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  ،فخامة رئيس جمهورية توجو ،تقرير مناصر السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي

 عن تفعيل السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي

 لالتحاد األفريقي 2063في إطار أجندة  

 

 موجز تنفيذي

إطالق  يف الحدث تمثلفريقيا. أا ذا أهمية كبيرة لقطاع الطيران في حدثا تاريخي ةالماضي السنة تشهد .1

ادية الثالثين لمؤتمر االتحاد خالل الدورة الع 2018في يناير لنقل الجوي ل ة الموحدةفريقيسوق األال

المشروع  ناصرم يتعيينب تشريفيفريقي لرؤساء الدول والحكومات في أديس أبابا، إثيوبيا. لقد تم األ

 مقرر اعتمادحقيقة بعد حوالي عشرين سنة من  السوق إنشاء أصبح. تنفيذهمع اإلشراف على 

من  سنةثالثين و 2000االتحاد في يوليو  مؤتمربشأن تحرير أسواق النقل الجوي من قبل  ياموسوكرو

 .1988في ا أفريقيفي  لنقل الجويجديدة لحول سياسة  ياموسوكرواعتماد إعالن 

التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل الجوي في أفريقيا.  تسويةتركز "أجندة ياموسوكرو" على  .2

لسوق على كل من ا هيمنتتواجه أفريقيا منافسة غير عادلة من شركات الطيران العالمية الكبرى التي 

فقط.  %3وكذلك السوق المحلي للقارة. تبلغ حصة شركات الطيران األفريقية حاليا حوالي  الدولي

ية لمدن والمراكز التجارا ربطالتنظيمية التي تحول دون  القيودهناك العديد من  ذلك، كانت عالوة على

أفريقيا  ، كان النقل الجوي فيلذلكفعالة من حيث التكلفة. مباشرة برحالت جوية فيما بينها األفريقية 

لنقل ل األفريقية الموحدة سوقال إنشاءمقارنة بالمناطق األخرى من العالم. إن  وغير فعاال األعلى تكلفة

 .ياموسوكرو مقررية لتسريع تنفيذ في األساس، آلية عمل ،هوالجوي 

يذ إلى التنفالدعوة و أتولى اإلشرافالهام، من المتوقع أن  الرئيسيهذا المشروع  مناصروبصفتي  .3

لنقل لموحدة لااألفريقية سوق لل ينالكاملتشغيل الونشاء اإلالمحددة التي ستؤدي إلى  للتدابيرالفعال 

 :التدابير . وتشمل هذهالجوي

 دعوة جميع الدول األعضاء لالنضمام إلى السوق؛ (1

 ؛الخدمات الجوية بين الدول اتاتفاق مواءمة (2

 ؛والمجموعات االقتصادية اإلقليميةبناء قدرات الدول األعضاء  (3

 (؛اللجنة األفريقية للطيران المدنيالوكالة المنفذة ) قدرات تعزيز (4

 ؛المواردتعبئة  (5

 .اإلقليميين المناصرينتعيين  (6

التي  يسيةالرئالتنفيذ  مشاكل فضال عنتسليط الضوء على اإلنجازات الرئيسية في هذا التقرير أود  .4

وغيرها  المفوضيةلنقل الجوي بالتعاون مع ل الموحدة ةفريقياألسوق الها في العمل على تفعيل ناواجه

 :وفيما يلي بيان بالحالة. 2018صناعة الطيران منذ يناير في  أصحاب المصلحةمن 

 الدعوةأنشطة 

 نثالث وعشري من قبللنقل الجوي ل ة الموحدةفريقيسوق األال، تم إنشاء 2018كما تذكرون، في يناير  .5

ن، يبنهي: ، على االلتزام الرسمي دولة عضو (28وعشرون ) ثمانوقعت ، . حالياودولة عض (23)

، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الرأس األخضربوركينا فاسو، بوتسوانا، 

ا، مالي، ، ليبيري، ليسوتو، غانا، غينيا، كينياامبياجابون، الج، إثيوبيا، ، مصر، كوت ديفوار، تشاد

 .ويمبابيز، وجتوموزمبيق، النيجر، نيجيريا، رواندا، سيراليون، جنوب أفريقيا، إيسواتيني، 

. يلنقل الجول ة الموحدةفريقيسوق األاللم تنضم بعد إلى  ا( دولة عضو27وعشرين ) اهذا يعني أن سبع .6

، ليبيا ،إريتريا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،جزر القمر ،بوروندي ،والجأن، الجزائر: يه

الجمهورية العربية الصحراوية  ،ناميبيا ،المغرب ،موريشيوس ،موريتانيا ،مالوي ،مدغشقر

 ،زانياتن ،السودان ،جنوب السودان ،الصومال ،سيشل ،السنغال ،ساو تومي وبرينسيب ،الديمقراطية

 .زامبيا ،أوغندا ،تونس
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لنقل ل ةة الموحدفريقيسوق األالوالعشرين الموجودة حاليا في  ةأود أن أثني على الدول األعضاء الثماني .7

الدول األعضاء بشكل فردي  ي أشركذال المفوضية لرئيس يأعرب عن تقدير. كما أود أن الجوي

أعتزم زيادة تفاعالتي مع الدول األعضاء المتبقية من وإنني . سوقالحتمية االنضمام إلى  فيوجماعي 

في الوصول  2019 في. يتمثل الهدف بسهولة من اتخاذ قرار االنضمام إلى السوق اأجل ضمان تمكنه

 إلى( 55) جميع الدول الخمس والخمسين انضمامدولة عضو على األقل وضمان  (40) أربعين إلى

خطة العمل الثانية ذات األولوية ، وهو التاريخ المحدد العتماد برنامج 2021السوق بحلول يونيو 

جتماعيا افائدة أكبر اقتصاديا وب ةالسوق الموحد تعود. وسلبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

 .عن الركبأي بلد  أن يتخلف ينبغيجميع الدول األعضاء. ال  بإشراكلقارة على اوسياسيا 

 مواءمة اتفاقات الخدمات الجوية

لنقل ل ة الموحدةفريقيسوق األالالفرصة لعدد من الدول األعضاء في فيهما تم تنظيم حدثين أتيحت  .8

لنقل الجوي. ل اهإزالة الحواجز التي تعترض أسواقبغية لخدمات الجوية ل الثنائية اتتفاقااللتنسيق  الجوي

 :يتمثل الحدثان فيما يلي

منعقد في ال لنقل الجويل ة الموحدةفريقيوق األبالسالوزاري المعني مل العفريق االجتماع الرابع ل (1

 ؛2018مايو  28إلى  25، من وج، تولومي

 10ن في نيروبي، كينيا، م الدولي المنعقد الخدمات الجوية للطيران المدنيبشأن لتفاوض ااجتماع  (2

 .2018ديسمبر  15إلى 

لخدمات لالثنائية تفاقات االجميع  لمواءمة التي تم اعتمادهاالتي  تنفيذالمذكرة  بلدا( 16ستة عشر ) وقع .9

الوة ياموسوكرو. ع لمقررضمان االمتثال ل لنقل الجويل ة الموحدةفريقيوق األالسالجوية بين أعضاء 

 مقررمع  تتماشىلخدمات الجوية لجديدة اتفاقات ثنائية ( دول أعضاء 10) عشرة، وقعت على ذلك

 ياموسوكرو.

 وبناء قدرات الوكالة المنفذةتعبئة الموارد 

 27األول في الطيران، مجال ( استشاريين مع أصحاب المصلحة في 2اجتماعين ) المفوضيةعقدت  .10

. في داكار، السنغال 2019يناير  29و  28 يوميوالثاني  ؛في أبيدجان، كوت ديفوار 2018مارس 

 جويلنقل الل ة الموحدةفريقيوق األللسولوية األعمل ذات الخطة  واستكمال بإعدادقامت االجتماعات 

 .2019 - 2018للفترة 

 جويلنقل الل ة الموحدةفريقيوق األالسمل الوزاري بشأن أيضا، خالل االجتماع الرابع لفريق الع .11

مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة بما  إجراءشخصيا  توليت ،مايوفي الذي عقد في لومي 

حاد النقل الجوي وات، والبنك األفريقي للتنمية، واللجنة األفريقية للطيران المدني، المفوضيةفي ذلك 

ران الطيومنظمة  ،البنك الدوليواالتحاد األوروبي، و، ورابطة شركات الطيران األفريقية، الدولي

 الياح يبلغوالمالي الذي  الفنيالدعم  لتقديمالمدني الدولي. قدم أصحاب المصلحة تعهدات محددة 

 لتنفيذ خطة العمل ذات األولوية. مليون دوالر أمريكي 5أكثر من 

 االستنتاج والتوصيات

بعد م تنض لمالبلدان التي ، وأدعو ول األعضاء التي انضمت إلى السوقالدب باإلشادةأود أن أختتم  .12

 إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

لوكالة ا اتالجهود المبذولة لتعزيز قدر والسيماالتقدم المحرز منذ إطالق السوق،  إزاء ارضبال أشعر .13

لوفاء ل للجنة األفريقية للطيران المدني(. لقد حان الوقت اللجنة األفريقية للطيران المدنيالمنفذة )

 .بمهامها لالضطالعملتزمون بدعم الوكالة المنفذة  إنني والمفوضيةبمسؤولياتها بفعالية. 

ول افي جد لنقل الجويل ة الموحدةفريقيوق األالسلتعزيز جهود الدعوة، أوصي بأن يتم إدراج و .14

 االقتصادية اإلقليمية. المجموعاتالجتماعات  ةالعادي عمالاأل
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ع ضمن المشاري لنقل الجويل ة الموحدةفريقيوق األالس، أود أن أوصي بأن يتم إدراج في األخيرو .15

 .لبنية التحتيةامناصرة ل الرئاسيةمبادرة الفي إطار  التي تجري حاليا
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 ألف. الخلفية

ي تدول وحكومات االتحاد األفريقي الذكرون، خالل القمة العادية الثالثين لمؤتمر رؤساء ستكما ت .16

لنقل الجوي ل ة الموحدةفريقياألسوق ال إنشاءتم ، 2018يناير  28في ، ، إثيوبياعقدت في أديس أبابا

 - المقررفريقي )التحاد األل 2063أجندة األولى في  الرئيسيةالمشاريع  كأحد

Assembly/AU/Dec.665 (XXX) بول كاغامي، رئيس فخامة  ي من قبلتعيينب شرفتموني(. لقد

 لقد انقضت سنة على ذلك.. الجويلنقل ل ة الموحدةفريقيسوق األلل امناصراالتحاد األفريقي، 

لنقل ل انوالحاجة إلى توحيد سوق لنقل الجويل ة الموحدةفريقيسوق األال فوائدمن المهم التأكيد على  .17

عة الطيران في صنا الوطنية لحدودل ةبراعالكبيرة لالستثمارات  الجوي الداخلي. سيحفز السوق فرصا

والسياحة، وخلق ماليين فرص العمل وزيادة االزدهار االقتصادي لمواطنينا، فضالً عن تسهيل 

ة فريقيوق األسالوفر ت. األشخاصاألفريقية وحرية تنقل القارية الناجح لمنطقة التجارة الحرة  التفعيل

 عضاء وزيادة الطرق والرحالتبين الدول األ التواصلفرصة كبيرة لتحسين  لنقل الجويل الموحدة

نا يمواطنل نبغيي ال تخفيض تكلفة السفر الجوي. إضافة إلى ،فريقياأالجوية بين مختلف العواصم في 

 فريقيا.أإلى قارات أخرى للعودة إلى  السفر

لنقل ل وحدةة المفريقيسوق األالمحددة إلنشاء  تدابيرن إلى اتخاذ وه القمة الثالثتالذي اعتمد المقرردعا  .18

الخدمات الجوية بين الدول،  ات، ومواءمة اتفاقلنضمام المزيد من الدوالخطوات البما في ذلك  الجوي

 لجويلنقل ال ة الموحدةفريقيسوق األال، وتعبئة الموارد من أجل تفعيل ناء قدرات الدول األعضاءوب

 اإلقليميين. المناصرينوتعيين 

اون مع بالتع المناصرها الرئيسية التي اتخذ التدابيريسلط هذا التقرير الضوء على بعض  ،لهذا .19

 2018قمة يناير انعقاد مفوضية االتحاد األفريقي وأصحاب المصلحة في صناعة الطيران منذ 

 .لنقل الجويل ة الموحدةفريقيسوق األالفي تفعيل  حرازهالذي تم إاألخيرة والتقدم 

 وحدةة المفريقيسوق األاللتوقيع على االلتزام الرسمي نحو إنشاء لمن الدول األعضاء  المزيددعوة باء. 

 لنقل الجويل

وا على دولة عض (23) ثالث وعشرون ، وقعتلنقل الجويل ة الموحدةفريقيسوق األالعند إطالق  .20

 دعوةو هالموكلة إلي  ةرئيسيال دواراأل، فإن أحد لسوقل مناصرا ي. وبصفتئهانشاإلااللتزام الرسمي 

 المزيد من الدول لالنضمام إلى السوق.

سوق العن التزامها الرسمي تجاه  ا( دولة عضو28وعشرون ) ثماني أعربت في الوقت الحالي، .21

كاميرون، ، الالرأس األخضر، بوركينا فاسو، بوتسوانا، هي: بنين، لنقل الجويل ة الموحدةفريقياأل

 ،غامبيا ،ابونالج ،ثيوبياإ ،ديفوار، تشاد، مصر، كوت جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو

جنوب  ،يونسيرال ،رواندا ،نيجيريا ،النيجر ،موزمبيق ،مالي ،ليبيريا ،ليسوتو ،كينيا ،غينيا ،غانا

 زيمبابوي. ،وجتو ،يسواتينيإ ،فريقياأ

أتوقع  ،تلقيتهاإلى المالحظات التي  اداعدد من البلدان واستنمع  تواصلتمنذ أن توليت هذا الدور،  .22

أو أكثر بحلول نهاية دولة  (40) أربعين االلتزام الرسمي إلى إلى ستنضمأن يصل عدد الدول التي 

 .وطنيال لتشريعل تهاااالنضمام من خالل آليدول بصدد البعض كما ان . 2019

ة فريقيسوق األاللم تنضم بعد إلى  ا( دولة عضو27وعشرون ) سبع هناك تحتى اآلن، ما زال .23

جمهورية الكونغو  ،جزر القمر ،بوروندي ،والجأن ،هي: الجزائر، لنقل الجويل الموحدة

ة موريشيوس، المغرب، ناميبيا، الجمهوري ،موريتانيا ،مالوي ،مدغشقر ،ليبيا ،إريتريا ،الديمقراطية

 ، جنوبل، الصومال، سيش، السنغالتومي وبرينسيب و، ساالعربية الصحراوية الديمقراطية

 ل الجويلنقل ة الموحدةفريقيسوق األالعتبر تزامبيا. ، تنزانيا، تونس، أوغندا، السودان، السودان

 .عن الركبأي بلد  أن يتخلفتكامل اتحادنا. لذلك، ال ينبغي  ألجندة بالغ األهميةأمرا 
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لى الدول األعضاء إ انضمام مناسبة لإلسراع بعمليةال التدابيرب أعكف على القيامفي هذا الصدد،  .24

وعشرون  يه ثمانتبالقرار الذي اتخذ أشيدأود أن قليميين. اإل المناصرينااللتزام الرسمي وتعيين 

. يبادول أخرى قر أن تنضم إليها ملأعلى ، على الفورلنقل الجوي ل هافتح أسواقفي السوق ب دولة

روع الهام تعزيز هذا المشل وقيادته تفانيهلأود أيضا أن أشيد بجهود رئيس مفوضية االتحاد األفريقي 

 التحاد األفريقي.ل 2063أجندة من 

 الخدمات الجوية بن الدول األعضاء في السوقجيم. مواءمة اتفاقات 

وقت  تنضم إلى السوق فيستفعيل السوق، من المهم أن تقوم جميع البلدان في السوق وتلك التي ل .25

ت جديدة اتفاقا امتثالالجوية و/ أو التأكد من  اتلخدملالثنائية ات قتفااالالحق، بإزالة أي قيود في 

فريق العمل الوزاري و اجتماع جياموسوكرو. وفي هذا الصدد، استضافت حكومة تو مقررحكام أل

ماع واحد حضر االجت. 2018مايو  28إلى  25من  لنقل الجويل ة الموحدةفريقيسوق األللالرابع 

 الرسمي. وقعوا على االلتزامحيث  ،وعشرون وزيرا

هدف إلى ت قد وافق على مذكرة تنفيذفريق العمل الوزاري أن أبلغكم بأن االجتماع الرابع ليسعدني  .26

 لنقل الجويل ة الموحدةفريقيسوق األالالجوية بين أعضاء  اتلخدملالثنائية تفاقات االتنسيق جميع 

 ،اناغ ،إثيوبيا ،كوت ديفوار ،الكونغو ،، جمهورية أفريقيا الوسطىالرأس االخضرهي: بنين، و)

طلب المذكرة من الدول األعضاء و(. كما تجتو ،سيراليون ،رواندا ،النيجر ،مالي ،ليبيريا ،غينيا

 ة قائمةثنائيعدم رفض أي شركة طيران أفريقية مؤهلة لتشغيل الخدمات بسبب عدم وجود اتفاقية 

 جوية.ال اتخدملل

مقرر  مع تتوافقلخدمات الجوية لثنائية جديدة وقعت عشر دول أعضاء اتفاقية  ،خالل هذا االجتماع .27

لخدمات لالثنائية  هااتمواءمة اتفاق حولمشاورات ثنائية  بلدا( 12)أجرى اثنا عشر وياموسوكرو. 

 ياموسوكرو. مقررالجوية  تهدف إلى إزالة جميع القيود التي ال تتفق مع 

بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي  وحكومة  للطيران المدنيللجنة األفريقية ا مؤخرانظمت  .28

الحادية عشرة الجتماع التفاوض بشأن الخدمات الجوية للطيران المدني  الطبعةجمهورية كينيا، 

 هااتصة لمزيد من الدول لمواءمة اتفاقفر ا المنبرهذ . أتاح2018 ديسمبر 15 - 10 من الدولي

يا امبغياموسوكرو، وهما  مقررلخدمات الجوية. كما وقع بلدان إضافيان مذكرة تنفيذ لالثنائية 

دث هذا الح افتتاح، على وموزمبيق. أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر أخي الرئيس أوهورو كينياتا

التي تحث  هرسالتوعلى  ،لنقل الجويل ة الموحدةفريقيسوق األال إزاءاللتزام كينيا تكريسا ، شخصيا

 سوق.الجميع البلدان األفريقية على االنضمام إلى 

ة فريقيسوق األللالوكالة المنفذة  اتوتعزيز قدر ،وتعبئة الموارد ،الطيران شركاتمع  المشاوراتدال. 

 (اللجنة األفريقي للطيران المدني)لنقل الجوي ل الموحدة

في  2018الطيران في مارس  شركاتمع  استشارياا فريقي اجتماعاد األعقدت مفوضية االتح .29

 دةة الموحفريقيسوق األللاالتفاق على خطة العمل ذات األولوية  ذلك االجتماع خاللأبيدجان. تم 

 الدول قبل. تركز خطة العمل على تنفيذ التدابير الفورية من 2019 - 2018للفترة  لنقل الجويل

 وطلبتعزيز التعاون مع شركات الطيران، ل، ، وتعبئة المواردلدعوةاحملة  وإعداد، الملتزمة

 للدول األعضاء لتمكينها من تحسين مستوى تنفيذ السالمة واألمن. الفنيةالمساعدة 

وهم: مفوضية  المجالمع مختلف أصحاب المصلحة في  استشارياا ، عقدت اجتماعوفي هذا الصدد .30

وكالة و ،شركات الطيران األفريقيةلطيران المدني، ورابطة للجنة األفريقية وال، االتحاد األفريقي

لتنمية، في لاألفريقي والبنك ، ، ومنظمة الطيران المدني الدوليالسالمة الجوية في أفريقيا ومدغشقر

لنقل ل ة الموحدةفريقيسوق األال تفعيللدعم  التزاماتفي ذلك االجتماع تلقيت . 2018مارس  28

 ةفريقياأل لجنةال اته سيوفر الموارد لتعزيز قدرإلى أنلتنمية لاألفريقي البنك إشارة مع ، الجوي

 نيةالفمنظمة الطيران المدني الدولي بوضع برنامج للمساعدة  تعهدت، في حين لطيران المدنيل
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سأعمل على متابعة  ،. لذلك%60عن  فيها الفعلي لسالمة واألمنامستوى  قليلمساعدة الدول التي 

 .هذه االلتزامات

في داكار، السنغال.  2019يناير  29و  29يومي تم استعراض حالة تنفيذ خطة العمل ذات األولوية  .31

بلغ يصل بم ياموسوكرو لمقررلتنمية قد أنشأ إطارا لتمويل الوكالة المنفذة لاألفريقي بنك البلغت أن أ  

ام البنك الدولي . كما قمليون دوالر أمريكي( 4.5مليون دوالر أمريكي )إلى أربعة ماليين ونصف 

 ،لنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقال تفعيلمليون دوالر أمريكي لدعم  1موارد بنحو بتعبئة 

 لدعم تعزيز سالمة الطيران بين الدول األعضاء. مشاريعاالتحاد األوروبي في تنفيذ  وشرع

 الوكالة المنفذة أيضا، التي هي لطيران المدنيلاألفريقية لجنة ال، لم يكن لدى 2018فبراير  في .32

ألفريقي اوالبنك مفوضية االتحاد  طلبت من لك،. لذأمين عام، ويلنقل الجل ة الموحدةفريقياألسوق لل

ت ممكن. في أقرب وقلطيران المدني للجنة األفريقية لل عملية انتخاب أمين عام جديد لتنمية تسهيل

طيران المدني لللجنة األفريقية لالتاسعة والعشرون  االستثنائيةوفي هذا الصدد، عينت الجلسة العامة 

 معنا اليوم. الذي يحضر تيفيرا ميكونن تيفيرا السيدهو ، اجديد اعام اأمين

لطيران ل األفريقيةالمكتب الجديد للجنة هيئة بما في ذلك أعضاء ، أهنئ األمين العام المعين حديثا وإذ .33

لوكالة ا تفعيلالمكتب على الشروع فورا في عملية هيئة ، فإنني أحث األمين العام الجديد والمدني

 ثلمامالمنافسة وحماية المستهلك  نظمالسوق، وتنفيذ  إلشراف على عمليةلياموسوكرو  لمقررالمنفذة 

 النص المؤسسي والتنظيمي تم نشرقد ه أن تم إبالغياالتحاد األفريقي الثالثين.  مؤتمرها اعتمد

لطيران لاألفريقية لجنة الياموسوكرو. يتعين على مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون مع  لمقرر

 التنظيمية. الصكوكضمان توعية الدول األعضاء بهذه  ،المدني

استعرضت ( 1) ،نوفمبر 23إلى  19النقل القارية من  اتورشة عمل حول سياس المفوضيةنظمت  .34

 عع بنود ملزمة للتفاوض بشأن اتفاقات الخدمات الجوية مالخارجية م اتالخطوط التوجيهية للسياس

 ومؤسساتها. النزاعاتبشأن آلية تسوية  مقترحا بحثت( 2و ) ؛الدول والمناطق غير األفريقية

لبنية التحتية اتتعلق بإلى خلق قيود  لنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقللالناجح  التفعيلسيؤدي  .35

معالجة الطلب المستقبلي على  ينبغيللطيران في العديد من المطارات وازدحام المجال الجوي. 

وفي هذا  .البنية التحتية للطيران في المرحلة التالية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

ن السيد رايال أودينغا م ليمعا، أود أن أهنئ تعيين رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ألخي، الصدد

 سوقال فعيلتنكون قادرين على ضمان ستطوير البنية التحتية في أفريقيا. معًا، ل اسامي كينيا، ممثال

 في جميع أنحاء قارتنا. الالزمة بالروابط اوتزويده لنقل الجويل األفريقية الموحدة

 هاء. االستنتاج

العمل فريق  أنشطة، أشعر بالرضا عن التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق 2018يناير منذ  .36

ن المزيد مدعوة )أ(  :بما في ذلك ،لنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقالالوزاري المعني بإنشاء 

 تجسيدلالتدابير العاجلة الالزمة  السوقاألعضاء في  تنفيذ البلدان؛ )ب( للسوقنضمام االإلى الدول 

 ؛ياموسوكرو واعتمادها لمقرر)ج( وضع الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية  ؛لتزامها الرسميا

تعاون بين المجموعات ـ( إنشاء مذكرة )ه مقرر ياموسوكرو؛تعبئة الموارد للوكالة المنفذة ل)د( 

لنقل ل الموحدة األفريقية سوقال تفعيلاالقتصادية اإلقليمية واللجنة األفريقية للطيران المدني بشأن 

ادئ )ز( وضع مب ؛تنفيذ أهداف أبوجا للسالمةل لدول األعضاءل الفنية)و( تعبئة المساعدة  ؛الجوي

لدان الخدمة الجوية مع الب اتاتفاق حولملزمة بشأن التفاوض  مع بنودالخارجية  اتتوجيهية للسياس

 والمناطق غير األفريقية.

نظام  كما أنه ،قارتنا تكاملأمراً بالغ األهمية لنجاح  لنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقال تفعيليعد  .37

لدول أدعو جميع ا ك،. لذاألفريقيةالقارية الناجح لمنطقة التجارة الحرة  للتفعيل هام لوجستيإمداد 

الرسمي  امهالتزا وكصككمال وتقديم ستال تهاخارجي وزراءبعد، إلى توجيه إلى السوق التي لم تنضم 
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ا توقيع مذكرة التنفيذ. وفي هذإلى  األطرافوالدول  ،سوقالنشاء إلمفوضية االتحاد األفريقي إلى 

 وزير خارجية بلدي.متابعة االلتزامات إلى  أسند مهمةالصدد، 

 سوقلادعوة جميع الدول األعضاء لالنضمام إلى تعزيز  كبير في أثرأودينغا  معاليتعيين ل سيكون .38

. سوقالمنذ إطالق  تعيين األمين العام الجديد تطورا هاما. كما يعد لنقل الجويل األفريقية الموحدة

دعم تفعيل للتنمية وشركاء التنمية اآلخرين، وال سيما االتحاد األوروبي لاألفريقي لبنك لنحن ممتنون 

ومنظمة  ،طيران األفريقيةواتحاد شركات ال ، والبنك الدولي،لنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقال

ى إلدعوة شركات الطيران األفريقية لدعم  الدولي النقل الجوي واتحادالطيران المدني الدولي، 

 .لنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقلا

 واو. توصيات

إلى عد بتنضم  لمالبلدان التي  وأدعوتم بتهنئة الدول األعضاء التي انضمت إلى السوق تأود أن أخ .39

 بذلك في أقرب وقت ممكن. القيام

 اتالجهود المبذولة لتعزيز قدر والسيماعن التقدم المحرز منذ إطالق السوق،  أشعر بالرضا   .40

 مدنيللجنة األفريقية للطيران ال(. لقد حان الوقت اللجنة األفريقية للطيران المدنيالوكالة المنفذة )

 .امهافي االضطالع بمهبدعم الوكالة المنفذة  كما ألتزم والمفوضيةللوفاء بمسؤولياتها بفعالية. 

لمشاركة في اجتماعات رؤساء دول وحكومات المجموعات اأيضا  أعتزم، لتعزيز جهود الدعوة .41

ول اي جدف لنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقال، أطلب إدراج تصادية اإلقليمية. وفي هذا الصدداالق

 االقتصادية اإلقليمية. المجموعاتالجتماعات  ةالعادي عمالاأل

من ض ها، فإنني أوصي بأن يتم إدراجلنقل الجويل األفريقية الموحدة سوقالوبالنظر إلى أهمية  .42

 .البنية التحتية الرئاسية لمناصرةمبادرة الفي إطار  الموجودة حاليا المشاريع
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