ ـ ــول عقـ ـ ـ ـ ــد ورش اللمـ ـ ـ ـ ــل اإلقبيميـ ـ ـ ـ ــة التقارير

االتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الح ومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والوطنيــة حــول الملــايير الجديــد

المق ـ ـ ــتر ة بق ـ ـ ــرن الطـ ـ ـ ــرق لبطرق األفريقية السريلة

مفوضــية االتحــاد و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102
األفريقي

األفريقية السريلة وملايير ا

لبنيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتص ــادية اإلقبيمي ــة ،لجن ــة

األمـ ــم المتحـ ــد االقتصـ ــادية،

م تـ

الممثــل الســامي ألقــل

الببــدان نم ـواً والببــدان الناميــة
يـ ـ ـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ـ ـ ــاحبية والـ ـ ـ ـ ـ ــدول

الجزريـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــغير ،البنـ ـ ـ ــك
األفريقــي لبتنميــة ،المؤسســا

المتطصصة.
باء

عق ـ ـ ـ ـ ــد ورش اللم ـ ـ ـ ـ ــل الوطني ـ ـ ـ ـ ــة التقارير

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

واإلقبيميـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ــول اتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ــا

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية لبنيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وملا ـ ــدا

األمـ ــم المتحـ ــد فـ ــي

اإلقبيمية

و ال ـ ـ ــة التطط ـ ـ ــيط والتنس ـ ـ ــيق 2102
االقتص ــادية اإلقبيمي ــة ،لجن ــة

مج ـ ـ ــال س ـ ـ ــالمة الط ـ ـ ــرق دعمـ ـ ـ ـاً

األمـ ــم المتحـ ــد االقتصـ ــادية،

اللام ـ ـ ــة ملبنـ ـ ـ ـاً الفت ـ ـ ــر -2100

الببــدان نم ـواً والببــدان الناميــة

سالمة الطرق.

الجزريـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ــغير ،البنـ ـ ـ ــك

لتنفي ـ الق ـرار  22/222لبجمليــة
 2102عق ـ ــد اللم ـ ــل م ـ ــن أج ـ ــل

م تـ

الممثــل الســامي ألقــل

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـر السـ ـ ـ ـ ـ ــاحبية والـ ـ ـ ـ ـ ــدول

األفريقــي لبتنميــة ،المؤسســا
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المتطصصة.
2

تسهيل النقل البري في أفريقيا

0.2

تس ــهيل اللب ــور والنق ــل ب ــين مواءمـ ـ ـ ـ ــة الوث ـ ـ ـ ـ ــا ق واجـ ـ ـ ـ ـ ـراءا
اللبور اإلدارية والجمر ية

الدول

مواءمة الرقابا

الجمر ية

التقارير

التقارير

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االتحــاد األفريقــي ،الــدول2102-2102 ،

اإلقبيمية

لغر ووسط أفريقيا

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

الدول  ،االتحاد األفريقي

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية منظم ـ ـ ـ ــة النق ـ ـ ـ ــل البح ـ ـ ـ ــري

2102-2102

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية
اإلقبيمية

2.2

تلزيـ ـ ـ ـ ــز قـ ـ ـ ـ ــد ار مقـ ـ ـ ـ ــغبي مواءمـ ــة قـ ــروط ممارسـ ــة حرفـ ــة التقارير

2.2

تقييم النقل البري بين الدول إنقـ ـ ـ ــاء الم ارصـ ـ ـ ــد ولجـ ـ ـ ــان إدار التقارير

2.2

تقـ ـ ــجيع الـ ـ ــدول األعضـ ـ ــاء تنظـ ــيم ورقـ ــة عمـ ــل حـ ــول رفـ ــع التقارير

الطرق األفريقيين

مقغبي الطرق البري

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األفريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي2102-2102 ،

اإلقبيمية

اإلقبيمي ـ ــة ،منظم ـ ــة النق ـ ــل

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية المجموعـ ـ ــا

االقتصـ ـ ــادية

البحـ ـ ـ ــري لغـ ـ ـ ــر ووس ـ ـ ـ ــط
أفريقيا

المم ار ،

عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ االنضـ ـ ـ ـ ـ ــمام إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ

االتفاقي ـ ـ ــا

مســتوى الــدول وأصــحا

الدولي ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول النقل

وســا ل

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االتحــاد األفريقــي ،منظمــة 2102-2102

اإلقبيمية

أفريقيا ،الدول

المجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االتحاد األفريقـي ،الـدول 2102-2102 ،

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية النقل البحري لغر ووسط

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية منظم ـ ـ ـ ــة النقـ ـ ـ ـ ـل البح ـ ـ ـ ــري
اإلقبيمية

لغر ووسط أفريقيا،
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تسهيل النقل
2

سالمة الطرق ) (CF.AU/TP/EXP/2C (IIIعقد العمل من أجل سالمة الطرق 2121-2100:العمل األفريقي

2

حماية البيئة

2.0

الحــد مــن األثــر الســببي لبنقــل وض ـ ـ ــع ال ـ ـ ــنظم والمل ـ ـ ــايير عبـ ـ ـ ـ

البري عب البي ة

المس ــتوى الـــوطني ،القي ــام بحمبـــة

المنقو ار

االتحاد األفريقي

المجموعـ ـ ــا

االقتصـ ـ ــادية 2102-2102

اإلقبيمية ،الدول

توعية طاصة بالقطاع الفرعي
2.2

مواءمة ملايير تقييم أثر البي ة وضــع الططــوط التوجيهيــة البي ي ـة التقارير

االتحاد األفريقي

القارية له ا القطاع الفرعي

المجموعـ ـ ــا

االقتصـ ـ ــادية 2102-2102

اإلقبيميــة ،الــدول ،برنــاما
سياس ـ ـ ـ ــة النق ـ ـ ـ ــل ألفريقي ـ ـ ـ ــا
جنو الصحراء

2.2

اتط ـ ــا اإلجـ ـ ـراءا

لبح ـ ــد م ـ ــن تلزيـ ـ ــز إج ـ ـ ـراءا

تقـ ـ ــجيع حفـ ـ ــظ التقارير

ضياع الطاقة فـي مجـال النقـل الطاق ـ ــة لض ـ ــمان ت ـ ــوفر مص ـ ــادر

البري

الطاقة البديبة

-

الدول

االتحاد األفريقي

2102-2102

AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE

االتحاد األفريقي

UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA
P. O. Box 3243
Telephone 251115 517700
Website: www.africa-union.org

EX.CL/699 (XX)
ANNEX.4

خطة عمل النقل البحري
2105 – 2102
-

AFRICAN UNION

UNION AFRICAINE

االتحاد األفريقي

UNIÃO AFRICANA
Addis Ababa, ETHIOPIA
P. O. Box 3243
Telephone 251115 517700
Website: www.africa-union.org

مؤتمر االتحاد األفريقي لوزراء النقل

3122  نوفمبر32–32 ، أنجوال،لواندا
AU/TPT/MIN/PL.AC.MT (II)

خطة عمل النقل البحري
2105 – 2102
ـ
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مقدمة:
إف ه ػ ا ه ػ التحػػث ث ال اب ػ لمنس ػ ا الت ػ تػػـ اات ثه ػ ل طػػا الل ػػؿ ه ػ أصػػف ػ أ ن ػ ر ن ن ب ػ ػ  23اب ػػب  2007ػػف ل ػػؿ

ال حبي فؿ ؤت بهـ األ ؿ تحت با ا ف ض ا االتح ث األ ب  .ت ت ال بانلا الث ن ا ل طا الل ؿ فؿ الث بة األ ل ل ػؤت ب
الن ائب الل ص ار الن ه ب ا الن ائب ا
. 2009

األ ب

تشكؿ طا الل ؿ ه
أب

أ ب ؿ  2008تـ التحث ث الث لث ػ ث ب ػ ف ر ننػ ب أ ب ػ

بطا طب ؽ تهثؼ أس س إلى ابض األهثاؼ الش ما الت

بان الن ػػؿ

بان الن ػؿ ال نل ػثة

ػفؿ ال ػؤت ب الثػ ن لػ بان الن ػؿ لفتحػ ث

نب تح ه

إط ب تحس ف الن ؿ ال حبي

األنشطا التثا ب البئ س ا الت تـ تحث ثه لتح ؽ األهثاؼ اإلنبانات ال ؤسس ت البائثة غ به ال سؤ لا اف تنف األنشطا
طا الل ؿ.

ال فصما

ػػتـ ت سػػـ ال سػػؤ ل ا اػػف تنف ػ

طػػا الل ػػؿ ػ ف

تمػػؼ أصػػح ب ال صػػمحا امػػى ال سػػت ت ال طن ػػا اإللم ػػا ال ب ػػا .ت لػ

ػػف ف ضػ ا

االتح ث األ ب ػ اإلشػباؼ امػى التنف ػ الشػ ؿ لم طػا إلػى ن نػب ال ػ ـ ل سػؤ ل ا ال شػبة اػف لػض األنشػطا ال كػف ت ػث ب اشثػ ب ال ل ػا الشػ ما
لتنف ال طا ص بة ن هب ا .غ ب أف ثؿ ه الت ث بات كف التأكث نه ث ً ل ؿ تنف كؿ احث ف األنشطا ال ب نا.

اف ة امى لؾ إف طا الل ؿ تشكؿ ث ا تف ضػ ا إ ان الشػبك ن اإلن ػ ئ ف الػ ف حت ػؿ أف ػثا ا أ ب ػ ػ نه ثهػ ػف أنػؿ تطػ ب

ال فحا ال حب ا

ال بة .

ستظؿ لننا ف ض ا االتح ث األ ب

ه ئا التنس ؽ البئ س ا

تسه ؿ ا م ا تنف

طا الل ؿ امى ال ست ي ال بي. .
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األهداف

الرقم
1
التدابير المؤسساتية والقانونية :
1-1

تك ؼ ث ؽ 1994

التدابير

إجراءات النتائج

ت لا ال ث ؽ األ ب

ال حبي الت ل

لمن ؿ

التصث ؽ ام ه

ا فغ ف ض ا االتح ث األ ب

اثث ث ئؽ

التصث ؽ

المؤسسة الرائدة
ف ض ا االتح ث

األ ب

الفترة

المسؤولية
ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ار الث ؿ ر

2012

ل ر

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا.

لؾ .
2-1

ب

ست ى ال ثبات ال طن ا

ثا ه ف أنؿ ال ص ثلا امى

االتف ل ا الث ل ا تنف ه .

ت ب ال س اثة الت ن ا

اتف ل ت ت ت

الضب ب ا إلثابات ال فحا

ال ص ثلا

ال حب ا لتل ف

ال نظ ا

الث ل ا لم فحا ال حب ا

نظ ا

الل ؿ الث ل ا ( نظ ا الل ؿ

ال حبي) ال نظ ت ال ت صصا

ام ه .

ف ض ا االتح ث
األ ب

ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ار الث ؿ ر ال نظ ا

الث ل ا لم فحا ال حب ار نظ ا

تشب ل ت تـ

ال فحا ال حب ا ل سط غبب

تنف ه .

األ ب ف.

تك فه

2015

أب

ر نمس اتح ث الش حن ف

األ بى ثؿ ال نظ ا الث ل ا

لمه ثب غ اب .
3-1

ض ف تنس ؽ أ ضؿ ف النه ث ثباسا ال بث ث ا ف أنؿ ض

ال ب ا

ال ط ع الفبا

لم فحا ال حب ا.

ن ا تنس ا ل ب ا

بب ن ل ا

ف ضا

االتح ث

ف ض ا االتح ث

األ ب

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار الث ؿ ر ال ل ر

2014
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ال ط ع الفبا لم فحا ال حب ا.
2

بناء القدرات :

1-2

تط ب لثبات التك ف األ ب ا

ن ؿ إثابة ال فحا ال حب ا

ال انئ .

األ ب

-تثل ؽ الحس ت احثاث ت ب ب

ف ض ا االتح ث

باك إلم ا تت ل

التك ف الت ن

اللم ا

التط ت

ن ؿ ال فحا

ال حب ا.

 -ثباسا ط ا لثبات

التك ف األ ب ا .

ت بب

ن ؿ ال فحا ال حب ا.

االلتص ث ا اإللم ا

الل ؿ الث ل ار نظ ا ال فحا

األ ب ر ال ن ا ت
االلتص ث ا اإللم ا.

تنف اثث

 ن نسا اب ج التك فال ابث ال فئ ا ل باك

ال بك

الل ؿ.
تنه

2014

ال حب ا لث ؿ سط أ ب .

الث ؿ ر  PAPCر نظ ا

ال فحا الث ل ا ال حب ا ر نظ ا

2012

الل ؿ الث ل ا.
ف ض ا االتح ث األ ب ر

ف االتف ل ت

اات ث تنف إط ب

 -ت ب التنه ات

األ ب ر ال ن ا ت

الث ؿ
تـ ت ل

الث ؿ ر  PAPCر نظ ا

ال فحا الث ل ا ال حب ا ر نظ ا

ف ض ا االتح ث

 تبل ا ثاـ الشباكاال ؤسس ت الث ل ا لمتك ف

ال ط ع الفبا لم فحا ال حب ا.

2015

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار PAPC
ف ض ا االتح ث

األ ب ر ال ن ا ت
االلتص ث ا اإللم ا.

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا
نظ ا الل ؿ الث ل ا.

الث ؿ ر  PAPCر نظ ا

2012
2015
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التك ف.

الث ؿ

 -تلم ـ تك ف ال ظف ف

األ ب ف

نؿ

ال فحا ال ث ت

ال حب ا.

 -ثباسا ت صص ت

إثابات ال فحا ال حب ا .
-

ثة اثث أصح ب

تك ف اثث ف

اثث ال فح ف
األ ب ف

البحفت ال حب ا.

الل ؿ الث ل ا.

ف ض ا االتح ث األ ب ر

ال ست ث ف
ت بب

ال فحا الث ل ا ال حب ا ر نظ ا
2014

ال ن ا ت االلتص ث ا
الث ؿ
ف ض ا االتح ث
األ ب ر ال ن ا ت
االلتص ث ا اإللم ا.

الث ؿ

اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

لم فحا ال حب ا.

الث ؿ ر ال نظ ا الث ل ا لم فحا

ال حب ا PAPC,

2012

2015

ف ض ا االتح ث األ ب ر

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار PAPC

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا
نظ ا الل ؿ الث ل ا.

2-2

ب

ست ى ال ثبات تغط ا

إنث ج ال بأة

ال حب ا.

لط ع ال فحا

تشن

ض افا بص

استف ثة ال بأة ف التك ف
ن ؿ ال فحا ال حب ا

تـ تك ف اثث ف

النس ن

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر

ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ار PAPC

2015
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ثاـ ث ب ال بأة

ال فحا ال حب ا.

لط ع

تـ تشغ ؿ اثث ف

النس ن ال

الت

الث ؿ

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا
نظ ا الل ؿ الث ل ا.

ال ط ع
3-2

ك حا ب س ن ص ال ن اا
ال شب ا/اإل ث .

ت ا ا ست ث

ال فحا

الن ا ال انئ ف فؿ
التب ا.

ت م ص لثالت

الث ؿ

االنتش ب

ال ن ا ت االلتص ث ا

2015

اإللم ا ال نظ ا الل ل ا

لمصحا ر ال ل ر  PAPCر
ال نظ ا الث ل ا لم فحا

ال حب ا.
4-2

تط ب الشباكا ف الحك ت

تبل ا ست ى تنف

تـ تنف

نظ ت ال فحا الن ا

الل ث ف الث لا

الل ث

ال انئ.

نظ ت ال فحا

لض

الث ؿ

ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ار ال ل ر

ال حب ا ال انئ.
5-2

ثاـ لثبات ال ن ن لثى ث ؿ امـ

تك ف ال ست ث ف ثاـ

بل ا ال انئ ف طبؼ الث لا.

الث لا ف سؤ ل ا ا لـ

ال فحا ال حب ا الس حم ا تنف

ال ؤسس ت ف أنؿ ت بئا
ال فحا ال حب ا

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2015

 PC,UASCال تل م ف

ال اص.
تثب ب اثث ف

ال بال ف

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب

ر

2011

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ار
ال ن ا ت االلتص ث ا اإللم ا
نمس السمـ األ ف ر

التف هـ.

كبة
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3
1-3

دعم السالمة واألمن للمالحة البحرية:
تحس ف سف ا ال فحا ال حب ا

ال س اثة لم فحا ال حب ا

ت ب ب اف ثى تط ؽ

الثا م ا ال انئ ض اح

ال فحا ال حب ا شكؿ

التط ا ا لم نظ ا

امى الش اطئ

ال باس

األ ب ا.

ال

ثا ؿ ال انئ ال باس

تط ب س ئؿ س اثة

ن سب ل ؿ تى ت بت
ببات حنـ ال فحا

ثبنا إ ط به ثؿ

ال ث ت نشب ال لم ت
ال تصما ه .

طا تثل ؽ الحس ت

الث ل ا لم فحا ال حب ا
ن ؿ س اثة

ال فحا ال حب ا

بطا ال ال ال ئ ا.

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر الث ؿ 2015

األاض ن ر ال ن ا ت

االلتص ث ا اإللم ار س اثة

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا.
.IAIA. IHO
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* خارطة المواقع المائية:

الث ؿ

التن ن ال ن ت ال صا
ل ال ال ئ ا نشبه

اث ؽ ال فحا ال حب ا

األاض ن ر ال ن ا ت

االلتص ث ا اإللم ار س اثة

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا.

ت له تك ؼ اث ؽ

ال فحا ال حب ار

ف ض ا االتح ث األ ب ر الث ؿ 2015

.IAIA. IHO

ه

اإللكتب ن ا ك ا لم ت

ال فحا ال حب ا الضب ب ا
لتح ؽ سف ا ال فحا

ال حب ا.
2-3

ال ا ا امى

كبة التف هـ

تنف

كبة التف هـ ح ؿ

ال تلم ا بل ا ال انئ ف طبؼ بل ا السفف ف طبؼ
الث ؿ ال لن ا .

الث ؿ ال ب ئ ا الث ؿ

األاض ن تثب ب

3-3

ض ف أ ف ال ابث ال فحا

ال حب ا سمسما الت ؿ .

تنف

السفف

ال حبي

ا ب الن ؿ

ث ف اثث

الفصم ف

 2- 11 5ف اتف ل ا

س الس  1974ل ن ف

إل ا طا األ ف

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار  PAPCال نظ ا

الل م ت البل ا لمسفف

ال بال ف.

ط ا

تحس ف ست ى أ ف

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2015

الث ل ا لم فحا ال حب ا..
الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار  PAPCال نظ ا

2015
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ض ف أ ف السفف ال انئ

 ISPSاتف ل ا SUA

ال ص لح ال شتبكا ال ن ا.

الث ل ا لم فحا ال حب ا..

انبانات ك حا ال بصنا

امى ال ست ى ال طن .

تط ب تنف اإلنبانات

الضب ب ا لض ف األ ف

امى ست ى ش كا ال فحا

ف ض ا االتح ث األ ب ر
إل ا طا األ ف

الث ؿ

ال حب ا.
4-3

سف ا السفف ال حم ا السفف
بج االتف ل ا.

اات ث تنف تنظ ت

السف ا الن

ال تلم ا لسفف ال بنا
اف االتف ل ا

اإللم ار  PAPCال نظ ا

الث ل ا لم فحا ال حب ا..
بانلا تشب ل ت

ن ا لم نظ ا ال فحا ال حب ا ف

الل ل ا لم فحا ال حب ا

ال ن ا ت االلتص ث ا

الث ؿ

طبؼ لض ال مثاف.

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2015
2015

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار  PAPCال نظ ا

الث ل ا لم فحا ال حب ار الغب ا

الث ل ا لم فحا ال حب ا.

ه سفف

الص ث.
5-3

تبل ا اللنصب ال شبي

نؿ

أ ف سف ا ال فحا ال حب ا
ش كا اإل ثاث .

تنف إستبات ن ا
ث ب اللنصب ال شبي

الل ؿ

نؿ

ال فحا ال حب ا

سف ته أ نه .

ت بب

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر
ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار PAPC

2015
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2015
تنف التلم ت ال تلم ا
ن ؿ ال س ب ف ا ب

ال بات ال ئ ا الثا م ا

ت بب

الث ؿ

ال ب ا ف الس حؿ

ال ن ا ت االلتص ث ا

ال حب ا.
6-3

ح ا ال ح ط ال حبي

ثباسا ت

ا لم نظ ت

اإللم ار PAPC
ت ب ب ثباسا اشث ب

الث ؿ

ال ئ ا ال هثثة ف طبؼ

اإلشل ا ا.

ف ض ا االتح ث األ ب ر
اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

لم فحا ال حب ا..

تحس ف ح ا ح ط

ال فحا ال حب ا الس حم ا
كؿ ا م ت الن ؿ

ال حبي.

ت بب

ت ت ص غا ن ما ف
طط ت الط ابئ.

ض

طا الط ابئ لم ل ا

ف التسب ت.

2015

ال ن ا ت االلتص ث ا

ال فحا ال حب ا.
ال ل ا ف تسبب النف ت ال اث

ف ض ا االتح ث األ ب ر

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

لم فحا ال حب ا..

2015
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الث ؿ
ل لنا

السفف ال ل ا

ف التم ث فلؿ تسبب

ال ن ا ت االلتص ث ا

ت بب

اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

ال اث ال ط بة ال ضبة

ال ص ثلا امى اثث ف

لم فحا ال حب ا..

ال ص ثلا امى كؿ

التشب ل ت الل م ا.

(اتف ل ا )HNS

االتف ل ت اصثاب

الث ؿ

االتف ل ت الث ل ا ل ك حا
ها

التشب ل ت ال حم ا

ال ن ؿ.
تط ب ال ثبات لم ل ا ف التم ث ب
ك حته تنف االتف ل ت

الث ل ا

ه ا ال ن ؿ.

ست ى ال ثبات

ال ل ا ف التم ث
ك حتهر ال س

بال ته
ف

فؿ تثب ب الكف نات

ت ثؿ ال بات.

اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

ت بب
إصثاب تشب ل ت طن ا الث ؿ

ال طن ا اإللم ا هثؼ

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2015

ال ن ا ت االلتص ث ا

النف ت .اصثاب

7-3

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2015

لم فحا ال حب ا

ص غا اثث ف

ال طط ت ال طن ا

لمط ابئ .

ت ب إط ب ل ن ن

بانلا تحس ف التشب ل ت لح ا ال ئا ال حب ا

لم فحا ال حب ا..
ف ض ا االتح ث األ ب ر
ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

لم فحا ال حب ا.

2013
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التن ع الح ي.

ال طن ا

ث ف النف ت الس ا
أا ل الس احؿ
األ ب ا.

الث ؿ

تنف التشب ل ت ال طن ا

ف ض ا االتح ث األ ب ر

ال ن ا ت االلتص ث ا

2015

اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

لم فحا ال حب ا..

ن ؿ ال فحا

ال حب ا ر ااثاث طط
ط ابئ طن ا.
8-3

ت ب ال س ئؿ الضب ب ا ل ن ن

تط ب

ال ثبات ال ن ن ا لمسمط ت

التشب ل ت ال طن ا

ال طن ا ال كمفا ل فحا

ال حب ا.

بانلا تك ؼ

ن ؿ ال فحا ال حب ا

ض ال ان ف التط ا

تـ تك ؼ التشب ل ت
تنف ه

الث ؿ

كؿ ال مثاف

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار ال نظ ا الث ل ا

ت ب ال س ئؿ ال ث ا

لم فحا ال حب ار نظ ا ال فحا

ال ل ا ال شب ا.

له .
9-3

إحثاث ش ك ت إلم ا لحباس

الش اطئ (ش ؿ ر غبب ر
سطر شبؽ نن ب)

نشآت

البل ا التل ف التنس ؽ

اات ث تنف ل اببات

ال حب ار نظ ا ال فحا ال حب ا

لغبب
تشغ ؿ ال بك اإللم

ال نظ ا الث ل ا لم فحا

اإللم

ال حب ا MOWCA

امى ست ى ال باك .

إل ا باك إلم ا لم حث

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2015

الفبا لإلن

ف ض ا االتح ث

األ ب ر

ال ن ا ت

االلتص ث ا اإللم ار

سط أ ب .

الث ؿ ر ال نظ ا الث ل ا لم فحا 2015

ال حب ا.
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ن ؿ ال حث اإلن

.

اإلن

ابض ال حب

ف ض ا االتح ث
األ ب ر

ال ن ا ت

الث ؿ ر ال نظ ا الث ل ا لم فحا 2015
ال حب ا.

االلتص ث ا اإللم ار
-3
10

ض

نظ ا أ ن ا ش ما

لمط ابئ ال حب ا.

إنش ن باك

طن ا إلم ا

لم حث اإلن ر ت ب

ابث شب ا فئ ا(.شبطا

حب ا تنه ات).

تـ إحثاث اثث ف

ال باك .

الث ؿ

ال نظ ا الث ل ا

لم فحا ال حب ار
ف ض ا االتح ث

األ ب .

الث ؿ

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا.

-
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4

تحسين مستوى أداء الموانئ:

1-4

تحس ف إثابة ال انئ الل م ت

نت ح ؿ

إنش ن ل اثة

أنشطا ال فحا ال حب ا
ال ن ئ ا

ض

لم ال ال ئ ا.

ت بب

الث ؿ

بطا

تبل ا اإلنبانات الضب ب ا

لتحس ف إثابة ال انئ
الل م تر ال س

ف ض ا االتح ث األ ب

2015

ر PAPCال ن ا ت
االلتص ث ا اإللم ا .

ؤشبات أثان ال انئ

الث ؿ

تثل ؽ

ف ض ا االتح ث األ ب

2013

ر PAPCال ن ا ت
االلتص ث ا اإللم ا .

الحس ت بل ا التس ب

استل ؿ ال ن ت الحف ظ

ام ه .

ف ض ا االتح ث األ ب

ن نسا اب ج إا ثة

اله كما ف فؿ تشن
الشباكا ف ال ط ع

تلم ت ت بة

الث ؿ

االلتص ث ا اإللم ا .

اات ث اتف ل ا ؿ 1965

إل ا المن ف ال طن ا

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب

ال ص الل ـ.
2-4

ثاـ التسه فت

نؿ

ر PAPCال ن ا ت

2015
2015
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ال فحا ال حب ا اإللم ا
الث ل ا.

تلث فت  1991ال ث ما

امى اتف ل ا ال نظ ا

ر PAPCال ن ا ت

ل نظ ا ؿ ت م ص

االلتص ث ا اإللم ا ر ال ل

تبات ت لؼ السفف.

ال نظ ا الث ل ا لم فحا

الث ل ا لم فحا ال حب ا.

ال حب ار نمس ف ض ا االتح ث

اات ث نظ ا لم ت ا

إلكتب ن ا ( نظ ا إث ب)
هثؼ تحس ف حبكا السفف
بن ؿ ال حب ال ض ئ

األ ب
-

ت م ص اثث ال ث ئؽ

اإلثاب ا

إنش ن باك

-

ف ت لؼ السفف

ال انئ.
ح ثة الت لؼ.

لمش حن ف.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3-4

تحس ف نظ ت تس ب ال فحا إحثاث ن ؾ لم ت ا

ال حب ا .

نؾ لم ت ت ب

ن ؿ إثابة ال فحا

الث ؿ

ال حب ا.

ف ض ا االتح ث األ ب

ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ا ر ال ل

ر

2014

ال نظ ا

الث ل ا لم فحا ال حب ا..

4-4

تن ا ن ا ا ال فحا ال حب ا.

اات ث استل ؿ ال

5-4

تنظ ـ أنشطا ال فحا ال حب ا

إصثاب تشب ل ت فئ ا

الت ن ا ال حسنا.

س

تط ؽ ال

س

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب

ال ن ا ت االلتص ث ا

ر

2013

اإللم ا ال نظ ا الث ل ا
لم فحا ال حب ا.

ال ث ت الث ن ا .

تن نسا

األ ب ا

ال مثاف

اتف ل ا ست ى ال تل م ف
الث ؿ األ ب ا

ن ؿ هف ال فحا ال حب ا

ال ث ت الث ن ا ال تصما
ه.

تط ؽ التشب ل ت

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب

ر

2012

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ا ال نظ ا الث ل ا

ح ؽ ال س اث ف
حثثة

ط ا.

الث ؿ

لم فحا ال حب ا ر ال ل ر
UASC
ف ض ا االتح ث األ ب ر
ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ا ال نظ ا الث ل ا

لم فحا ال حب ا ر ال ل ر
UASC

2013
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6-4

تحس ف ال ثبات التن س ا لم انئ

5

دعم التعاون األفريقي الداخلي والدولي :

األ ب ا

تحث ث أس ب ضلؼ

تن س ا ال انئ األ ب ا.

التن ن تنه ات ه كؿ
فئ ا.

تحث ث تنف

إن ئ ا ه ا.

شب

ت م ص األا ن

انئ

الث ؿ

ت بب
تنه ات ا م ا
شب

الث ؿ

نف ة

نس ا ت م ص ئ ا

الل ب.
1-5

تسه ؿ النف

إلى ال حب ال ب ج

نه حب ا الل ب لص لح ال مثاف

غ ب الس حم ا.

تنف اتف ل ت التسه فت

( بن ج أل آت لمل ؿ

تمؼ ال اب ج اإللم ا

األ بى ..الخ).

تحس ف ست ى ال ن ا

التحت ا لم فحا ال حب ا.
تط ب ال انئ الن ا

باك اإل ثاث ال حب ا.

المن ف ال طن ا
اإللم ا

نؿ

التسه فت.

تـ إنن

اش ؿ.

ن اا ف

ف ض ا االتح ث األ ب

ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ا ال ل ر PAPC
-

الث ؿ

-

الث ؿ

-

ف ض ا االتح ث

األ ب ر

ال ن ا ت

االلتص ث ا اإللم ا.

ر

2012

2013

2015
2015

الث ؿ ر PAPCر

2015

نظ ا ال فحا ال حب ا لغبب
سط أ ب .

نمس ف ض ا االتح ث األ ب
لمش حن ف.

الث ؿ

-
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استل ؿ

بات ئ ا

ثا م ا ل ما لم فحا ن ن

-

-

انث االلتض ن لن ات

لم فحا ف أنؿ ب ط

-

ال مثاف غ ب الس حم ا.

إنش ن ط ط سكا حث ث ا
الطبؽ ال ن ات النفط ا
تط ب األب لا .
تحس ف أثان األب لا.

ض

با ل س

أثان التسه فت

ف ض ا االتح ث

األ ب ر

-

ال ن ا ت
تنف االتف ل ت ال شتبكا

ض

با ل س

أثان التسه فت.

ال تلم ا لن ؿ الل ب ف

طبؼ
إنن

تمؼ الث ؿ.

ثباس ت إلنش ن

اب ؽ ث ما أ إض ا.

االلتص ث ا اإللم ا- .
ف ض ا االتح ث

ض

با ل س

أثان التسه فت

األ ب ر

ال ن ا ت

االلتص ث ا اإللم ا.

-
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ف ض ا االتح ث

-

األ ب ر

ال ن ا ت
االلتص ث ا اإللم ا- .

-
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2-5

ثاـ ال ش بكا

االتص ؿ

اإلافـ ن ؾ ال لم ت ف

إثابات ال فحا ال حب ا ال ص

إثابات ال فحا ال حب ا التن ب ا

إنش ن ش ك ت إاف ا ف

السمط ت األ ب ا ال كمفا

تشغ ؿ الش كا

الث ؿ

ل فحا ال حب ا.

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2015

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار  PAPCر ال ل ر

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا.

اإلثابات ال حب ا.
3-5

تحس ف ظب ؼ ال فحا ال حب ا

ح ا ص لح أصح ب السفف.

تشن

إنش ن باك

استش ب ا لص لح أصح ب

تـ إنش ن بك

استش بي

الث ؿ

السفف.

ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ار  UASCر

تنظ ـ بش ت تحس ف

ال بات

ف ض ا االتح ث األ ب ر

2013

ن ؿ ش كا

اإل ثاث االنث ن ا لم فحا

تـ تنظ ـ بش ت
مت ت .

سفف الن ؿ ال حبي.

الث ع اف ص لح ن لم

اتف ل ت ث ل ا (اتف ل ا

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ار  UASCر

ال حب ا ال صا أصح ب

ال فحا ال حب ا ح ته

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر

الت ب ب

2014
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األ ـ ال تحثة لمتن بةر

االتف ل ا ال تلم ا لن ؿ
الث ل لم ض ئ ا ب ال حب

ن ئ ً أ كم ً) .

التحكـ

الن ؿ.

تك ل ؼ ش ك ت

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب ر

ال ن ا ت االلتص ث ا
اإللم ار

نظ ا ال فحا

ال حب ا لغبب

سط أ ب .

نمس ف ض ا االتح ث األ ب

لمش حن ف.

2014
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4-5

ف

تبل ا التل ف

بثي

ث ت ال فحا ال حب ا ( ط ط

الن ؿ ال حبي).

تبل ا الشبك ت األ ب ا

تط ب شبك ت شتبكا
ن ؿ ال فحا ال حب ا ف
فؿ إنش ن اتح ثات

شبك ت الن ؿ ال حبي

حنـ ال ض ئ ال ن لا
ف طبؼ الشبك ت

الث ؿ

ف ضا

ال ن ا ت االلتص ث ا اإللم ا

األ ب ا لم فحا

ال نؾ األ ب

ت م ص تك ل ؼ الل ب

لمش حن ف.

ال حب ا.

االتح ث

األ ب ر 2014

لمتن ا.

نمس ف ض ا االتح ث األ ب

ن ؿ ال ض ئ ا ب

ال انئ.

"ت اب ص استل ؿ ال انئ"
6
1-6

2-6

تسهيالت وتمويل المالحة البحرية والموانئ
تبل ا شبان السفف.

تسه ؿ تشن

إنش ن سنفت

ل ث السفف األ ب ا.

تشن

تط ب أث ات ت ؿ الح الت ال س ح ه

شبان السفف.

ال ستل ما ف طبؼ

تط ب تنظ ت ل ن ن ا

تـ إاثاث السنفت

فئ ا لم ئا ف أنؿ ل ث

السفف.

الث ؿ

ف ض ا االتح ث األ ب

ر

2015

ال ن ا ت االلتص ث ا اإللم ا
ال نؾ األ ب

ال مثاف األ ب ا.

ف ض ا االتح ث

األ ب

لمتن ا.

ال ن ا ت االلتص ث ا

اإللم ا ر الث ؿ ر ال ل ر

ال نظ ا الث ل ا لم فحا ال حب ا.

2014
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3-6

تبل ا حف حشث ال ابث ال ل ا لص لح
ال فحا ال حب ا.

ت ـ س س ت اثـ الت اـ الث ؿ

آث ب لؾ امى ال فحا ال حب ا.

ف ض ا االتح ث األ ب

ت ب ب الت ـ

ال ن ا ت االلتص ث ا اإللم ا ال نؾ

األ ب
PAPC

2015

لمتن ار الث ؿ ر ال ل ر

تسه ؿ ت ؿ ش ب ال فحا
ال حب ا اإلنث ن ا.

ال نؾ األ ب
تـ الحص ؿ امى اثث ف
الت فت.

ف.

إنش ن باك إلم ا

4-6

تحس ف ث ت الت

7

ترقية تطوير تجهيزات المالحة البحرية (بناء السفن واصالح التجهيزات وصنعها):

لمت

ف/تط ب باك اإل ثاث

1-7

تبل ا تط ب /أ ثاـ ن ن السفف
اصفح ص ن السفف.

ص ن السفف.

تط ب ثاـ ص ن السفف .

االلتص ث ا اإللم ار الث ؿ ر شبك ن

ف ض ا االتح ث األ ب

التن ار ال تل م ف ال فص ر األ ب ف.

ال ن ا ت االلتص ث ا

ف ض ا االتح ث األ ب ر الث ؿ PAPC

2014

تشغ ؿ باك إلم ا

ابض ال حب.

تحث ث ثاـ ن ن السفف اصفح

لمتن ار ال ن ا ت

نؾ ال لم ت

اإللم ا

الث ؿ

الث ؿ

ت بب

-

ف ض ا االتح ث األ ب

ر ال ن ا ت

ف ض ا االتح ث األ ب

ر ال ن ا ت

2015

2015

االلتص ث ا اإللم ار ال ل .

االلتص ث ا اإللم ار ال ل

2014
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مقدمة:

إف خطػػل مل اػػؿ ملالليػػل مل ػ م ا ػ

لاؤ ا ىـ مل

ػ لومن ػ م ،أنجػػوا ػ  24نػػو ا

نظا يل افوضيل ما ال مأل ي

 2211اػػف ػػؿ ول مل ملن ػػؿ مأل ػ ي ييف خػػوؿ مل ػ و مل لنيػػل

لل لوف اع اكوال جايو يل أنجػوا ،ػ اػ

اػيلا يل ل طػف ملف ػ  2216 – 2212و اػؿ

ااؿ خطل اؿ ملجلمئ .
اف خطل مل اؿ ىذه أسلسل إلف ا ي مألنشطل مل
يومجو الليل ا يل

ش ف اؿ ا طم ل

ملانل ل واسيال ملاسلئؿ ملخلال لألاف وملسوال وملااليل مل يئيل وسيلسل

ـ خطل مل اؿ أيضلً مألنشطل مل ئيسيل ملاا
فضػػؿ ما ماػػل

مل ػ

ساح موغ أى مؼ ما ال مأل ي ػ

ػ إطػل

ملن ؿ ملجوي.

ل موغ ىذه مألى مؼ وكذلؾ نلا ملا م ل ومألجيل مل يل يل وملاؤسسل

ضػػانيل خطػػل مل اػػؿ ىػػذه ،ي ػػو

ملش كلل معنالئييف ملذيف ياكف ليـ اومك ل إ ي يل

لػ

ملييئػػل

مل يل يػػل ل ػ ا ينػػل عجػ مل ملا لا ػػل

ىذه ملجيو ل نايل ملن ؿ ملجوي

ملا نيل.

ملضػ و يل اػػع اخ مػػؼ

مل ل .

ػ إطػػل إنجػػلل خطػػل مل اػػؿ ملاػػذكو  ،ي ػػيف مػػف ما اػػل مأل ي ػ أف يوماػػؿ و ه مل ئيس ػ
نفيذىل.

نايػل ملن ػؿ ملجػوي مأل ي ػ ملػذ

مػػف ملاس ػ وي مل ػػل

اػػف أجػػؿ سػػييؿ
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الرقم
1
1-1

األنشطة والتدابير

األهداف
ف يؿ ملوكللل مل نفيذيل لا

 إكالؿ اش وع

ملانل سل لما لاميف

 مس كالؿ مل مسل
وم

انل ل ملن ؿ ملجوي

إ ي يل ومطل

سويل

ملانلل ل .
 3-1مس كالؿ مل مسل اوؿ مل ييـ
مل ل

ل نفيذ ا

يلاوسوك و

ـ ف يؿ

ملوكللل مل نفيذيل

 2-1مس كالؿ و نفيذ وم

5-1

مصادر المؤشرات

تنفيذ مقرر ياموسوكرو لعام 0111
يلاوسوك و

4-1

المؤسسة الرائدة

الهياكل المشاركة

الفترة

ي ملوكللل
مل نفيذيل.

اوؿ اوملال

ملانل سل وآليل سويل

لي

ملانلل ل .


افوضيل
ما ال

مأل ي

افوضيل

ما ال

ملمجنل مأل ي يل لمطي مف ملا ن ،
ملاجاو ل

2214-2212

ما ال يل مع ميايل ،ملمجنل

ما ال يل أل ي يل ،نؾ مل نايل مأل ي ،

ملني ل  ،ومل وؿ مأل ضلل
ملاجاو ل

ما ال يل مع ميايل وجيلل

ا م ل نفيذ ا

يلاوسوك و

2213-2212

مأل ي

مس ا مث االيل ا وؽ

ملاسل يف
ملوكللل مل نفيذيل لم وايل

و لئؽ

افوضيل
ما ال

مأل ي

جيلل ملا م ل  ،مل وؿ

2222-2222
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2

السياسة األفريقية في مجال الطيران المدني

 1-2نش ملسيلسل مأل ي يل
اجلؿ ملطي مف ملا ن

وليع ملسيلسل مأل ي يل

ملطي مف ملا ن

ملج وؿ

اجلؿ

مللان

مف مل وؿ و نسيؽ

ملمجنل مأل ي يل لمطي مف ملا ن

2-2

طوي

لمطي مف

ظؿ نلاج

مأل ي

لألى مؼ

لمج وؿ مللان لألى مؼ
نيل ا يل اس مال

افوضيل ما ال

مل لوف اع كؿ مألط مؼ ملا نيل.

ي

افوضيل ما ال

مأل ي

طوي مل نيل مل ا يل

3-2

ملاجاو ل

ما ال يل مع ميايل  ،ملمجنل 2216

مع ي يل لمطي مف ملا ن  ،م طل ش كل

ملطي مف مع ي يل،

أ ي يل

ليل سوال وأاف ملطي مف

مل وؿ

2216

وملش كلل .

ي

 ايلال سيلسل اش كل
اجلؿ ملطي مف ملا ن .

 ام ل

ي يل

افوضيل ما ال

مأل ي

مل وؿ

ملاجاو ل

مأل ضلل،

2222

ما ال يل ،ملمجنل مع ي يل لمطي مف
ملا ن  ،م طل ش كل

ملطي مف مأل ي يل

وأاالب اامال أ ي يوف آخ وف.
3

سالمة وأمن الطيران في أفريقيا:

 1-3وضع آليل لم نسيؽ ل ليل سوال
وأاف ملطي مف

نظيـ اؤ ا إ ميا اوؿ

ملسوال اف ؿ انظال
ملطي مف ملا ن مل ول

ي

ملمجنل مأل ي يل
لمطي مف ملا ن

مل وؿ ،افوضيل ما ال
مأل ي  ،ملاجاو ل

ما ال يل مع ميايل ،ملمجنل

2216
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مأل ي يل لمطي مف ملا ن  ،م طل

ش كل

ليل مل لوف اع ملش كلل

ملطي مف مأل ي يل.

معنالئييف
إنشلل مئ أ الث اكل ال
مع ىلب
مأل ي

ملا كل

لم مسل

ومأل الث ملخلال
لع ىلب

إنشلل يؽ سوال ملطي مف
مع ميا

مخؿ ملمجنل

مأل ي يل لمطي مف ملا ن
2-3
 3-3ملاال ل مف ملاكوؾ مل وليل
مل لنونيل اف ؿ مل وؿ ملا نيل.

و يل مل وؿ ملا نيل اف

أجؿ مل ضويل.

ي

مل وؿ

افوضيل ما ال مأل ي ،

ملاجاو ل

ما ال يل

مع ميايل ،م طل ش كل

مأل ي يل.

ملطي مف

2212
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4-3

اسيف خ ال

ومعن لذ

أ ي يل

اميل

مل اث

وليع ملناوص مل نظيايل
مف مل وؿ

افوضيل ما ال

ي

مأل ي

ملاجاو ل

ما ال يل

مع ميايل ،م طل ش كل

2212
ملطي مف

مأل ي يل ،ملش كلل.
5-3
6-3

ليل اجا ل

مل يب

مل

مف مل لوف مل ول

ل ي و و وكوا

ملخ...

ملمجنل مأل ي يل
لمطي مف ملا ن

ملاجاو ل

ما ال يل

مع ميايل ،م طل ش كل

2212
ملطي مف

مأل ي يل ،ملمجنل مأل ي يل

لمطي مف ملا ن  ،ملمجنل

ما ال يل أل ي يل ،نؾ مل نايل
مأل ي  ،ملني ل وأاالب

ملاامال.
4

تعزيز التعاون األفريقي والدولي :

 1-4ليل

ش كلل مل نايل (

ملاجلليف ملالل ومل ن ).

ليل مل لوف مل ول

ل ي  ،و وكوا

ملخ...

افوضيل ما ال

مأل ي

ملاجاو ل

ما ال يل

مع ميايل ،ملانظال مل وليل

لمطي مف ملا ن  ،مل م طل مأل ي يل

لش كل

-

ملطي مف ملخ...

2216-2212
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الفهرسة
الجزء األول  :أحكام عامة
الفصل االول  :السياق
الفصل الثاني  :أهداف الطيران المدني في إفريقيا
الفصل الثالث  :اإلطار المؤسساتي لتنفيذ وفحص وتعديل وثيقة سياسة اإلطار الشامل والمحدد
للسياسة اإلفريقية للطيران المدني
الجزء األول  :أحكام فنية
الفصل الرابع  :التشريع واإلطار التنظيمي للطيران:
الفصل الخامس  :قضايا النقل الجوي
الفصل السادس  :المطارات
الفصل السابع  :مصالح المالحة الجوية واألحوال الجوية
الفصل الثامن  :السالمة الجوية
الفصل التاسع  :امن الطيران
الفصل العاشر  :البيئة
الفصل الحادي عشر  :تثمين المصادر البشرية
الفصل الثاني عشر  :تمويل الطيران
الجزء الثالث  :أحكام أخرى
الفصل الثالث عشر  :أنظمة النقل المتعدد الوسائط
الفصل الرابع عشر  :الترابط بيه الطيران المدوي وباقي القطاعات االجتماعية واالقتصادية
الجزء األول  :أحكام عامة
الفصل االول  :السياق
 -1.0السياق
 -.0.0تطور الطيران المدني الدولي:
 -.1.1.1بعد نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ،تم إنشاء المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً (م.د.ط.م) عبر توقٌع
المعاهدة المتعلقة بالطٌران المدنً الدولً (معاهدة شٌكاؼو) ،بتارٌخ  77دٌسمبر  .1911وكان هدؾ
المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ،التً أصبحت اآلن ،هٌبة متخصصة تابعة لمنظمة األمم المتحدة ،هً
المحرك والفاعل لتطوٌر طٌران مدنً دولً ،آمن ،ومإمن ،منتظم ،فعال واقتصادي دولً .وٌجب تطبٌق
القضاٌا المتعلقة بالقواعد والممارسات الموصى بها للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً من اجل تقنٌن القطاع من
جانب الدول الموقعة .وتكاد تكون ؼالبٌة الدول األفرٌقٌة دوال موقعة على معاهدة المنظمة الدولٌة للطٌران
المدنً.
 -.1.1.1فضال عن القواعد والممارسات الموصى بها ،هناك آلٌات للقانون الجوي الدولً ،بما فٌها
المعاهدات ،االتفاقٌات والبروتوكوالت المصادق علٌها فً مٌدان الطٌران المدنً ،والتً ٌجب بعد المصادقة
علٌها ،تطبٌقها محلٌا واحترامها من جانب الدول الموقعة على معاهدة المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
1
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وتوجد تلك القواعد محددة فً الملحق 1.
 -.1.1.1طبقا للمادة  55من معاهدة شٌكاؼو ،أنشؤت المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً اللجنة االفرٌقٌة
للطٌران المدنً ،فً أفرٌقٌا (كافاك) ،فً أمرٌكا الالتٌنٌة (كالك) ،فً العالم العربً (اكاك) ،فً اوروبا
(سٌاك) .وخالل مإتمر منظمة الوحدة األفرٌقٌة المنعقد فً سنة  1975بكمباال ،أنشبت اللجنة اإلفرٌقٌة
للطٌران المدنً بوصفها هٌبة متخصصة من االتحاد األفرٌقً فً مجال الطٌران المدنً
ومنذ إنشاء المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ،عرؾ الطٌران المدنً الدولً نمو هابال من حٌث عدد الشركات
الجوٌة ،شبكات طرقها ،المسافرٌن والشحنات المحمولة باإلضافة إلى تسجٌل اكبر رقم فً مجال األمن
وجودة الخدمات .تقلٌدٌا ،كانت الحكومات تمتلك الشركات الطٌران إلى ؼاٌة سنة  ،1977حٌث بدأت
الوالٌات المتحدة فكرة رفع قٌود التنظٌم بؽٌة القضاء على القٌود وتشجٌع المنافسة فً مجال الطٌران المدنً.
فً الثمانٌنات ،طبقت العدٌد من الدول فكرة تحرٌر وخصخصة القطاع الخاص مع ضخ الرسامٌل االضافٌة
فً القطاع  .وقد ترتب عن التحرٌر والخصخصة بروز ناقلٌن كبار وتحالفات بٌن الشركات الطٌران مما
تمخض عنه تحسٌن فً كفاءتها فً مجال المنافسة وبشكل متمٌز.
 -.1.0نمو وتحديات الطيران المدني في أفريقيا:
 -.1.1.1تعتبر أفرٌقٌا ،من حٌث التصنٌؾ ،القارة الثانٌة من حٌث المساحة فً العالم بعد قارة آسٌا .وتتوفر
أفرٌقٌا على مساحة شاسعة تقدر بحوالً  17.177.777كلم 1بما فٌها الجزر المحاذٌة لها .وتؽطً نسبة
 %6من المساحة الكلٌة للكرة األرضٌة وحوالً  %17.1من المساحة اإلجمالٌة للٌابسة ،مع توفرها على
حوالً ملٌار نسمة (فً  )1779وهو ما ٌمثل حوالً  %11.71من سكان العالم.
 -.1.1.1تتوفر أفرٌقٌا على ثروات طبٌعٌة كبٌرة .وفً النسب ،تتوفر على  %97من الكوبالت%97 ،
من البالتٌن %57 ،من الذهب %98 ،من الكروم %77 /من التنتالٌت %61 ،من المؽنٌسٌوم و%11
من الٌورانٌوم واحتٌاطٌات كبٌرة من الماس والبوكسٌت.
 -.1.1.1وعلى الرؼم من توفرها الضخم على الثروات ،إال أن ؼالبٌة الدول األفرٌقٌة ما زالت فقٌرة نسبٌا
وما زالت القارة تواصل تسجٌل إحصابٌات فً مجال التخلؾ والفقر .ومع انه ٌمكن الحدٌث عن العدٌد من
األسباب التارٌخٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة الؽٌر مالبمة للتبرٌر مردودها ؼٌر المرضً ،فانه كان من الممكن
التوصل إلى مإشرات اجتماعٌة واقتصادٌة اكبر لو تكاتفت جهود الدول من اجل ترقٌة وانتهاج استراتٌجٌات
مشتركة الستؽالل مقدرات القارة.
 -.1.1.1وكما هو الحال بالنسبة للعدٌد من القطاعات األخرى فً أفرٌقٌا ،فان الطٌران المدنً ٌوجد فً
تؤخر وٌعمل دون حصته من سوق الطٌران المدنً الدولً .وبشكل عام ،تعتبر الشركات الطٌران األفرٌقٌة
قلٌلة الرسماٌل ،وتستؽل شبكات طرق ضٌقة فضال عن أساطٌل طٌران صؽٌرة وفً حالة تقادم .وتعتبر
ضعٌفة عاجزة عن منافسة الناقلٌن الدولٌٌن الكبار .ومن اجل تقلٌب هذه الوضعٌة وتسهٌل عملٌة نمو الطٌران
المدنًٌ ،جب على القادة األفارقة مواصلة خلق المناخ االٌجابً والمناسب الذي ٌجلب االستثمارات الخاصة
من رسامٌل القطاع .وهذا ما ٌبرهن على حاجة الدول األفرٌقٌة العاجلة إلى خلق مقاربة مشتركة للطٌران
المدنً.
 -.5.1.1مع انه خالل العشرٌة األخٌرة ،زاد النقل الجوي فً أفرٌقٌا بنسبة  ،%6.6وهو ما جعل المنطقة
تسجل أسرع نمو بعد الشرق األوسط ،وٌظل رقم أعمال الحركة الجوٌة المطلقة ضعٌؾ نسبٌا بسبب وجود
قاعدة محدودة جدا .مثال ،فً  ،1778كانت أفرٌقٌا ال تمثل سوى  %1من حركة الطٌران الدولٌة .ومع انه
كان من الواجب أن ٌنمو ناتجها الوطنً الخام إلى مستوى  %1.5فً  1711مقارنة بالنسبة الوسطى
العالمٌة الواصلة  ،%1.7فان مقدرات أفرٌقٌا ال تقبل الجدل ،لكن ومن اجل تحقٌق المقدرات الكاملة ،ما
زالت هناك الكثٌر من التحدٌات التً ٌجب تجاوزها.
 -.6.1.1من بٌن المشاكل العدٌدة والمعقدة التً تواجه الطٌران المدنً األفرٌقًٌ ،ظل األمن واحد من
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اخطر التحدٌات فً العدٌد من الدول بسبب عدم فعالٌة آلٌات اإلشراؾ على األمن ،و أوجه النقص الموجودة
على مستوى المطارات ونظم المالحة الجوٌة ،الخ ،والتً تقود فً مجملها إلى نسب حوادث األكثر ارتفاعا
عالمٌا .وٌتزاٌد خطر مشكل األمن بالوجود المقلق ألعالم المصلحة من بٌن االختالسات التً تتطلب التوفٌق
الفوري والتدابٌر التصحٌحٌة.
 -.7.1.1وتتصارع أفرٌقٌا و تحدٌات أمن الطٌران ،خاصة بسبب النظم المحدودة لتقلٌص التهدٌدات
الجدٌدة و المتولدة ضد الطٌران المدنً .وفً نفس الوقتٌ ،جب اتخاذ التدابٌر من اجل التخفٌؾ من اثر النقل
الجوي على البٌبة نظرا إلى انه تم فرض قواعد دولٌة أكثر صرامة .فضال عن ذلك ،هناك نقص متزاٌد فً
الموظفٌن المإهلٌن الذي زاد من حدته االستجالب من طرؾ أسواق أخرى تعرؾ شعبٌا باسم "هجرة
األدمؽة" ودوران قوي لألطر المتوسطة والسامٌة خاصة على مستوى المإسسات الحكومٌة.
 -.8.1.1ثمة تحلٌل دقٌق لمشاكل الطٌران المدنً فً أفرٌقٌا ٌشٌر إلى وجود نقاط مشتركة على مستوى
كافة الدول تقود إلى االستنتاج بان التعاون والتنسٌق بٌن دول أفرٌقٌا ال ٌعكسه سوى االستؽالل األمثل
للثروات النادرة.
 -.2.0المساهمة االقتصادية للطيران المدني:
ٌ -.1.1.1عتبر النقل الجوي قطاعا متجددا و منعشا للتقدم االقتصادي واالجتماعً ٌ ،ربط األشخاص و
الدول والثقافات ،وٌوفر نفاذا إلى األسواق العالمٌة وٌسهل التجارة والسٌاحة .كما ٌوفر الطٌران شبكة نقل
سرٌعة فً العالم اجمع ،مما ٌجعله ضرورٌا فً األعمال الدولٌة والسٌاحة بحٌث ٌقوم بتسهٌل النمو
االقتصادي ،خاصة فً الدول السابرة فً طرٌق النمو.
 -.1.1.1تقوم حوالً  1777شركة طٌران عبر العالم باستؽالل أسطول ٌضم  11777طابرة .وٌؽطً
حوالً  1757مطار عبر شبكة طرق تزٌد على العدٌد من المالٌٌن من الكٌلومترات ٌتولى تسٌٌرها ما
ٌقارب  167فاعال فً مجال المالحة الجوٌة .وٌتولى الناقلون الجو ٌون نقل ما ٌزٌد على  1.1ملٌار مسافر
فً السنة ،فً حٌن أن المطارات تضمن الخدمة لحوالً  1ملٌارات من المسافرٌن فً السنة تشتمل على
خدمات وصول و مؽادرة وعبور المسافرٌن .أما القٌمة اإلجمالٌة للبضابع المنقولة عن طرٌق الجو فتمثل
 %15من جمٌع المبادالت الدولٌة .وٌسافر حالٌا ما ٌزٌد على  %17من السٌاح الدولٌٌن عبر الطابرات.
ٌ -.1.1.1خلق قطاع النقل الجوي  5.5ملٌون منصب عمل مباشر على المستوى العالمً ٌساهم بشكل
مباشر بنسبة  178ملٌار دوالر فً الناتج الوطنً الخام العالمً .كما ٌساهم بنسبة  1.1ترٌلٌون دوالر فً
الناتج الوطنً الخام العالمً عن طرٌق أثره المباشر و ؼٌر المباشر أو العابد إلٌه أي ما ٌعادل  %1.1من
الناتج الوطنً الخام العالمً.
 -.5....وتمخض عن قطاع النقل الجوي فً سنة  ،1988ما مجموعه  11ملٌون منصب شؽل فً
العالم ،من خالل أثره المباشر ،اوؼٌر المباشر او العابد إلٌه والحفزي .أما األثر االقتصادي الدولً للطٌران
(مباشر ،ؼٌر مباشر ،عابد وحفزي) فٌقدر بـ  1.567ملٌار دوالر ،أي ما ٌعادل  %7.5من الناتج الداخلً
الخام العالمً .وفٌما ٌتعلق بؤفرٌقٌا ،فً سنة  ،1776خلق قطاع النقل الجوي حوالً  117777منصب
شؽل فً أفرٌقٌا وساهم بما ٌزٌد على  9.1ملٌار دوالر فً الناتج الوطنً الخام ألفرٌقٌا (اثر مباشر ،ؼٌر
مباشر وعابد) .و إذا أدرجت اآلثار الحفزٌة ،سٌرتفع عدد مناصب الشؽل الى  1.1ملٌون والناتج الوطنً
الخام إلى  67ملٌار دوالر .وعلى مستوى العالم ،تمثل أفرٌقٌا  %17من إجمالً مناصب الشؽل و %1من
الناتج الوطنً الخام المتمخض عن قطاع النقل الجوي ،بما فً ذلك اآلثار الحفزٌة.
 -.3.0االتجاهات الدولية للطيران المدني:
 -.1.1.1لقد طالت عملٌة التحرٌر والمنافسة جمٌع مظاهر قطاع الطٌران وساهمت فً الرفع من الوعً،
و التوقعات واالختٌارات وساهمت فً نفس الوقت فً حماٌة حقوق المستهلكٌن .وقد ساعدت المنافسة السلٌمة
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فً ترقٌة األمن والسالمة والجودة الفعالة للخدمات كما ساهمت إلى حد معٌن فً حماٌة البٌبة.
 -.1.1.1قد ٌقال بان عملٌة التحرٌر والخصخصة قد أدت إلى التقلٌص المستمر من مراقبة الدولة لقضاٌا
الطٌران .وتقتصر الدول على إقرار السٌاسات و تطبٌق القوانٌن ،بحٌث تضمن حماٌة الجمهور والمستهلكٌن
وكذا إقامة السٌاسات الواقعٌة لتسهٌل وجود المنافسة السلٌمة.
 -.1.1.1تتعاون العدٌد من الدول فٌما بٌنها من اجل خلق مراكز جهوٌة،و شبه جهوٌة وشراكة إستراتٌجٌة
أخرى مإسسة على المصالح االقتصادٌة المشتركة .وهذا ما ٌشجع على توافق القوانٌن ،االندماج وتسٌٌر
األصول ،إقامة ثروات مشتركة ،الخ ٌكون من شؤنها تشجٌع تطوٌر الطٌران المدنً ،مما ٌترتب عنه استفادة
الهٌبات المعنٌة والمستهلكٌن.
 -.4.0هيكلة الطيران المدني في أفريقيا
 -.1.5.1االتحاد األفرٌقً  /الحكومات.
 -.1.1.5.1االتحاد األفرٌقً هو منظمة للدول األفرٌقٌة تم إنشاإها من اجل:
 تسرٌع االندماج السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي للقارة ترقٌة وحماٌة المواقؾ األفرٌقٌة المشتركة بخصوص قضاٌا مصالح القارة وشعوبها تحقٌق السلم واألمن فً أفرٌقٌا ترقٌة المإسسات الدٌمقراطٌة ،الحكم الرشٌد وحقوق اإلنسان.ٌ -.1.1.5.1تولى االتحاد األفرٌقً إعداد سٌاسات الطٌران فً أفرٌقٌا .وتعتبر جمعٌة االتحاد األفرٌقً،
التً تتكون من جمٌع رإساء دول وحكومات الدول األعضاء الهٌبة العلٌا المقررة فً االتحاد األفرٌقً.
 -.5.1.5.1تضم المجموعات االقتصادٌة الجهوٌة الدول على شكل مجموعات جهوٌة من اجل تحقٌق
االندماج االقتصادي .وتوجد حالٌا ثمانٌة مجموعات اقتصادٌة جهوٌة معترؾ بها من طرؾ االتحاد األفرٌقً
تم إنشابها بموجب معاهدات جهوٌة منفصلة وهً كالتالً:
 إتحاد المؽرب العربً السوق المشتركة ألفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة مجموعة دول الساحل والصحراء مجموعة ؼرب أفرٌقٌا المجموعة االقتصادٌة لدول أفرٌقٌا الوسطى المجموعة االقتصادٌة لدول أفرٌقٌا الؽربٌة السلطة ما بٌن الحكومٌة للتنمٌة مجموعة تنمٌة أفرٌقٌا الجنوبٌة -.6.1.5.1لقد نتج عن االنتساب إلى مختلؾ المجموعات العدٌد من التشابك وخلق تنسٌق وتوافق
التحدٌات .بٌد أن المجموعات االقتصادٌة الجهوٌة لعبت دورا حاسما فً تنفٌذ قرارات كبٌرة فً مجال
الطٌران المدنً بما فً ذلك قرار ٌاموسوكرو
 -.1.4.0الناظمون:
 -.1.1.5.1تتولى سلطات الطٌران المدنً مسبولٌة التنظٌم واإلشراؾ على قطاع الطٌران .كما تإمن
سلطة الطٌران المدنً احترام القطاع للسٌاسات الوطنٌة والقواعد والممارسات الموصى بها للمنظمة الدولٌة
للطٌران المدنً.
 -.1.1.5.1وقد وضعت بعض الدول وبشكل مشترك ثرواتها إلنشاء منظمات جهوٌة لمراقبة األمن من
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اجل زٌادة كفاءاتها فً التشرٌع والمراقبة ،مثل وكالة مراقبة امن وسالمة الطٌران المدنً ( )EACومنظمة
مراقبة األمن الجوي لمجموعة اتفاقٌة بانجول.
 -.2.4.0الشركات الجوية:
 -.1.1.5.1تعتبر الشركات الجوٌة فً أفرٌقٌا هً المتدخل الربٌسً فً قطاع الطٌران و التً تسند إلٌها
مهمة توفٌر الخدمات الجوٌة المنتظمة و ؼٌر المنتظمة داخل وخارج القارة.
 -.1......ثمة العدٌد من الشركات الجوٌة أعضاء فً جمعٌة الشركات الجوٌة األفرٌقٌة ،وهً جمعٌة
تتولى حماٌة المصلحة العامة للشركات الجوٌة األعضاء .وتعمل جمعٌة الشركات الجوٌة األفرٌقٌة بتعاون
وثٌق مع الجمعٌة الدولٌة للنقل الجوي ،وهً بدورها جمعٌة دولٌة للشركات الطٌران تهدؾ إلى تمثٌل ،قٌادة
وخدمة القطاع العالمً للنقل الجوي.
 -.3.4.0المطارات
 -.1.1.5.1السلطات المطارٌة فً أفرٌقٌا مسبولة عن إعداد وتسٌٌر المطارات .وؼالبٌة السلطات
المطارٌة عضو فً المجلس الدولً للمطارات – أفرٌقٌا الذي ٌعتبر فرعا من المجلس الدولً للمطارات،
الذي ٌعتبر بدوره جهاز ؼٌر ربحًٌ ،سعً إلى تطوٌر مصالح المطارات وترقٌة االمتٌاز فً تسٌٌر
المطارات والعملٌات
 -.4.4.0فاعلو المالحة الجوية:
 -.1.5.5.1وكاالت المالحة الجوٌة مسبولة عن تقدٌم خدمات المالحة الجوٌة ،والمنشآت (طرق
ومطارات) ،خدمات الحركة الجوٌة ،خدمات اإلعالم ألطٌرانً وفً بعض الحاالت تنسٌق البحث ألطٌرانً
واإلنقاذ .وتقدم هذه الخدمات ،فً ؼالبٌة الدول من طرؾ إدارات تعمل ضمن سلطات الطٌران المدنً
 -.1.5.5.1لقد أ نشؤت بعض الدول مجموعات تتولى تقدٌم خدمات مشتركة فً مجال المالحة الجوٌة مثل
وكالة أمن المالحة الجوٌة فً أفرٌقٌا ومدؼشقر (اسٌكنا) التً ٌوجد مقرها فً دكار ،وٌنتسب إلٌها  17بلدا و
روبرتس فٌر التً تقدم خدماتها لؽٌنٌا ،لٌبٌرٌا ،وسٌرالٌون.
 -.1.5.5.1ثمة وكاالت للمالحة الجوٌة عضو فً منظمة خدمات المالحة الجوٌة المدنٌة ،وهً منظمة
دولٌة تمثل مصالح مزودي خدمات المالحة الجوٌة فً جمٌع أنحاء العالم
 -.5.4.0باقي المتدخلين :
ٌ -.1.6.5.1ضم باقً المتدخلٌن هٌبات التكوٌن الطٌران ،منظمات صٌانة المركبات ،شركات تقدٌم
الخدمات االرضٌة ،شركات التزوٌد باألطعمة وشركات اإلٌجار ،الخ
 -.1.6.5.1وتلعب العدٌد من الجمعٌات المهنٌة أٌضا دورا كبٌرا فً تطوٌر القطاع فً أفرٌقٌا .وتشتمل
على االتحادٌة الدولٌة لجمعٌات الطٌارٌن ،االتحاد الدولً لجمعٌات المراقبٌن الجوٌٌن واالتحاد الدولً
لجمعٌات مهندسً خدمات حركة المرور الجوي ،الخ.
 -.6.4.0مشاركة القطاع الخاص:
 -.1.7.5.1إن حدوث التحرٌر والطلب المتزاٌد على الموارد الحكومٌة من طرؾ المصالح الحساسة
األخرى من االقتصاد الوطنً والحاجة إلى خدمات اجتماعٌة أكبر وتموٌل البنً التحتٌة للطٌران ٌجعل من
الضروري إشراك القطاع الخاص فً الشركات الطٌران .وفضال عن االستثمار فً رأس المال ،فان القطاع
الخاص ٌقدم خبرة معتبرة فً مجال الصناعة.
 -.1.7.5.1إن إشراك القطاع الخاص قد ٌؤخذ شكل شراكة عمومٌة خاصة ،التسوٌق الكلً وشركات
والتمثٌل والخصخصة ،الخ
5
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 -.5.0االندماج األفريقي:
 -.1.6.1إن الوحدة المرؼوب فٌها هً أٌضا ترقٌة التعاون فً جمٌع مٌادٌن األنشطة البشرٌة بؽٌة الرفع
من مستوى السكان األفارقة ،المحافظة على االستقرار االقتصادي وتحسٌنه ،تشجٌع العالقات الوثٌقة
والسلمٌة بٌن الدول األعضاء والمساهمة فً التقدم ،التطور واالندماج االقتصادي للقارة وأخٌرا تحقٌق توافق
السٌاسات بٌن مختلؾ المجموعات االقتصادٌة الجهوٌة القابمة وباقً التجمعات االقتصادٌة.
 -.1.6.1وقد قدمت هذه المجموعات االقتصادٌة الجهوٌة منصات متمٌزة فً مجال جهود التعاون بهدؾ
مواجهة تحدٌات األمن فً أفرٌقٌا .وٌتعلق األمر خاصة بتطبٌق األمن التعاونً العملٌاتً والدابم لبرامج
تطوٌر المالحة للمجموعة االقتصادٌة والمالٌة ألفرٌقٌا الوسطى ،واالتحاد االقتصادي والمالً ألفرٌقٌا
الؽربٌة ،مجموعة تنمٌة إفرٌقٌا الجنوبٌة  ،ومجموعة اتفاقٌة بانجول ،مشارٌع األمن الجوي للمجموعة
االقتصادٌة لشرق إفرٌقٌا  ،السوق المشتركة إلفرٌقٌا الجنوبٌة و الشرقٌة ومشروع االتصال المالحة
المراقبة  /الحركة الجوٌة المتعلق بتسٌٌر اتصاالت المالحة ومراقبة الحركة الجوٌة.
 -.6.0مبادرات الطيران المدني في أفريقيا:
 -.1.7.1لقد تحققت بعض المبادرات المشتركة فً مجال الطٌران فً أفرٌقٌا حتى وان كان تطبٌقها قلٌال.
وسٌتم تناول بعض المبادرات الحدٌثة والحالٌة فٌما بعد.
 -.1.7.1تصرٌح ٌاموسوكرو حول السٌاسة الجدٌدة للنقل الجوي األفرٌقً فً  ،1988والتً ترمً إلى
االنصهار التدرٌجً لشركات الطٌران األفرٌقٌة فً وحدات اكبر ،أكثر فعالٌة وأكثر تنافسٌة من خالل القٌام
بؤنشطة وعملٌات مشتركة.
 -.1.7.1قرار ٌاموسوكرو المتعلق بتطبٌق تصرٌح ٌاموسوكرو الخاص بتحرٌر النفاذ إلى صفقات النقل
الجوي .وكان هدؾ تصرٌح ٌاموسوكرو هو تحقٌق التوافق بٌن سٌاسات النقل والتبادل الحر لحقوق الحركة
فً األسواق الداخلٌة األفرٌقٌة.
 -.1.7.1تمت المصادقة على العدٌد من القرارات ،التصرٌحات وبرامج العمل من طرؾ مختلؾ ندوات
الوزراء األفارقة للطٌران المدنً والتً من أهمها:
 سون سٌتً  ،جنوب إفرٌقٌا ،متابعة تنفٌذ تصرٌح ٌاموسوكرو
 لٌبرٌفٌل ،الؽابون ،1776 ،المصادقة على برنامج عمل لٌبرٌفٌل الذي ٌحدد األهداؾ الخاصة بنسب
الحوادث والذي ٌعتبر بمثابة سٌاسة إفرٌقٌة خارجٌة للتفاوض مع أطراؾ ثالثة.
 فً  ،1777إعالن ادٌس ابابا حول أمن الطٌران المدنً فً أفرٌقٌا
 فً  ،1717اإلعالن المشترك ألبوجا ،خارطة طرٌقة للحد من الخطر المحدق بالطٌران المدنً
المصادق علٌها بالتعاون بٌن االتحاد األفرٌقً ،المفوضٌة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً ،المنظمة الدولٌة
للطٌران المدنً وأطراؾ أخرى من ؼٌر أفرٌقٌة وؼٌر أعضاء فً المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
 -.5.7.1اعالنً أالمادي (السنؽال) وؼوتنػ (جنوب إفرٌقٌا) المصادق علٌهما من طرؾ الموردٌن األفارقة
لخدمات الحركة الجوٌة من اجل التعاون فً عملٌات االتصال المالحة المراقبة  /الحركة الجوٌة  ،بما فً
ذلك عبارة الفضاء الوحٌد.
 -.6.7.1كما توجد أٌضا مبادرات أخرى أعدت ونفذت فً أفرٌقٌا من طرؾ دول ومنظمات مثل المخطط
اإلفرٌقً الجهوي للتطبٌق الشامل للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ومشروع البنك الدولً الخاص بالنقل
الجوي الدابم فً أفرٌقٌا ،برامج تطوٌر صالحٌة المالحة الجوٌة المستمرة واألمن التعاونً العملٌاتً ٌ ،وزا،
الجمعٌة الدولٌة للنقل الجوي ،ازٌت ،مبادرة الوالٌات المتحدة المتعلقة بفضاء آمن فً أفرٌقٌا ،االتحاد
األوروبً ،الخ.
6
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 -.6.6.0المخطط الشامل والجهوي للتنفيذ الجهوي للسالمة الجوية في أفريقيا المتعلق بالمنظمة الدولية
للطيران المدني:
 -.1.7.7.1المخطط الشامل والجهوي للتنفٌذ الجهوي للسالمة الجوٌة فً أفرٌقٌا (مخطط  )AFIالذي
صادقت علٌه الجمعٌة الـ  16للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً لمعالجة أوجه نقص األمن فً الطٌران فً
أفرٌقٌا .وقد تم تنفٌذ مخطط  AFIمن خالل ثالثة مجاالت ذات أولوٌة هً:
 -.1السماح للدول بإقامة وبالمحافظة على نظم فعالة ومستدٌمة لمراقبة األمن
 -.1مساعدة الدول على حل المصاعب المعروفة فً اجل معقول
 -.1تحسٌن ثقافة امن الطٌران بالنسبة للموردٌن األفارقة لخدمات الطٌران
 -.1.7.7.1إدراج تنفٌذ مخطط  AFIضمن برنامج أنشطة المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ومكاتبها
الجهوٌة فً أفرٌقٌا.
 -.7.0ضرورة انتهاج سياسة مشتركة في مجال الطيران المدني األفريقي:
 -.1.8.1على الرؼم من المبادرات الكثٌرة والجهود الرامٌة إلى تحسٌن الطٌران المدنً فً أفرٌقٌا ،فان
النجاح الشامل الذي تم تحقٌقه كان محدودا وبطٌبا ،خاصة بسبب ؼٌاب اإلرادة السٌاسٌة والعراقٌل
المإسساتٌة واإلجرابٌة  .وبشكل عام ،فان المبادرات لٌست منسقة كما ٌنبؽً ،وتتوفر فً الؽالب على آفاق
وأهداؾ مختلفة تماما تشكل فً حد ذاتها تحدٌات ال ٌمكن تجاوزها أثناء التنفٌذ .ومن اجل تصور تفكٌر
أفضل وسٌاسات قابلة للتطبٌق ،من الواجب إقامة إطار سٌاسً متماسكٌ ،وضح بجالء من بٌن أشٌاء أخرى،
وجوب وضرورة االلتزام السٌاسً المناسب.
 -.1.8.1إذن ٌجب على أفرٌقٌا آن تتوفر على سٌاسة مشتركة فً مجال الطٌران المدنً توفر إطار ومنصة
لتشكٌل ،وتعاون ودمج المبادرات/البرامج الوطنٌة والمتعددة الجنسٌة فً مختلؾ مجاالت الطٌران المدنً
 -.1.8.1وٌجب ان تشكل السٌاسة المشتركة فً مجال الطٌران المدنً وثٌقة إطار كاملة تعبا وتقوي
التعهد السٌاسً للدول األفرٌقٌة للعمل معا طبقا لخارطة طرٌق تتناسب مع هدؾ تموقع النقل الجوي األفرٌقً
فً االقتصاد العالمً .أي سٌاسة تتوخى االستقاللٌة الذاتٌة المناسبة لألجهزة الفنٌة الوطنٌة والجهوٌة حتى
ٌتسنى لها القٌام بمسبولٌاتها على أحسن وجه.
ٌ -.1.8.1ستعمل أصحاب القرار السٌاسً الوطنٌٌن السٌاسة المشتركة فً مجال الطٌران المدنً بوصفها
دلٌال إلعداد السٌاسات الوطنٌة والجهوٌة التً تشجع اٌضا االنسجام .وهو ما سٌسمح ألفرٌقٌا باالستجابة
لتع قٌدات العولمة من خالل صهر تؽٌٌر نموذج السوق الوطنً الى سوق جهوي مشترك ،والعملٌات ما بٌن
الدول الى تجارة داخل أفرٌقٌا والمنافسة الجهوٌة الى منافسة عالمٌة.
 -.1.8.1وٌجب ان تتناول وثٌقة السٌاسة ،من بٌن أشٌاء أخرى ،القضاٌا التالٌة:
ا -.الرإٌة واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للطٌران المدنً األفرٌقً
ب -.االهداؾ الخاصة التً تقود الى التساوي مع باقً العالم ،خاصة فً مجال األمن ،الحركة الجوٌة
واالحصابٌات االقتصادٌة
ج -.اهداؾ واعالنات سٌاسٌة وإستراتٌجٌة مشتركة لتسٌٌر مختلؾ جوانب الطٌران المدنً :األمن ،تسٌٌر
الفضاء الجوي ،النقل الجوي ،الخ..
د -.اقامة الصلة مع القطاعات االجتماعٌة واالقتصادٌة االخرى كالسٌاحة ،التجارة ،لتقوٌة الطلب على النقل
الجوي
هـ -.اقامة مقاربة مشتركة للعالقات الخارجٌة وعملٌات الخارج
و -.اجراءات اختبار دوري ومتابعة تنفٌذ السٌاسات والمصادقة على القوانٌن وبرامج العمل التً تعتبر
ضرورٌة
ز -.تفوٌض سلطة رإساء الحكومات ،عند االقتضاء ،لندوة الوزراء ،لجان االتحاد األفرٌقً ،واللجنة
االفرٌقٌة للطٌران المدنً الخ.
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الفصل الثاني
أهداف الطيران المدني في إفريقيا
 -.1.1الديباجة:
 -.1.7.1لقد أصبح قطاع الطٌران المدنً إستراتٌجٌة هامة بالنسبة ألفرٌقٌا ،ذلك ان أفرٌقٌا تعتمد على النقل
الجوي لربط االشخاص بعضهم بالبعض على اقلٌمها الشاسع والمعقد كذا مع باقً العالم .لهذا فانه من
الضروري توفر قطاع طٌران امن ،سلٌم وفعال فً مجال دعم األعمال ،التجارة ،السٌاحة ،الثقافة واالنشطة
االجتماعٌة التً تساهم بشكل معتبر فً النماء االقتصادي ألفرٌقٌا وازدهارها.
 -.1.7.1وتتجلى اهم االدوار بالنسبة لالتحاد األفرٌقً ،واللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً والدول األعضاء
فً مجال الطٌران المدنً فً توفٌر مناخ مناسب لنمو القطاع وتامٌن العملٌات من خالل:
 اعتماد السٌاسات التً تشجع النمو المضطرد تحسٌن مراقبة األمن بفضل آلٌات التعاون التسٌٌر الحذر للمطارات واألمن الجوي التسٌٌر الفعال للفضاءات الجوٌة تطوٌر المصادر البشرٌة تطوٌر البنى التحتٌة والمشاركة المتنامٌة للقطاع الخاص ،الخ. -.0.1رؤية الطيران المدني األفريقي:
ٌ -.1.1.1جب أن ٌكون لرإٌة الطٌران المدنً األفرٌقً الهدؾ التالً" :تشجٌع قطاع طٌران آمن ،سلٌم،
فعال ،ذا مردود ،مستدام وبٌبً"
 -.1.1البعد السياسي للطيران المدني األفريقي:
 -.1.1.1تتجلى ارادة الدول األعضاء فً اٌجاد سٌاسٌة أفرٌقٌة مشتركة فً مجال الطٌران المدنً لترقٌة
مقارنة منسجمة بهدؾ تسٌٌر مختلؾ جوانب الطٌران المدنً ،بما فً ذلك توفٌر السالمة ،الفعالٌة والبٌبة..
الخ
ٌ -.1.1.1جب على االتحاد األفرٌقً اعتماد سٌاسات تشجع التعاون من اجل التنمٌة المستدٌمة للطٌران
المدنً فً القارة.
ٌ -.1.1.1جب ان تتماشى جمٌع سٌاسات الطٌران المدنً على مستوى الدول األعضاء والمجموعات
االقتصادٌة الجهوٌة مع مقتضٌات السٌاسة المشتركة فً مجال الطٌران المدنً
 -.1.1.1من اجل تحقٌق هذه االهداؾٌ ،جب تحقٌق العناصر التالٌة:
ٌ -.1جب على الدول األعضاء ان توافق سٌاساتها الوطنٌة للطٌران المدنً وسٌاسات المجموعات
االقتصادٌة الجهوٌة مع مقتضٌات السٌاسة الحالٌة.
ٌ -.1جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً اقامة اآللٌات الضرورٌة للمراجعة الدورٌة لهذه السٌاسة بؽٌة
التثبت من انها متماشٌة ومنسجمة مع التطورات الحدٌثة للقطاع.
ٌ -.1جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً وضع االطار الضروري لتسهٌل التبادل المنتظم لألفكار
والتجارب من اجل ؼرس وتعزٌز العالقات والربط بٌن اللجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا،
المجموعات االقتصادٌة الجهوٌة ،األجهزة الجهوٌة لمراقبة األمن ،وباقً المتدخلٌن اآلخرٌن.
 -.2.1األهداف اإلستراتيجية:
ٌ -.1.1.1جب أن تكون األهداؾ اإلستراتٌجٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا كما ٌلً:
ا -.تشجٌع التنمٌة المستدٌمة للنقل الجوي فً أفرٌقٌا
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ب -.تحسٌن سالمة الطٌران المدنً فً أفرٌقٌا
ج -.تعزٌز امن الطٌران المدنً فً أفرٌقٌا
د -.ضمان التنمٌة المستدٌمة للمصادر البشرٌة للطٌران المدنً
هـ -.تعزٌز أحقٌة القانون فً الطٌران األفرٌقً
 -.3.1القطاعات الحساسة للكفاءات والمؤشرات:
ٌ -.1.1.1جب أن تكون مإشرات الكفاءة الربٌسٌة للطٌران المدنً كما ٌلً:
 -.1.1.1.1مإشرا كفاءة السالمة:
 -.1عدد الحوادث واألحداث الكبٌرة
 -.1عدد الحوادث الممٌتة
 -.1نسبة الحوادث فً منطقة المخطط الشامل الجهوي للتنفٌذ الجهوي للسالمة الوي فً أفرٌقٌا مقارنة
بالمعدل العالمً.
 -.1مستوى نضج تسٌٌر السالمة
 -.5مإهالت مراقبة سلطات الطٌران المدنً
 -.1.1.1.1مإشرات كفاءة الحركة الجوٌة:
 -.1حركة المركبات ،الوصول والمؽادرة
 -.1حركة المسافرٌن والشحن
 -.1حصة السوق الدولً
 -.1عامل الكلفة الوسطى للناقلٌن الجوٌٌن األفارقة
 -.5الربط األفرٌقً
 -.4.1األهداف واالستراتيجيات:
 -.1.5.1اعتمادا على مجاالت الكفاءة الربٌسٌة والمإشراتٌ ،جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً
بالتعاون مع الدول إعداد وبشكل دوري أهداؾ قابلة للقٌاس والتً ٌجب تحقٌقها من طرؾ الطٌران المدنً
األفرٌقً .وٌجب إدراج هذه األهداؾ فً اللوابح التً ٌجب إرفاقها بهذه السٌاسة.
ٌ -.1.5.1جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً مراقبة وفحص والتقرٌر عن انجاز األهداؾ لجلساتها
العلنٌة وللجنة الوزراء المكلفون بالطٌران المدنً.
 -.1.5.1تتم المصادقة على االستراتٌجٌات التالٌة:
 -.1تعزٌز مإهالت المراقبة النظامٌة والسالمة بالنسبة للدول األعضاء من خالل إنشاء  AACفعالة
ومستقلة و/أو اقامة اجهزة جهوٌة لمراقبة السالمة.
 -.1التنمٌة والتكوٌن والمحافظة على الموظفٌن المإهلٌن للطٌران
 -.1تعزٌز الفاعلٌن والناقلٌن الجوٌٌن من خالل خلق بٌبة مالبمة و
 -.1تعزٌز وتخوٌل المسبولٌة بالنسبة للجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا حتى ٌتسنى مساعدة الدول
فً التماشً مع القواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً والتطبٌق الكلً
لتنفٌذ هذه السٌاسة ،اعالن ٌاموسوكرو وكل قرار آخر قد تتم المصادقة علٌه من طرؾ االتحاد األفرٌقً.
الفصل الثالث
االطار المؤسساتي لتنفيذ وتحليل وتعديل وثيقة سياسة االطار الشامل المحدد للسياسة اإلفريقية للطيران
المدني :
 -.1السياسة اإلفريقية للطيران المدني ه وثٌقة سٌاسة و اإلطار الشامل والمحدد الذي ٌشكل قاعدة للبرامج
الجهوٌة ،برامج العمل ،القواعد المشتركة ،القوانٌن والتعلٌمات األفرٌقٌة.
 -.1.1تعتبر المإسسات التالٌة طرفا مشاركا فً تنفٌذ وثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد:
9
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 -.1.1.1مإتمر قمة رإساء الحكومات:
ٌ -.1.1.1.1توفر مإتمر قمة رإساء حكومات االتحاد األفرٌقً على السلطة السٌاسٌة الكاملة للمصادقة
على وثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد بناء على توصٌة من لجنة الوزراء المكلفٌن بالطٌران المدنً.
 -.1.1.1لجنة الوزراء:
 -.1.1.1.1تصادق لجنة الوزراء على وثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد كما تصادق على التعدٌالت
المتعلقة بها .تقوم اللجنة بدارسة التقارٌر المتعلقة بتطبٌق وثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد خالل جلساتها
العادٌة .كما ٌجب على اللجنة أٌضا تؤمٌن دراسة كاملة لوثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد ،مرة واحدة
على األقل ،من كل  17سنوات .وٌجب أن تتماشى برامج العمل المصادق علٌها من طرؾ الوزراء مع
وثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد.
 -.2.0.2مفوضية االتحاد األفريقي:
 -.1.1.1.1تتحمل مفوضٌة االتحاد األفرٌقً المسبولٌة الوظٌفٌة كمستشار للجنة الوزراء فً انجاز،
ودراسة وتعدٌل وثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد وذلك بفضل المجالس الفنٌة للجان الجهوٌة للطٌران
المدنً فً أفرٌقٌا .ومن مسبولٌات لجنة االتحاد األفرٌقً التثبت من وجود التطابق بٌن وثٌقة سٌاسة اإلطار
الشامل والمحدد والوثابق التؤسٌسٌة وباقً سٌاسات النقل المصادق علٌها من طرؾ االتحاد األفرٌقً،
والمجموعات االقتصادٌة الجهوٌة والدول األعضاء .كما ٌجب على االتحاد األفرٌقً التثبت بان باقً
القطاعات االقتصادٌة ال تطبق أي سٌاسات ذات تؤثٌر سلبً على تنمٌة الطٌران المدنً.
 -.4.0.2المفوضية اإلفريقية للطيران المدني :
ٌ -.1.5.1.1جب ان تعمل المفوضٌة الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا باعتبارها هٌبات متخصصة
لالتحاد األفرٌقً كمستشار فنً للجنة االتحاد األفرٌقً وللجنة الوزراء فً جمٌع القضاٌا المتعلقة بدراسة
وتنفٌذ السٌاسة المشتركة فً مجال الطٌران المدنً .وفً هذا الصددٌ ،جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران
المدنً التنسٌق مع الدول األعضاء ،والمجموعات االقتصادٌة الجهوٌة وباقً المجموعات المتدخلة وتقدٌم
تقارٌر منتظمة حول تنفٌذ السٌاسة المشتركة فً مجال الطٌران المدنً إلى لجنة الوزراء وللجمعٌة العامة
للجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا ،ان برامج عمل اللجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا ،برامج
العمل وخطط العمل و القوانٌن المنسجمة ٌجب ان تتماشى جمٌعها مع السٌاسٌة المشتركة فً محال الطٌران
المدنً.
 -.5.0.2الدول األعضاء:
 -.1.6.1.1تسهر الدول األعضاء على تطبٌق وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد على المستوى الوطنً
وفً مختلؾ انشطة الطٌران المدنً الثنابٌة والمتعددة االطراؾ .وٌجب ان تستعمل وثٌقة سٌاسة االطار
الشامل والمحدد بمثابة دلٌل بالنسبة للدول فً مجال تطوٌر السٌاسات الوطنٌة الخاصة بالطٌران المدنً .اذن
ٌجب على الدول مراجعة سٌاساتها القابمة واعداد سٌاسات مستقبلٌة تتماشى مع مقتضٌات وثٌقة سٌاسة
االطار الشامل والمحدد.
 -.6.0.2المجموعات االقتصادية الجهوية:
ٌ -.1.7.1.1جب ان تتولى المجموعات االقتصادٌة الجهوٌة تنفٌذ وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد
على مستوى مناطقها .وٌجب استعمال وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد بمثابة دلٌل للجان االقتصادٌة
الجهوٌة التً تحبذ المصادقة على السٌاسات الجهوٌة للطٌران المدنً .اذن ٌجب على المجموعات االقتصادٌة
الجهوٌة مراجعة سٌاساتها الحالٌة والمستقبلٌة ،وبرامج العمل والتشرٌع المنطبق فً مجال الطٌران المدنً
كً ٌتسنى لها ان تتماشى مع وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد.
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 -.8.1.1االجهزة الجهوٌة االخرى:
ٌ -.1.8.1.1جب عدم تشجٌع انتشار االجهزة الجهوٌة فً مجال الطٌران المدنً وفً حدود اإلمكانٌ ،جب
ان تكون اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً مإهلة بوصفها جهازا مسبوال عن جمٌع القضاٌا الفنٌة فً مجال
الطٌران المدنً .بٌد انه متى كانت اجهزة جهوٌة اخرى معنٌة مثل  ،NPCA ،NEPADو المجموعة
االقتصادٌة اإلفرٌقٌة ،فً قضاٌا الطٌران المدنً ،فٌجب تنسٌق انشطتها مع اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً
للحٌلولة دون التداخل والؽموض .وٌجب ان تتماشى هذه االنشطة مع وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد.
 -.9.1.1فاعلً الطٌران المدنً:
ٌ -.1.9.1.1جب على جمٌع فاعلً الطٌران المدنً تشجٌع التنفٌذ الفعلً لوثٌقة سٌاسة االطار الشامل
والمحدد فً مٌادٌن انشطتهم وضمان احترام روح ونص وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد.
 -.1.1دراسة وتعدٌل وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد:
ٌ -.1.1.1عتبر الطٌران قطاعا دولٌا حٌوٌا ومعقدا .وكنتٌجة لذلك ،فانه لم تنجز وثٌقة سٌاسة االطار الشامل
والمحدد لتبقى جامدة .اذ ان هناك العدٌد من التطبٌقات الحرجة ما ٌحتاج الى دراسة دورٌة وتعدٌل وثٌقة
سٌاسة االطار الشامل والمحدد .وقد تحتاج التطبٌقات التالٌة الى مراجعة لوثٌقة سٌاسة االطار الشامل
والمحدد:
ا -.التطورات السٌاسٌة والسٌاسات الجدٌدة المصادق علٌها من طرؾ االتحاد األفرٌقً ذات التؤثٌر على
الطٌران المدنً
ب -.التطبٌقات الجدٌدة فً مجال الطٌران المدنً الدولً ذات التؤثٌر على الطٌران المدنً األفرٌقً
ج -.السٌاسات الجدٌدة المصادق علٌها من طرؾ الجمعٌة الدولٌة للطٌران المدنً وباقً االجهزة الدولٌة التً
وقعت علٌها الدول األفرٌقٌة األعضاء.
د -.عندما تبزر الحاجة فً مجال سٌاسات أكثر تفصٌال إلنارة الدول ،تنظٌم او تحدٌد المإهالت فً المجاالت
الخاصة للطٌران المدنً.
هـ -.عندما تبرز الحاجة إلنشاء كل هٌبات جهوٌة جدٌدة فً مجال الطٌران المدنً.
و -.الدراسة الدورٌة الكاملة إلدراج القرارات ،والمقررات وباقً السٌاسات المصادق علٌها من طرؾ لجنة
الوزراء.
 -.2..إجراءات مراجعة وتعديل وثيقة سياسة االطار الشامل والمحدد:
ٌ -.1.1.1مكن دراسة و/و تعدٌل وثٌقة سٌاسة االطار الشامل والمحدد وفقا لتعلٌمات لجنة الوزراء بناء
على اقتراح من لجنة االتحاد األفرٌقً و/او اللجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا
ٌ -.1.1.1مكن للدول األعضاء والمجموعات االقتصادٌة الجهوٌة طلب مراجعة السٌاسة .وٌجب على لجنة
االتحاد األفرٌقً واللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً تقدٌم النصابح متى طلب ذلك منها.
ٌ -.1.1.1مكن لباقً المتدخلٌن فً مجال الطٌران اقتراح التعدٌالت على وثٌقة سٌاسة االطار الشامل
والمحدد ،اال انه ٌجب دراسة هذه المقترحات من طرؾ اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً التً ٌجب علٌها
تقدٌم رأٌها الفنً بخصوص التعدٌالت المقترحة.
 -.3.2فترة المراجعة الكاملة وتعديل وثيقة سياسة اإلطار الشامل والمحدد:
ٌ -.1.1.1جب القٌام بدراسة كاملة لوثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل والمحدد مرة واحدة على األقل من كل
عشر سنوات.
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الفصل الرابع
التشريع واإلطار التنظيمي للطيران:
 -.1.3الديباجة:
 -.1.7.1تشكل معاهدة شٌكاؼو ومالحقها القانون االساسً الذي ٌنظم ممارسة القضاٌا الدولٌة فً مجال
الطٌران المدنً .فضال عن ذلك ،ثمة آلٌات مثل المعاهدات والبروتوكوالت تم إبرامها فً مٌادٌن محددة ،بما
فً ذلك السالمة الجوٌة و مسإولٌة المسافرٌن واالطراؾ الثالثة ،الخ.
 -.1.7.1على المستوى الوطنًٌ ،جب على كل دولة عضو فً المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً المصادقة
على قانونها فً مجال الطٌران المدنً و الذي ٌخول ممارسة مراقبة أنشطة الطٌران المدنً على إقلٌمها.
وٌجب أن ٌتماشى هذا القانون الكامل والفعال فً مجال الطٌران مع البٌبة وتعقٌدات أنشطة الطٌران المدنً
للدولة وان ٌكون متماشٌا مع المتطلبات المتضمنة فً معاهدة شٌكاؼو .كما ٌجب على الدول األعضاء
الخضوع لباقً اآللٌات الدولٌة فً مجال قانون الطٌران التً وقعت علٌها.
 -.1.7.1كما ٌجب على الدول أٌضا المصادقة على قوانٌن مناسبة تتماشى على األقل مع المتطلبات
الوطنٌة الناتجة عن التشرٌع األساسً للطٌران بحٌث تعمل على توحٌد اإلجراءات العملٌاتٌة ،التجهٌزات
والبنً التحتٌة ،بما فً ذلك تسٌٌر السالمة ونظم التكوٌن ،فضال عن آلٌات التطبٌق ،وفقا للقواعد والممارسات
الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً .وبالعبارات الجوهرٌة تؽطً هذه التشرٌعات كل
التعلٌمات ،القواعد ،المراسٌم ،األوامر ،سالسل القوانٌن ،المتطلبات والسٌاسات واألوامر.
 -.0.3التشريع
 -.1.1.1الهدؾ
 -.1.1.1.1هدؾ الدول األعضاء هو تنفٌذ التشرٌعات األساسٌة للطٌران المصادق علٌها من طرؾ
برلماناتها على حدة ووفقا لقوانٌن والقواعد والنظم الدولٌة فً مجال الطٌران.
 -.1.1.1إعالن السٌاسة:
 -.1.1.1.1تتمتع الدول األعضاء بحق اعتماد قانون لتنظٌم المالحة الجوٌة و تتمتع سلطات الطٌران
المدنً بحق إعداد وإصدار ومراجعة نظم االستؽالل حتى تتماشى مع قانون تنظٌم المالحة الجوٌة الذي ٌجب
أن ٌتماشى بدوره مع التشرٌعات األساسٌة للطٌران المدنً للدول.
 -.2.0.3االستراتيجيات:
 -.1.1.1.1من اجل تحقٌق هذا الهدؾٌ ،جب تحقٌق العناصر التالٌة:
ٌ -.1جب مراجعة و تعدٌل جمٌع تشرٌعات الطٌران المدنً المتوفرة فً الدول األعضاء من اجل مواءمتها
مع القواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
ٌ -.1جب على الدول األعضاء العمل على المصادقة على كل آلٌات قانون الدولً المتعلقة بالطٌران وإدراج
مقتضٌاته فً القوانٌن الوطنٌة.
 -.1تخول الدول األعضاء الصالحٌة لسلطات الطٌران المدنً كً تفرض تطبٌق واحترام جمٌع المعاهدات
الدولٌة ،البروتوكوالت والقرارات
 -.1تعمل الدول األعضاء من اجل دراسة ومراجعة جمٌع تشرٌعاتها المتعلقة بقطاع الطٌران حتى تتماشى
مع السٌاسة الحالٌة.
 -.5تعمل الدول األعضاء وفً الوقت المناسب على فرض تنفٌذ كل قرارات االتحاد اإلفرٌقً واللجان
الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا.
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 -.1.3اإلطار التنظيمي:
 -.1.1.1الهدؾ:
 -.1.1.1.1هدؾ الدول األعضاء هو إقامة و/أو تحسٌن كل نظام فعال لتقنٌن الطٌران المدنً
 -.1.1.1إعالن السٌاسة
 -.1.1.1.1تقوم الدول األعضاء بإقامة نظم فعالة ومستدٌمة مسبولة عن المراقبة التنظٌمٌة.
 -.2.1.3االستراتيجيات:
 -.1.1.1.1من اجل التوصل إلى األهداؾ التالٌةٌ ،جب تحقٌق ما ٌلً:
 -.1أن تقوم الدول األعضاء بإنشاء سلطات الطٌران المدنً مستقلة ،تتمتع بكافة الصالحٌات القانونٌة
المتعلقة بالتطبٌق والمراقبة على القطاع دون اعتراض على ذلك.
 -.1أن تعمل الدول األعضاء على ضمان التموٌل المناسب لسلطات الطٌران المدنً.
 -.1أن تعمل اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً بدعم من الدول األعضاء على اقامة سلطات مستقلة للطٌران
المدنً.
 -.1أن تكون للدول األعضاء شكل منظمات جهوٌة متعاونة فً مراقبة السالمة بؽٌة تعزٌز مإهالتها فً
مجال المراقبة بفضل توسع الثروات.
 -.5أن تتم المصادقة على جمٌع قرارات االتحاد األفرٌقً واللجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا،
والقواعد والقوانٌن المتجانسة ،من جانب الدول األعضاء والمجموعات االقتصادٌة الجهوٌة حتى ٌكون التنفٌذ
فعال.
الفصل الخامس
قضايا النقل الجوي
 -.1.4الديباجة:
 -.1.7.5لقد اصبح النقل ،على الصعٌد الدولً ،محركا للتنمٌة االقتصادٌة المستدامة والمتنامٌة .وقد تحقق
هذا من جراء السٌاحة والتجارة ،خلق مناصب للشؽل ،تحسٌن مستوى المعٌشة ،تقلٌص الفقر وزٌادة الدخل.
وؼالبا ما ٌكون النقل الجوي الوسٌلة الوحٌدة للنقل من والى المناطق البعٌدة ،وهو ما ٌشجع االندماج
االجتماعً من خالل الربط بٌن األشخاص الذٌن ٌعٌشون فً هذه المجموعات مع باقً أقالٌم بلدانهم.
 -.1.7.5تتجلً النزعة لدى العالم فً تحرٌر شركات النقل الجوي والخدمات .والؽاٌة من التحرٌر هً
تقلٌص بل والقضاء على القٌود ؼٌر المفٌدة ،حتى ٌتسنى إٌجاد وبروز العدٌد من الفاعلٌن فً القطاع والنفاذ
الحر إلى األسواق .وس ٌكون من القضاء على القٌود ،خلق مناخ اٌجابً للتحالفات و/او االنصهار بٌن مزودي
الخدمات ،وتحسٌن الترابط والتواصل الداخلً ما بٌن الرحالت ،مما ٌمنح للمستخدمٌن العدٌد من الخٌارات
وٌشجع استعمال الخدمات الجوٌة.
 -.1.7.5فً أفرٌقٌا ،ومع بروز قرار ٌاموسوكرو فً سنة  ،1999تحقق التحرٌر المتنامً للنفاذ الى
اسواق النقل الجوي ،توفٌق سٌاسات النقل الجوي والتبادل الحر لحقوق المالحة.
 -.0.4تحرير قطاع النقل الجوي:
 -.1.1.5االهداؾ:
ٌ -.1.1.1.5تجلى هدؾ الدول األعضاء فً تطوٌر قطاع النقل الجوي الحر والتنافسً للنقل الذي ٌستجٌب
وبشكل سرٌع لمتطلبات السوق ،تطوٌر التقنٌات والمعامالت الدولٌة ،فضال عن إقامة سوق أفرٌقً مشترك
للنقل الجوي عن طرٌق التطبٌق الكلً لقرار ٌاموسوكرو،
13
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 -.1.0.4إعالن السياسة:
ٌ -.1.1.1.5جب أن ٌتوفر سوق حر ،تنافسً ومشترك للنقل الجوي فً أفرٌقٌا.
 -.2.0.4االستراتيجيات:
 -.1.1.1.5من اجل الوصول إلى األهداؾ التالٌةٌ ،جب تحقٌق ما ٌلً:
 -.1أن تعمل الدول األعضاء على التنفٌذ الكامل لقرار ٌاموسوكرو
 -.1أن تعمل اللجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا ،بوصفها وكالة لتنفٌذ قرار ٌاموسوكرو مع الدول
والمجموعات االقتصادٌة الجهوٌة من اجل ضمان تنفٌذ قرار ٌاموسوكرو.
ٌ -.1جب أن تعمل الدول األعضاء من اجل أن تتماشى جمٌع سٌاسات النقل الجوي مع قرار ٌاموسوكرو.
ٌ -.1جب على الدول األعضاء اإللؽاء و/او رفع جمٌع الحواجز مثل الهجرة ،الجمارك ،الخ ،من اجل تسهٌل
وتحرٌر مرور األشخاص والبضابع فً القارة.
ٌ -.5جب على الدول األعضاء تشجٌع التعاون بٌن الشركات الطٌران األفرٌقٌة.
ٌ -.6جب على الدول األعضاء تشجٌع استثمارات القطاع الخاص ،الشراكة والمشاركة الكاملة فً شركات
النقل الجوي.
ٌ -.7جب على الدول األعضاء ضمان تنمٌة البنً التحتٌة بؽٌة مواجهة تنامً حركة المرور الحالٌة
والمرتقبة.
ٌ -.8جب التحرٌر من جمٌع الرسوم والتعرفة الجمركٌة ما بٌن الدول األعضاء .وٌجب على سلطات
الطٌران المدنً الخاصة بكل بلد ضمان العمل من اجل أن ال تدخل الشركات الجوٌة فً االتحادات
االحتكارٌة وال فً الممارسات النهبٌة.
 -.1.4اتفاقيات الخدمات الجوية:
 -.1.1.5الهدؾ:
 -.1.1.1.5هدؾ الدول األعضاء هو أن تكون بمثابة مشاركٌن فعالٌن فً النقل الجوي الدولً والخدمات
الملحقة به.
 -.1.1.5إعالن السٌاسة:
 -.1.1.1.5أن التفاوض بشؤن اتفاقٌات الخدمات الجوٌة مع دول ثالثة ٌجب ان تتحكم فٌه أساسا
االعتبارات االقتصادٌة ومبادئ المعاملة بالمثل التً سٌكون من شؤنها ضمان مبادالت متساوٌة ومنصفة.
 -.1.1.5االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.5بموجب هذا الهدؾ ،من الواجب تحقٌق العناصر التالٌة:
ٌ -.1جب أن ٌكون التفاوض بشؤن اتفاقٌات الخدمات الجوٌة بٌن الدول األعضاء متماشٌا مع قرار
ٌاموسوكرو واللجان الجهوٌة للطٌران المدنً فً أفرٌقٌا.
ٌ -.1جب ان ٌكون التفاوض بشان اتفاقٌات الخدمات الجوٌة بٌن الدول األعضاء وبلدان ثالثة متماشٌا مع
تعلٌمات االتحاد األفرٌقً المتعلقة بالمفاوضات الخارجٌة.
 -.1حتى ٌتسنى ضمان تساوي الفرص واإلنصاؾ بالنسبة للشركات الجوٌة األفرٌقٌة ،فان أي اتفاق ٌتعلق
بالخدمات الجوٌة قد ٌتم توقٌعه مع بلد ثالثة ،سٌتضمن وجوبا الخٌار  1من تعلٌمات المنظمة الدولٌة للطٌران
المدنً المتعلق بتخوٌل فسحة زمنٌة تنص على" :انه ٌجب على كل طرؾ تسهٌل تشؽٌل الخدمات المقررة
من طرؾ الشركات الجوٌة المعٌنة التابعة للطرؾ الثانً ،بما فً ذلك تخوٌل الهبوط الضروري وفسحات
االقالع ،الخاضعة للقواعد والقوانٌن الوطنٌة والدولٌة المطبقة وتماشٌا مع مبدأ الفرص العادلة والمتساوٌة،
المعاملة بالمثل ،عدم التمٌٌز والشفافٌة،
ٌجب على الطرفٌن بذل جمٌع الجهود من اجل حل كل خالؾ ٌتعلق بفسحات التوقٌت التً تإثر على تشؽٌل
14
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الخدمات المقررة ،من خالل التشاور والتفاوض طبقا لمقتضٌات المادة ( )17االستشارة او بواسطة
مقتضٌات تسوٌة النزاعات المتضمنة فً المادة (ي) (تسوٌة الخالفات)".
 -.2.4رخصة النقل الجوي:
 -.0.2.4الهدف:
 -.1.1.1.5ان هدؾ الدول األعضاء من منح ترخٌص النقل الجوي والرخص هو ترقٌة نمو وسالمة
المنافسة ،مع تحقٌق توازن مصالح قطاع الطٌران ،أسفار المسافرٌن والقارة فً مجملها.
 -.1.2.4اعالن السياسة:
 -.1.1.1.5تمنح الدول األعضاء تراخٌص ورخص النقل الجوي للناقلٌن الجوٌٌن الذٌن تتوفر فٌهم معاٌٌر
القبول المبٌنة فً قرار ٌاموسوكرو و اي شرط آخر قد ٌتم تحدٌده من طرؾ اللجان الجهوٌة للطٌران المدنً
فً أفرٌقٌا.
 -.2.2.4االستراتيجيات:
 -.1.1.1.5بؽٌة الوصول إلى الهدؾ المذكور أعالهٌ ،جب تحقٌق ما ٌلً:
 -.1أن تحترم الشركات الجوٌة التً سٌتم تعٌٌنها معاٌٌر القبول المحددة من طرؾ قرار ٌاموسوكرو
 -.1أن ٌتوفر الناقل الجوي أٌضا على شهادة ناقل جوي صادرة كما ٌنبؽً ،ومتماشٌة مع القواعد
والممارسات الموصى بها
ٌ -.1مكن لكل دولة عضو أن تعٌن ناقل جوي من دولة أخرى عضو بؽٌة استؽالل الخدمات الجوٌة باسمه.
ٌ -.1حق لكل دولة عضو تعٌٌن أي شركة متعددة الجنسٌة للنقل الجوي مملوكة ومراقبة من طرفها هً و/أو
من طرؾ الدول األخرى الموقعة على قرار ٌاموسوكرو بؽٌة استؽالل الخدمات الجوٌة باسمها.
 -.3.4المنافسة وحماية المستهلك:
 -.0.3.4األهداف:
 -.1.1.1.5تتجلى أهداؾ الدول األعضاء فٌما ٌلً:
 -.1تشجٌع المنافسة المنصفة وحماٌة حقوق المستهلك وكذا تعزٌز الثقة فً خدمات الطٌران فً القارة ،و
 -.1توفٌر ظروؾ متشابهة بالنسبة لجمٌع األطراؾ المشاركة فً الطٌران بهدؾ ضمان قطاع طٌران
إفرٌقً قوي ،مستدٌم ومنافس فً بٌبة عالمٌة متحررة.
 -.1.3.4إعالن السياسة:
ٌ -.1.1.1.5جب على سلطات الطٌران ومقدمً الخدمات إنشاء وحدات لخدمات المستهلك من اجل إنارته
حول حقوقه ومسبولٌاته وكذا الرد على مطالبه ومعاناته.
ٌ -.1.1.1.5جب على جمٌع مزودي خدمات الطٌران تفادي جمٌع أشكال األسعار التعسفٌة وكل
التصرفات األخرى المنافٌة لروح المنافسة.
 -.2.3.4االستراتيجيات:
 -.1.1.1.5تبعا لهذه األهداؾ:
 -.1تقوم الدول األعضاء بتسهٌل إنشاء مجلس لمستهلكً الطٌران .وسٌتكون هذا المجلس من العاملٌن فً
القطاع ،بما فً ذلك المستخدمٌن.
ٌ -.1جب على سلطات الطٌران المدنً مراقبة أنشطة شركات الطٌران ،وكاالت السفر ،تجمعات الشاحنٌن،
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شركات المساعدة األرضٌة وباقً مقدمً الخدمات اآلخرٌن حتى ٌتسنى ضمان احترامها للقوانٌن التً تنظم
أنشطتهم وحماٌة مستهلكً خدماتهم.
ٌ -.1جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً إقامة قواعد المنافسة الكافٌة فً مجال خدمات النقل الجوي
وآلٌات لحل الخالفات.
ٌ -.1جب أن تتؤكد اللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً من ان قواعد المنافسة المطبقة تؽطً وبشكل مناسب أي
بلدان ثالثة وشركات كل بلدان ثالثة التً قد ٌترتب عن أنشطتها أي اثر مضر بالمنافسة.
 -.5.5التؤمٌن
 -.1.5.5الهدؾ:
 -.1.1.5.5تكمن رؼبة الدول األعضاء فً التثبت من ان الناقلٌن الجوٌٌن وباقً مزودي خدمات
الطٌران قد أقاموا تؽطٌة أمنٌة مناسبة ومتماشٌة مع عملٌاتهم.
 -.1.5.5إعالن السٌاسة:
 -.1.1.5.5تطلب مسبولٌة تؤمٌن للناقلٌن الجوٌٌن الضرورٌٌن فٌما ٌتعلق بالهٌكل ،المسافرٌن،
الطاقم ،األمتعة وأي أطراؾ ثالثة كما ٌجب ان ٌتماشى تؤمٌن مزودي الخدمات اآلخرٌن وأي طرؾ
ثالث مع القواعد وأفضل الممارسات الدولٌة.
 -.1.5.5االستراتٌجٌات:
 -.1.1.5.5بموجب هذا الهدؾ ،فانه ٌجب تؤمٌن العناصر التالٌة:
 -.1التؽطٌة األمنٌة للمسافرٌن ،الشحنات ،حدود المسبولٌة المدنٌة الطرؾ ثالث ،أطقم وأفراد الشركات
الجوٌة ،وتكوٌن المدربٌن والمتدربٌن على استعمال الطابرات ٌجب أن تكون مقننة.
ٌ -.1جب تطبٌق نظام مسبولٌة التؤمٌن بالنسبة للناقلٌن الجوٌٌن المعٌنٌن وفقا للحدود التً نشرتها
المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً او كما تقرر ذلك صرفا من طرؾ اللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً -.1
كل الناقلٌن الجوٌٌن الذٌن ٌرؼبون الدخول فً العملٌات الدولٌة ملزمون بالمصادقة على حدود
المسبولٌات المقررة فً معاهدة مونتلاير لسنة  ،1999وفقا لما ٌلً:
ا -.التعوٌض فً حالة وفاة المسافر او إصابته بجروح 177777 .حقوق سحب خاصة لكل مسافر،
ب -.األضرار الناجمة عن التؤخر 1157 :حقوق سحب خاصة لكل مسافر
ج -.تدمٌر ،ضٌاع ،إفساد او تؤخر األمتعة 1.777 :حقوق سحب خاصة لكل مسافر ،و
د -.تدمٌر ،ضٌاع ،افاسد او تؤخر البضابع المشحونة 17 :حق سحب خاص عن كل كٌلوؼرام.
مالحظة 1 :حق سحب خاص =  1.1دوالر أمرٌكً.
 -.1تصادق الدول األعضاء على حدود المسبولٌة المناسبة للعملٌات الداخلٌة .وتحدد الحدود من قبل
اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً بالتشاور مع الدول ووفق ما هو مدرج فً ملحق السٌاسة الحالٌة (وثٌقة
سٌاسة االطار الشامل والمحدد)
 -.5مقدمو الخدمات فً قطاع الطٌران بما فٌهم المطارات والمستؽلون الجوٌٌن للمالحة ملزمون بإقامة
تؽطٌة امنٌة مناسبة ألي طرؾ ثالثة.
ٌ -.6جب على الدول األعضاء القٌام بتقٌٌم دوري للمخاطر وبتحقٌق على المطارات ،المالحة الجوٌة
وباقً مقدمو الخدمات وبٌبة استؽاللهم حتى ٌتسنى لها تحدٌد االنتقاص والتخفٌؾ من اثر المخاطر.
 -.7الدول األعضاء ملزمة بالتوقٌع وبالمصادقة على جمٌع المعاهدات والبروتوكوالت المتعلقة بمخاطر
الطٌران المدنً.
 -.7.5تسعٌرة واتاوات الطٌران:
 -.1.7.5الهدؾ:
 -.1.1.7.5هدؾ الدول األعضاء هو التحقق من أن كل الرسوم واإلتاوات المؤخوذة على الطٌران
متماشٌة مع سٌاسة وتعلٌمات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
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 -.1.7.5إعالن السٌاسة:
ٌ -.1.1.7.5جب على مقدمً خدمات الطٌران تحدٌد األسعار واإلتاوات بالتشاور مع مستخدمً
خدماتهم وتماشٌا مع سٌاسة المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً وإٌداع قابمة األسعار والمصارٌؾ لدى
سلطة التنظٌم.
 -.1.7.5االستراتٌجٌات:
 -.1.1.7.5من اجل تحقٌق هذا الهدؾ ،سٌكون من الواجب احترام العناصر التالٌة:
 -.1تعمل الدول األعضاء من اجل أن تكون إتاوات الطٌران منطبقة فقط على الخدمات المإداة فعلٌا.
 -.1جمٌع مصارٌؾ االستعمال ٌجب أن تكون متماشٌة مع سٌاسة وتعلٌمات المنظمة الدولٌة للطٌران
المدنً والممارسات الدولٌة.
ٌ -.1جب مراجعة رسوم وإتاوات الطٌران من حٌن ألخر وفقا لواقع القطاع وبالتشاور مع مستخدمً
الخدمات.
ٌ -.1جب إٌداع جمٌع إتاوات الطٌران لدى سلطات الطٌران المدنً للحٌلولة دون االحتكار المضاد
وحماٌة المستهلك.
ٌ -.5جب على سلطات الطٌران المدنً التحقق من انه تم تحدٌد الرسوم واإلتاوات على أسس محاسبٌة
معقولة وٌمكنها أن تعكس عند االقتضاء مبادئ اقتصادٌة أخرى شرٌطة أن تتماشى هذه األخٌرة مع
المعاهدة المتعلقة بالطٌران المدنً الدولً والسٌاسة الحالٌة (اللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً).
ٌ -.6جب على سلطات الطٌران المدنً التحقق من أن الرسوم واإلتاوات لم تفرض بشكل ٌحد من
استؽالل المنشآت والخدمات الضرورٌة للسالمة.
 -.7.4التنظيم االقتصادي للمطارات وخدمات المالحة الجوية:
 -.1.8.5الهدؾ:
ٌ -.1.1.8.5تجلى هدؾ الدول األعضاء فً :تحقٌق امن وسالمة العملٌات ،تطوٌر البنً التحتٌة،
ترقٌة المنافسة والنفاذ المنصؾ من قبل المستخدمٌن إلى المطارات وخدمات المالحة الجوٌة بؤسعار
وإتاوات تتماشى مع سٌاسات وتعلٌمات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ووثٌقة سٌاسة اإلطار الشامل
والمحدد.
 -.1.8.5اعالن السٌاسة:
 -.1.1.8.5تقوم سلطات الطٌران المدنً للدول األعضاء بتنظٌم الجوانب االقتصادٌة لمطاراتها
وخدمات المالحة الجوٌة الخاصة بها على حدة وفقا للممارسة الدولٌة.
 -.1.8.5اإلستراتٌجٌة:
 -.1.1.8.5بموجب هذا الهدؾ المتوخى من طرؾ الدول األعضاء:
ٌ -.1جب على سلطات الطٌران المدنً وضع اآللٌات الضرورٌة لتنظٌم الجوانب الفنٌة لمطاراتها كل
على حدة وللمالحة الجوٌة.
ٌ -.1مكن للدول األعضاء و مطاراتها و ANSPاللجوء إلى سٌاسات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
المتعلقة باإلتاوات (وثٌقة  )9781من خالل اإلشارة إلى وثابق التوجٌه المتعلقة بتموٌل البنً التحتٌة
(الدلٌل المتعلق باقتصاد المطار (وثٌقة  .)9561الدلٌل المتعلق باقتصاد خدمات المالحة الجوٌة (وثٌقة
))9161
ٌ -.1جب على الدول األعضاء العمل من اجل إعادة استثمار المداخٌل المترتبة عن قطاع الطٌران
المدنً فً هذا القطاع وفقا لسٌاسات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً المتعلقة باإلتاوات (وثٌقة )9781
مع االمتناع عن فرض رسوم عند بٌع آو استعمال النقل الجوي الدولً (وثٌقة ..)9611
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ٌ -.1جب أن تولً الدول األعضاء ،ومطاراتها ومزودي خدمات المالحة الجوٌة التابعٌن لها عناٌة
خاصة لسٌاسات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً المتعلقة باإلتاوات (وثٌقة  )9781خالل دراسة أي
مشروع للتموٌل المسبق للبنى التحتٌة.
ٌ -.5جب على سلطات الطٌران المدنً و المطارات ومزودي خدمات المالحة الجوٌة التؤكد من أن
إتاوات المطار وخدمات المطار والمالحة الجوٌة ؼٌر مطبقة إال من اجل تؽطٌة مصارٌؾ منشآت
خدمات الطٌران المدنً .وبان مزودي الخدمات ٌستشٌرون المستخدمٌن بشان هذه اإلتاوات.
 -.9.5التسهٌل:
 -.1.9.5الهدؾ:
ٌ -.1.1.9.5تجلى هدؾ الدول األعضاء فً توفٌر تدفق خفٌؾ ومرٌح للحركة وذلك بفضل مطارها
وأقالٌمها وفقا للملحق ( 9التسهٌل) من المعاهدة المتعلقة بالطٌران المدنً الدولً.
 -.1.9.5إعالن السٌاسة:
 -.1.1.9.5تسهر الدول األعضاء من اجل التسهٌل الفعال للحركة بفضل مطاراتها وأقالٌمها.
 -.1.9.5االستراتٌجٌات:
 -.1.1.9.5بؽٌة تحقٌق هذا الهدؾٌ ،جب الوصول إلى العناصر التالٌة:
 -.1اللجان الوطنٌة لتسهٌل المطارات :تتم إقامة لجان من طرؾ الدول األعضاء وفقا للملحق  9من
المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ودلٌل التسهٌل.
ٌ -.1جب على جمٌع الدول األعضاء تنفٌذ قوانٌن المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً الخاصة باستعمال
الوثابق المقروءة بواسطة ماكٌنة السفر ()MRTD
 -.1تعمل الدول األعضاء من اجل إعداد جوازات سفر الكترونٌة و ( )MRTDالكترونٌة وجعل
الالبحة العمومٌة األساسٌة للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ،أساسٌة ()PKD
ٌ -.1جب القٌام بتنقٌة المسافرٌن والشحنات بشكل آلً فً جمٌع مطارات القارة .وكنتٌجة لذلكٌ ،جب
توفٌر ماكٌنات تفتٌش األمتعة بواسطة أشعة اكس ،ماكٌنات فحص جوازات السفر ،وباقً التجهٌزات
الضرورٌة على مستوى جمٌع المطارات الدولٌة بالقارة.
ٌ -.5جب على الدول األعضاء إنشاء اآللٌات المناسبة لتعزٌز التنسٌق والتشاور بٌن الجمارك ،الهجرة،
األمن الخاص بالمطار ) (AVSECوباقً الوكاالت الحكومٌة المختصة.
ٌ -.6جب على جمٌع الدول األعضاء أن تسعى إلى تخفٌؾ شروط الهجرة واإلجراءات من اجل تسهٌل
الخ\الحركة السرٌعة لألفراد فٌما بٌنها ،مما سٌشجع األنشطة االقتصادٌة ،آالت\استثمارات واالندماج فً
القارة اإلفرٌقٌة.
 -.17.5األوببة العامة والطوارئ.
 -.1.17.1الهدؾ:
ٌ -.1.1.17.5تجلى هدؾ الدول األعضاء فً اقامة تنسٌق جٌد لخطط طوارئ الطٌران تحضٌرا
لظهور أي أمراض قابلة لالنتقال والتً تشكل خطرا على الصحة العمومٌة و/او طوارئ بالنسبة لصحة
العمومٌة.
 -.1.17.5اعالن السٌاسة:
ٌ -.1.1.17.5جب ان ٌكون رد الدول األعضاء على األوببة العامة مناسبا ،قوٌا ،منسقا ومنسجما
وفقا لسٌاسات وتعلٌمات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً والمنظمة العالمٌة للصحة.
 -.1.17.5االستراتٌجٌات:
 -.1.1.17.5عمال على تحقٌق هذا الهدؾ ،فانه ٌجب العمل على الوصول إلى العناصر التالٌة:
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 -.1توفر الدول األعضاء على برامج وطنٌة للتدخل العاجل للطٌران فً حالة ظهور األمراض القابلة
لالنتقال ،وفقا للمالحق  11 ،9و  11للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
ٌ -.1جب على مستخدمً المطارات فً الدول األعضاء المصادقة على التعلٌمات الخاصة بالمطارات
المتعلقة باألوببة واألمراض القابلة لالنتقال وفق ما تم تحدٌده من طرؾ المجلس الدولً للمطارات.
ٌ -.1جب على الشركات الطٌران المصادقة على التعلٌمات الخاصة بالمطارات المتعلقة باألوببة
واألمراض القابلة لالنتقال وفق ما تم إعداده من طرؾ الجمعٌة الدولٌة للطٌران المدنً.
ٌ -.1جب على االتحاد و اإلفرٌقً اللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً دعم الدول األعضاء من اجل
مواجهة األمراض القابلة لالنتقال التً تمثل خطرا على الصحة العمومٌة او طوارئ الصحة العمومٌة.
 -.11.5االستراتٌجٌات ،التنبإات والتخطٌط:
 -.1.11.1الهدؾ:
ٌ -.1.1.11.5تجلى هدؾ الدول األعضاء فً تحدٌث قاعدة البٌانات المتعلقة بؤنشطة وعملٌات
الطٌران بؽٌة تسهٌل التنبإ والتخطٌط من اجل تحقٌق التنمٌة المنتظمة للنقل الجوي.
 -.1.11.5إعالن السٌاسة:
ٌ -.1.1.11.5جب على الدول األعضاء إقامة نظم لتجمٌع ومعالجة البٌانات والمعلومات المتعلقة
بجمٌع أنشطة وعملٌات الطٌران على مستوى بلدانها ،وان تكون سهلة النفاذ الٌها حتى ٌمكن استعمالها
من طرؾ القطاع وباقً األطراؾ المعنٌة.
 -.1.11.5االستراتٌجٌات:
 -.1.1.11.5تطبٌقا لهذا الهدؾٌ ،جب على الدول األعضاء:
 -.1إقامة النظام الضروري اللتقاط ،معالجة ،تحلٌل ونشر بٌانات القطاع.
 -.1إقامة نظم للتجمٌع والمعالجة
 -.1تقدٌم تصرٌحات إحصابٌة اللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً  ،المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً وباقً
المنظمات الدولٌة التً قد تكون بحاجة إلٌها.
 -.11.5المشاركة الفعالة فً المنظمات الجهوٌة والدولٌة:
 -.1.11.5الهدؾ:
ٌ -.1.1.11.5تجلى هدؾ الدول األعضاء فً مواصلة المشاركة الفعالة وان تكون ممثلة فً
منظمات الطٌران الجهوٌة والدولٌة حتى ٌتسنى لها أن تكون على إلمام بالتطورات والمشاركة فً إعداد
السٌاسات لحماٌة المصالح األمنٌة للمنطقة.
 -.1.11.5إعالن السٌاسة:
 -.1.1.11.5ستواصل الدول األعضاء مشاركتها الفعالة فً منظمات الطٌران المدنً الجهوٌة
والدولٌة من اجل تحقٌق مصالحها الوطنٌة ومصالح القارة
 -.1.11.5االستراتٌجٌات:
 -.1.1.11.5بموجب هذا الهدؾ:
 -.1تقوم الدول األعضاء بتشجٌع أفراد طٌرانها واألجهزة كً ٌصبحوا أعضاء فً الجمعٌات الجهوٌة
والدولٌة.
 -.1تعمل الدول األعضاء من اجل ترقٌة تشؽٌل المواطنٌن األفارقة فً المنظمات الجهوٌة والدولٌة
ٌ -.1جب على الدول األعضاء تسدٌد وفً الوقت المناسب ،مساهماتها ومشاركاتها فً المنظمات
الجهوٌة والدولٌة ،السٌما اللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً والمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
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ٌ -.1جب على الدول األعضاء المشاركة وبشكل فعال فً أنشطة المنظمات الجهوٌة والدولٌة بما فً
ذلك المشاركة بكثافة فً االجتماعات ،الحلقات الدراسٌة والمحاضرات.
ٌ -.5جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً نسٌق وتسهٌل مشاركة الدول األعضاء والمجموعات
االقتصادٌة الجهوٌة فً منظمات الطٌران الدولً.
ٌ -.6جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً تشجٌع مصالح دول إفرٌقٌا فً عالقاتها مع باقً الدول،
المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً والمنظمات الشقٌقة مثل  ،CSCA ،CLAC ،ECACالخ.
الفصل السادس
المطارات
 -.7.6الدٌباجة:
 -.1.7.6تقع مسبولٌة تطوٌر وصٌانة وتسٌٌر المطارات بما فً ذلك توفٌر السالمة ،اإلنقاذ وخدمات
مكافحة الحرابق والمنشآت ،من بٌن أشٌاء أخرى على مسٌري المطارات .و اذا كانت حكومات الدول
األعضاء تواصل تقدٌم دعمها فً مجال السالمة ،و هو ما ال ٌتماشى مع النزعة المسجلة عبر العالم
التً ترمً إلى ضرورة جعل النظام المطاري فً القارة حرا ومسوقا بتعاون متنامً مع القطاع
الخاص.
 -.1.7.6اذن ٌجب على المطارات ان تتطور وان تتماشى مع تعلٌمات المنظمة الدولٌة للطٌران
المدنً ،التً تنص على التموٌل الذاتً وتنتقد استعمال األرصدة الناتجة عن أي نظام مطاري من اجل
تموٌل مطارات اخرى.
 -.1.6تطوٌر المطار والصٌانة
 -.1.1.6الهدؾ
ٌ -.1.1.1.6تجلى هدؾ الدول األعضاء فً مجال تطوٌر وصٌانة المطارات والبنً التحتٌة الملحقة
فً ضمان نظام مطاري مإمن ،اكٌد ،عملً ،سهل المنال وذا مردودٌة.
 -.1.1.6اعالن السٌاسة:
ٌ -.1.1.1.6جب على الدول االعضاء التؤكد من ان مطاراتها وبناها التحتٌة الملحقة بها مصانة كما
ٌنبؽً ومسٌرة بشكل ٌؤخذ بعٌن االعتبار مصالح جمٌع االطراؾ المستفٌدة وكذا االقتصاد الوطنً.
 -.1.1.6االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.6بسبب هذا الهدؾ:
ٌ -.1جب ان تكون جمٌع المطارات مصممة بشكل ٌتماشى مع المخططات المدٌرة الخاصة بالمطارات
واستعمال القطع االرضٌة المصادق علٌها من طرؾ سلطات الطٌران المدنً.
 -.1ان ٌتم تشجٌع الشراكة العمومٌة/الخاصة فً مجال استصالح وصٌانة المطارات
 -.1ان تتؤكد السلطات الم طارٌة بان ثمة استشارات مناسبة مع كل المتدخلٌن تتم خالل فترات التصور
ومسلسل التخطٌط والتنفٌذ.
 -.1.6استؽالل وتسٌٌر المطارات:
 -.1.1.6االهداؾ:
 -.1.1.1.6تعتبر اهداؾ الدول االعضاء هً:
 -.1اٌجاد نظام مطاري ،مستقل ،تنافسً وتجاري /خصصً.
 -.1ضمان االمن والسالمة المناسبٌن فً المطار والمنشآت الملحقة به.
20

Page 21

 -.1التؤكد من ان المطارات تلعب دورها بشكل فعال فً مجال ترقٌة النمو المستدٌم للنقل الجوي.
 -.1التعاون مع باقً الدول الموجودة خارج القارة والمنظمات الدولٌة لضمان امن وسالمة الطٌران
المدنً الدولً.
 -.1.1.6اعالن السٌاسة:
ٌ -.1.1.1.6جب على الدول األعضاء التحقق من ان أنظمة مطاراتها توفر الكفاءة الكافٌة التً تشجع
التنمٌة الصلبة والمستدٌمة للنقل الجوي.
ٌ -.1.1.1.6جب على الدول األعضاء تشجٌع مشاركة القطاع الخاص فً تنمٌة وصٌانة المطارات.
ٌ -1.1.1.6جب التصدٌق على مطارات الدول االعضاء من جانب سلطات الطٌران المدنً وفقا
لقواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
ٌ -.1.1.1.6جب على الدول االعضاء اتخاذ كافة التدابٌر الضرورٌة للحٌلولة دون التدخل
الالمشروع فً الطابرات ،المنشآت وتجهٌزات الطٌران المدنً على اقلٌمها ،والمساعدة فً الوقاٌة من
هذا النوع من التدخل على مستوى الدول االخرى والتعاون من اجل وضع حد لكل تدخل المشروع فً
الطابرات متى برزت الحاجة الى ذلك.
 -.1.1.6االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.6تطبٌقا لهذه االهداؾ:
ٌ -.1جب على الدول االعضاء العمل على تسوٌق نظامها المطاري وتوفٌر مناخ اٌجابً لمشاركة
القطاع الخاص فً تنمٌة واستؽالل المطارات
ٌ -.1جب على الدول االعضاء العمل من اجل تؤمٌن التموٌل المناسب لالمن الجوي والسالمة تماشٌا
مع سٌاسات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
ٌ -.1جب على سلطات الطٌران المدنً ان تقٌم مٌدانٌا اآللٌات المناسبة للتصدٌق ومنح التراخٌص
بالنسبة لكل المطارات.
ٌ -.1جب على الدول االعضاء المصادقة على القوانٌن المناسبة لمعالجة وبشكل حاسم المخالفات  ،بما
فً ذلك مشاكل التجنٌد وهدم المنشآت المطارٌة ،السرقة والصٌد المحظور لألمتعة ،االؼتصاب وكل
جرابم اخرى.
ٌ -.5جب على الدول األعضاء اقامة خطط استعجالٌه فً المطارات وتجهٌز مراكز االستؽالل
أالستعجالً بشكل جٌد تماشٌا مع القواعد الدولٌة ،كما ٌجب علٌها اٌضا اقامة اجراءات لتسٌٌر اعمال
التدخل الالمشروع فً الطابرات ،ومنشآت وتجهٌزات الطٌران المدنً.
 -.1.6تطوٌر المنشآت والمصالح ؼٌر المطارٌة:
 -.1.1.6الهدؾ:
 -.1.1.1.6تتجلى رؼبة الدول االعضاء فً ان ٌتم استصالح من جانب الفاعلٌن المطارٌٌن،
المنشآت والمصالح ؼٌر المطارٌة بؽٌة توسٌع قاعدة الدخل وتوفٌر مداخٌل كافٌة.
 -.1.1.6اعالن السٌاسة:
ٌ -.1.1.1.6جب على الدول االعضاء العمل من اجل ان ٌواصل الفاعلون المطارٌون اتخاذ التدابٌر
لزٌادة الدخل ؼٌر المطاري والتقلٌل من التبعٌة فً مجال المداخٌل المطارٌة.
 -.1.1.6االستراتٌجٌة:
 -.1.1.1.6سعٌا وراء تحقٌق هدؾ الدول االعضاء ،فانه من الواجب التوصل الى:
 -.1مصادقة السلطات المطارٌة على سٌاسة دخل "الصندوق الوحٌد"
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 -.1اعتماد السلطات المطارٌة للشراكة العمومٌة/الخاصة فً مجال تطوٌر وتحصٌل المداخٌل ؼٌر
المطارٌة.
 -.1.6خدمات دعم الطٌران
 -.1.1.6الهدؾ:
 -.1.1.1.6تعسى الدول االعضاء الى توفرها على خدمات دعم واسناد للطٌران تكون مناسبة ،فعالة،
تنافسٌة وحرة مع توفرها عل امكانٌة مشاركة القطاع الخاص.
 -.1.1.6اعالن السٌاسة
ٌ -.1.1.1.6جب على الدول االعضاء تشجٌع تطوٌر الخدمات الفعالٌة لدعم الطٌران
 -.1.1.6االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.6بحثا عن هذا الهدؾٌ ،جب تؤمٌن حصول وتحقق هذه العناصر:
ٌ -.1جب على الدول االعضاء العمل على تحرٌر خدمات دعم واسناد الطٌران وخلق بٌبة اٌجابٌة
تشجع المشاركة الفعالة للقطاع الخاص.
 -.1لن تكون جمٌع مصالح دعم الطٌران متماشٌة مع القواعد الدولٌة فحسب ،بل وٌجب ان تستجٌب
للقوانٌن والمتطلبات المحددة للطٌران المدنً واجراءات استؽالل فاعلً المطارات.
ٌ -.1جب على فاعلً/مالكً المطار تحدٌد عدد مزودي الخدمات المطارٌة على مستوى كل مطار .مع
انه من الواجب دابما على سلطات الطٌران المدنً العمل اال تكون متضمنة فٌها السٌاسة لالحتكارٌة.
ٌ -.1جب على سلطات الطٌران العمل على ان تتوفر كل شركة مسموح لها بالقٌام بخدمات دعم
واسناد الطٌران على مصادر ومنشآت كافٌة لخدمات معتبرة وفعالة.
الفصل السابع
مصالح المالحة الجوية واألحوال الجوية
 -.7.7التمهٌد:
 -.1.7.7تعتزم مصالح المالحة الجوٌة وضع المنشآت وخدمات االتصال ،والمالحة والرقابة وتسٌٌر
الحركة الجوٌة ،المتعلقة بالتسٌٌر الفعال للفضاء الجوي .وتشتمل الخدمات على مراقبة الحركة الجوٌة،
االتصاالت المطارٌة ،المساعدة عند الهبوط ،المالحة ،المعاٌرة ،البحث المطاري وتنسٌق اإلنقاذ
وخدمات االعالم المطاري.
 -.1.7.7والتحدي الكبٌر الذي تواجهه الدول األعضاء عند أداء هذه الخدمات هو عدم كفاٌة األرصدة
بؽٌة تنفٌذ نظام اتصال ،مالحة ،مراقبة/تسٌٌر الحركة الجوٌة وصٌانة المنشآت القابمة .ثمة مبادرات
للتعاون تم إطالقها من اجل التؤكد بان خدمات المالحة الجوٌة فً القارة تستجٌب للقواعد الدولٌة.
 -.1.7.7ما زالت الدول اإلفرٌقٌة تواصل مشاركتها فً المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً ،خاصة عبر
اجتماعات "أفٌران" و "ابٌرج" وٌجب تنفٌذ توصٌاتها.
 -.1.1.7االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.7من اجل تطبٌق هذه األهداؾٌ ،جب تحقٌق العناصر التالٌة:
ٌ -.1جب على الدول األعضاء العمل من اجل أن ٌتماشى تخطٌط ،إعداد وتسٌٌر الحركة الجوٌة مع
توصٌات القواعد والممارسات الموصى بها وافٌران"
 -.1ستعمل الدول األعضاء على توفٌر األرصدة الكافٌة لتنفٌذ التقنٌات الحدٌثة المصادق علٌها فً
مجال اداء تسٌٌر الحركة الجوٌة من تقنٌات PBN, GNSS
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ٌ -.1جب على االتحاد اإلفرٌقً واللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً بذل الجهود المقررة من اجل تحقٌق
فضاء جوي وحٌد فً إفرٌقٌا
ٌ -.1جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً تسهٌل التعاون بٌن مزودي خدمات المالحة الجوٌة
األفارقة لتعجٌل إنشاء فضابً جوي وحٌد/متواصل.
ٌ-.5جب أن تؤخذ الدول األعضاء التدابٌر الضرورٌة بما فً ذلك تطبٌق المقتضٌات النظامٌة من اجل
التثبت من إقامة نظام فعالة لتسٌٌر السالمة.
ٌ -.6جب على لجان سالمة الطٌران المدنً التحقق من ان تحقٌقات كوارث الحركة الجوٌة والتقارٌر
تتم تماشٌا مع القواعد والممارسات الموصى بها وتوصٌات "فٌران".
ٌ -.7جب على الدول األعضاء المشاركة الفعالة فً اجتماعات افٌران و ابٌرج واقامة االلٌات الفعالة
لتنفٌذ توصٌاتهما و قراراتهما.
ٌ -.8جب على الدول األعضاء العمل من اجل ان تكون خططها المتعلقة بالمالحة الجوٌة الوطنٌة
متماشٌة مع الخطط الجهوٌة للقارة والمقاربة القاعدٌة للتؤهٌل.
ٌ -.9جب على الدول األعضاء العمل مع مزودي خدمات المالحة الجوٌة والعسكرٌٌن من اجل إعداد
وتطبٌق السٌاسات والتدابٌر العملٌاتٌة لتحسٌن التعاون المدنً والعسكري.
 -.3.2االتصاالت ،المالحة ،المراقبة
 -.2.3.2األهداؾ
 -.1.1.1.7هدؾ الدول األعضاء هو مواصلة توفٌر االتصال ،المالحة والمراقبة وان تكون متماشٌة
مع القواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً فً مجال السالمة،
انتظام وفعالٌة عملٌات الرحلة فً الفضاء الجوي اإلفرٌقً والفضاء الجوي المحاذي له بشكل تعاونً.
 -.1.1.7إعالن السٌاسة:
 -.1.1.1.7ستواصل الدول األعضاء تقوٌة تطبٌق االتصال ،المالحة والمراقبة تماشٌا مع القواعد
والممارسات الموصى به وكذا توصٌات افٌران وابٌرج.
 -.1.1.7االستراتٌجٌات:
 -.1.1....من اجل تطبٌق هذه األهداؾ ال بد من ضمان تحقٌق العناصر التالٌة:
ٌ -.1جب على الدول األعضاء إعداد برامج عمل وطنٌة ،تتماشى مع األهداؾ الجهوٌة للتؤهٌل عن
طرٌق تنفٌذ خطة قادة تحسٌن المالحة والقضاء على اإلنقاص من اجل تحقٌق األهداؾ المحددة من
طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
 -.1تقوم الدول االعضاء بضمان معاٌرة منتظمة للمالحة الجوٌة والتجهٌزات المساعدة للهبوط.
 -.1ستتعاون الدول االعضاء من اجل اعداد نظم عملٌة داخلٌة لضمان انشاء نظام متجانس لالتصال،
المالحة والمراقبة على مستوى القارة.
ٌ -.1جب على الدول االعضاء تشجٌع خدمات المالحة الجوٌة المتعلقة بمزودٌها بؽٌة توسٌع استعمال
تكنولوجٌات المتعلم ( ،)VSATوالتحقق من حسن تنسٌق تركٌب  VSATوشبكات االتصال عبر
االقمار االصطناعٌة على مستوى الدولة وفٌما بٌن الدول المجاورة.
ٌ -.5جب على الدول األعضاء تبنً مقتضٌات التحكم فً اللؽة مع مستوى عالً من األسبقٌة والتحقق
من أن االطقم ،المراقبٌن الجوٌٌن ومستؽلو المحطات المطارٌة المشاركون فً العملٌات الدولٌة
ٌتحكمون فً اللؽة ،على األقل على المستوى العملٌاتً  1للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
 -.1.7تسٌٌر معلومات الطٌران
 -.1.1.7االهداؾ
 -.1......هدؾ الدول االعضاء هو ضمان توفر البٌانات المناسبة والكاملة عن المالحة والخرابط
المطارٌة فً كل وقت من اجل التنفٌذ المإمن لعملٌات الرحلة.
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 -.1.1.7اعالن السٌاسة
ٌ -.1.1.1.7جب ان تعمل الدول االعضاء على ان ٌتم توفٌر المعلومات و البٌانات المطارٌة
والخرابط المطارٌة خدمة آلمن وانتظام وفعالٌة عملٌات الرحلة.
 -.1.1.7اإلستراتٌجٌة:
 -.1.1.1.7حتى ٌتسنى تطبٌق هذه األهداؾ ،ال بد من ضمان العناصر التالٌة:
 -.1ان تضمن الدول االعضاء التنفٌذ الكامل لنظام إحداثٌات مرجعٌة مشتركة – نظام جٌودٌزي
عالمً–  (WGS 84) 1981فً إفرٌقٌا.
 -.1ستوفر الدول األعضاء على نظام جودة ٌتعلق باألصلٌة ،اإلنتاج ،الصٌانة والتوزٌع الفعال
للمعلومات الطٌرانٌة.
ٌ -.1جب على الدول األعضاء إعداد وتنفٌذ نموذج توافقً لمعلومات المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
مخصص لتخزٌن ،استرجاع وتبادل بٌانات الطٌران.
 -.1تقوم الدول األعضاء بضمان تماشٌا مع مقتضٌات الملحق  ،15بتوفٌر خدمات معلومات الطٌران.
ٌ -.5جب على الدول األعضاء إعداد خطط وطنٌة ،وأهداؾ للتؤهٌل وشوا خص قابلة للتحقٌق من اجل
تنفٌذ االنتقال من خدمات إعالم الطٌران إلى تسٌٌر معلومات الطٌران وفقا لخارطة طرٌق المنظمة
الدولٌة للطٌران المدنً.
 -.1.7التنسٌق ،البحث واإلنقاذ
 -.1.1.7الهدؾ:
 -.1.1.1.7هدؾ الدول األعضاء هو إقامة آلٌات فعالة للبحث واإلنقاذ لضمان رد سرٌع ،نشٌط
ومنسق على حوادث وإحداث المركبات.
 -.1.1.7اعالن السٌاسة:
ٌ -.1.1.1.7جب على الدول األعضاء التثبت من ان أجهزتها المكلفة بخدمات المالحة الجوٌة
تتعاون وتنسق بشكل فعال مع باقً األجهزة المختصة فً مجال بحث الطٌران وأنشطة اإلنقاذ داخل
دولهم او داخل الدول المجاورة لها.
 -.1.1.7اإلستراتٌجٌة:
 -.1.1.1.7من اجل تحقٌق هذا الهدؾ من الواجب القٌام بالتدابٌر التالٌة:
ٌ -.1جب على الدول األعضاء وضع آلٌة للبحث واإلنقاذ منسقة ومجهزة وممولة بما فٌه الكفاٌة
ٌ -.1جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً وضع اآللٌات الضرورٌة لمساعدة الدول األعضاء فً
إعداد مقاربات واتفاقٌات تعاونٌة ومشاركة فً مجال البحث واإلنقاذ.
 -.1تقوم الدول األعضاء بدعم من المجموعات االقتصادٌة الجهوٌة واللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً
بإبرام االتفاقٌات فً مجال البحث واإلنقاذ مع الدول المجاورة.
 -.7ستعمل الدول األعضاء على إعداد اتفاقٌات قابلة للتنفٌذ وإجراءات مفصلة فً اطار مراكز تنسٌق
اإلنقاذ الجوي ،البحري وؼٌرهما ،من اجل تحقٌق تنسٌق وتوسٌع المصادر الى أقصى حد.
 -.8ستعمل الدول األعضاء من اجل انتسابها لـ COSPAS-SARSAT :بوصفها مزودا لجزء
ارض او بمثابة دول مستخدمة.
 -.5.7خدمات طقس الطٌران:
 -.1.5.7الهدؾ:
 -.1.1.5.7ان هدؾ الدول األعضاء هو التثبت من أن ثمة معلومات طقس دقٌقة وسرٌعة للمالحة
الجوٌة توجد متوفرة فً كل وقت من اجل ضمان سالمة العملٌات الجوٌة.
 -.1.5.7إعالن السٌاسة:
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ٌ -.1.1.5.7جب على الدول األعضاء التثبت من أن وكاالتها الطقسٌة توفر معلومات طقس دقٌقة
وسرٌعة وضرورٌة فً االستؽالل السلٌم للمركبات.
 -.1.5.7االستراتٌجٌات:
 -.1.1.5.7ومن اجل تحقٌق هذا الهدؾ:
 -.1توفٌر المعلومات الطقسٌة ٌجب آن ٌحترم القواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة
الدولٌة للطٌران المدنً.
 -.1وكاالت الطقس ٌجب ان تكون ممولة بشكل معقول وان ٌتم تقدٌم خدماتها على أساس تحصٌل
للمصارٌؾ.
ٌ -.1جب على الدول األعضاء تحدٌد أهداؾ للكفاءة الطقسٌة من اجل إقامة ( )SIGMETونظم تسٌٌر
الجودة.
الفصل الثامن
السالمة الجوية
 -.0.8الدٌباجة:
 -.1.0.8تعتبر السالمة حجر الزاوٌة بالنسبة للطٌران المدنً الدولً وجزء ال ٌتجزأ من أهداؾ
إستراتٌجٌة المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً .تتحمل الدول األعضاء المسبولٌة الشرعٌة للتحقق من
سالمة الطٌران وتعزٌزه.
 -.2.0.8تعتبر مراقبة سالمة الطٌران وسٌلة لضمان السالمة فً الطٌران المدنً بفضل التطبٌق الفعلً
للقواعد المتعلقة بالسالمة والممارسات.الموصى بها والمقتضٌات المثبتة للمعاهدة.
 -.3.0.8ان إنشاء سلطات فعالة ومستقلة خاصة بالطٌران المدنً ٌعتبر ضرورٌا للقٌام بؤي نقل جوي
فعال وآمن فً القارة .وحتى تتم عقلنة المصادرٌ ،جب على الدول أن تضع حٌز التنفٌذ منظمات جهوٌة
لمراقبة السالمة والوكاالت الجهوٌة لتحقٌقات الحوادث..
 -.4.0.8تسٌٌر السالمة من مسبولٌة الدولة و منظمً ومزودي خدمات القطاع.
 -.1.8قواعد السالمة والمراقبة:
 -.2.1.8االهداؾ:
 -.1.2.1.8اهداؾ الدول االعضاء هً ضمان مستوى عالً من السالمة فً عملٌات الطٌران المدنً
بفضل تطابقها مع القواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
 -.3.1.8اعالن السٌاسة
ٌ -.1.3.1.8جب على الدول االعضاء التحقق من ان سلطات الطٌران المدنً تتوفر على كافة
الصالحٌات واالستقاللٌة فً مجال ممارسة المراقبة فعالة للسالمة وتنظٌم قطاع الطٌران.
 -.4.1.8االستراتٌجٌات:
 -.1.4.1.8من اجل تطبٌق هذه االهداؾ:
ٌ -.1جب اقامة السلطات المستقلة للطٌران المدنً واألجهزة الجهوٌة لمراقبة السالمة او تعزٌزها
اعتمادا على المصادر المناسبة حتى ٌتسنى لها القٌام بالمسبولٌات المنوطة بها.
ٌ -.2جب ان تتوفر سلطات الطٌران المدنً على مسبولٌن عن مراقبة جمٌع مزودي خدمات القطاع،
بما فً ذلك مستؽلً المركبات ،أجهزة الصٌانة والتصلٌح ،المطارات ومحطات الطابرات ،مزود
خدمات المالحة الجوٌة وطقس الطٌران وأجهزة تكوٌن الطٌران ،شركات المعالجة ،مزودو الطٌران
بالمحروقات و بؤشٌاء أخرى.
 -.3كل مستؽلً المركبات ،أجهزة الصٌانة ،األطقم المإهلة للطٌران ،أجهزة التكوٌن على الرحلة،
مستؽلً/مالكً طرق الهبوط/مطار محطة ،الخ ملزمون باحترام القوانٌن المناسبة.
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ٌ -.4جب على سلطات الطٌران المدنً العمل من اجل إعداد إجراءات منح الرخص بالنسبة لمختلؾ
درجات األفراد فً القطاع.
ٌ -.5جب على االتحاد اإلفرٌقً واللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً تشجٌع الدول األعضاء على إنشاء
منظمات جهوٌة  /شبه جهوٌة لمراقبة امن الطٌران
ٌ -.6جب على االتحاد اإلفرٌقً واللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً تشجٌع المجموعات االقتصادٌة
الجهوٌة كً تقٌم مبادرات لألمن التعاونً
ٌ -.7جب على االتحاد اإلفرٌقً واللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنً العمل من اجل تنفٌذ كل قرارات
السالمة ،مع استؽالل المبادرات الجدٌدة لتحسٌن امن الطٌران على مستوى القارة
ٌ -.8جب على الدول األعضاء العمل كً ٌتلقى مفتشو السالمة التكوٌن المناسب
 -.2.8تسٌٌر السالمة
 -.2.2.8األهداؾ
 -.1.2.2.1هدؾ الدول األعضاء هو التؤكد من أن ثقافة تسٌٌر السالمة مالزمة لجمٌع أنشطة الطٌران
المدنً
 -.3.2.8إعالن السٌاسة:
ٌ -.1.3.2.8جب على الدول األعضاء التثبت من أن فاعلً الطٌران  ،بما فً ذلك سلطات الطٌران
المدنً ومقدمً الخدماتٌ ،توفرون على ثقافة امن عالٌة فً مجال عملٌاتهم.
 -.4.2.8اإلستراتٌجٌة:
 -.1.4.2.8جراء هذه االهداؾ ،من الواجب تحقٌق العناصر التالٌة:
ٌ -.1جب على سلطات الطٌران المدنً للدول األعضاء أن تعد برامج وطنٌة للسالمة تتماشى مع دلٌل
تسٌٌر االمن للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
 -.2سلطات الطٌران المدنً بالدول األعضاء ملزمة بالسهر على أن ٌكون مزودو خدمات الطٌران قد
ادخلوا حٌز التنفٌذ نظام تسٌٌر للسالمة.
ٌ -.3جب على سلطات الطٌران المدنً بالدول االعضاء وكل فاعلً الطٌران تطور وتشبع ثقافة
السالمة فً عملٌاتها.
ٌ -.4جب على االجهزة الجهوٌة لمراقبة السالمة ان تتعاون مع دولها األعضاء فً تكوٌر برامج
السالمة الجهوي وبرامج امن الدول.
ٌ -.5جب على اللجنة اإلفرٌقٌة للطٌران المدنٌان تتعاون مع الدول األعضاء واألجهزة الجهوٌة لمراقبة
السالمة من اجل تنظٌم برامج دروس تكوٌن مكونً المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً لصالح منظمً
ومزودي الخدمات وان ٌنظموا:
 -.6حلقات دراسٌة ،ورش ومحاضرات ٌجب تنظٌمها لفابدة كل المتدخلٌن بؽٌة تحسٌسهم وانارتهم حول
االمتٌازات والتشبع بثقافة السالمة.
 -.3.8التحقٌقات والوقاٌة من الحوادث:
 -.2.3.8االهداؾ:
 -.1.2.3.8هدؾ الدول االعضاء هو ضمان وفً الوقت المناسب تحقٌقا معمقا حول كل األحداث،
الحوادث واالحداث الكبٌرة بؽٌة الحٌلولة دون وقوع حوادث مستقبلٌة.
 -.3.3.8اعالن السٌاسة:
ٌ -.1.3.3.8جب على الدول االعضاء القٌام بتحقٌق مستقل حول الحوادث واجهزة الوقاٌة على
المستوى الوطنً و/أو الجهوي الخاصة بتحقٌقات الحوادث واالحداث الكبٌرة
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 -.4.3.8االستراتٌجٌات:
 -.1.4.3.8ومن اجل الوصول الى هذا الهدؾ:
ٌ -.1جب ان ٌكون التحقٌق المتعلق بالحوادث ووكاالت الوقاٌة مستقال حتى ٌتسنى ضمان تحقٌقات
وتقارٌر معمقة وكاملة.
ٌ -.2جب ان تتوفر وكاالت التحقٌق بخصوص الحوادث على االمكانٌات الضرورٌة بما فٌها المهنٌٌن
المإهلٌن وذوي التجربة.
ٌ -.3جب على لجنة التحقٌق فً الحوادث ،متى أنشبت فً حاالت استثنابٌة ان تتشكل وفقا للمحلق 13
من معاهدة شٌكاؼو.
ٌ -.4جب على وكاالت التحقٌق فً الحوادث نشر تقارٌرها فً اآلجال المقررة وبشكل ٌتماشى مع
مقتضٌات الملحق 13.
ٌ -.4جب عل االتحاد االفرٌقً واللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً حث الدول األعضاء والمجموعات
االقتصادٌة الجهوٌة بذل قصارى جهودهم من اجل انشاء من اجل انشاء وكاالت تحقٌق وطنٌة حول
الحوادث.
الفصل التاسع
امن الطيران
 -.0.9الدٌباجة:
 -.1.0.9الدول مسبولة عن العمل من اجل تطبٌق تدابٌر االمن المالبمة فً المطارات ،وفقا لمقتضٌات
الملحق  17من المعاهدة المتعلقة بالطٌران المدنً الدولً .وٌمكن للدول تخوٌل مهمة تقدٌم وظابؾ
االمن الفردٌة لمنظمات مثل هٌبات المطار ،الناقلٌن الجوٌٌن او الشرطة المحلٌة.
ٌ -.2.0.9مكن للدول تحدٌد الظروؾ والتدابٌر التً قد ٌمكن فٌها تحمل التكالٌؾ الناجمة عن توفٌر
المنشآت او خدمات االمن من جانب الدولة ،هٌبات الطٌران او أي اجهزة اخرى مسبولة.
 -.1.9تسٌٌر امن الطٌران:
 -.1.1.9االهداؾ:
 -.1.1.1.9هدؾ الدول االعضاء هو اٌجاد انظمة لتسٌٌر امن الطٌران منسقة فٌما بٌنها بشكل جٌد
وفعال تتولى تؤمٌن الوقاٌة من المساس الالمشروع بالطٌران المدنً.
 -.2.1.9اعالن السٌاسة:
 -.1.2.1.9تتخذ الدول االعضاء بالتعاون مع الشركاء الدولٌٌن جمٌع التدابٌر الضرورٌة وفقا للقوانٌن
المنطبقة ،النظام االساسً واالتفاقٌات الدولٌة والقواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة
الدولٌة للطٌران المدنً بؽٌة تحسٌن امن الطٌران.
 -.3.1.9االستراتٌجٌات:
 -.1.3.1.9من اجل بلوغ هذه الؽاٌة:
ٌ -.1جب على الدول االعضاء المصادقة على جمٌع المعاهدات والبروتوكوالت الدولٌة المتعلقة بؤمن
الطٌران و كذا تطبٌقها.
ٌ -.2جب على الدول األعضاء إعداد وتطبٌق برنامج وطنً ألمن الطٌران ولجان وطنٌة آلمن الطٌران
كل على حدة فً دولها.
ٌ -.3جب على الدول االعضاء توفٌر كل التقنٌات المتوفرة ،العتاد ،الطرق واإلجراءات التً قد توقً
وتخفؾ من تهدٌدات الطٌران المدنً الجدٌدة منها وتلك التً ستبرز الحقا ،مثل النظام المحمول للحماٌة
البشرٌة ( ،)MANPADSالسوابل ،الضبٌبات والجمد ،الخ.
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 -.4ستتم تقوٌة وقٌادة إدارات  AVSECالقابمة فً اطار سلطة الطٌران المدنً من طرؾ مهنٌٌن
اكفاء من اجل ضمان مراقبة جٌدة للتشرٌع فً مجال امن الطٌران.
ٌ -.5جب إخضاع افراد  AVSECالموجودٌن فً الدول االعضاء للتدرٌب والتجهٌز الجٌدٌن ثم تسدد
لهم أجورهم بشكل مقبول
ٌ -.6جب على الدول االعضاء ان تتعاون مع باقً الدول والمنظمات الدولٌة من اجل ضمان امن
الطٌران المدنً الدولً.
 -.2.9تسٌٌر امن المطارات:
 -.1.2.9الهدؾ:
ٌ -.1.1.2.9تجلى هدؾ الدول االعضاء فً ضمان االمن المناسب لمطاراتها وفقا للملحق  17مع اخذ
بعٌن االعتبار تسهٌل الحصول عل الحاجٌات وفقا للملحق 9.
 -.1.2.2.9اعالن السٌاسة:
ٌ -.2.2.2.9جب على الدول االعضاء العمل من ان تكون المطارات متوفرة على آلٌات االمن
والمصادر المناسبة.
 -.3.2.2.9االستراتٌجٌات:
 -.4.2.2.9لبلوغ هذا الهدؾ ،من الواجب الوصول الى العناصر التالٌة:
ٌ -.1جب على المطارات اعداد برنامج امن للمطارات وانشاء لجان لألمن الجوي للمطارات وخطط
استعجالٌة صالحة للمطارات.
 -.2على لجان السالمة الجوي للمطارات العمل بالتشاور وبالتنسٌق مع لجان تسهٌل المطارات.
ٌ -.3جب ان تتوفر وكاالت امن المطارات على عدد كافً من افراد  ، AVSECعلى مستوى
المطارات وان ٌكون االفراد العاملون مإهلٌن واكفاء وان ٌعملوا تماشٌا مع روح قواعد امن المطارات
واالجراءات المناسبة للقواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً.
 -.3.9تسٌٌر امن الشركات الجوٌة/الفاعلٌن:
 -.1.3.9االهداؾ
 -.1.1.3.9هدؾ الدول األعضاء هو التؤكد من ان الشركات الجوٌة تلعب دورا فعاال ٌرمً الى تؤمٌن
عملٌاتها.
 -.2.3.9اعالن السٌاسة
ٌ -.1.2.3.9جب على الدول األعضاء العمل من اجل ان تضع الشركات الجوٌة موضع التنفٌذ تدابٌر
االمن الضرورٌة لتحسٌن امن عملٌات رحالتها وبانها تتماشى مع قواعد والنظم المنطبقة.
 -.3.3.9اإلستراتٌجٌة:
 -.1.3.3.9بؽٌة التوصل الى هذا الهدؾ من الضروري تحقٌق العناصر التالٌة:
 -.1وجوب ان تعمل الشركات الجوٌة تبعا ألدلتها األمنٌة المصادق علٌها كما ٌنبؽً من طرؾ سلطات
الطٌران المدنً.
ٌ -.2مكن للشركات الجوٌة القٌام بتفتٌش امنً ثانً للمسافرٌن على مستوى المطارات.
الفصل العاشر
البيئة
 -.7.17الدٌباجة:
 -.1.7.17لقد اصبحت حماٌة البٌبة محورا مهما فً مجال الطٌران الدولً .وقد تم القٌام بمجهود
معتبر بالتشاور مع المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً لخلق مقاربة شاملة تسعى الى التقلٌص من اثر
الطٌران على البٌبة ،بما فٌها:
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 -.1الحد او التقلٌل من عدد األشخاص الذٌن ٌطالهم الضجٌج المعتبر للمركبات
 -.1الحد او التقلٌل من انبعاثات الطٌران على جودة المناخ المحلً و
 -.1الحد او التقلٌل من اثار انبعاث الؽاز بسبب الطٌران على المناخ العالمً
 -.1.7.17لقد صادقت المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً على مقاربة متوازنة لتسٌٌر ضجٌج المركبات
تتكون من اربعة عناصر اساسٌة ،وهً التخفٌض عند المصدر (طابرات صامتة) ،استصالح وتسٌٌر
اإلقلٌم ،اجراءات استؽالل مضادات الضجٌج وقٌود االستؽالل ،مع هدؾ تناول مشكل الضجٌج بشكل
اكثر مرد ودٌة.
 -.1.7.17وبسبب الكم المتنامً للنمو السكانً المحٌط بالمطارات والنمو المستمر للنقل الجوي
التجاري ،فان تلوث الهواء حول المطارات اصبح واحدة من اهم انشؽاالت الحكومات المحلٌة/الجهوٌة
باعتبارها وسابل تلوث صادرة عن مصادر طٌران او مطارات وقد ٌكون من شؤنها ان توثر على
الصحة البشرٌة والبٌبة.
 -.1.7.17خالل السنوات االخٌرة ،تم توسٌع مدى المنظمة الدولٌة للطٌران المدي فً مجال سٌاسة
اتخاذ القرار لتناول االثر البٌبً النبعاثات محركات الطابرات إلضافة الٌه اثار انبعاثات محركات
الطابرات فً التؽٌر المناخً .وقد وصل مجموع انبعاث ثانً اوكسٌد الكربون بالنسبة للطابرات الى
حوالً  %1من االنبعاثات ذات التؤثٌر العالمٌة بٌد انه ٌجب ان ٌتزاٌد فً حدود  %1-1سنوٌا.
 -.5.7.17مع مرور السنٌن تم تحقٌق بعض التقدم المعتبر من جانب المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
حتى تستجٌب لهذه القضاٌا البٌبٌة من خالل عمل لجنتها لحماٌة البٌبة من الطٌران والصناعة .وٌشتمل
هذا على المصادقة على تقٌٌد الضجٌج وقواعد االنبعاث ،وتحسٌن تكنولوجٌا محركات الطابرة،
والفعالٌة الطاقوٌة العملٌاتٌة وادراج تدابٌر السوق األساس التً تشتمل على تدابٌر التبادل ،االنبعاث،
االنبعاث المرتبط باالستقطاعات (الرسوم والضرابب) وتعوٌض االنبعاثات.
 -.6.7.17مبدأ المسبولٌات المشتركة اال انه مختلؾ عما هو موجود فً الدول المتطورة ،فً اطار
معادلة االمم المتحدة المتعلقة بالتؽٌرات المناخٌة ،وتتطلب القٌام بالمبادرة فً اطار محاربة التؽٌر
المناخً من خالل تقدٌم الدعم الضروري للدول السابرة فً طرٌق النمو بخصوص اعمالها التطوعٌة
عبر مختلؾ االلٌات مثل آلٌة التطوٌر الذاتً.
 -.7.7.17بروتوكول كٌوتو (المادة  )1.1التً تمت المصادقة علٌها من طرؾ ندوة الموقعٌن على
معاهدة االمم المتحدة الخاصة بالتؽٌرات المناخٌةٌ ،وجه نداء الى الدول المتطورة (االطراؾ فً الملحق
 )1بضرورة الحد او التقلٌل من الؽازات ذات االثر السلبً الناتجة عن محروقات "خزانات الطابرات"
(الطٌران الدولً) ،من خالل العمل مع المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً .وقررت الجمعٌة  17للمنظمة
الدولٌة للطٌران المدنً ان تعمل الدول والمنظمات المختصة عن طرٌق المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
من اجل التوصل الى تحسٌن المعدل السنوي العالمً لمردود المحروقات الى  %1الى سنة 1717
وٌؤمل بان ٌحصل على نسبة شاملة لتحسٌن مردود المحروقات من  %1فً السن من  1717الى
ٌ ،1757تم احتسابه على أساس حجم المحروقات المستعملة بالطن/كلم المنجز
 -.1.17حماٌة البٌبة
 -.1.1.17الهدؾ:
 -.1.1.1.17هدؾ الدول األعضاء هو ضمان بٌبة مستدٌمة للقطاع البٌبً للطٌران المدنً
 -.1.1.17إعالن السٌاسة
 -.1.1.1.17ستتخذ للدول األعضاء التدابٌر الضرورٌة لضمان التطوٌر المستمر والمتزاٌد للطٌران
المدنً مع ادنى اثر سالب على البٌبة
 -.1.1.17االستراتٌجٌات:
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 -.1.1.1.17من اجل تحقٌق هذه الهدؾ:
 -.1ستقوم الدول باعتماد القواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
القابلة للتطبٌق فً مجال ضجٌج الطابرات وانبعاثات المحركات.
ٌ -.1جب على الدول االعضاء دعم جهود المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً بؽٌة تحقٌق تحسٌن سنوي
شامل للفعالٌة الطاقوٌة وتطوٌر برامج العمل ،عند االقتضاء.
 -.1تسهر الدول االعضاء على االنتساب اوال الى معاهدة االمم المتحدة للتؽٌرات المناخٌة ،و
المسبولٌات المشتركة لكنها مختلفة واقامة آلٌات ترمً الى التقلٌل من انبعاثات الطابرات والحد من
اثرها على البٌبة.
ٌ -.1جب على الدول االعضاء ان تؤخذ بعٌن االعتبار المبادئ المدٌرٌة للمنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
فً تصور واقامة تدابٌرها المتمركزة على السوق.
 -.5ستعمل الدول االعضاء من اجل ان ٌستفٌد ،مستؽلو المركبات التجارٌة للدول الى ما دون سقؾ
ادنى من  %1من المجموع العالمً للدخل-طن-كلم ،من االعفاء من تطبٌق التدابٌر المتركزة على
السوق التً اعدت على المستوى الوطنً ،الجهوي والعالمً.
 -.6ستعمل الدول االعضاء على ان ٌكون مستؽلو المركبات متماشٌن مع برنامج حماٌة البٌبة المصادق
علٌه من طرؾ سلطات الطٌران المدنً
ٌ -.7جب على الدول االعضاء حث فاعلٌها على اقتناء واستعمال محروق حدٌثة للطابرات ،اكثر صمتا
وفعالٌة .وفً هذا الصددٌ ،جب على الدول المصادقة على معاهدة مدٌنة الكاب تاون المتعلقة بالملكٌة
الخاصة على التجهٌزات المتنقلة وبروتوكول الطٌران ،من اجل تسهٌل تموٌل طابرات اقل تكلفة.
 -.8تقوم الدول االعضاء بتسرٌع تطوٌر واقامة مسارات مقتصدة بالمحروقات واالجراءات العملٌاتٌة
المناسبة لتقلٌص انبعاثات الطٌران.
ٌ -.9جب على الدول االعضاء تسرٌع الجهود الرامٌة الى الحصول على امتٌازات بٌبٌة بفضل استعمال
تقنٌات االقمار االصطناعٌة التً تسمح بتحسٌن فعالٌة المالحة الجوٌة.
 -.17تتعهد الدول االعضاء بتقلٌص الحواجز القاننٌة ،االمنٌة ،االقتصادٌة وؼٌرها من الحواجز
المإسساتٌة حتى ٌتسنى السماح بإقامة مفاهٌم عملٌة  ATMجدٌدة لالستعمال البٌبً الفعال للفضاء
الجوي.
ٌ -.11جب على الدول االعضاء تطوٌر االعمال السٌاسٌة لتسرٌع عملٌة النمو المناسبة ،نشر واستعمال
المحروقات البدٌلة والدابنة للطٌران
ٌ -.11جب على الدول االعضاء العمل معا عن طرٌق اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً  ،المنظمة
الدولٌة للطٌران المدنً ومنظمات دولٌة اخرى مختصة ،من اجل دراسة ،تحدٌد ،تطوٌر واعداد مسلسل
وآلٌات تسعى الى تسهٌل توفٌر المساعدة الفنٌة والمالٌة وكذا النفاذ الى المصادر المالٌة الجدٌدة والقابمة
سابقا ،وتحوٌل التكنولوجٌا وتعزٌز مإهالت البلدات السابرة فً طرٌق النمو ،وتبادل المعلومات المتعلقة
بالممارسات الجٌدة.
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الفصل الحادي عشر
تثمين المصادر البشرية
 -.7.11الدٌباجة
ٌ -.1.7.11عتبر تثمٌن المصادر البشرٌة بمثابة مسلسل مستمر من اجل ضمان تثمٌن مإهالت
المإجرٌن ،الدٌ نامٌكٌة ،التشجٌع والفعالٌة بشكل ممنهج ومخطط .وبما ان الطٌران قطاع متخصص،
فانه ٌتطلب خدمات مهنٌٌن وافراد مإهلٌن بشكل فعال وقادرٌن على الوصول الى اعلً مستوى من
االمن ،السالم والفعالٌة فً العملٌات الجوٌة.
 -.1.7.11ان نقص االفراد واالكفاء فً قطاع الطٌران االفرٌقً وعلى مستوى االجهزة االفرٌقٌة
للتشرٌع كان سببا للقلق الخطٌر المعروؾ منذ بعض السنٌن ،كما ٌعرؾ الطٌران المدنً فً افرٌقٌا
اٌضا مشاكل اضافٌة ناجمة عن هجرة خبراء الطٌران الذٌن ذهبوا للبحث عن فرص افضل فً الخارج.
وقد زاد من خطورة هذه الوضعٌة الدورة القوٌة لمهنًٌ الطٌران فً المإسسات المملوكة للحكومة.
 -.1.7.11القدرة على التكوٌن فً افرٌقٌا محدودة جدا وهٌبات التكوٌن المتوفرة قلٌلة من حٌث العدد
ولم تتبع اطالقا وتٌرة التقدم فً مجال الطٌران المدنً وتكنولوجٌا التكوٌن .وكنتٌجة لذلك ٌجب ان ٌتم
التكوٌن فً الؽالب خارج القارة وبسعر مرتفع جدا بالنسبة للحكومة والقطاع.
ٌ -.1.7.11جب ان تقوم مإسسات التكوٌن االفرٌقٌة بجهود تكوٌن متجانسة ومتناسقة لصالح المهنٌٌن
وباقً االفراد الذٌن ٌحتاج الٌهم قطاع الطٌران .وٌعتبر برنامج  TRAINAIRللمنظمة الدولٌة
للطٌران المدنً بمثابة وسٌلة فعالة لتوحٌد معدات التكوٌن وتسهٌل التنسٌق والتعاون بٌن مراكز
التكوٌن.
 -.1.11التكوٌن فً مجال الطٌران
 -.1.1.11االهداؾ:
 -.1.1.1.11تعتبر اهداؾ الدول االعضاء ما ٌلً:
 -.1من اجل الحصول على عدد كافً من االفراد المإهلٌن والمكونٌن بشكل فعال ٌتكفل بقطاع الطٌران
فً افرٌقٌا حتى ٌتسنى الحصول على قطاع مإمن ،و
 -.1من اجل التثبت من ان هٌبات التكوٌن فً افرٌقٌا تشكل مراكز امتٌازٌة حٌث ان الشهادات الصادرة
عن المإسسات تفرض احتراما ،اعترافا وتقبال واسعا فً اوساط المجموعة الدولٌة.
 -.1.1.11اعالن السٌاسة:
 -.1.1.1.11تقوم الدول االعضاء بتشجٌع تقوٌم المإسسات ،التكوٌن القاعدي ،النقط والتحسن من
اجل تلبٌة الحاجٌات الحالٌة والمستقبلٌة لقطاع الطٌران االفرٌقً.
 -.1.1.11االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.11عمال على تطبٌق هذه االهداؾ:
ٌ .1جب على الدول االعضاء ،االتحاد االفرٌقً واللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً والمجموعات
االقتصادٌة الجهوٌة بإقامة التحرٌض الضروري لتسهٌل استثمارات القطاع الخاص فً انشاء اجهزة
للتكوٌن فً الطٌران ،خاصة عبر تكوٌن الطٌارٌن ،المهندسٌن ،اطقم المقصورة ومهنٌو الطٌران.
 TRAINAIRللمنظمة الدولٌة للطٌران
ٌ -.1جب استعمال تثمٌن نظام التعلٌم وطرٌقة برامج
المدنً فً اجهزة التكوٌن فً مجال الطٌران فً افرٌقٌا.
 -.1اجراءات ومتطلبات الكفاءة ومسلسل المصادقة المتعلق بإنشاء هٌبات/اجهزة للتكوٌن فً مجال
الطٌران فً افرٌقٌاٌ ،جب ان تتجانس وتتم ادارتها من طرؾ سلطات الطٌران المدنً.
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ٌ -.1جب على الدول االعضاء العمل من اجل ترقٌة وتسهٌل التعاون الوثٌق بٌن اجهزة تكوٌن الطٌران
فً افرٌقٌا من اجل تحقٌق االنسجام وتطبٌق القواعد االمن الجودة ،ضبط الحصص وتثمٌن برنامج
"تكوٌن المكونٌن".
ٌ -.5جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً تجمٌع المعلومات ،والحفاظ على قاعدة للبٌانات تتعلق
بالحاجٌات والمإهالت فً مجال التكوٌن حول الطٌران فً افرٌقٌا ،ونشر تقرٌر حول وضعٌة التكوٌن
على الطٌران فً افرٌقٌا.
ٌ -.6جب على اللجنة االفرٌقٌة للطٌران المدنً ان تحدد المعاٌٌر المتعلقة باالعتراؾ المتبادل
بالقروض ،الشهادات ،المعدة من طرؾ مإسسات التكوٌن حول الطٌران فً افرٌقٌا.
 -.1.11تسٌٌر المصادر البشرٌة للطٌران.
 -.1.1.11الهدؾ:
 -.1.1.1.11هدؾ الدول االعضاء هو ضمان تعزٌز المإهالت فً قطاع الطٌران وان تتم ادارتها
من طرؾ مهنٌٌن اكفاء بفضل تكوٌن ،اكتتاب واختٌار االشخاص المإهلٌن بشكل عالً.
 -.1.1.11اعالن السٌاسة:
 -.1.1.1.11ستعمل الدول االعضاء على تقٌٌم المصادر البشرٌة كً تقوم بتسٌٌر قطاع الطٌران
بشكل فعال.
 -.1.1.11االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.11االهداؾ المتوخاة هً:
 -.1ان تسهر الدول االعضاء على ان ٌكون مهنٌو الطٌران مشجعٌن بشكل جٌد وٌتعلقون اتعابا معتبرة
للحٌلولة دون فرار االدمؽة.
ٌ -.1جب على الدول االعضاء الؽاء كل الحواجز الطبٌعٌة الموجودة امام حرٌة تنقل االشخاص بٌن
الدول االفرٌقٌة من خالل انتهاج سٌاسة تشؽٌل اٌجابٌة.
ٌ -.1جب على اللجان الجهوٌة للطٌران فً افرٌقٌا اقامة اعداد بٌانات لمهنًٌ الطٌران فً افرٌقٌا
ٌ -.1جب على الدول االعضاء انتهاج سٌاسات تشجع الشفافٌة ،االنصاؾ واالستحقاق فً اكتتاب
المهنٌٌن.
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الفصل الثاني عشر
تمويل الطيران
 -.7.11الدٌباجة:
 -.1.7.11تمٌل النزعة العالمٌة الى ان تقوم الحكومات ،شٌبا فشٌبا بنقل مسبولٌة تموٌل المطارات
وخدمات المالحة الجوٌة الى القطاع الخاص واالجهزة العمومٌة او شبه العمومٌة المستقلة مالٌا .وهكذا
فان المطارات ومصالح المالحة الجوٌة التً كانت تستؽل من طرؾ هٌبات مستقلة شهادة بشكل عام
تحسن فً وضعٌتها المالٌة الشاملة وفعالٌة التسٌٌر واصبحت اكثر قدرة مما سبق على اقامة آلٌات
تموٌل جدٌدة لتحسٌن منشآتها وتوفٌر كفاءة تكمٌلٌة او اضافٌة.
 -.1.7.11فً العدد من الدول ،تقدم الحكومة تموٌال مباشرا لوظابؾ تنظٌم ادارة الطٌران المدنً فً
حٌن ان مصارٌؾ واتاوات االدارة تذهب مباشرة الى صندوق الدولة .وفً ؼالبٌة الحاالت ،ؼالبا ما ٌتم
تموٌل اإلدارات بشكل سًء كما انها ؼٌر فعالة بسبب االولوٌة التً تولٌها الحكومة للقطاعات
االجتماعٌة مثل الصحة والتعلٌم.
 -.1.7.11وقد تكون أي سلطة طٌران مدنً مستقلة بمثابة آلٌة لتقلٌص وحل مشاكل التموٌل .وتتم
تؽطٌة مصارٌؾ سلطة الطٌران المدنً بواسطة الموافقة ،التصدٌق ،مصارٌؾ المصادقة والتكالٌؾ
ال مفروضة على اولبك الذي تتولى تنظٌمهم .كما ان بعض سلطات الطٌران المدنً قد تدرا اٌضا ارصدة
واردة من الرسوم الزابدة المقبوضة من المسافرٌن والمخاطبٌن.
 -.1.7.11على مستوى اي دولة قلٌلة الحركة ،فقد ٌكون من المفٌد والمستقل ألي سلطة طٌران مدنً
وجود مزج فً هٌاكلها ،ثمة وظٌفة معزولة عن التنظٌم ،وتقدٌم خدمات المطار و/أو المالحة الجوٌة.
 -.5.7.11كما ان األجهزة الجهوٌة لمراقبة االمن بمثابة اجهزة فعالة وذات مردودٌة للمراقبة
المنظمة بسبب االقتصادٌات ذات الدرجة المإثرة على استعمال المصادر او الثروات.
 -.1.11تموٌل البنى التحتٌة:
 -.1.1.11الهدؾ:
 -.1.1.1.11هدؾ الدول األعضاء هو وجود مطارات مناسبة منشآت حدٌثة خاصة بالبنً التحتٌة
للمالحة الجوٌة تستجٌب للقواعد والممارسات الموصى بها من طرؾ المنظمة الدولٌة للطٌران المدنً
وباقً القوانٌن الدولٌة.
 -.1.1...اعالن السٌاسة:
 -.1.1.1.11تضع الدول األعضاء السٌاسات والقوانٌن المناسبة لتشجٌع الشراكة العمومٌة  /الخاصة
فً تموٌل وتسٌٌر مطارات ومنشآت البنً التحتٌة للمالحة.
 -.1.1.11االستراتٌجٌات:
 -.1.1.1.11لمواصلة تحقٌق هذا الهدؾ:
ٌ -.1جب على الدول االعضاء اقامة وكاالت مستقلة وعملٌات التسوٌق و"تشرٌك" وخصخصة توفٌر
المطارات وخدمات المالحة الجوٌة.
ٌ -.1جب على الدول االعضاء تشجٌع المطارات ومزودي خدمات المالحة الجوٌة كً ٌعدوا مخططات
تموٌل متجددة لعصرنة وتحدٌث بناهم التحتٌة وزٌادة مقدراتها.
ٌ -.1جب على المطارات ومقدمو الخدمات اقامة نظام محاسبً فعال للتكالٌؾ والمداخٌل ,وطرٌقة
صلبة لتحدٌد قاعدة االتاوات ،السٌاسات المعترؾ بها دولٌا فً مجال تحصٌل التكالٌؾ ،وآلٌة فعالة
لجمع االتاوات ،بؽٌة استمالة تموٌل القطاع الخاص.
ٌ -.1جب على سلطات الطٌران المصادقة على سٌاسة الدخل المسماة "صندوق وحٌد"
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ٌ -.5جب على سلطات الطٌران المصادقة على شراكة عمومٌة-خاصة اثناء اعداد وتجمٌع المداخٌل
ؼٌر المطارٌة.
ٌ -.6مكن لمقدمً الخدمات التنبإ باستعمال مصارٌؾ ما قبل التموٌل باعتبارها وسٌلة للتموٌل على
المدى البعٌد ،االستثمارات على سلم واسع التً تسمح باكتساب مراقبة اقتصادٌة فعالة وشفافة
لمصارٌؾ االستخدام وتقدٌم الخدمات المحلقة ،بما فً استشارة الكفاءة ومعاٌرة المقدرات.
 -.1.11تموٌل وظابؾ التقنٌن:
 -.1.1.11الهدؾ
ٌ -.1.1.1.11جب ان هدؾ الدول االعضاء هو ان تكون هناك سلطات طٌران مدنً فعالة ٌتم
تموٌلها بالشكل المناسب لممارسة مسبولٌاتها فً مجال االشراؾ التنظٌمً
 -.1.1.11اعالن السٌاسة
ٌ -.1.1.1.11جب ان تتؤكد الدول االعضاء بان سلطات الطٌران المدنً قد تم تموٌلها بشكل مناسب
وانها تتوفر على مصادر دخل مشروعة.
 -.4.3.23االستراتٌجٌات:
 -.2.4.3.23عمال عل تحقٌق هذا الهدؾٌ ،جب:
ٌ -.2جب تموٌل وظابؾ مراقبة القوننة بنسبة اتاوات البٌع على كلفة التذاكر المباعة فً الدول
االعضاء ،او نسبة من االتاوات االخرى المتعلقة بالطٌران والتً تراها الدول االعضاء عادلة.
 -.3تتلقى سلطة الطٌران المدنً الرسوم المتعلقة بالتفتٌش التداولً ،التصدٌق ،التسجٌل ،اصدار
الرخص ،الشهادات ،التراخٌص ،التصدٌقات ،الخ..
ٌ -.4جب على سلطات الطٌران المدنً االحتفاظ بجمٌع مداخٌلها لٌتسنى ضمان دٌمومة انشطة المراقبة
المستمرة والفعالة
 -.4متى كان ضرورٌا ،توفر الدول االعضاء المساهمات والتعٌٌنات والمٌزانٌة لصالح سلطات الطٌران
المدنً دون المساس باستقاللٌتها النظامٌة
 -.2تشجع الدول االعضاء مإسسات االجهزة الجهوٌة لمراقبة االمن من اجل تسهٌل توفر وبشكل
مشترك المصادر وتحقٌق اقتصاد نوعً
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الفصل الثالث عشر
أنظمة النقل المتعدد الوسائط
 -.7.11التمهٌد:
ٌ -.1.7.11عتبر النقل وسٌلة ال ؼنى عنها لتسهٌل خلق أي فضاء اجتماعً واقتصادي وحٌد ٌقود الى
حرٌة تنقل االمالك واالشخاص فً افرٌقٌا .وحتى ٌستطٌع النقل لعب دوره كامال وٌكون له اثر فعال
فً اندماج القارة ،فان هنا حاجة الى االندماج الطبٌعً للشبكات ،اندماج عملٌاتً ،واجهة مزود خدمات
للمستخدمٌن ،تباٌن السٌاسات ،التخطٌط المشترك واستصالح المنشآت ونظم النقل ،انسجام القواعد
واالستثمارات المشتركة العابرة للحدود.
 -.1.7.11ان المنافسة بٌن مختلؾ انماط النقل تمٌل الى خلق نظام نقل ٌكون مقننا وؼٌر مندمج .وقد
حاول كل نمط استؽالل امتٌازاته الخاصة به فً مجال الكلفة ،الخدمة ،المصداقٌة ،واالمن .بٌد ان
التطورات االخٌرة جعلت من االجباري على مزودي الخدمات ومتخذي القرارات فً آن واحد بان
تكون نقاط تالقً مختلؾ اشكال النقل ضرورٌة النجاز الحركة الدابمة لألشخاص والبضابع.
 -.1.7.11وتشتمل توقعات المسافرٌن بالجو التحوٌل السرٌع والمباشر انطالقا من منتصؾ المدٌنة
الى المطار ،وهو ربط سهل بٌن اطراؾ المطار خالل عملٌات العبور ،والتحوٌل السرٌع والمرٌح
للمسافرٌن وأمتعتهم من النهاٌات الدولٌة نحو النهاٌات الوطنٌة وكذا توفر نهاٌات متخصصة (نهاٌة جو)
وتستعمل للبحث وسط المدٌنة وتقدٌم الخدمات الخاصة لألشخاص محدودو الحركة.
 -.1.7.11على مستوى القارة ،هناك امثلة قلٌلة من التعاون اٌّزؼذد اٌٛعبئػٚ ،ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾبالد
فبْ اٌجٕ ٝاٌزؾز١خ اٌز ٟرغّؼ ثؤعفبس ِزؼذدح اٌٛعبئػ فؼبٌخ ،اِب اْ رى ْٛغ١ش ِٛعٛدح ا ٚغ١ش وبف١خ.
 -.1.13ادِبط اٌط١شاْ اٌّذٔ ٟف ٟأّبغ اخش ِٓ ٜإٌمً
 -.1.1.13اٌٙذف:
٘ -.1.1.1.13ذف اٌذٚي االػعبء اْ ٠زٛفش ٔظبَ ٔمً اوضش أذِبعب ٠ٚشثػ إٌمً اٌغ ٞٛثؤّٔبغ اخشِٓ ٜ
إٌمً ثغ١خ ظّبْ اٌؾشوخ اٌّغزّشح ٌٍّغبفشٚ ٓ٠اٌشؾٕبد.
 -.2.1.1.13اػالْ اٌغ١بعخ
٠ -.3.1.1.13غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء ظّبْ إٌفبر اٌغ ًٙاٌ ٝاٌّطبساد ٙٔٚب٠بد اٌّطبس ثفعً رٛفش
اٌطشق ٔٚظُ إٌمً ثبٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ إٌّذِغخ ثشىً ع١ذ .
 -.3.14االعزشار١غ١بد:
 -.1.3.13ف ٟاغبس اٌجؾش ػٓ رؾم١ك ٘زا اٌٙذف:
٠ -.1غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء أزٙبء ع١بعبد ِزّبش١خٚ ،رخط١ػ ٚرّٕ١خ ِشزشوٌٛ ٓ١عبئً إٌمً ٔٚظُ
االٔذِبط اٌؼٍّ١بر ٟثغ١خ اٌزٛصً اٌ ٝسثػ ٚارصبي ث ٓ١إٌّػ اٌغٚ ٞٛثبل ٟأّبغ إٌمً
٠ -.2غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء البِخ ع١بعبد ٚرشش٠ؼبد ِٕبعجخ رشغغ اعزضّبساد ِب ٚساء اٌؾذٚد فٟ
ِغبي إٌمً اٌّزؼذد اٌٛعبئػ.
٠ -.3غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء اػذاد ع١بعبد ٚرشش٠ؼبد رعّٓ ثبْ ِضٚد ٞاٌجٕ ٟاٌزؾز١خ ٌٍّطبساد
ٚاٌطشق ٚاٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ رم ُ١اٌزشاثػٚ ،رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌّشزشوخ ٔٚظبَ رٛص٠غ ِٓ خالي ٔظبَ اٌششوخ
اٌغ٠ٛخ ،اٌجش٠خ ٚاٌؾذ٠ذ٠خ.
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الفصل الرابع عشر
الترابط بيه الطيران المدوي وباقي القطاعات االجتماعية واالقتصادية
٠ -.1.0.14شزًّ اٌط١شاْ اٌّذٔ ٟػٍ ٝإٌمً اٌغٔ( ٞٛمً رغبس ٞػجش اٌطبئشح) ،اٌط١شاْ اٌؼبَ ،االػّبي
اٌزغبس٠خ اٌغ٠ٛخ ِضً (اٌزص٠ٛش اٌغ /ٞٛاٌضساػخ ٚاٌشفغ) ،اٌجٕ ٟاٌزؾز١خ (ِضً ِطبساد ِٕٚشآد اٌّالؽخ
اٌغ٠ٛخ) ٚصٕبػخ ٚص١بٔخ اٌطبئشح (ِؾشوبد ٚاٌىزش١ٔٚبد اٌط١شاْ) ٠ٚؾزً إٌمً اٌغِ\ ٞٛشوض ٔشبغ
اٌط١شاْ اٌّذٔ.ٟ
ٌ -.2.0.14مذ ػشف إٌمً اٌغ ٞٛدائّب ّٔٛا اػٍِ ٝب ِ٘ ٛؼشٚف ف ٟثبل ٟاٌمطبػبد٠ٚ .شرجػ اٌطٍت
ػٍ ٝإٌمً اٌغ ٞٛثشىً ٚص١ك ثبٌزّٕ١خ االلزصبد٠خٚ ،ثبٌفؼً ،فبْ إٌمً اٌغ٠ ٞٛشىً ِؾشوب ف ٟااللزصبد.
ِٚغ ُٙإٌمً اٌغٚ ٞٛاٌمطبػبد اٌّشرجطخ ثبٌط١شاْ اٌّذٔ ٟف ٟااللزصبد اٌّؾٍ ،ٟاٌغ ٞٛٙا ٚاٌٛغٕٟ
رغطِ ٟغبالد االٔزبط ٚاٌزشغ ً١اٌّشرجطِ ٓ١جبششح ثبٌط١شاْ اٌّذٔٚ ٟوزا ِؼذي اٌعبسة ا ٚاصش اٌزذس٠ت
ػٍ ٝثبل ٟلطبػبد االلزصبد.
 -.3.0.14ث١ذ اْ إٌمً اٌغ ٞٛؽغبط ٌٍغب٠خ ٠ٚخعغ ٌٍزطٛس االلزصبدٌ ٞجبل ٟاٌمطبػبد االخشٚ .ٜلذ
رغٍ ٝران خالي االصِبد االلزصبد ٠خ اٌؼبٌّ١خٚ .ف٘ ٟزا اٌصذد فبْ ثؼط اٌؼٛاًِ رئصش ػٍ ٝعالِخ إٌمً
اٌغ ِٓ ٞٛثٕٙ١ب:
 -.1.3.0.14اٌؼٛاًِ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ
 -.1إٌّ ،ٛاٌزشاعغ ،اٌزعخُ
 -.2االظطشاثبد اٌّذٔ١خ ٚاٌؾشٚة
 -.2.3.0.14اٌّخبغش اٌطج١ؼ١خ:
ِٕ -.1بؿ ا ٚاؽذاس ِٕبخ١خ ِعبدح (ِضً االػبص١ش ،اٌؼٛاصف اٌشز٠ٛخ ،اٌغفبف ،اٌضٚاثغ ،اٌجشق،
اٌصٛاػك ،االِطبس اٌم٠ٛخ ،اٌضٍٛط /اٌش٠بػِ ،ؾذٚد٠خ اٌشإ٠خ ٚرمبغغ اٌش٠بػ)
 -.2اؽذاس غج١ؼ١خ (ا٘زضاص ،ثشوبْ ،رغٔٛبِ ،ٟف١عبٔبد ٚأضالق رشثخ)
 -.3ظشٚف عغشاف١خ (ِضً اسض غ١ش ِٕبعجخ اِ ٚغبؽبد ِبء وج١شح)
 -.4اؽذاس ث١ٕ١خ (ِضً ؽش٠ك غب٠خ ،اػّبي اص١ذ)
 -.5أزشبس اٌؾششاد ا ٚاٌطف١ٍ١بد
 -.6اؽذاس اٌصؾخ اٌؼّ١ِٛخ (وؤٚثئخ اٌؾّٚ ٝغ١ش٘ب ِٓ األِشاض).
ٌٍٚ -.4.0.14مطبػبد االعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ اٌزبٌ١خ اصش ِؼزجش ػٍٚ ّٛٔ ٝعالِخ لطبع إٌمً اٌغ:ٞٛ
 -.1.4.0.14اٌزغبسح٠ :ؼزجش لطبع إٌمً اٌغ ٞٛػٕصشا ِؾشوب ٌٍزغبسح اٌذ١ٌٚخ .غبٌج١خ اٌّغبفشٓ٠
إٌّم ٓ١ٌٛثٛاعطخ اٌطبئشاد ُ٘ سعبي اػّبي ا ٚع١بػ ف ٟؽ ٓ١اْ غبٌج١خ اٌجعبئغ لبثٍخ ٌٍزخّش ٌٚزٌه ٠زُ
ٔمً االش١بء اٌضّٕ١خ اعبعب ػٓ غش٠ك اٌغ٘ٚ .ٛزا ٘ ٛاٌؾبي ا٠عب ثبٌٕغجخ ٌٍجش٠ذ ٚاٌطشٚد.
 -.2.4.0.14اٌغ١بؽخ :رزٛفش افش٠م١ب ػٍ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ األِبوٓ اٌخالثخ ٚراد ٚعٙخ ٔٙبئ١خٚ ،رجم ٝاٌغ١بؽخ
ٚاؽذح ِٓ االعظ اٌشئ١غ١خ ف ٟالزصبد اٌىض١ش ِٓ اٌذٚي االفش٠م١خٚ .رؤر ٟغبٌج١خ اٌّغبفش ٓ٠عٛا ِٓ خبسط
اٌمبسح  ُ٘ٚثبٌزبٌ ٟثّضبثخ ع١بػ ،ث١ذ أٗ ٠زُ اٌؾىُ ف ٟعضء ٘بَ ِٓ اٌغٛق اٌغ١بؽ ِٓ ٟلجً ٔبلٍ ٓ١اعبٔت.
فصال ػٓ رٌه ،لٍ ٛ٘ ً١اٌزجبدي اٌغ١بؽِ ٟب ث ٓ١افش٠م١ب.
 -.3.4.0.14اٌٙغشح٠ :شغغ لشاس ٠بِٛعٛوش ٚػٍّ١خ االٔذِبط ث ٓ١دٚي افش٠م١ب اال اْ رطج١مٗ ِؼمذ ثغجت
ٚعٛد ػٛائك فِ ٟغبي رم١١ذ ؽشوخ االشخبص ٚاٌجعبئغ ث ٓ١اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي٠ٚ .شزًّ ٘زا خبصخ ػٍٝ
اٌششٚغ اٌصب سِخ ٌٍؾصٛي ػٍ ٝرؤش١شح اٌذخٛي ٚاٌؼجٛس ثبٌٕغجخ ٌّٛاغٕ ٟدٚي افش٠م١خ اخشٌٙٚ .ٜزا
األِش اصش عٍج ٟػٍ ٝأشطخ اٌششوبد اٌغ٠ٛخ االفش٠م١خ ٠ٚشىً ػشلٍخ ٘بِخ اِبَ إٌمً اٌغٚ ٞٛاٌزغبسح فٟ
افش٠م١ب.
 -.4.4.0.14اٌغّبسن :غبٌجب ِب ٠ؼزجش إٌمً اٌغ ٞٛػٍٔ ٝؾ ٛغ١ش صؾ١ؼ ثّضبثخ اٌجمشح اٌؾٍٛةِ ٛ٘ٚ ،ب
رشرت ػٕٗ فشض سع َٛعّشو١خ ِؾشعخ ٚأعؼبس ػٕذ اٌشؾٓ ٚاٌخذِبد ٚرغ١ٙضاد اٌّشوجبد
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ٚاٌطبئشاد .ثذ ْٚشه ،رٕؼىظ ٘زٖ األعؼبس ػٍ ٝاٌّغزٍٙى ٓ١ؽز ٝرمٛد اٌ ٝوٍفخ خ١بٌ١خ ٌٍٕمً اٌغ،ٞٛ
ٌٍّغبفشٚ ٓ٠اٌشؾٕبد اٌّؾذٚدح ٚاٌششوبد اٌغ٠ٛخ اٌّزؼضشحٚ .رضداد خطٛسح اٌٛظغ اوضش رؼم١ذاد
اٌغّبسن ٚلٕٔٛخ اٌصشف ٚاالعشاءاد.
 -.5.4.0.14رىٌٕٛٛع١ب االػالَ ٚاالرصبالد ٚاٌز ٟرشىً اٌؼّٛد اٌفمشٌ ٞزىٌٕٛٛع١ب إٌمً اٌغٚ .ٞٛعّ١غ
اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزؼٍمخ ثّؼبٌغخ ٚؽشوخ اٌّشوجبدٚ ،اٌّغبفشٚ ٓ٠اٌشؾٕبد رصجؼ ِغزؾٍ١خ ِب ٌُ رىٓ ٕ٘بن
ٕ٘ذعخ ٚرشغ ً١فؼبي ِ ٚضّش ٌزىٌٕٛٛع١ب االػالَ ٚاالرصبالد ف ٟأ ٞثٍذ ،ع١ى ٌٗ ْٛرؤص١ش عٍج ٟػٍ ٝآِ
ٚفؼبٌ١خ ػٍّ١بد إٌمً اٌغ.ٞٛ
٠ -.6.4.0.14ؼزجش اٌط١شاْ اٌّذٔ ٟصٕبػخ ػبٌ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب رؼًّ ػٍ ٝاعبط ػزبد اٌذلخ .اْ ِٕشآد
رغ١١ش اٌّطبسادٚ ،اٌؾشوخ اٌغ٠ٛخٚ ،االرصبي ِغ االسضِٚ ،غ اٌطبئشادٚ ،اٌّالؽخ ِٚشالجخ
اٌزغ١ٙضاد رخعغ ،و ٟرؼًّ عّ١ؼٙبٌ ،زغز٠خ غبل٠ٛخ ال رٕمطغٚ .وً أمطبع صشػٌٙ ٟزٖ اٌزغز٠خ لذ ٠مٛد
اٌ ٝػٛالت وبسص١خ ٌغالِخ ٚفؼبٌ١خ اٌشؽالد.
 -.7.4.0.14صٕبع ِؾشٚلبد اٌط١شاْ :رشىً ِؾشٚلبد اٌطبئشح ٔغجخ  ِٓ %40وٍفخ رشغ ً١اٌششوبد
اٌغ٠ٛخٔٚ ،ز١غخ ٌز ٌه ،فبْ صٕبع اٌط١شاْ ؽغبعخ ٌٍغب٠خ اِبَ اسرفبع عؼش اٌّؾشٚلبدٚ .ف ٟإٌّطمخ
االفش٠م١خ ،رضداد خطٛسح ٘زا اٌّشىً ثبٌؼشٚض اٌعبٌخ ،فشض اٌعشائت اٌجب٘ظخ ٚاؽزىبس رٛف١ش
اٌّؾشٚلبد ٌٍّطبسادٕ٘ ِٓٚ .ب فبْ اٌششوبد اٌغ٠ٛخ اإلفش٠م١خ اصجؾذ اظؼف ِٓ ِٕبفغٙ١ب األعبٔت
اٌز ُ٘ ٓ٠الً رؤصش ثٙزا إٌٛع ِٓ اٌّصبػت.
 -.8.4.0.14اٌجؾش ٚاٌزّٕ١خِٕ :ز ثذا٠خ اٌزطٛس إٌّظُ ٌٍط١شاْ اٌّذٔ ،ٟرُ اٌزشو١ض ف ٟافش٠م١ب خبصخ ػٍٝ
عبٔت ػٍّ١بد اٌمطبعِ ٛ٘ٚ ،ب لذ رغت ف ٟلٍخ ِئ٘الرٙب ٚعضئٙب األدٔ ٝف ٟاٌمطبع ِٓٚ .اعً ظّبْ ُٔ
ِغزذٚ ُ٠اٌّشبسوخ ف ٟاٌط١شاْ اٌّذٔ٠ ،ٟغت ػٍ ٝاٌذٚي االفش٠م١خ اٌّشبسوخ ِغجمب ف ٟاٌجؾش ػٓ
اٌط١شاْ ٚاٌزّٕ١خ.
 -.5.0.14ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؼٍّ١بر٠ ،ٟزطٍت إٌمً اٌغ ٞٛاٌزؼب ْٚإٌشػ ِٓ عبٔت ثبل ٟاٌٛصاساد اٚ
اٌٛوبالد ِضً:
 اٌٙغشح ،اػذاد اٌغٛاصاد ٚاٌزؤش١شاد.
 اٌغّبسن ٚاٌؾغض اٌصؾٟ
 اٌج١ئخ اٌؼّ١ِٛخ ٚاٌصؾخ إٌّ١بئ١خ
 االِٓ ٚاٌّشالجخ فِ ٟغبي اٌّخذساد
 اٌغ١بؽخ ،اٌغٍطخ اٌّصذسح
 ثبل ٟعٍطبد اٌمعب٠ب اٌخبسع١خ
 -.1.14اٌٙذف:
٠ -.1.1.14زغٍ٘ ٝذف اٌذٚي االػعبء ف ٟاٌزشل١خ اٌّغزذّ٠خ ٚاعزؼّبي إٌمً اٌغ ٞٛثبػزجبسٖ ِؾشوب
ٚلبئذا ٌىً االلزصبد٠بد.
 -.2.14اػالْ اٌغ١بعخ:
٠ -.1.2.14غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء اٌّصبدلخ ػٍ ٝاٌمٛأٚ ٓ١اٌغ١بعبد اٌز ٟرعّٓ ل١بَ ثبل ٟاٌمطبػبد
االعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ ثزغ ً١ٙإٌّ ٛاٌّغزذاَ ٌٍٕمً اٌغٚ ٞٛرفؼ ً١دٚسٖ ف ٟاٌزّٕ١خ اٌٛغٕ١خ ٚاٌشبٍِخ
ٌٍمبسح.
 -.3.14االعزشار١غ١بد:
 ِٓ -.1.3.14اعً رؾم١ك ٘زا اٌٙذف:
٠ -.1غت ػٍ ٝاٌذٚي اال ػعبء اٌّصبدلخ ػٍ ٝاٌغ١بعبد اٌز ٟرشغغ رم٠ٛخ اٌزجبدي فّ١ب ثٕٙ١ب ٚرطج١مٙب ِٓ
اعً ص٠بدح ؽشوخ اٌّشٚس اٌغ.ٞٛ
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٠ -.2غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء اػزّبد ع١بعبد رشغغ ِٛاغٕٙ١ب ػٍ ٝاٌزشدد ػٍ ٝاٌٛعٙبد اٌغ١بؽ١خ فٟ
افش٠م١ب وٛعٍ١خ ٌزؼض٠ض ٚرّٕ١خ إٌمً اٌغ ٞٛؽٛي اٌمبسح.
٠ -.3غت اْ ٠زؼب ْٚفبػٍ ٛاٌغ١بؽخ "رٛس اٚثشارٛس" ٚاٌششوبد اٌغ٠ٛخ االفش٠م١خ ِغجمب ِٓ اعً اٌغّبػ
ٌمطبع إٌمً اٌغ ٞٛاالفش٠م ٟثض٠بدح ؽصزٗ ِٓ اٌغ١بؽخ اٌؼبٌّ١خ ف ٟافش٠م١ب.
٠ -.4غت ػٍ ٝفبػٍ ٛاٌّطبس اٌزؤوذ ِٓ اْ اٌّطبساد ِضٚدح ثغٕذ  TICلٚ ٞٛرٕف١ز ػشض خذِبد TIC
اٌّزخصصخ ف ٟاٌّطبساد ٔٚظُ دػُ اٌط١شاْ.
٠ -.5غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء اٌؼًّ ػٍ ٝرٛف١ش االِذاد ثبٌطبلخ اٌىبف١خ ٚاٌّغزّشح اٌّخصصخ ٌٍّطبساد
ٌّٕٚشآد اٌّالؽخ اٌغ٠ٛخ الْ اٌط١شاْ اٌّذٔ ٟأّب ٠ؼزجش لطبػب رىٌٕٛٛع١ب ِؾعب ٠ؼًّ ػٍ ٝاعبط ػزبد
اٌذلخ.
٠ -.6غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء اػبدح دساعخ ع١بعبرٙب اٌّزؼٍمخ ثبٌٙغشح ٚاٌمٛأ ٓ١إٌ ٟرشغغ اٌشؽالد
داخً افش٠م١ب ِٓ خالي
 اٌغبء/رخف١ف اٌضاِ١خ رؤش١شح اٌذخٛي ثبٌٕغجخ ٌٍّٛاغٕ ٓ١األفبسلخ.
 اصذاس رؤش١شاد دخٛي ػٍِ ٝغزِ ٜٛطبسارٙب اٌذ١ٌٚخ
 اثطبي رؤش١شاد اٌؼجٛس ٌّطبسارٙب
٠ -.7غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء أزٙبط ع١بعبد ا٠غبث١خ ٔٚظُ رؼشفخ ِٕخفعخ ٌصبٌؼ:
 اٌطبئشاد ٚلطغ اٌغ١بس
ٚ اسداد ٚصبدساد اٌشؾٓ
 رجبدي اٌؼّالد
٠ -.8غت ػٍ ٝاٌذٚي األػعبء اٌؼًّ ػٍ ٝرؤِ ٓ١رض٠ٚذ اٌمطبع ثبٌّٕزٛعبد إٌفط١خ ف ٟاٌّطبساد
ٚاٌششوبد اٌغ٠ٛخ ٚوزا اٌؾّب٠خ إٌّصفخ ٌٍٕمً اٌغ ِٓ ٞٛاألعؼبس اٌّشرفؼخ ٚاٌّّبسعبد اٌغبسؽخ غ١ش
اٌّجشسح ف ٟػٍّ١بد ث١غ ٚرٛص٠غ ِؾشٚلبد اٌط١شاْ.
 -.9عزغٙش اٌذٚي االػعبء ػٍ ٝاْ ٠ى ْٛػذد اظطشاثبد اٌشؽالد اٌذ١ٌٚخ ٚ ،ف ٟؽذٚد اٌّّىٓ ،اْ
٠ى ْٛف ٟادِٔ ٝغزٚ ٌٗ ٜٛارا ؽصً رٌه االِش ،اْ ٠زُ اٌزؼ٠ٛط ٌٍششوبد اٌغ٠ٛخ ٚاٌّغبفشِ ٓ٠ز ٝوبْ
رٌه ٔبعّب ػٓ ِشىً اعزّبػ ٟع١بع.ٟ
٠ -.10غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء ِغبػذح اٌششوبد اٌغ٠ٛخ ف ٟػٍّ١خ اٌؾصٛي ػٍٔ ٝغت رؤِ ٓ١ا٠غبث١خ
ٚارا وبْ ِّىٕب ،رمذٌٙ ُ٠ب اٌعّبٔبد ٌزغط١خ اٌّخبغش االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ.
٠ -.11غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء ارخبر اٌزذاث١ش اٌشاِ١خ اٌ ٝأشبء ِئعغبد ٌٍجؾش ٚاٌزّٕ١خ ثؾ١ش رشرىض
ػٍ ٝاٌط١شاْ اٌّذٔ ٟػٍ ٝاٌّغز ٓ١٠ٛاٌٛغٕٚ ٟاٌغ.ٞٛٙ
٠ -.12غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء رمذ ُ٠اٌّغبػذح ٌّشاوض اٌزى ٓ٠ٛفِ ٟغبي اٌط١شاْ اٌّذٔ ٟو ٟرشبسن فٟ
ارفبل١بد اٌزؼبِ ْٚغ اٌغبِؼبد اٌٛغٕ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ِٚؼب٘ذ اٌجؾش ٚاْ رظً ػٍ ٝاغالع ػٍ ٝاٌزمذَ
اٌزىٌٕٛٛع ٟف ٟاٌمطبع.
٠ -.13غت ػٍ ٝاٌذٚي االػعبء ادِبط اٌط١شاْ فِ ٟئعغبد اٌزؼٍ ُ١ف ٟاغبس ثشٔبِظ اٌذسٚط اٌخبصخ
ثطٍجخ اٌغٍه اٌؼبٌ.ٟ
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الرقم
ألف
ألف1-

األهداف

مصادر المراقبة

األنشطة واألعمال

المؤسسات الرائدة

الهياكل المعنية

الفترة

سياسة واستراتيجية لمنقل بالسكك الحديدية:
الشب ب األ ايقية ة ببأل للس ببا

التعجة ب ببي ترنة ب ببي يرب ب ب

الحدةدةأل.

ال رةأل التحتةأل للر ي.

ت ب ب ب ةي الت يةي

االتح د ايقية ي

ر ب ب ب ب التر ةب ب ب ببأل ايقية ب ب ب ببي

0215-0210

اللجرب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأل اال ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دةأل
يقية ةب ب ب الرة ب ب ب د ال ب ببد ي

اتحب ب ب ب د الس ب ب ببا الحدةدة ب ب ببأل
ايقية ةأل الحدةدةأل.

ألف0-

ت ب ب ب ب ب ب ب ب ةي التار ل جة ب ب ب ب ب ب ب ب

الجدة ب ب ب ب ب ب ببد لل عل ب ب ب ب ب ب ب ب
االت ب ب ب ب ب ب ب ب ال

دا ب ب ب ب ب ب ببي

ال ب ب ب ر النيس ب ببي للس ب ببا

الحدةدةأل.

ض ب ببا سة سب ب ب



ت ب ببدف ت يةي دياسأل

إل ب ب ب ب ببب اس ب ب ب ب ببت ي أا ب ب ب ب ببي

االتح د ايقية ي

للتار ل جةبب ب ب ب ب ب ب الجدة ب ب ب ب ب ب ببد
لل عل

االت

ن ضةأل االتح د ايقية بي

ال ج سب ب ب ب

اال ت ب ب ب ب دةأل

0215-0210

اإل لة ة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأل اللجر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأل
اال ت ب ب ب ب ب ب ب ب دةأل يقية ةب ب ب ب ب ب ب ب

ال

الد ي.

 تح ب ب ب ب ب ببدةر إداي التجب ب ب ب ب ب ب ي
زة ب ب د ق سلةب ببأل التا ب ب لةف

ال لةأل.
ألف3-

تحس ببةأل اي ببأل السب ب أل ترنةب ب ببي الت رة ب ب ب

قب ب ب ب ب ببي الر ب ب ب ب ب ببي لسب ب ب ب ب ببا
الحدةدةأل

الحدة ب ب ببأل لت ب ب ب ةأل ت يةي دياسأل

الر ببي لسببا الحدةدةببأل قببي ح ب ي
ب ب ب ب ب ر حب ب ب ب ب ادر سل ب ب ب ببب الس ب ب ب ببا

الحدةدةأل.

الد ي

االتح د ايقية ي

ن ضةأل االتح د ايقية ي

0213-0210
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ألف4-

ت ب ةي

ببر س

السببا

الحدةدةأل

ال ة ب ب د ايس ب
ال ر سب ب ب ب ب

الحدةدةأل
باء-
ا1-

الحتة جب ب ب ب ب

اي ي قي الحسب أل اي بي إجبياا د ايسب

ال ةئ ب ب ببي للر ب ب ب ببي لسب ب ب ببا

إلرش ب ا

للسب ب ب ب ب ببا الحدةدةب ب ب ب ب ببأل الت ب ب ب ب ب ببرةا
ايقية ةأل.

ألف5-

ببر س

ت يةي دياسأل

الد ي

ن ضةأل االتح د ايقية ي

0242-0210

السب ب ب ب ب

لا ببي ال ةئببي للر ببي ت يةي دياسأل

لسا الحدةدةأل.

ض أل س لة

الد ي

ن ضةأل االتح د ايقية ي

0245-0210

ئ أل لل ةئأل

أنظمة اإلدارة:
إسب ب ب ب ببداد دلةب ب ب ب ببي أقية ب ب ب ب ببي ت ة ب ب ببةب س لةب ب ب ب
إلس ب ب ب د شةالب ب ببأل شب ب ببيا

السا الحدةدةأل.

ال

إسب ب ب ب د ال ةال ب ب ببأل ت ية ب ب ب ب ببي دلةب ب ب ب ب ببي االتح د ايقية ي

ب ب ببأل سلب ب ببب ال سب ب ببت ة

اال ت ب ب ب ب ب ب دةأل ال لة ب ب ب ب ببأل النرة ب ب ب ب ببأل

للت ةةب

ال ج سب ب ب ب

اال ت ب ب ب ب دةأل 0215-0210

اإل لة ةأل االتح د ايقية بي

للسا الحدةدةأل

االجت سةأل.
ا0-

إرش ب ب ب ب ب ا ةلةب ب ب ب ببأل ل ت عب ب ب ب ببأل
أرشب ب أل الس ببا الحدةدة ببأل

ايقية ةأل.

 إسداد سة س

تي ي الب ت يةي الت ةةب

تعزة ببز اس ببت داب ال سب ب ئي

الحدة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببأل لت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببدةي
االحتة جب ب ب

بب ببأل حةبب ببر

الع ب ب ب ب لةأل لتحس ب ب ب ببةأل أداا

الع لةأل.

 إرشب ب ب ب ب ا س ب ب ب ببد ة رب ب ب ب ب
لت دي التج ي .

االتح د ايقية ي

اتحب ب ب ب د الس ب ب ببا الحدةدة ب ب ببأل 0215-0210
ايقية ةأل
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 تشببجةا ت ب دي ال عل ب
ب ب ببأل أج ب ب ببي إد اي أقض ب ب ببي
الر ببي لسببا

ل ؤسس ب

الحدةدةأل.

 إرش ب ا ش ب األ للت ب دي قة ب
ب ب ب ب ب ب ب ببةأل ر ب ب ب ب ب ب ب ببب اإلداي

ال عل
جيم
جةب1-

(

ا ة ).

تعزيز القدرات البشرية وادارة الخبرات:
ت ة ب ب ببةب ال ب ب ب ب ايد ال ز ب ب ببأل
للتب ب ب ب ببدية

ق ب ب ب ب ببي ج ب ب ب ب ب ي

السا الحدةدةأل.



ضب ببا ير ب ب
ببدايم

إل ب ب

ت يةي الدياسأل

االتح د ايقية ي

ايا ببز الت ببدية

ً الحتة ج

للس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببا الحدة ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد
ال ج سب ب ب ب

الس .

 تعزةب ببز ال ب ب ايد ايقية ةب ببأل
ل ب ب له

ال ب ب ب ببد ي االتح د ايقية ب ب ب ببي 0215-0210

اإل لة ةأل

اال ت ب ب ب ب دةأل

ب ب اي الت ببدية

ق ب ب ب ب ب ببي جبب ب ب ب ب ب ي الس ب ب ب ب ب ببا
الحدةدةأل.
داي1-

ج ب ب ببا اي ب ب ب ب اي لت ة ب ب ببي

ال رة ب ب ببأل التحتة ب ب ببأل للس ب ب ببا

الحدةدةأل.

 إ ب ب ب ببأل ةلةب ب ب ب ب

إلرش ب ب ب ب ب ا

ب ب ب ب ب ب ببر دة اس ب ب ب ب ب ب ببت يةأل

للس ببا الحدةدة ببأل د ايس ببأل
تل ب ب ب ب ب ب ب ب ببف ال ةب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اي

الد ي

االتحب د ايقية ببي ال ج سب
اال ت ب ب دةأل اإل لة ة ببأل

الد ي.

ب ب رح

0212-0222
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لت ةل
 زة ب ب ب ب د سب ب ب ببب ال ب ب ب ب رحةأل
لتعزةب ب ببز س ب ب ب ئي التب ب ببد ي
له ال ير

ل

.

 تعزة ب ب ب ببز الحا ب ب ب ببب اليش ب ب ب ببةد
لل ب ببد ي ب ببأل أج ب ببي ج ب ببي
ايد ال
هاء
ش ا1-

ر ال ص.

تصور وتحديث قواعد البيانات:
إرشب ب ب ب ب ا س ب ب ب ببد ة رب ب ب ب ب
للسا الحدةدةأل

 ت ب ب ب ب ب ي إرشب ب ب ب ب ا س ب ب ب ببد
ال ة ر .

 تز ةب ببد العر

ب ببي الن سلب ببأل

ق ب ب ب ببي الس ب ب ب ببا الحدةدة ب ب ب ببأل
ا قب ب ب ببأل ال عرةب ب ب ببةأل ب ب ب ببي

ايرش ب ب ب ب أل
يا

ال لأل.

ت ب ب ب قةي ا قب ب ببأل العر

ل ةبببب م

ل عل ب ب ب ب

ب ب ببي ال ز ب ب ببأل

يرب ب ب ببأل أداا الش ب ب ب ب ا

ت دي التج ي اإلدايةأل.

-

اال ت ب ب ب ب دةأل 0212-0222

اتح ب ب ب ب ب ب ب ب ب د السب ب ب ب ب ب ب ب ببا

ال ج سب ب ب ب

الحدةدةأل ايقية ةأل

اإل لة ةأل الد ي
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