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إنشاء سوق حول  اعتماد اإلعالن 

افريقية واحدة للنقل الجوي من قبل 

 رؤساء الدول والحكومات 

إنشاء السوق  حول اإلعالن 

األفريقية الواحدة للنقل الجوي ، 

التزام قادة أفريقيا التزام  يمثل

المشروع واألحداث  ب . 

 5102يناير 
 منجز 

مفوضية االتحاد 

 األفريقي     

الدول االعضاء ، المجموعات 

رابطة  االقتصادية اإلقليمية ، 

الخطوط الجوية األفريقية ، 

اللجنة األفريقية للطيران المدني ، 

وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد ، 

األفريقي للتنمية، وأصحاب البنك 

ون المصلحة اآلخر  

قمة يناير  خالل أنجز 

5102 
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 إعالن االلتزام الرسمي من جانب الدول 
سوق أفريقية واحدة للنقل نشاء بإ

   5102الجوي في أفريقيا بحلول سنة 

ألعضاء بإطالق التزام الدول ا
ريقية الواحدة العمل بالسوق األف

 للنقل في أقرب وقت ممكن 

 5102يناير  
  أنجز

مفوضية االتحاد 
 األفريقي     

لدول األعضاء ا تم إنجازه مع أربعة عشر  
)01( بلدا ومفتوح للجميع 
. 
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إشراك المزيد من الدول _إلي  الدعوة 
في تنفيذ مقرر ياموسوكرو وإنشاء 
سوق أفريقية واحدة للنقل الجوي 

ذلك.وتيسير   

ن الدول مقرر المزيد متنفذ 
م إلى السوق ياموسوكرو وتنض

 الواحدة 

يتواصل أكتوبر 
6102 

مفوضية االتحاد 
األفريقي /فريق 
العمل الوزاري 

ي/البرلمان األفريق  
  

الدول األعضاء والمجموعات 
 رابطة االقتصادية اإلقليمية، 

الخطوط الجوية  األفريقية ، واللجنة 
األفريقية للطيران ، وكالة التخطيط 

والتنسيق للنيباد وأصحاب المصلحة 
 األخرون

.. للتآزر وإشراك يتواصل
 ،مفوضية االتحاد األفريقي

منظمة الطيران المدني 
الدولي، اتحاد النقل الجوي 
الدولي، المجموعات 

   االقتصادية اإلقليمية
 

تستخدم الدول األعضاء المنظمة 
الدولية للطيران المدني 

والحملة الدولية للقضاء 5102
على األسلحة النووية في جزر 

 الباهاما من أجل الدعوة 
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إعادة تعميم المعلومات على جميع الدول 
، قمة ال مقرر نسخ األعضاء ، و

واإلعالن وااللتزام الرسمي بالتنفيذ التام 
لمقرر ياموسوكرو، وإنشاء سوق 

 أفريقية واحدة للنقل الجوي 

الوعي وتقديم الدعم للدول 
 األعضاء 

 متابعة العمل:
لتذكير الدول بالمقرر والحاجة 
إلى الدعوة لتشجيع المزيد من 
الدول على االنضمام إلى السوق 

 الجوياألفريقية الواحدة للنقل 

5102أكتوبر ،   
 

مفوضية االتحاد 
 األفريقي 

مذكرات شفوية ورسائل   العضو         
أرسلت إلى الدول 

األعضاء؛ يجب إرسال 
التذكير مرة أخرى للدول 

 األعضاء كمتابعة 
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التشاور مع وكالة التنفيذ والمجموعات 
القتصادية اإلقليمية حول إدارة مشروع   ا
على المستويين القاري واحدة السوق ال

 واإلقليمي 

 التنسيق والمواءمة بين األدوار 
لإلدارة واإلشراف على السوق 

  الواحدة

March – July 
 2015 

52 نوفمبر ، 
 5ديسمبر 5102

مفوضية االتحاد 
 األفريقي      

المجموعات االقتصادية 
الخطوط  رابطة اإلقليمية ، 

الجوية األفريقية ، اللجنة 
األفريقية للطيران المدني، 
وكالة التخطيط والتنسيق 

 للنيباد 

الواحدة تلو األخرى رابطة 
مع اللجنة الفنية 

 المتخصصة للقطاع 
ردود الفعل على مشروع 

مذكرة التعاون  بحلول 02 
  نوفمبر 5102
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م ومسؤوليات هيئة مراجعة مها
بتوصيات عملية  اإلشراف والخروج 

من  5وظائف في الملحق الالستبدال 
 مقرر ياموسوكرو  

مواءمة الدور الرقابي لهيئة 
 اإلشراف مع مهام وكالة التنفيذ

 
52نوفمبر -

 5ديسمبر 5102

 
لجنة األمم المتحدة 
 األقتصادية ألفريقيا 

مفوضية االتحاد األفريقي، الدول 
األعضاء، المجموعات االقتصادية 

جمعية الخطوط الجوية  اإلقليمية،
األفريقية، وكالة التخطيط والتنسيق 

للنيباد وغيرهم من أصحاب 
 المصلحة 

 5ينبغي تعديل الملحق 
 لتجنببمقرر ياموسوكرو 

ازدواجية األدوار . فريق 
لجنة االمم  –العمل 

المتحدة االقتصادية 
قيا /مفوضية االتحاد يألفر

األفريقي/اللجنة األفريقية 
 للطيران المدني 
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جسيد األلتزام الرسمي من خالل تنفيذ ت
الخطوات الصادرة إلى الدول التي كانت 

لتزام الرسمي  اال قد وقعت  على   
 
 
 

اإلجراءات  التي تم   راجع 
5الملحق   –تحديثها   

 التحقق من التنفيذ
 

استعراض اإلجراءات  راجع 
على أساس رسالة مفوضية 

5الملحق  -االتحاد األفريقي  

02 من نوفمبر  
 5102 للتقارير

 
فبراير 5102 

 لالستكمال 

مفوضية االتحاد 
 األفريقي 

اللجنة األفريقية للطيران 
المدني ، المجموعات 
 االقتصادية اإلقليمية 

تقديم الخدمة كأساس 
إلطالق السوق األفريقية 

للنقل الجوي بين  ةالواحد
الدول األطراف في 
االلتزام الرسمي، خالل 
اجتماع السفراء، 
واالجتماع الثالث لفريق 

 العمل الوزاري 
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، وآلية تسوية اعتماد قواعد المنافسة 
 المنازعات ، ولوائح حماية المستهلك
 ، وتنظيم وتعزيز سلطات وكالة التنفيذ

 
 
 
 

 TIIET  الفنية يقدم إلى اللجنة
 المتخصصة

اكتمال الترتيبات المؤسسية 
واإلطار التنظيمي الرئيسي 

إلدارة السوق األفريقية الواحدة 
 للنقل الجوي 

January 2015 
اللجنة الفنية 
المتخصصة 

 5نوفمبر 52
5102ديسمبر   

 
 

مفوضية االتحاد 
 األفريقي 

الدول األعضاء، المجموعات 
رابطة  االقتصادية اإلقليمية ، 

الخطوط الجوية األفريقية ، 
اللجنة االفريقية للطيران المدني ، 
وكالة التخطيط والتنسيق للنيباد، 

 وغيرها من أصحاب المصلحة 

قمة اعتمادها خالل تم لقد 
، لكن يتعين 5102يناير 

على مفوضية االتحاد 
األفريقي أن تكفل 
استكمالها بعد اكتمال 

 تها الداخلية .اعملي
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تنظيم فريق العمل الوزاري الثالث حول 
 فيذ التام لمقرر ياموسوكرو وإنشاءالتن

 السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي

تقييم التقدم المحرز واإلعداد 
إلطالق السوق األفريقية الواحدة 

للنقل الجوي في شهر يونيو 
5102 

  

نوفمبر  52
5102ديسمبر 5  

 
 
يتم عقده كاجتماع 

اللجنة الفنية  جانبي 
 المتخصصة

 
 

مفوضية االتحاد 
أعضاء األفريقي، 

فريق العمل 
 الوزاري،

 

الدول االعضاء ، المجموعات 
رابطة االقتصادية اإلقليمية ، 

الخطوط الجوية األفريقية،اللجنة 
األفريقية للطيران المدني، وكالة 

التخطيط والتنسيق للنيباد ، 
 وغيرها من أصحاب المصلحة

 

إطالق العقد يومي  
02و02 أبريل  5102 

وعقد االجتماع الثاني يوم 
 51 أكتوبر 5102
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مذكرة التعاون بين  اللجنة  نتائج
األفريقية للطيران المدني والمجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية 

التنسيق والمواءمة بين األدوار 
لإلدارة واإلشراف على السوق 

 الواحدة

July 2015 
 ديسمبر 5102

اللجنة األفريقية 
للطيران المدنية 

والمجموعات 
االقتصادية 

 اإلقليمية 

مفوضية االتحاد األفريقي، 
المجموعات االقتصادية 

اإلقليمية،جمعية الخطوط الجوية 
األفريقية ، اللجنة األفريقية للطيران 
المدني ، وكالة التخطيط والتنسيق 

للنيباد، وغيرهم من أصحاب 
 المصالح .

الموعد النهائي للتوقيع 
على مذكرة التعاون 

المبرمة خالل اجتماع 
اللجنة الفنية المتخصصة 

..  
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بدء  العملية  تسهيل حرية تنقل 

األشخاص والبضائع داخل السوق 
 األفريقية الواحدة للنقل الجوي.

 
إزالة الحواجز غير المادية. 

يرات تأش تسهيل الحصول على 
الدول األعضاء  الدخول  في

 األفريقية 

 
 يناير 5102

 
 الدول األعضاء 

 
مفوضية االتحاد األفريقي، اللجنة 
األفريقية للطيران المدني،  رابطة 

الخطوط الجوية األفريقية ، 
المجموعات االقتصادية اإلقليمية، 

  الخطوط الجوية األفريقية 

لقد اتخذت بعض الدول 
مثل رواندا هذه التدابير 
بالفعل. واتخذت بعض 

المجموعات االقتصادية 
اإلقليمية  كذلك تدابير 

مماثلة لكنها تقتصر على 
التنقل  داخل المجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية
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تنفيذ مقرر  تقييم  وضع آلية 

.ياموسوكرو ومشروع  السوق الواحدة   

 
 
 
  تحديد مستوى التنفيذ       

 
July 2015 
 
 
 فبراير 5102

 
 
 
 

اللجنة األفريقية 
 للطيران المدني 

 
 

الدول األعضاء ، مفوضية االتحاد 
األفريقي، المجموعات االقتصادية 

الخطوط الجوية  رابطة اإلقليمية ، 
األفريقية ، اللجنة األفريقية للطيران 
المدني ، وكالة التخطيط والتنسيق 

للنيباد وغيرهم من أصحاب 
 المصلحة 

 
في انتظار تعبئة الموارد 
للشرق األفريقي، ينبغي 
أيضا بحث إمكانية البنك 
األفريقي للتنمية أو لجنة 
األمم المتحدة االقتصادية 
 ألفريقيا إلجراء الدراسة

إجراء دراسة أساسية حول تنفيذ مقرر 
 ياموسوكرو قبل اإلطالق               
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متابعة تعبئة الموارد وتمويل وكالة 
 التنفيذ

تعبئة الموارد لتمويل وكالة 
 التنفيذ  

June 2015 
 فبراير 5102

مفوضية االتحاد 
 األفريقي         

اللجنة األفريقية للطيران 
المدني، الدول األعضاء، البنك 
األفريقي للتنمية ، المؤسسات 

المالية اإلقليمية والقارية، 
 والشركاء اإلنمائيون

المتابعة مع البنك األفريقي 
للتنمية والتواصل مع 

 الشركاء اآلخرين
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لسفراء ل متابعة التشكيل لجنة   
 

 تنظيم اجتماع المتابعة الثاني 

تنفيذ ال   متابعة  تسهيل  آلية 
فريق العمل عن كثب من قبل 

 الوزاري 

أنجز5102أبريل   
 
االجتماع التشاوري 

الثاني –فبراير 
5102 

مفوضية االتحاد 
 األفريقي      

 
الدول األعضاء، المجموعات 

 رابطةاالقتصادية اإلقليمية، 
الخطوط الجوية األفريقية، اللجنة 
األفريقية للطيران المدني،وكالة 

، التخطيط والتنسيق للنيباد
 وغيرها من أصحاب المصلحة 

االجتماع التشاوري األول 
مارس  2المنعقد في 

مع اجتماع  5102
الخبراء للتحضير لإلطالق 

 الواحد تلو اآلخر.
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صياغة المبادئ التوجيهية للسياسة 
الخارجية واألحكام الملزمة للتفاوض 

 ول اتفاقيات الخدمات الجوية مع ح
 .الدول واألقاليم غير األفريقية 

السياسة الخارجية  والبنود 
للتفاوض حول اتفاقيات الملزمة 

الخدمات الجوية مع الدول 
 واألقاليم غير األفريقية

December 
2015 
 
 مارس 5102

مفوضية االتحاد 
 األفريقي   

 

مفوضية االتحاد األفريقي، 
رابطة الخطوط الجوية 

األفريقية ، اللجنة األفريقية 
للطيران المدني، وكالة 

 التخطيط والتنسيق للنيباد
 وغيرها من أصحاب المصلحة

يتعين على االتحاد 
األفريقي  السعي للحصول 
على خدمة استشارية ، أو 
طلب البنك تمويل الدراسة 

. 
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األفريقية للطيران تفعيل محكمة التحكيم 
 المدني:

المجموعات االقتصادية قيام * 

المحكمين بترشيح اإلقليمية 

5102بحلول يناير   

تفعيل محكمة الطيران 
 المدني      

September 
2015 

5102مارس   

اللجنة األفريقية 
 للطيران المدني 

مفوضية االتتحاد األفريقي 
 والدول األعضاء      

في انتظار استكمال 
التشاور مع المستشار 

القانوني لمفوضية االتحاد 
األفريقي حول الطبيعة 

المناسبة لمثل هذه 
 المحكمة
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الخطة الرئيسية للبنية التحتية وضع 
 .للنقل الجوي القاري 

الخطة الرئيسية للبنية التحتية 
الجوي األفريقيللنقل   

5102أبريل  اللجنة األفريقية  
 للطيران المدني 

 

مفوضية االتحاد األفريقي، الدول 
األعضاء، المجموعات االقتصادية 

الخطوط  رابطة اإلقليمية ، 
الجوية األفريقية ، وكالة التخطيط 

والتنسيق للنيباد ، وغيرها من 
 أصحاب المصالح

 
 

إشراك برنامج تطوير 
البنية التحتية في 

  أفريقيا/النيباد
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مقرر  لتنفيذ  لوائح الصياغة 
 ياموسوكرو

 September  لوائح التنفيذ لمقرر ياموسوكرو
2015 

استمرار االكتمال 
 بحلول مايو 5102

اللجنة األفريقية 
 للطيران المدني 

مفوضية االتحاد األفريقي، 
المجموعات االقتصادية 

الخطوط  رابطةاإلقليمية، 
الجوية األفريقية ، اللجنة 
األفريقية للطيران المدني، 
وكالة التخطيط والتنسيق 

وغيرها من أصحاب  للنيباد
.المصلحة  

تم إدراجه  في برنامج 
 عمل الشرق األفريقي 

 

19 

قواعد اإلدارة السلسة  للسوق صياغة 
 األفريقية الواحدة للنقل الجوي

القواعد من أجل اإلدارة السلسة 
للسوق األفريقية الواحدة للنقل 

 الجوي         

April 2016 
جاري االكتمال 

5102بحلول مايو   
 

اللجنة األفريقية 
 للطيران المدني 

مفوضية االتتحاد األفريقي ، 
جمعية الخطوط الجوية 

األفريقية ، وكالة التخطيط 
والتنسيق للنيباد ، وغيرها من 

ب المصلحة.أصحا  

تم إدراجه في برنامج 
العمل للشرق األفريقي 

وفي انتظار تمويل الشرق 
  األفريقي

 ف تدابير بناء القدرات )التدريب والتوظي 20
والمساعدة الفنية( للدول األعضاء ، 

ومفوضية االتحاد االفريقي، 
والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ، 

 واللجنة األفريقية للطيران المدني

إدارة المجال ة على  تعزيز القدر
 الجوي الواحد 

Starting 2015 
5102مايو   

مفوضية االتتحاد 
  األفريقي 

دول األعضاء، المجموعات ال
االقتصادية اإلقليمية، واللجنة 

  األفريقية للطيران المدني

برنامج عمل تم إدراجه في 
الشرق األفريقي في انتظار 

 تمويل الشرق األفريقي

السوق األفريقية الواحدة للنقل  إطالق 21
  الجوي

السوق األفريقية الواحدة للنقل 
الجوي                             

        

5102يونيو  مفوضية االتحاد  
  األفريقي

اللجنة األفريقية للطيران 
المدني، المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية والدول 
 األعضاء

اجتماع قمة  خالل اإلطالق 
االتحاد األفريقي في 

5102يونيو  

 


