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 معلومات أساسية: ألف.

دت في قخالل االحتفال بالذكرى الخمسين إلنشاء منظمة الوحدة األفريقية/االتحاد األفريقي التي ع   .1

أقوى  زخم، أعربت قيادة االتحاد األفريقي عن رغبتها في إعطاء 2022أديس أبابا في إثيوبيا عام 

بة، خالل هذه المناستم، التنمية االنجتماعية واالقتصادية والتكامل في القارة. و نجندةوأكثر طموحا أل

بعض المشاريع الرئيسية استنادا إلى  اي أدرنجت فيهتاللالتحاد األفريقي،  2022 نجندةاألوضع 

إمكاناتها الكبيرة لتغيير ونجه أفريقيا بصورة نجوهرية في تلك الفترة. ومن بين هذه المشاريع إنشاء 

تنفيذ مقرر ياموسوكرو لعام  وضعو، [Ex.Cl/Dec.821 (XXV)]للنقل الجوي  واحد أفريقي سوق

 .لالتحاد األفريقي 2022 نجندةاأللنقل الجوي في إطار السوق األفريقية لبشأن تحرير  2111

يناير  22و  20يومي المنعقدة  يفريقاالتحاد األ لمؤتمرالدورة العادية الرابعة والعشرين خالل  .2

 أفريقي إنشاء سوق حولفي أديس أبابا، إثيوبيا، اعتمد رؤساء الدول والحكومات إعالنا  2022

، إلى إنشاء أخرى أمور من بين. يدعو، [Assembly/AU/Decl.1(XXIV)] حد للنقل الجوياو

اعتمد رؤساء الدول والحكومات  . ومنذ ذلك الحين، 2022بحلول  حد للنقل الجوياسوق أفريقي و

 2022للنقل الجوي بحلول  واحدالتزاما رسميا بتنفيذ مقرر ياموسوكرو نحو إنشاء سوق 

[Assembly /AUC/Commitment/XXIV)]  والمستعدة على راغبة الدول األعضاء ال عواوشج

 .قيام بذلكإعالن التزامها الرسمي بال

كوت ، الكونغو ،الرأس األخضر ،نيدولة عضوا في االتحاد هي بن (22) إحدى عشرة  أعلنت .3

بالتنفيذ  مبابوي التزامها الرسمييز، ونجنوب أفريقيا، رواندا، نيجيريا، كينيا، إثيوبيا، مصر، ديفوار

. وقد 2022بحلول للنقل الجوي  سوق أفريقي واحدإنشاء  بشأنالفوري والكامل لمقرر ياموسوكرو 

أنجل اإلشراف على اإلنجاز شكلت هذه الدول األعضاء في فريق عمل على المستوى الوزاري من ت

ي ف للدول التي تنوي االنضمام إليهاظل باب االنضمام إلى الفريق مفتوحا السريع لهدفها النهائي. و

 للنقل الجوي إلى اللجنة األفريقية للطيرانالسوق األفريقي الواحد تم إسناد مهمة إنشاء وقت الحق. و

 اموسوكرو.الوكالة المنفذة لمقرر يكانت أصال ، التي المدني

برئاسة مكتبه  هيئة ، حيث انتخب2022أبريل  22عقد فريق العمل الوزاري نجلسته األولى في  .4

للرئيس، ومصر نائبا ثانيا للرئيس، ورواندا مقررا. كما اعتمد  أفريقيا، والكونغو نائبا أوالا نجنوب 

تنفيذ أنشطة خارطة  ( متابعة التقدم المحرز في2فريق العمل مهامه الرئيسية على النحو التالي: )

إلى مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  لتونجيه( تقديم ا2الطريق، )

حملة الدعوة لحث بقية القيام ب( 2طة الطريق، و )اروالجهات الفاعلة األخرى التي تسهل تنفيذ خ

 .السوق الواحدالدول األعضاء على االنضمام إلى 

ل الوزاري خبراء قطاع النقل الجوي من البلدان المشتركة في االلتزام يدعم عمل فريق العم .5

الرسمي. كما أنشئت رسميا لجنة رصد للسفراء والممثلين الدائمين للدول األعضاء في االتحاد 

فوضية ماألفريقي لضمان الرصد والتيسير عن كثب للعملية والقيام بدور حلقة وصل فعالة بين ال

 ية.والدول األعضاء المعن

محددة النشطة ألووضع خارطة طريق ل قواعد إنجراءاته 2022اعتمد فريق العمل الوزاري منذ عام  .6

نجداول زمنية واضحة. ويقدم هذا التقرير مع  السوق الواحدنجاز وإ ومقرر ياموسوكر من أنجل تنفيذ

، [Assembly/AU/Decl.1(XXIV)]التقدم المحرز في تنفيذ اإلنجراءات الواردة في إعالن المؤتمر

خالل هذه الدورة )يناير  السوق الواحدطة طريق النشاط والتدابير المتخذة نحو إطالق اروخ

2028 .) 

 



EX.CL/1067 (XXXII) 

Page 2 

 :سوق النقل الجوي األفريقي الواحدصالح انجتماعات فريق العمل الوزاري والدعو  لباء. 

يوبيا ثإ، االتحاد األفريقي في أديس أباباثالثة انجتماعات عادية في مقر فريق العمل الوزاري عقد  .7

ا وانجتماع ا نجانبي ا لنقل والبنية لالفنية المتخصصة االنجتماع األول للجنة  بالتزامن مع ونجبتو ،في لومي ا

. وركزت هذه االنجتماعات على استعراض التقدم واألقاليمية والطاقة والسياحة عبر القاريةالتحتية 

حضرت انجتماعات فريق العمل فريق العمل. ولخاصة بأنشطة االمحرز في تنفيذ خارطة الطريق 

ى بناء عل المتخصصة والشركاء التاليةاالقتصادية اإلقليمية والمؤسسات  المجموعاتالوزاري 

جنة لاألفريقية، والطيران  شركات، ورابطة األفريقية للطيران المدني: اللجنة الدعوات المونجهة لها

، ومنظمة الطيران المدني الدولي، ، والبنك األفريقي للتنميةيقيااالقتصادية ألفراألمم المتحدة 

 ، واالتحاد األوروبي.التحاد الدولي للنقل الجويوا

 انفرادي أوو/شكل نجماعي المتخصصة ب اتوالمؤسس مفوضيةاضطلع فريق العمل الوزاري وال .8

لتشجيع المزيد من الدول األعضاء على األفريقية الموحدة للنقل الجوي سوق لبأنشطة الدعوة ل

 2022رسائل في فبراير المفوضية االشتراك في االلتزام الرسمي. وفي هذا الصدد، ونجه رئيس 

وااللتزام الرسمي بالتنفيذ الكامل  إلى نجميع رؤساء الدول والحكومات إلبالغهم بإعالن المؤتمر

، وحثهم على انضمام بلدانهم إلى لجويللنقل ا سوق أفريقي واحدلمقرر ياموسوكرو بشأن إنشاء 

ة لنقل والبنيلالسوق. كما حث الوزراء الذين حضروا االنجتماع األول للجنة الفنية المتخصصة 

بتونجو نجميع الدول األعضاء على  ،واألقاليمية والطاقة والسياحة في لومي عبر القاريةالتحتية 

 .السوق الواحداالنضمام إلى 

)أربعة  2111بير من البلدان التي وقعت على مقرر ياموسوكرو في عام على الرغم من العدد الك .9

دولة عضوا في االلتزام الرسمي؛  (22) نيوأربعون(، لم تشترك حتى اآلن سوى ثالث وعشر

، ياإثيوب، مصر، كوت ديفوار، الكونغو، الرأس األخضر، بوتسوانا، وسبوركينا فا، نيوهي: بن

نجنوب ، ونسيرالي، رواندا، نيجيريا، النيجر، موزمبيق، مالي، ليبيريا، كينيا، غينيا، غانا، ابونالج

 مبابوي.يزو ند، تونجوسوازيال، أفريقيا

 

 األفريقي الواحد لنقل الجوياالتدابير األساسية لتشغيل سوق نجيم. 

بير كل دولة بالتدامفوضية نته الدول المعنية، أبلغت الالوفاء بااللتزام الرسمي الذي أعلمن أنجل  .11

ن تبلغ كل ألنقل الجوي. ومن بين هذه التدابير، السوق الواحد لة التي يتعين تنفيذها لتفعيل المحدد

مية أو في قناة أخرى معترف بها، دولة  الدول األخرى رسميا وأن تنشر إخطارا في الجريدة الرس

لوقت ي. وفي اياموسوكرو بمونجب أحكام إعالن االلتزام الرسم مقرربالتنفيذ الفوري ل عن التزامها

 الذي تنضم فيه المزيد من الدول، ال تزال العملية مستمرة.

وعلى نفس المنوال، يتعين على الدول إلغاء أي أحكام في اتفاق الخدمات الجوية الثنائية بشأن  .11

الخدمات الجوية بين الدول األفريقية التي تتعارض مع أحكام مقرر ياموسوكرو. ومع دخول السوق 

 عمل السوق فيما بين البلدان األفريقية دون الحانجةتأن  القطاعتوقع الدول األعضاء وحيز التنفيذ، ت

لالتحاد  2022 نجندةاألتحقيق أهداف ول .إلى اتفاقات ثنائية للخدمات الجوية بين الدول األعضاء

فيما ية منطقة التجارة الحرة القاروالتعجيل بإنشاء تعزيز التجارة األفريقية البينية  نحواألفريقي 

، يتم تشجيع الدول األعضاء على المضي إلى أبعد من أحكام الوصول النقل الجويصناعة يتعلق ب

إلى السوق الخاصة بمقرر ياموسوكرو بغية التعجيل ببلوغ أهداف سوق النقل الجوي األفريقي 

 الواحد.
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و هللنقل الجوي السوق األفريقي الواحد طيران في من شركات ال ةشركتعمل لكي الشرط الوحيد  .12

أن تستوفي معايير أهلية الطيران المنصوص عليها في مقرر ياموسوكرو. وفي هذا الصدد، تحتاج 

الدول إلى مواءمة لوائحها المتعلقة بمنح التراخيص واإلذن لشركات الطيران من أنجل ضمان نفس 

 .رخص لهامستوى الرقابة على السالمة واألمن لشركات الطيران الم

  2022خارطة طريق لألنشطة استنادا إلى إعالن مؤتمر القمة لعام لعمل الوزاري أعد فريق ا .13

نشاطا. وفي عشية إطالق سوق النقل الجوي األفريقي الواحد، نالحظ  22رطة الطريق اوتتضمن خ

بعض هذه األنشطة، مثل التحقق من المبادئ التونجيهية للتفاوض بشأن اتفاق العمل يجري في أن 

مع البلدان الثالثة. وباإلضافة إلى ذلك، ومع انضمام دول نجديدة، يتعين على هذه  الخدمات الجوية

الدول أن تبدأ عملية تنفيذ التدابير الفورية. ومن ثم، فمن المسلم به أن تنفيذ بعض األنشطة على 

طة طريق النشاط يجب أن يستمر بعد إطالق السوق. وقد أشير إلى إطالق السوق على أنها خار

 .سوق النقل الجوي األفريقي الواحداية هامة لتشغيل مجرد بد

 

 تعزيز الوكالة المنفذ  والتعاون القاري في القطاع الفرعي للنقل الجويدال. 

فريقي، ألعلی توصية مفوضية االتحاد ا : بناءا النصوص التنظيمية والمؤسسية لمقرر ياموسوكرو .14

 في االنجتماع األولياموسوكرو  مقررل التنظيمية والمؤسسية لنصوص مجددا اوزراء القطاع  بحث

لذي عقد ا واألقاليمية والطاقة والسياحة عبر القاريةلنقل والبنية التحتية لالفنية  المتخصصة للجنة 

 اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية  اعتمدتهاتونجو و ،في لومي 2022في مارس 

لوائح حماية  (2)، لوائح المنافسة (2). والنصوص المحددة هي: 2022 في انجتماعها في نوفمبر

 مرمؤتم هذه النصوص إلى يقدم ت. وتللوكالة المنفذ  واإلنفاذ مصالحيات التنظي (2)و  المستهلك

آلية أن بشالمتبقي ويجري استكمال النص ها خالل دورتها العادية الحالية. راقراالتحاد األفريقي إل

 .الئمةنجراءات االتحاد األفريقي الممن خالل إ، منازعاتتسوية ال

لطات س: لمقرر ياموسوكروبمونجب النص المؤسسي  بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة المنفذة .15

العمل الوزاري على مهام هيئة رصد قرار فريق  وافق :للوكالة المنفذ  التنظيم والتطبيق

دا إلى التنقيح استنا يتم تبرير. ومقرر الذي سوف يتم تنقيحهمن ال 2ياموسوكرو المحددة في المرفق 

. وكان الهدف من التنقيح هو ضمان تكليف هيئة لمقرر ياموسوكروالوظائف الحالية للوكالة المنفذة 

تجنب تم يالرصد بمهام الرقابة واالستشارات في حين تحتفظ الوكالة المنفذة بأي وظيفة تشغيلية، و

بوضوح. وقد أنجرى أعضاء هيئة  د دور أمانة هيئة الرصديوليات، وتحداالزدوانجية في المسؤ

لمتخصصة الفنية االمهام المنقحة إلى اللجنة  م تقديمتوهذا التنقيح  لمقرر ياموسوكروالرصد التابعة 

مارس في  ، تونجوفي لومي بشأن النقل والبنية التحتية العابر للقارة واألقاليمية والطاقة والسياحة

الدورة التاسعة واعتمدت عتمدت لجنة لومي المهام الجديدة المقترحة لهيئة الرصد . وا2022

 .2022في يوليو  هذا المقررقمة االتحاد االفريقي لوالعشرين 

 رولمقرر ياموسوكيعتمد نجاح التنفيذ الكامل : تعبئة الموارد البشرية والمالية للوكالة المنفذ  .16

التي تم  للوكالة المنفذة ينالفعال الجوي على التشغيل واألداء للنقل السوق األفريقي الواحدوإنشاء 

فريقية اللجنة األ. أعدت واإلشراف على السوق األفريقية المحررة للنقل الجويدارة اإلتكليفها بدور 

 هاوقدمت 2028-2022بوصفها الوكالة المنفذة خطة عملها التفصيلية وميزانيتها للفترة للنقل الجوي 

الالزمة  بالموارداألفريقية للطيران المدني د اللجنة يالتحاد األفريقي. ومن المهم تزوإلى مفوضية ا

وكرو. لمقرر ياموس المنفذةحتى تتمكن من االضطالع بأنشطتها على النحو المالئم بوصفها الوكالة 

شرعت مفوضية االتحاد  ،,[EX.CL/871 (XXVI)]على طلب مقرر المجلس التنفيذي  وبناءا 
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في اتخاذ إنجراءات تعبئة األموال للوكالة المنفذة من شريك االتحاد األفريقي، مجموعة  األفريقي

 البنك األفريقي للتنمية.

 االقتصادية اإلقليمية، بوصفهاقامت المجموعات  :التعاون القاري في القطاع الفرعي للنقل الجوي .17

ى كرو. وفي هذا الصدد، أوصفي تنفيذ مقرر ياموسو بدور مهم، لتكامل أفريقيااللبنات األساسية 

لة المنفذة بوصفها الوكااألفريقية للنقل الجوي فريق العمل الوزاري بإبرام مذكرة تعاون بين اللجنة 

والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، من أنجل تيسير اإلدارة والتنظيم وبناء القدرات في مجال تنفيذ 

القارة. وقد أنجرى الطرفان  الجوي عبرللنقل  السوق األفريقي الواحدو مقرر ياموسوكرو

 .من قبلهمالتوقيع لاآلن  اتعاون نجاهزالمشروع مذكرة  ، وأصبحمشاوراتال

والدول األعضاء على تعاونها مع  المفوضيةحافظت  :التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي .18

اد األفريقي ومنظمة منظمة الطيران المدني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، اعتمدت مفوضية االتح

ي فالطيران المدني الدولي خطة عمل مشتركة دينامية لتنفيذ مذكرة التعاون التي أبرمها الطرفان 

. 2022( واعتمدت في فبراير 2021-2022. وقد صيغت خطة العمل الحالية )2020سبتمبر  22

مية وأمنه والتن وينصب تركيزه على ضمان النجاح في تحقيق األهداف المتعلقة بسالمة الطيران

ومبادرة منظمة الطيران لالتحاد األفريقي،  2022 أنجندةاالقتصادية على النحو المبين في البيئية و

إن اللجنة األفريقية للطيران المدني بصفتها الركب.  وراءأي بلد بشأن عدم ترك المدني الدولي 

شتركة فيذ مذكرة التعاون المتنتشترك في  طيرانالمتخصصة لالتحاد األفريقي في مجال الالوكالة 

 المتطورة. هاوخطة عمل بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الطيران المدني الدولي

بالتعاون مع اللجنة األفريقية للطيران المدني واالتحاد رابطة شركات الطيران األفريقية نظمت  .19

وتناول المنتدى أيضا  .2022نوفمبر  21الدولي للنقل الجوي منتدى لالحتفال بيوم ياموسوكرو في 

التحديات التي توانجه الصناعة حاليا والتحديات المحتملة في السنوات الخمس المقبلة. وتوصلت 

الصناعة إلى توافق في اآلراء بشأن الحانجة إلى معالجة ارتفاع تكلفة النقل الجوي في أفريقيا وعدم 

 منظمة الطيران المدنيمتثل لسياسة اتساق ضرائب ورسوم الطيران، في معظم الحاالت التي ال ت

الدول األعضاء األفريقية توعية بشأن رسوم الطيران. وأوصى المنتدى بضرورة  الدولي

 نجعل النقل الجوي في متناول الجميع. بالفوائد التي ت جنى منوحكوماتها 

ل لتموينيجيريا  ،منتدى رفيع المستوى في أبونجا 2022نوفمبر  عالوة على ذلك، نظم الطرفان في .21

تقدم  يةطارإفي إعالن وخطة عمل نتائج المنتدى تمثلت للطيران في أفريقيا. وتطوير البنية التحتية 

. والهدف من ذلك هو وضع خطة رئيسية لتطوير بحثهاإلى أنجهزة االتحاد األفريقي ذات الصلة ل

لبنية التحتية طوير اج تللطيران اإلقليمي والقاري والخدمات في أفريقيا من خالل برنام البنية التحتية

ن المنتدى تدابير لضمان التمويل المستدام المنبثقة عفي أفريقيا. وتتضمن خطة العمل اإلطارية 

واإلدارة المالئمة للقطاع الفرعي للنقل الجوي وتوصيات بشأن تهيئة الظروف المالئمة النجتذاب 

 .االستثمارات الوطنية واألنجنبية في القطاع الفرعي للنقل الجوي

قع ، مع توطيرانإلى تحفيز نمو يمكن التنبؤ به في أحجام حركة ال السوق الواحدسيؤدي إنشاء  .21

في السنوات العشر القادمة. وسيشكل ذلك تحديا كبيرا فيما يتعلق بقدرات  الرحالتمضاعفة عدد 

عام  مطارا رئيسيا بحلول 21حوالي  تشبعالبنية التحتية للمطارات والمجال الجوي، ومن المتوقع 

هناك حانجة إلى ف، عليه. وال يزال لدى القارة مجال مجزأ مع معدات أرضية متقادمة. و2020

 بما يرانتحتية نجيدة للط بنية وتحديث تطوير في والبعيدالمتوسط  األمدينعلى  ضخمةاستثمارات 

 بحانجة نفنح وسلسا، وآمنا فعاال مجاال القارة ولمنح المتوقع، الطيران حركة نمو مستوى مع يتناسب

 لجويةا الحركة إلدارة البيني التشغيل ضمان خالل من المجزأ األفريقي المجال الجوي تنسيق إلى

االتصاالت والمراقبة وتدريب الجيل القادم من الخبراء لتنفيذ وإدارة هذه النظم. وفي هذا  ونظم

وق السو فريقيمجموعة تنمية الجنوب األو شرق أفريقياالصدد، شرعت المجموعة االقتصادية ل
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في تنفيذ مشاريع لتوحيد المجال الجوي العلوي لكل منها، على المشتركة للشرق والجنوب األفريقي 

في فغرار المساحة المخصصة لكتلة الوكالة المعنية بسالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر. 

اركة أيضا للمشاألوان حان  ،للنقل الجويالسوق األفريقي الواحد إنشاء على  فيه نعملالوقت الذي 

 سلس. و واحدأفريقي  مجال نجويفي إنشاء 

منظمة الطيران المدني ضمان امتثال الدول األعضاء لمعايير إن  :التعاون مع االتحاد األوروبي .22

لسوق اللتنفيذ الكامل لمقرر ياموسوكرو وتشغيل بالغ األهمية في مجال السالمة واألمن أمر الدولي 

تعاونت مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة قد  . وفي هذا الصدد،للنقل الجوياألفريقي الواحد 

األفريقية للطيران المدني مع االتحاد األوروبي بشأن عدة برامج لبناء القدرات في مجال السالمة 

القواعد  ذنفيفي ت يقيةالبرامج إلی مساعدة الدول األفرهذه  وتهدفالجوية واألمن المدني. 

 ةتركالمش لالستراتيجيةفي إطار البرنامج اإلطاري منظمة الطيران الدولي ل والتوصيات الدولية

 فنيةة قديم مساعدمن خالل ت مفوضيةاالتحاد األوروبي. كما ساعد االتحاد األوروبي الأفريقيا وبين 

 معارة في ميدان النقل الجوي.

 

سية والصكوك الدولية الرئي األفريقية للطيران المدنيللجنة النظام األساسي التصديق على هاء. 

 األخرى

باب  تحف   نتريالة موواتفاقي النظام األساسي للجنة األفريقية للطيران المدنيالتصديق على  .23

االتحاد األفريقي. ولألسف، لم مفوضية  لدى 2001الجديد لعام  الظام األساسيلى التصديق ع

دولة عضوا  22 يشترط تصديقوسوى تسع دول أعضاء. حتى اآلن  نظام األساسيدق على التص

. ونالحظ أيضا بطء وتيرة التصديق على عدة اتفاقيات أخرى أساسية لنجاح دخل حيز التنفيذلي عليه

 قلةاتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المتن، مثل )أ( السوق األفريقي الواحد للنقل الجويتشغيل 

ة اتفاقي رسميا،) 2111( و ) ب( اتفاقية مونتريال لعام 2002اقية كيب تاون )المعروفة أيضا باتف

 طويرلت نجوهريةالصكوك، من بين أمور أخرى،  الدولي(. وهذه الجوي توحيد قواعد معينة للنقل

. ويالسوق األفريقي الواحد للنقل الج صناعة الطيران في أفريقيا بصفة عامة وللنجاح في تشغيل

 دول األعضاء على اتخاذ إنجراءات عانجلة للتصديق عليها.حث ال، ت  عليهو

 

 لسوق النقل الجوي األفريقي الواحد ضمان التشغيل السلس واو. 

المبادئ التونجيهية الملزمة للتفاوض بشأن اتفاقات الخدمات الجوية بين الدول األفريقية  .24

أعدت مفوضية االتحاد األفريقي مبادئ تونجيهية للتفاوض بشأن اتفاق الخدمات  :واألطراف الثالثة

الجوية بين الدول األفريقية واألطراف الثالثة. وستتضمن الخطوة التالية تقديم مشروع المبادئ 

عليه ثم إلى األنجهزة المختصة في االتحاد  التصديقالتونجيهية إلى خبراء القطاع الفرعي من أنجل 

 عتماده.األفريقي ال

، وإزالة الحوانجز، وتحسين سالمة وأمن عمليات النقل تنقليعات المنسقة، وتعزيز حرية الالتشر .25

، نفذ عدد من 2022في عام  السوق األفريقي الواحد للنقل الجويإنشاء عن عالن اإل منذ الجوي:

ن يي: بن، وهبالنسبة لألفريقيينتأشيرة الالدول األعضاء سياسات إلزالة القيود المفروضة على 

وغانا ورواندا وكينيا مؤخرا. وتعمل إدارة الشؤون السياسية التابعة لمفوضية االتحاد األفريقي مع 

مختلف أصحاب المصلحة على وضع بروتوكول لحرية تنقل األشخاص والبضائع في أفريقيا. 

، لجويالسوق األفريقي الواحد للنقل النجاح بأهمية قصوى مشروع البروتوكول هذا يكتسي و

 وصناعة السياحة، وتشغيل منطقة التجارة الحرة القارية.



EX.CL/1067 (XXXII) 

Page 6 

تشجيع إنشاء رقابة إقليمية للسالمة واألمن، وتعزيز البحث واإلنقاذ، فضال عن منظمات التحقيق  .26

أوصى المنتدى العالمي المعني بالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة، والمؤتمر  :في الحوادث

، باإلسراع 2022مارس  22إلى  22ند في الفترة من لويني، سوازيالالوزاري الذي عقد في إيزو

بإنشاء وتعزيز المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية التي يمكنها أن تدعم بفعالية اإلشراف 

التنظيمي على سالمة وأمن الطيران. واعتمد الوزراء إعالنا وزاريا يرمي إلى دعم وتعزيز 

 .أنفي هذا الش بما في ذلك خطة عمل ،أفريقياإقليم معلومات طيران ية في غاثة اإلقليممنظمات اإل

ذي نظمته ال، وخدمات البحث واإلنقاذ في أفريقياتحسين  حولالمؤتمر الرفيع المستوى استعراض  .27

تحت إشراف مفوضية االتحاد األفريقي وبالتعاون مع منظمة اللجنة األفريقية للطيران المدني 

، حالة تنفيذ خدمات 2022أبريل  22إلى  20، في الفترة من تونجوفي لومي، لي الدوالطيران المدني 

 البحث واإلنقاذ في أفريقيا

 

وفي هذا الصدد، اعتمد الوزراء إعالن لومي وخطة عملها لتحسين تقديم خدمات البحث واإلنقاذ في  .28

البحث واإلنقاذ لمساعدة الدول أفريقيا. وط لب من اللجنة األفريقية للطيران المدني وضع مشروع لدعم 

األفريقية على تنفيذ خدمات فعالة في مجال البحث واإلنقاذ وإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف بشأن 

تم تحديد المجموعات االقتصادية اإلقليمية باعتبارها أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين و البحث واإلنقاذ.

المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة واألمن فضال عن المنظمات أدوار حاسمة الستدامة وتعزيز  لهم

 اإلقليمية للتحقيق في الحوادث وإنجراء عمليات إقليمية في مجال البحث واإلنقاذ.

وأهدافه في  هكما وضع الوزراء المسؤولون عن الطيران إعالن ويندهوك بشأن أمن الطيران وتيسير .29

ومي في ل اللجنة الفنية المتخصصةعلى اإلعالن أيضا من قبل في ناميبيا. وتمت الموافقة  2022عام 

 .2022واعتمدته قمة االتحاد األفريقي في يوليو 

السعي إلى إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية لقطاع الطيران المدني في أفريقيا على أساس  .31

عتبار أخذا في اال :المدني الدوليالمسعى المشترك بين اللجنة األفريقية للطيران المدني ومنظمة الطيران 

المجاالت الفنية ذات األولوية التي حددتها اللجنة األفريقية للطيران المدني والتي تحتاج إليها الدول األفريقية 

التنفيذ الفعال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي وممارساتها الموصى بها، أنشئ برنامج  فيللمساعدة 

 في إطار آلية صندوق تنمية الموارد البشرية. 2022 يونيويران المدني الدولي في مع منظمة الط انتداب

في مجال الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولي  انتداب المهنيين األفريقيين المختارينأتاح  .31

 في منظمة الطيران المدني الدوليتحسين مهاراتهم ومعارفهم من خالل المشاركة في برنامج عمل 

المجاالت الفنية. ولدى عودتهم إلى الخدمة المدنية الوطنية، سيسهم هؤالء المهنيون في تعزيز قدراتهم على 

 سره.بأ إلقليمالمهارات العامة في مجال إدارة الطيران المدني من أنجل التنمية االقتصادية المستدامة لدول ا

رية على تلقي التبرعات، وال سيما من يعتمد نجاح واستمرارية واستدامة صندوق تنمية الموارد البش .32

الدول األفريقية. وهذا هو السبب في حث الدول األفريقية والمنظمات الدولية والكيانات العامة والخاصة 

ي فتبرعات إلى صندوق تنمية الموارد البشرية واالشتراك الونجميع المانحين المهتمين اآلخرين على تقديم 

 الطيران المدني األفريقي.  تعزيز القدرات البشرية في قطاع

 الخالصةزاي. 

 اإلشادة بالبلدان الثالثة والعشرين التي أعلنت التزامها الرسمي بالتنفيذ الفوري لمقرر ينبغي .33

 .2022بحلول سوق أفريقي واحد للنقل الجوي إنشاء بشأن ياموسوكرو 

نة الفنية التي أعدتها اللج ولمقرر ياموسوكر والتنظيمية المؤسسيةقر النصوص يأن  ينبغي للمؤتمر .34

 2028 نايرقمة يخالل  واألقاليمية والطاقة والسياحةعبر القارية لنقل والبنية التحتية المتخصصة ل
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لجوي األفريقي سوق النقل ا والسيماالفعال للقطاع الفرعي للنقل الجوي في أفريقيا،  التشغيلسهيل لت

 الواحد.

بإحدى عشرة دولة مناصرة وعشية إطالق سوق النقل الجوي األفريقي الواحد، بدأ اإلعالن الرسمي  .35

ألعضاء ا الدول األخرى األثنان والثالثونأصبح لدينا اآلن ثالثة وعشرون عضوا. ونتوقع أن تنضم 

إلى السوق. ومن المهم أيضا أن تعلن الدول التي أعلنت التزامها الرسمي عن  األفريقي في االتحاد

لتدابير اب األفريقية للطيران المدنيلجنة البتنفيذ وإخطار مفوضية االتحاد األفريقي وااللتزام 

 الفورية.

بينما تنضم دول أعضاء نجديدة إلى السوق، يتعين عليها أيضا تأكيد التزامها الرسمي. لذلك يفضل  .36

ظر نبعد إطالق السوق، االستمرار في تنفيذ بعض األنشطة الخاصة بخارطة طريق األنشطة. وي

 إلى إطالق السوق كونه بداية سانحة لتفعيل سوق النقل الجوي األفريقي الواحد.

قيامها بمهامها وبتعبئة الموارد للوكالة المنفذة من أنجل تشغيلها  التعجيل لقطاعوا مفوضيةوينبغي لل .37

 .مالئمعلى نحو 

يرنجع ارتفاع تكاليف النقل الجوي في أفريقيا نجزئيا إلى فرض رسوم وضرائب غير عقالنية على  .38

 د للنقلالسوق األفريقي الواحالصناعة. وقد تؤثر هذه التكلفة العالية على الفوائد المتوقعة من إنشاء 

، بإنجراء مدنيان الاألفريقية للطيرأن تقوم، بالتعاون مع اللجنة  مفوضية. ولذلك، يتعين على الالجوي

ضمن تمزيد من التحقيقات لتحديد أسباب هذه التكلفة العالية واقتراح مبادئ تونجيهية للسياسة العامة ل

 أسعار تذاكر الطيران في أفريقيا ميسورة التكلفة. نجعل 

للنقل الجوي، فإن السماء  سوق أفريقي واحدفي حين أن القطاع الفرعي يحرز تقدما في إنشاء  .39

مستويات مختلفة من الهياكل األساسية للمالحة. وبينما تتحرك القارة على ة للطيران مجزأة األفريقي

تنسيق السماء األفريقية من أنجل تحقيق  نحو، يجب أن تونجه الجهود المتجددة موحدةنحو سوق 

 .2022بحلول عام  حقيقية موحدةسماء 

 

 التوصيات:حاء. 

 :للبحث واالعتماداالتحاد  مؤتمرإلى قدم التوصيات التالية ت   .41

ين الدول األعضاء الثالثة والعشر سوق النقل الدولي األفريقي الواحد فيما بين نشاءينبغي إ (2

، واركوت ديف، نجمهورية الكونغو، الرأس األخضر، بوتسوانا، وسبوركينا فا، نيالتالية: بن

لنيجر، ليبيريا، مالي، موزمبيق، انيا، كي، كوناكري ينياا، غغيني، غانا، ابونالجإثيوبيا ، مصر

 مبابوي.يزو تونجوند، نيجيريا، رواندا، سيراليون، نجنوب أفريقيا، سوازيال

السوق مفتوحا أمام الدول األعضاء األخرى. وفي هذا الصدد، باب االنضمام إلى ال يزال  (2

أن تقوم، بالتعاون مع شركائها في مجال الطيران، بالشروع في حملة المفوضية  منطلب ي  

الشوق األفريقية الموحدة للنقل إعالمية في نجميع أنحاء القارة بشأن الفوائد الكاملة إلنشاء 

 المزيد من الدول إليها. إلى انضمام ومواصلة الدعوة الجارية  الجوي

احد السوق األفريقي الوخارطة طريق دة في الوارأن تعجل بإنجاز األنشطة للمفوضية ينبغي  (2

على ونجه  ،ينبغي أن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي والوكالة المنفذة. وللنقل الجوي

اسة ، ووثيقة السيالمؤسسيةبنصوص ياموسوكرو التنظيمية والتوعية  الخصوص، بضمان

قليمية، بشأن اإل موعاتء قدرات الدول األعضاء والمجاألفريقية للطيران المدني، وبنا

 .وإضفاء الطابع المحلي عليهاتطبيقها 
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وغيره من شركاء التمويل إلى التعجيل بتعبئة الموارد من أنجل  البنك األفريقي للتنميةدعوة  (1

على النحو المالئم في اإلشراف على  بمهامهاتشغيل الوكالة المنفذة، لتمكينها من االضطالع 

 القائمة.السوق األفريقي الواحد للنقل 

ول بحل منظومة للمجال الجوي األفريقي الوحدنشاء إلأن تعمل على إطار من المفوضية  ط لب (2

 .2022عام 
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