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 مقدمة 
بها  المعمولمفوضية االتحاد األفريقي عمل اعتمد مؤتمر الوزراء األفريقيين المسؤولين عن النقل خطط  .3

 وهي، 7132 أبريلفي جمهورية غينيا االستوائية  ،في مالبو وذلكوسائط( ال) للنقلللقطاعات الفرعية  حاليا

عد ذلك بوقد تم النقل الجوي، النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والنقل البري. الطيران المدني/ :حول

 الوأنجالخطط السابقة التي اعتمدت في لواندا، لتحل محل  7131إلى  7132العمل للفترة من خطط  صياغة

 .7133في نوفمبر 

نية تحتية لب قارةال نطاق على هو تسهيل بناء شبكة النقل لالتحاد األفريقي من برنامج الهدف الرئيسي كان .7

ي ف يساهمسيهدف البرنامج أيضا إلى التأكد من أن قطاع النقل و. لكافة األحوال الجوية صالحة متكاملة

برنامج تطوير البنية في  هدفهذا الأدرج  ،ومن ناحية أخرى. لالتحاد األفريقي 7101أجندة  تطلعات تحقيق

رد المائية والموا والمعلومات تكنولوجيا االتصاالتو النقل والطاقة غطي قطاعاتالذي ي في أفريقيا التحتية

 .العابرة للحدود

 واير في اتخاذ التداب شرعت المفوضية من خالل إدارة البنية التحتية والطاقة ،تحقيق هذا الهدفي لإسعيا  .1

 التالية:الرئيسية المهام االضطالع ب

 والنظم؛مواءمة السياسات القطاعية والمعايير  .3

 الكبرى؛ ةتسهيل تطوير البنية التحتية في ممرات النقل اإلقليمي .7

 .وتطلعاتها 7101أنشطة اإلدارة مع أجندة مواءمة  .1

 القارة بتكامل اصةالخ رئيسيةمشاريع البنية التحتية الرصد وتيسير تنفيذ السياسات واالستراتيجيات و .2

 .7101ي أجندة فالواردة مشاريع الرائدة للنقل العلى  بصفة خاصةمع التركيز 

 .التنسيق ودور القيادة الكاملةمهمة تحاد األفريقي مفوضية اال وليتت ،كورةالمذفي عملية تنفيذ خطط العمل   .2

 صاديةالمجموعات االقت ،والتنسيق للنيباد وكالة التخطيط ،في هذا الصدد  تشمل العناصر الفاعلة األخرىو

الدعم الفني والمالي بما في ذلك  الشركاء يوفر كماالمؤسسات المتخصصة والدول األعضاء . ،اإلقليمية

لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا وسائر وكاالت األمم المتحدة األخرى، فضال  ، البنك األفريقي للتنمية

 .والبنك الدولي األلمانيةوكالة التعاون واالتحاد األوروبي،  وخاصةن وعن غيرها من الشركاء الرئيسي

يها دورا ف تلك األنشطة التي تلعب مفوضية االتحاد األفريقي لتنفيذالوضع الحالي  علىيركز هذا التقرير  .2

ي من يسلط الجزء السردو .عهااوضأقياديا وتلك التي تخضع لقيادة المؤسسات األخرى التي تم اإلبالغ عن 

ة االتحاد مفوضيلالبنية التحتية والطاقة  إدارة تضطلع بها التقرير الضوء على األنشطة الرئيسية التي

 .التحديدالوضع بالنسبة لكل نشاط علي وجه  خطط العمل المرفقة فييرد  كمااألفريقي 

 

 مواءمة سياسات النقل  -1
في اآلونة  هذا النمو تجاوزقد و .الماضية 21السنوات ال طوال بمعدل أسرع  ينمواقتصاد أفريقيا كان  .0

تحديات في تطوير البنية التحتية للنقل القارة آسيا من حيث النمو االقتصادي. ومع ذلك، تواجه  األخيرة

 لتحضرتتمثل في اتحديات جديدة  كذلكإلى جانب التحديات القائمة، يواجه النقل األفريقي و وخدمات النقل.

ذكية الللمناخ والممرات  الذكيةوتطوير المدن  مالئمة للمناخوبنية تحتية مرنة إقامة  السريع والحاجة إلى

أجندة ي محددة فالسياسات التمشيا مع وجديدة لتعزيز نظام نقل فعال في أفريقيا.  تواستخدام تكنولوجيا

  :على المدى الطويل رؤية النقل األهداف التالية األفريقي أن تحققاالتحاد يتوخى  ،7101

 لجميع وسائط النقل؛ اللوجستية تكاليفالخفض  (3)

 ؛قليميةوتوسيع نطاق االتصاالت اإلتحسين  (7)

 للسكان؛وأسباب الرزق تحمي السلع والحياة  التي اآلمنة والمضمونةتعزيز وسائل النقل  (1)

 والمجتمعات؛للبيئة  والمالئمة تعزيز البنية التحتية والخدمات المستدامة (2)
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 للمنافسة العادلة السماحمع  هاوتنفيذأنظمة فعالة  وضع، من خالل لهذا القطاع ةالعام دارةتحسين اإل (2)

 داخل وبين وسائط النقل؛

 تعزيز صناعة النقل التي تدعم خلق فرص العمل المستدامة؛  (0)

نمية للنقل من أجل تعزيز التاألساسية  إلى البنية التحتية ضمان وصول المجتمعات الريفية والنائية (1)

 ؛ هافي االجتماعية واالقتصادية

ق المناطفي ستخدام الطاقة الفعالية في اذات أنظمة المواصالت العامة المتكاملة  وفرة وإدارة تحسين (8)

 .الحضرية

صياغة ل إدارة البنية التحتية والطاقة في دراسات ،الفترة التي يغطيها التقريرخالل شرعت وفي هذا الصدد،  .1

ات من جملة اعتبار ،حققيأن  هذا السياسة إطاريتعين على و ألفريقية.اسياسة النقل ل ومتسق جديد إطار

خالل  دعم األعمال األفريقية منوتلبية الطلب على النقل في المستقبل، و؛ التكامل القاري واالقليمي ،أخرى

 طار. يتم تمويل هذا العمل في إيتكيف مع المناخ توفير نظام نقل آمن ومضمونو وسلسة سهلةلوجستية نظم 

النقل  "دعم تطوير قطاعحول  القدرات لبرنامج بناء العاشر األوروبيصندوق التنمية ل برنامج بناء القدرات

 طويروت النقل تالمواءمة سياس البنية التحتية والطاقة لمفوضية االتحاد األفريقيإدارة  المقدم إلىفي أفريقيا" 

نفيذ أنشطة تفي  البنية التحتية في أفريقيا للبدء تطويرل خطة العمل ذات األولوية قطاع خدمات النقل ودعم

الستعراض التقدم المحرز في المشروع. ( ورش عمل 1) ثالثة نظيمذا ته تم حتى يومنا قدوالذكية.  اتالممر

 واعتمادها.لبحثها ورقة السياسة النهائية إلى الدول األعضاء  وقت الحق تقديم في يتموف سو

 

 النقل الجوي/الطيران المدني -2

اندماج و شركات الطيران منخفضة التكلفة، عدد شهدت القارة زيادة فيخالل الفترة التي يغطيها التقرير،  .8

إفالس شركات الطيران و، لرحالت الطيران ومنح الحرية الخامسةالترابط تحسين وشركات طيران، 

استراتيجية بين  إقامة شراكاتو ،دخول شركات طيران جديدةو ،جديدة بدء عمليات شركاتو ،الصغيرة

الستثمار في مرافق المالحة او ،أو بناء أخرى جديدة وتوسيعها مطاراتوإصالح  ،األفريقيةالخطوط الجوية 

إلخ  موإعادة تدريبه في مجال الطيران هنيينالمتدريب و ،ليطاساألالستثمار في تجديد او الجوية والمعدات

  .أخرى األفريقية من جهةاألسواق في شركات الطيران األجنبية لانتشار متزايد و من جهة ...

منظمة الطيران ل 19ال المؤتمر العام ت اللجنة األفريقية للطيران المدني والدول األعضاء األفريقية فيشارك .9

وافق التاريخي )أ( الت -الطيران والبيئة  حولرئيسيتين نتيجتين  إلي توصل المؤتمر العامالمدني الدولي حيث 

لهامة اإلنجازات اب االعترافو )ب( الخاص بمشروع التدابير العالمية القائمة على السوق  قرار المؤتمرفي 

حد لالحكومية حول امنظمة الطيران المدني الدولي في مساعدة الدول على تطوير خطط العمل  هاالتي حققت

الطيران  منظمةالشأن إلى  عملها في هذا خططأفريقية دولة  77حتى اآلن  قدمتو. CO2من انبعاثات 

 المدني الدولي.

 

 )األفكاك( لطيران المدنيلالسياسة األفريقية  -أوال

تعمل وي، مجال النقل الج فيو .المدنيلطيران ل ة بالسياسة األفريقيةاألنشطة التالية ذات الصلب االضطالع تم .31

تتمثل واسة القارية. سيالتنفيذ لاللجنة األفريقية للطيران المدني " بالتعاون مع  ،حاليامفوضية االتحاد األفريقي 

 ة األفريقيةالسياسفي المشاكل الرئيسية التي تؤثر على النقل الجوي في أفريقيا على النحو المبين  إحدى

ية األفريقاللجنة  عملتلمعالجة هذه المشكلة، سعيا وسالمة الطيران. الرديء ل في السجل لطيران المدنيل

 ألهداف االمتثالب فيما يتعلق لدول األعضاء ورصد تصرفاتهاي الإتقديم تسهيالت علي للطيران المدني "

. 7131 بعد ذلك قمة االتحاد األفريقي في وأقرتها 7137اعتمدت في أبوجا في  التي أبوجا لسالمة الطيران

توصي كل من  ،ذلكوبناء  .7131في  صالحية بعضهابعض هذه األهداف بينما تنتهي  صالحيةقد انتهت و
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 تنتهي الحالية التي األهدافمراجعة  بضرورة“ المدنيللجنة األفريقية للطيران او"مفوضية االتحاد األفريقي 

 .للفترة المقبلة 7131في  صالحيتها

 لمدنياللجنة األفريقية للطيران ا تقوم ،لطيران المدنيلالسياسة األفريقية في إطار  لسالمة الطيران تنفيذا .33

من  يقياوأفر منطقة المحيط الهنديل إدارة نظام تفتيش تعاونيب مع منظمة الطيران المدني الدوليباالشتراك 

در كبير قب ألنها تتسموإعطاء األولوية للدول التي تم تحديدها على مع التركيز  الدول األفريقية مساعدةأجل 

 اثلةعمال ممأب السالمة بمراقبة المعنيةقليمية إلامنظمات التقوم على الصعيد اإلقليمي، . ومخاوف األمانمن 

 .على نحو فعال لطيران المدنيلالسياسة األفريقية  تنفيذللتأكد من 

ة العمل خطو مع االتحاد االفريقي في تنفيذ إعالن أبوجا اتحاد النقل الجوي الدولي كذلك ببذل الجهود يقوم .37

بمواصلة  ملتزم اتحاد النقل الجوي الدولييجدر بالذكر أن وسالمة الطيران في أفريقيا. حول واألهداف 

منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد و ،الدولي تحاد النقل الجويالتركيز على النهج التعاوني بين كل ّمن ا

ة على شهاد لحصولا فيومساعدة شركات الطيران األفريقية  لبناء المهاراتشركات الطيران األفريقية 

، 7130وليو في يو .لرقابة على سالمة الطيران التابع التحاد النقل الجوي الدوليالبرنامج التشغيلي لبرنامج 

 .للتعاون تفاهممذكرة وقعت مفوضية االتحاد األفريقي واتحاد النقل الجوي الدولي على 

 لسالمةاتحسنا كبيرا في مستويات  في الوقت الراهن تشهد القارة ،من خالل الجهود المشتركة بين المؤسسات .31

على دولة  (77وعشرون ) اثنتانحصلت ، وبصفة عامة تنفيذ أهداف أبوجا مشجعة.نتائج  بأن مما يوحي

حصلت  . بينما7130أبريل حتي  التحاد النقل الجوي الدوليالطيران سالمة للرقابة علي  التنفيذ الفعالدرجة 

الحالي المتوسط العالمي  من EI=30% على درجة وأفريقيا الهندي المحيط منطقةلدولة  (32أربعة عشر )

االتحاد األوروبي  سجلعلى  شركات الطيرانأو  نسبة الدولانخفضت  ،. ومن ناحية أخرى%07.81البالغ 

  .الطيران سالمةفي مجال 

 دنياللجنة األفريقية للطيران الم المشترك مع نظمت مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاون ،7130في أبريل عام  .32

قيا، في أفريه وزاري حول أمن الطيران وتسهيلالمؤتمر الجمهورية ناميبيا، و المدني الدوليومنظمة الطيران 

. هلالطيران وتسهيحول أمن وأهداف  افي ويندهوك، ناميبيا. وتضمنت نتائج االجتماع الوزاري إعالنوذلك 

 .منطقة المحيط الهندي المذكورة من قبل جميع الدول األعضاء في مجموعةاألهداف من المتوقع أن يتم تنفيذ و

 توصل إلىالب في أفريقيا هالشاملة لتنفيذ أمن الطيران وتسهيل اإلقليمية الخطةأمانة المؤتمر كذلك وأوصي 

سوف يتم عرض االعالن الوزاري و .مؤتمر الوزراءالصادرة عن  والمقرراتطرق تنفيذ التوصيات  تحديد

  ا.مالعتماده المتخصصةاللجنة الفنية علي  هالطيران وتسهيلأمن وأهداف 

 

 شراكة االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في مجال الطيران  -ثانيا

 ذيلااألقمار الصناعية للنقل الجوي في أفريقيا،  وخدماتالقطاع الفرعي  تم إطالق مشروع دعم تطبيقات .32

انتهت و 7137 في ،وتطبيقات خدمات األقمار الصناعية في أفريقيا( األمنو )السالمة عناصرمن ثالثة  تألفي

ي ف االتحاد األوروبي-أفريقيا شراكةل العاشر صندوق التمويل األوروبي، بتمويل من 7132في  صالحيته

بناء القدرات في الدول والمجموعات  هوالهدف الرئيسي من هذا المشروع  كانو. لبنية التحتيةمجال ا

اعية األقمار الصنخدمات عقد العنصر الخاص بتطبيقات وقد . المذكورة اإلقليمية في المجاالتاالقتصادية 

 ناعيةعلى األقمار الص نظام التعزيز القائم مجال في لبناء القدرات أفريقيا حتى اآلن ثالث جلسات عملفي 

هنيا م (21)أربعين تدريب من خالل المسؤوليات والشهادات و، الرخصإصدار  على تركزت هذه الجلساتو

مجموعات  (2أربعة ) منها أفريقية ( مؤسسة33وإحدى عشرة ) ةأفريقيدولة ( 31من ثالثة عشرة ) اأفريقي

ة وعشرين إيطاليا ثالثتريسترا بفي النظرية مركز الفيزياء  درب ،في إطار هذا المشروعو. قليميةإاقتصادية 

خدمات المالحة الفضائية ل المشتركلمشروع امكتب  في للعملتم تعيين عشرة منهم  ،7132أفريقيا في  هنيام

 .في داكار، السنغال أفريقياقليم إل

تركة بين أفريقيا المش االستراتيجيةالقائم بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في  الحالي لتعاوناتم تحديد  .30

وخارطة الطريق للشراكة االستراتيجية بين االتحاد األوروبي وأفريقيا التي اعتمدت خالل  واالتحاد األوروبي
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خارطة الطريق  تغطيو. 7132ابريل  في ،في بروكسلالمنعقدة أفريقيا واالتحاد األوروبي الرابعة بين قمة ال

عة لمشتركة على أربتنفيذ االستراتيجية اعملية ترتكز وافقت القمة على أن وقد . 7131-7132الفترة من 

 البنية ،ويغطي مجال التعاون االستثمار الخاص ،القضايا العالمية ،النمو المستدام والشامل وهيأهداف. 

ياموسوكرو  ررمق)أ( دعم تنفيذ في النقل الجوي:  تغطى الجوانب القطاعية الرئيسيةو قاري.التحتية والتكامل ال

يشمل ل األوروبي التكميلي الثابت نطاق النظامو )ب( تمديد  الجويحدة للنقل ااألفريقية الو سوقالوإنشاء 

 أفريقيا.في لمالحة باألقمار الصناعية ا وخدمات البنية التحتية

 

 لمشتركاالمشروع  مكتب دماجالنظام المالحي األوروبي التكميلي الثابت إ مشروعالتنفيذ القاري ليتطلب  .31

من أجل ضمان الملكية األفريقية في هياكل االتحاد األفريقي  أفريقياقليم إل الفضائية المالحة خدماتل

بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، و. الطويلالمتوسط وواستدامته على المدى  للمشروع

 مالحيمزايا النظام ال إلثبات والمنافعللتكاليف  مستقل تعتزم مفوضية االتحاد األفريقي إجراء تحليل

يم ورشة على المستوى العالمي وتنظاألخرى  القائمة النظم ألفريقيا على بالنسبةالثابت  التكميلياألوروبي 

  المشروع المقترح.بشأن  للقارةالقرار النهائي اتخاذ النتائج و علىللمصادقة عمل الطيران القارية 

 النظام المالحي األوروبيحول  ا المشروع المقترحذاالتحاد األفريقي ه تقدم مفوضية ،وبناء على ذلك 

  حول الخطوات التالية من قبل الوزراء والتوجيه للبحث التكميلي الثابت إلى اللجنة الفنية المتخصصة 

 اإلشارة إليه.  تتمكما  

 

 النقل الجوي في أفريقياأسواق  تحرير بشأنياموسوكرو  مقرر -ثالثا

نوات على مدى السو. جاريابشأن تحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا  ياموسوكرو مقرر تنفيذال يزال  .38

ية خطوط جواستحداث تقدما كبيرا يؤدي إلى مزيد من التواصل من خالل حقق التنفيذ األربع الماضية، 

 ةالثنائي الخدمات الجوية اتالعديد من البلدان اتفاقتكيف  في حينجديدة وزيادة الترددات على الطرق الحالية، 

أمام  قالعوائزال هناك بعض تومع ذلك ال  مقرر ياموسوكرو. ة معمتوافق اأفريقيا لجعلهداخل الجوي للنقل 

 .الحواجز غير المادية بما في ذلك، للمقررالتنفيذ الكامل 

في  طويل شوط إلى قطع متطلبات الحصول على التأشيرة والقيود اإلدارية األخرىؤدى تخفيف سوف ي .39

وصالت النقل الجوي بين الدول االفريقية وحجم الحركة الجوية والقدرة على تحمل تكاليف السفر تعزيز 

مراجعة األوضاع األمنية بالدول األعضاء  المشكلة وأوصى هذهبالمجلس التنفيذي اعترف وقد الجوي. 

 الدول لمواطني الوصول عند التأشيرات إصدارب تسمح التي اآلليات إقامةالداخلية والخارجية بهدف 

 ،األمام إلى منه كخطوةو. يوما 11 إلى تصل لمدة البالد في البقاء خيار مع األفريقي، االتحاد في األعضاء

 اإلقامة في والحق األشخاص، تنقل حرية حول قاري بروتوكول إقرار بمراجعة حاليا االفريقي التحادا يقوم

 المواطنين جميع وصول يضمن نظام وضع على فقط البروتوكول يركز سوفو. التأسيس في والحق

 .(اتتأشيرلا رسوم إلغاء/وصولال عند اتتأشيرال/اتتأشيرال إلغاء. )األفريقية البلدان جميع إلى األفريقيين

مع  شتراكالأكملت مفوضية االتحاد األفريقي با ،للنقل الجويحدة التسهيل إنشاء سوق أفريقية و كوسيلة .71

نقل الجوي قاعدة بيانات ال وبناءالنصوص التنظيمية صياغة  المعنيين اآلخرين ينالمصلحة األفريقيأصحاب 

آلية تسوية المنازعات وتنظيم حماية والمنافسة أنظمة هذه النصوص التنظيمية من تتكون واألفريقية. 

 هيوالجوي األفريقي بيانات والمؤشرات ذات الصلة للنقل الالمستهلك جنبا إلى جنب مع مواصفات قاعدة 

 .لمدني(للطيران ا )اللجنة األفريقيةو ياموسوكر مقررلالمنفذة الوكالة اآلن للنشر والتنفيذ من قبل  جاهزة

اد مؤتمر االتح أحاطوقد . اتمصدر قلق لصانعي السياس يشكل ياموسوكرومقرر في تنفيذ  كان البطء .73

إنشاء وأجاز تنفيذ مقرر ياموسوكرو  أمامخطيرة التحديات البهذه علما  7132يناير قمة خالل  األفريقي

السريع وغير  تحقيقبال اعضودولة  33من قبل  الرسمي وااللتزام الجويحدة للنقل االواألفريقية السوق 

المؤتمر . وعالوة على ذلك، وافق 7131بحلول  حدة للنقل الجويالفكرة إنشاء السوق األفريقية الوالمشروط 

 كرو.لمقرر ياموسوالتنظيمية والمؤسسية  الصكوكمن التنفيذي لالتحاد األفريقي  المجلس علي ما أجازه
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ثالث اس أس علىحدة للنقل الجوي اعلى تحقيق السوق األفريقية الو لإلشراففريق عمل وزاري تشكيل تم  .77

ادة حملة ، و )ج( قيالالزمة توجيهاتالتقديم ، )ب( التنفيذ)أ( متابعة التقدم المحرز في  :هي وظائف رئيسية

ة خارط الوزاري اعتمد فريق عملوقد  .حدةاعلى االنضمام إلى السوق الوبقية الدول األعضاء  لحثالدعوة 

للنقل  حدةااألفريقية الولسوق ا بلغت ذروتها في إطالق نشاطا( 38مع ثمانية عشر ) 7132الطريق في 

عقد فريق عمل و. 7131يونيو التحاد األفريقي في ادورة مؤتمر رؤساء دول وحكومات  خالل الجوي

 واتخذ القرار بالمضي قدما الطريقخارطة  تم تحديث حيث 7130أكتوبر 71 في اجتماعه الثانيوزاري ال

 .7131في يونيو  حدة للنقل الجوياالسوق األفريقية الونحو إطالق 

 ررمق هيئة رصدواجبات ومسؤوليات  ستعراضباتتمثل إحدى نتائج االجتماع الوزاري في التوصية  .71

للنقل  فريقيةواللجنة األاللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االتحاد األفريقي، تكليف تم فقد ياموسوكرو. 

واقتراح مهامها مقرر ياموسوكرو  من 7في الملحق ترد كما  بمهمة استعراض واجبات هيئة الرصد الجوي

 ياموسوكرو  لمقررالمنفذة  وكالةاالعتبار دور ال فيمع األخذ  ومسؤولياتها المنقحة

السياسات واألنظمة في مجال النقل  مواءمة المجموعات االقتصادية اإلقليمية بذل الجهود من أجلتواصل  .72

ي لتحرير النقل الجوي ف م االقتصادياأفريقيا النظوسط اعتمدت المجموعة االقتصادية لدول وقد الجوي. 

جماعة ي فلتحرير النقل الجوي  م االقتصادياالنظبصياغة  جماعة شرق أفريقيا قامتووسط أفريقيا إقليم 

 شرق أفريقيا.

 ،يالدول المخضرم، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني األفريقي للمواطنوأخيرا، تحت القيادة الحكيمة  .72

البلدان  من للمجلسأن العضوية الحالية  بالذكريجدر والمجلس.  في أخرىأفريقية بلدان  ةثالث انتخابتم 

–حديثا ة والبلدان المنتخب - جمهورية تنزانيا المتحدةو كينيا ،جنوب أفريقيا ،نيجيريا ،مصر األفريقية هي:

 .والكونغو الرأس األخضر، الجزائر هي :

 النقل البحري

أساسا اتها تتكون صادروالعالمية األخرى.  قاليمعلى التجارة مع األ ،إلى حد كبير ،في تجارتهاأفريقيا تعتمد  .70

في ونع. الص التامةمن المنتجات الصناعية  معظم احتياجاتها تستورد القارة بينمامن السلع األولية الضخمة 

فريقيا. االجتماعية واالقتصادية في أ للتنمية بالنسبةالقطاع الفرعي الحاسم النقل البحري  ليشكهذا الصدد، 

قيا فريألالتجارة الدولية  معالجةلتمكينه من  تعزيز قدرة النقل البحريتظل ضرورة  ،ومن هذا المنطلق

ل البحري قيد لنقلالقارية  هعملوضع االتحاد االفريقي خطة قد و. ااألولوية دائمالتكاليف تحظي ب فيبفاعلية 

تعزيز  على لتركيز هناا وكانالتنفيذ بدعم من االتحاد األوروبي والمنظمة البحرية الدولية وشركاء آخرين. 

 لم.ودولة الع   الميناء دولةل مراقبةالأدوار 

لبحر اوا أفريقي دول لمجموعة البينيامج نالبرمن قبل  تحظى بدعم جيدأنشطة هذا القطاع ظلت بالمثل،  .71

 وروبياالتحاد األمن  موليقطاع النقل البحري في أفريقيا ل المقدم دعمال إطار في الهادئ المحيطو الكاريبي

 نظيمت. ومنذ ذلك الحين، تم 7132في  ا البرنامجذه ذتنفيبدأ قد و .رالعاش من خالل صندوق التنمية األوروبي

 وال يزال .ووسطها أفريقيا غرب دول األعضاء بدءا من دولفي الالقدرات  لبناء من ورش العمل عدد

  .قليمانإلا االنجازات التي حققهابفضل إلى بقية القارة  بعد هذا أن يمتد أمل علي البرنامج مستمرا

فريقيا بالنسبة ألوحماية البيئة البحرية من القضايا ذات االهتمام الكبير  ألمنا ،السالمة البحرية ظلت .78

عدن وغينيا وكذلك حوادث  خليجيوخاصة في أعقاب سلسلة من أعمال القرصنة والسطو المسلح في 

 تمراست ذلك داخلية داخل حدود أفريقيا. وعالوة علىمتوسطة في محيطات وممرات مائية صغيرة ولسفن 

وإلقاء النفايات السامة بالقرب من الشواطئ األفريقية مع الحد األدنى من  لمشروعةاالصيد غير  اتعملي

 الرصد والمكافحة.

مية القدرات المؤسسية والتنظيضعف  فيتواجه النقل البحري التي  التحديات الرئيسية المحددةتتمثل  .79

والتنفيذية على المستويين القطري واإلقليمي لإلشراف على االمتثال لالتفاقيات الدولية في مجال السالمة 

عظيم الفوائد تعزيز وتبواجه القطاع الفرعي أيضا تحديات تتعلق ويالبحرية واألمن وحماية البيئة البحرية. 

في إدارة قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية  ةالرشيد ةكمو، والحبحرياألزرق/الاالقتصاد من 



Page | 6  

فرص هائلة في مجال السياحة البحرية، ال تزال  تتوفرووحفظ واستعادة النظام اإليكولوجي البحري. 

 .بحاجة إلى استغاللها في القارة

الفرعي، جهودها للتصدي مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع توجه  .11

 :لهذه التحديات بطريقة شاملة من خالل األنشطة المخططة الرئيسية التالية

 األفريقي االتحادمؤتمر رؤساء دول وحكومات للنقل البحري الذي اعتمده األفريقي المنقح لميثاق اعيل تف (3

 ؛7131في يوليو 

 ؛ريالرئيسيين في تعزيز األمن البح التعاون مع أصحاب المصلحة (7

تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالسالمة البحرية واألمن وحماية لإلدارات البحرية الوطنية ابناء قدرات  (1

 البيئة البحرية؛

 ة؛إنشاء هيكل مؤسسي لرصد وتنسيق األنشطة البحرية في القار (2

مكافحة األنشطة غير لالموارد والقدرات  قاسمتفي  السواحل للمشاركة معامن حرس إنشاء شبكة  (2

يتعين و .المشروع فيالعمل  ووسط أفريقياإقليما غرب  بالفعل قد بدأوالمشروعة في المياه األفريقية. 

 .بقية القارة لتشمل المبادرة وتوسيعهاتعزيز  علىأن نعمل اآلن علينا 

عليه عت حتى اآلن، وقو بعد. حيز التنفيذ لم يدخلالمنقح ميثاق النقل البحري األفريقي أن  من سوء الحظ، .13

إشراك  إلىسعيها مفوضية التواصل وعلى الميثاق.  دول( 1) سبعبينما صدقت  ( دولة فقط30) ةستة عشر

حيز اق الميثبدخول للتعجيل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات المتخصصة 

قاريين  .تيجيوإطار استرابسياسة قارية النقل البحري في أفريقيا تطوير  يسترشد أنضمان بغية التنفيذ 

 متماسكين.

 

 النقل بالسكك الحديدية -3

العمود الفقري لشبكة نقل متكاملة وفعالة من حيث التكلفة في أي األساس في يمثل النقل بالسكك الحديدية  .17

كيلومتر من السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك،  (3) مليون جغرافي. هناك أكثر من موقع

في المئة من الشبكة  9أقل من  ةفريقياألشبكة التمثل  ا،كيلو متر 89191حوالي  اجماله طول يبلغمع 

(، %77.1شمال أفريقيا )و ،(%21.3العالمية. وتنقسم شبكة السكك الحديدية في أفريقيا بين جنوب أفريقيا )

 يةكبر شبكة للسكك الحديدأتمتلك جنوب أفريقيا  ،بالنسبة للبلدانو(. %12.0جنوب الصحراء )وأفريقيا 

هناك عشرات من البلدان األفريقية مثل بوروندي وجزر  ،ومن ناحية أخرى. كيلو متر 17111من حوالي 

 .ديةيعبر شبكات السكك الحد ال يتوفر فيها أي اتصالالقمر وليبيا ورواندا وليسوتو وموريشيوس 

في أفريقيا  إلحياء السكك الحديدية 7121تنفيذ رؤية تتابع مفوضية االتحاد األفريقي سياق المذكور، الي ف .11

عددا من ريقي مفوضية االتحاد األف أبقتالبنية التحتية في أفريقيا. وفي هذا الصدد،  طويربرنامج تبالمرتبط 

 :بما في ذلكحول السكك الحديدية  هااألنشطة االستراتيجية في خطة عمل

 

ثني اال اريعكأحد المش السرعةفائقة الحديدية  للسككاستراتيجيات لتطوير شبكة قارية متكاملة صياغة  (3)

 لتوفير البنية التحتية ستكون الشبكة القارية هذه بمثابة مسهلو. 7101في أجندة الرائدة  (37عشر )

 قدما؛  اإلقليميوالتي سوف تدفع التكامل  في القارة

 ؛وخدمات البنية التحتية للسكك الحديديةتطوير تعبئة الموارد من أجل  (7)

لسكك الحديدية بهدف تعزيز في مجال امواءمة برامج التدريب وبناء القدرات للمؤسسات التدريبية  (1)

تلبية االحتياجات اإلقليمية والقارية من أجل السكك الحديدية في مجال القائمة مؤسسات التدريب 

 السكك الحديدية. في مجال للمحترفين 
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ة في السرعوالفائقة العادية ذات السرعة من مشاريع السكك الحديدية  كبير هناك عدديكون  أن توقعمالمن  .12

وضعت مفوضية ، المبادئهذه واستنادا إلى بعض المبادئ الرئيسية و ،7172-7130 مناألجل القصير 

 شأنها. ب بعض مشاريع السكك الحديدية الرئيسية الموصى بها للتشاورلأولية قائمة االتحاد األفريقي 

التحاد األفريقي تواصل مفوضية ا ،الشبكة األفريقية المتكاملة للسكك الحديدية الفائقة السرعةتنفيذ عملية في  .12

لمشروع. ا فيمفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية التي أبدت حرصها على أن تكون شريكا استراتيجيا ال

يجية وثائق استراتإعداد  لمفوضية االتحاد األفريقي البنية التحتية والطاقة إدارةبدأت عالوة على ذلك، و

  للسكك الحديدية الفائقة السرعةالشبكة األفريقية المتكاملة  لتفعيل

نشاء وحدة إمن أجل لنيباد والتخطيط لتنسيق المع وكالة  ل مفوضية االتحاد األفريقي في الوقت الراهنتعم .63

  لتنفيذ المشروع.

 

 البري النقل -4
 األنشطة الرئيسية على النحو التالي:كانت ، للنقل البريفي القطاع الفرعي  .11

 ية المشتركةتفاقاالأفريقيا و معايير ومقاييس الطرق البرية لشبكة الطرق السريعة عبرصياغة ونشر  (أ

 فيذها؛ لتن بين الحكومات

 ؛ للسالمة على الطرق األفريقيميثاق الوضع ونشر  (ب

 حول 7171-7131)األمم المتحدة( للعقد العالمي رصد واستعراض تنفيذ خطة العمل األفريقية  ج(

 السالمة على الطرق.

 

لسريعة عبر ا لشبكة الطرقمعايير ومقاييس الطرق البرية  حول بين الحكومات ية المشتركةاالتفاق اعتماد تم .18

 يناير في الطرق على للسالمة األفريقي الميثاق كما، 7132قمة االتحاد األفريقي في يونيو  أفريقيا خالل

ول غرب لد بالنسبةو .األقاليم جميعفي  القدرات وبناءللترويج  العمل ورش إقامة المقرر من ،حالياو. 7130

 صاديةاالقت جموعةمالمع  بالتعاون نيجيريا أبوجا، في مشتركة إقليمية عمل ورشة أقيمت أفريقيا، ووسط

 المقرر من وكان. 7130 يونيو فيوالمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وذلك  أفريقيا غرب لدول

 اتحاد مع بالتعاون 7130 ديسمبر في أفريقيا شمال لدول المغرب ،الرباط في مماثلة عمل ورشة تنظيم

 سوفو .7131 أوائل في يناألفريقي والجنوب للشرق األخيرة الورشة لتنظيم يخططو. العربي المغرب

 .المهمة هذه في ألفريقيا االقتصادية المتحدة األمم لجنة تشارك

 

 ممرات النقل تطوير -5

كاريبي أفريقيا والبحر المجموعة دول مشترك بين برنامج يجري تنفيذ تطوير ممرات النقل، بفيما يتعلق  .19

بناء قدرات مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات  هدفبدعم قطاع النقل في أفريقيا  حول والمحيط الهادي

 :حول ما يلي وخاصةاالقتصادية اإلقليمية 

 .وضع سياسات النقل (3

 ."الممرات الذكية"تطوير  (7

  .صيانة الطرقل فعالة وضع نظم (1
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عدد من ممرات النقل عبر القارة بهدف مبدئية حول إجراء دراسات لجدوى من قبل إلي  المفوضيةسعت  .21

ممر لمثال اعلي سبيل ووالتحديث. واإلصالح  ،ما في ذلك البناءتعزيزها بالالزم ل والتقنيحشد الدعم المالي 

السكك الحديدية  ومشروع (،للطرق السريعة عبر أفريقيا 0و 2 نمشروعاالجيبوتي )-نجميناإ-داكار النقل

 .فريقياأ عبر السريعة للطرق 1 مشروعلا في إطار جامبياوجسر  أبيدجان-نيامي- جادوجووا-كوتونو

الباقي االتحاد األوروبي تولى ( و7و  3بدعم من البنك األفريقي للتنمية ) المبدئية دراسات الجدوى أجريت .23

 لدانبالشرعت  المبدئية،راسات الجدوى د. وبناء على نتائج صندوق التنمية األوروبي التاسع في إطار

فيها  وحققتمحددة الالمشروع المشار إليها  عناصرتنفيذ في والمجموعات االقتصادية اإلقليمية المعنية 

 مختلفة من اإلنجاز. مستويات

 

 االستنتاجات والتوصيات  -6
عمل في خطط ال الواردة األنشطةعدد  قيدكما هو مبين في األجزاء السابقة، هناك العديد من التحديات التي ت .27

مفوضية  تتابعوفيذ. برمجتها للتن تتنفيذ األنشطة التي تمفي  التأخيرالتي يمكن تنفيذها في فترة معينة وكذلك 

 لحل هذه التحديات بهدف تحقيق أقصى قدر ة األجلوطويل ة األجلاالتحاد األفريقي عدة استراتيجيات قصير

 :ما يليفي عالجهاوت ها المفوضية باستمرارالرئيسية التي واجهت تتمثل التحدياتومن التنفيذ. 

 ؛عدم كفاية الموارد المخصصة لألنشطة اإلنمائية (3)

 عدم كفاية الموارد البشرية؛ (7)

 البنية في أنشطة والمؤسسات المتخصصة قليميةإلمشاركة المجموعات االقتصادية اضعف مستوي  (1)

 التحتية لمفوضية االتحاد األفريقي؛

التنظيمية و األطر القانونيةضمن  المعتمدة قليميةإلواالستراتيجيات القارية وا السياسات إدراج ء فيالبط (2)

 ؛جعلها غير فعالةمما ي /القاريةقليميةإلعدم التصديق على أطر السياسات ا بما في ذلك الوطنية

 .فريقياأ في التحتية البنية تطويرفي  الخاص االستثمار حصة نخفاضا (5)
. 

الدول األعضاء على تحديد أولويات تنفيذ أنشطة برامج االتحاد  تحثمفوضية االتحاد األفريقي أن تود  .21

فريقي ألالتصديق واالنضمام إلى صكوك االتحاد ا ويعتبر .سؤولية كبيرةلها فيها مالتي  هقرراتماألفريقي و

ادية يق التنمية االجتماعية واالقتصاستخدامها لتحقمن لتمكين ل اأساسي اأمر ،بما في ذلك المعاهدات والمواثيق

 .للقارة

 مفوضية االتحاد األفريقي مع أنشطةأنشطتها  مواءمةبالمثل، يطلب من المجموعات االقتصادية اإلقليمية  .22

علقة المت أحداث مفوضية االتحاد األفريقي للمشاركة في ومواعيدهاميزانياتها في اعتمادات وتخصيص 

فوضية ممبادرات  دعم كذلكيطلب من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و .البرامج بتنسيق

استكمال الحلقات المفقودة مع شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية  نحو تعزيز الموجهة االتحاد األفريقي

لالتحاد  7101دة أجنطلعات الجهود لمواءمة تطوير البنية التحتية في القارة مع ت بذلوينبغي العابرة ألفريقيا. 

 .األفريقي

 


