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 الخلفية .1
 

مؤتمر عن  الصادرمع اعتماد إعالن ياموسوكرو  8811مفهوم تحرير النقل الجوي في أفريقيا في برز 

عشر سنوات بعد مرور  وتبعهالمسؤولين عن الطيران المدني في ياموسوكرو،  يينقيالوزراء األفر

رؤساء دول مؤتمر في وقت الحق  المقررهذا وقد أجاز . 8888 فيياموسوكرو  مقرر صدور

في لومي،  المعتمد AHG/OAU/AEC/Dec.1 (IV)قرر ماالتحاد االفريقي من خالل الوحكومات 

( 0السنتين )، بعد انتهاء فترة 0220أغسطس  80. ودخل حيز التنفيذ منذ 0222و، في يوليو توج
 .االنتقالية

وفقا  ،8.8في المادة و. المقررتنفيذ بالمؤسسات المعنية  مقرر ياموسوكرومن  8المادة  أنشئت بموجب

لجنة النقل تابعة ل فرعية للنقل الجويلجنة  تم تشكيلمن معاهدة أبوجا،  02من المادة  4للفقرة 

اللجنة الفرعية إن . هذا المقرراإلشراف العام والمتابعة وتنفيذ عن مسؤولية هي و ،واالتصاالت والسياحة

عبر القارية  والبنية التحتية لنقلل المتخصصةللجنة الفنية تابعة لجنة فرعية حاليا للنقل الجوي هي 

 والطاقة والسياحة. واألقاليمية

 .مساعدة اللجنة الفرعية للنقل الجويبغية  مقرر ياموسوكرورصد  هيئة المقررمن  8.0المادة تنشئ 

 من جانبها،. هذا المقررمتابعة تنفيذ  على ،المسؤولين عن الطيران المدني يينقيمن الوزراء األفر لفوتتأ

اللجنة و فريقيااالقتصادية ألاألمم المتحدة لجنة حاد االفريقي واالتمن ممثلين عن اللجنة الفرعية تتألف 

ممثلون عن  اويمكن أن يساعده .رابطة شركات الطيران األفريقيةو 1)األفكاك(األفريقية للطيران المدني

على  الرصدهيئة واجبات ومسؤوليات  8.9ف المادة . تعر   جسب االقتضاء، الفرعية المنظمات اإلقليمية

خدمات مم المتحدة االقتصادية ألفريقيا توفير لجنة األ تتولى بينماالمقرر، من  0النحو المبين في الملحق 

 الهيئة.ها إلي التي يحتاجالدعم الفني 

 
صناعة وإدارة  رقابة اتمسؤوليتضطلع بو، 8.4المادة  بموجبلنقل الجوي أفريقية ل ت وكالة تنفيذأنشئ

مقرر  يذتنفوكالة المعروف أيضا باسم هذا الكيان، أخيرا أنشئ و. النقل الجوي األفريقية المحررة

للوزراء المسؤولين عن النقل الجوي،  الثالثخالل مؤتمر االتحاد األفريقي  0222، في ياموسوكرو

مؤتمر االتحاد األفريقي للوزراء المسؤولين عن  . قرر0222ابا، إثيوبيا، في مايو عقد في أديس أبالمن

مقرر من  8.9المدني وفقا للمادة إلى اللجنة األفريقية للطيران  وكالة التنفيذ مهام النقل الجوي إسناد

قمة االتحاد أجازت و ، EX.CL/350 (XI)))الوثيقة  لتنفيذوكالة لنص على إنشاء تي تال ياموسوكرو

ياموسوكرو إلى اللجنة األفريقية  مقرر وكالة تنفيذمهام إسناد بشأن  المقرر  0222األفريقي في يوليو 

 AFCAC (EX.CL/Dec 359 (XI)..) - 8888للطيران المدني 

 

واللوائح المناسبة  النظمصالحيات كافية لصياغة وتنفيذ  لها التنفيذكذلك إلى أن وكالة  8.2المادة تشير 

ع المنافسة الشريفة وتضمن أيضا حماية وتشج ومتكافئةعادلة  افرصلجميع الجهات الفاعلة  تتيحالتي 

لمقرر  التنظيمي النص يينفريقاألالنقل اعتمد وزراء وكالة التنفيذ، لتمكين تفعيل وحقوق المستهلك. 

وكالة وائح حماية المستهلك، آلية لتسوية المنازعات وصالحيات ومهام ل، أي قواعد المنافسة، ياموسوكرو

في تحديد واجبات ومسؤوليات  جدوىهي ذات وكالة التنفيذ  ومهامصالحيات ب المتعلقالنص إن . التنفيذ

 مقرر ياموسوكرومن  0لملحق على النحو المحدد في ا الرصدهيئة 

 
النظام األساسي للجنة األفريقية تعديل  ما يلي: )أ( بهذه المراجعة ويتمثل فيصلة و ذ وثمة تطور آخر

مقرر ل تنفيذوكالة لتمكين هذه األخيرة من االضطالع بدورها الجديد باعتبارها  للطيران المدني

                                                        
 

فهي وكالة متخصصة لالتحاد األفريقي معنية بمسائل الطيران وخصوصا ما يتعلق  -للطيران المدني وظيفتين رئيسيتين  تؤدي اللجنة األفريقية 1 
، تعمل كوكالة تنفيذ لمقرر ياموسوكرو. وعليه، دورها في هيئة الرصد يرتبط باألفكاك 0222منها بسالمة وأمن الطيران. غير أن األفكاك، منذ 

 ة لالتحاد االفريقيباعتبارها وكالة متخصص
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في  األفريقيتحاد الل 0209وإعداد أجندة و )ج(  المدنيإفريقية للطيران سياسة  وضع، )ب( ياموسوكرو

 0282يونيو  في لنقل الجويأفريقية واحدة لإنشاء سوق  المحدد حولمع المشروع الرائد  0289

((Assembly /AUC/Commitment/XXIV) واحدة من خالل التنفيذ السوق ال تحقيق، وسيتم

 ياموسوكرو. لمقررالكامل 

 

مقرر لعبت دورا رئيسيا في بداية ألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا لجنة اأن اإلشارة إلى  تجدر

لم ياموسوكرو. لكن  مقرربما في ذلك إجراء دراسات محددة وتقديم توضيحات بشأن تنفيذ ، ياموسوكرو

لم تبذل لجنة األمم  وعليه،. الرصدأمانة لهيئة  باعتبارهادور اللجنة االقتصادية ألفريقيا يتم أبدا تحديد 

كان عليه صياغة سياسة الطيران في القارة كما المساهمة في في  ا مماثالجهدلمتحدة االقتصادية ألفريقيا ا

التحاد األفريقي، فمن المهم تحديد ل" ةفكريؤسسة "م وباعتبارها. تسعينات القرن الماضيفي األمر 

 .ومقرر ياموسوكرئة رصد أمانة لهيدور لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا باعتبارها وتعزيز 

 
االعتبار هذه التطورات  فيأن تأخذ  الرصدهيئة ومسؤوليات  مهامأي مراجعة تحتاج تحقيقا لهذه الغاية، 

، مقرر ياموسوكروالجديد بما في ذلك األحكام الواردة في النص التنظيمي  ،الجديدة في القطاع الفرعي

فريق العمل ، ودور األفريقية الواحدة للنقل الجويالسوق فكا،، وإنشاء ألالجديد والنظام األساسي 

للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة العابرة للقارة والرابطة بين الوزاري 

 .األقاليم

 :األهداف
في  ةمحدد يكما ه مقرر ياموسوكروتحديد االختصاصات المنقحة لهيئة رصد  إلىمذكرة ال ترمي هذه

. 8888في  المقررمنذ اعتماد  القطاع الفرعي علىطرأت تغييرات السياسية التي ب والتعريف 8 المادة

، السوق األفريقية الواحدة للنقل الجويإنشاء لفريق العمل الوزاري المعني بالثاني جتماع الوخالل ا

 اتها ومهامهااختصاصاالعتبار  في، مع األخذ أنشطة وكالة التنفيذلمراجعة خطة  ت هيئة الرصداجتمع

لوكالة التنفيذ محددة ال المهام. وقد ثبت أن مقرر ياموسوكرولعلى النحو المحدد في النص التنظيمي 

 .مقرر ياموسوكرومن  0في الملحق بصيغتها المبينة لرصد هيئة االحالية ل المهامداخل مع تت

 
ووافق الوزراء على  ،داختصاصات هيئة الرص مراجعةتم تقديم توصية إلى االجتماع الوزاري بشأن 

مفوضية االتحاد األفريقي، لجنة األمم المتحدة االقتصادية من التوصية. تم تكليف فريق عمل يتكون 

بمهمة صياغة االختصاصات المنقحة لهيئة الرصد. وقد وضع االجتماع مبادئ  ،فكا،األألفريقيا و

أساس يومي: رض أن يتم تنفيذها على التي من المفت المهامبين  الفصلتوجيهية لعمل الفريق من خالل 

في  ةاالستشارية الواردو المهام الرقابية وبين ،وإرساء القواعدالبحث مثل عقد االجتماعات، 

 الرصدهيئة  يتعين إسناد مهام الرقابة إلى. مقرر ياموسوكرو من 0في الملحق المدرجة  االختصاصات

تجنب االزدواجية في تأكد من يكان على الفريق أن . بوكالة التنفيذالتشغيلية المخصصة  وإناطة الوظائف

للجنة األمم المتحدة االقتصادية  تاحت. مقرر ياموسوكرو ووكالة تنفيذالرصد هيئة الرقابة بين مهام 

 .الدور اذه توضيحلهيئة الرصد على أن يتم مواصلة دورها بوصفها أمانة ألفريقيا 

 

مقرر من  7في الملحق  صيغتها الواردةفي الرصد هيئة والمسؤوليات الحالية ل المهامتقييم  .2

 ياموسوكرو
مقرر  من 0في الملحق المدرجة  الختصاصاتاباعتبارها  الرصدتم تحديد واجبات ومسؤوليات هيئة 

 ياموسوكرو
   
( مهمة محددة في االختصاصات الحالية 88) ةعشر ىحدالحالية: هنا، إ االختصاصات والمهام  8.9

 )،(. -)أ( 
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بالمقرر التي يتعين إعداد المالحق ذات الصلة ب وذلك فيما يتعلقرصد، مناسبة كمهمة ة )أ( المهمتظل 

 .اعتمادها نقل الجويللفرعية اللجنة ال على

وتسنَد إلى وكالة التنفيذ رش العمل. صياغة مقترحات بشأن الدراسات والندوات وو  بالمهمة )ب( تتعلق 

( 0واو) تنص الفقرة ،. بشكل أوسعوكالة التنفيذات ومهام صالحي -( د0)2المادة  بموجبمماثلة مهمة 
لقيام بمهام مماثلة كما هو مبين في اذ ينفبإمكان هيئة الرصد أن تطلب من وكالة الت، على أن 2من المادة 

 .مقرر ياموسوكرومهمة )ب( من ال
 

وكالة هذه المهمة الى يمكن إنزال خبراء إلجراء الدراسات. بباالستعانة  لهيئة الرصدالمهمة )ج( تسمح 

 .التنفيذ
وكالة  هذا الدور إلى حالة إسنادفي  المقررالمشورة الفنية بشأن تنفيذ  تقديمفي  مناسبةالمهمة )د( تظل 

 .التنفيذ
لجنة األمم المتحدة ن أل مناسبة تبقى لمقررا بموجب اإلعالنات الصادرةتلقي ب المعنيةالمهمة )ه( إن 

 .األمانةتلعب دور ال تز االقتصادية ألفريقيا ال
 

. وقد المقررنشأ عن تطبيق و/أو تفسير منازعة تفي أي  إبداء آرائهارصد الهيئة من طلب ي   -المهمة )و( 

للجنة األفريقية للطيران ضطلع اوكالة التنفيذ تفي صالحيات ومهام و .تسوية المنازعاتلتم تحديد آلية 

ا رأي هيئة الرصد في المنازعات ضرورييكون أن ب ويوصى. المنازعاتدور محدد في تسوية بالمدني 

المبادئ نشر وصياغة اآلراء واتخاذ القرارات عن ة مسؤول تكون وكالة التنفيذ. عند التماسها فقط

في  منصوص عليهمقبولة كما هو االمتثال ال ائلسوو المقررحكام ألبما في ذلك توضيحات  ة،التوجيهي

وكالة التنفيذ ر دعلى أن ت ص)ب( أيضا  2. وتنص المادة لة التنفيذوكا صالحيات ومهام في)ج(  0المادة 

 .وكالة التنفيذلهذه المهمة  تخصصيمكن أن  ،. وبالتاليالرصدآراء بناء على طلب من هيئة 

التي تتولى مسؤولية تنفيذ قواعد المنافسة ونظم حماية  وكالة التنفيذمهمة )ز( إلى يمكن أن تؤول ال

بما في ذلك أي قرارات  ضمان تطبيق هذه اللوائح،يتمثل في جديد لرصد دور رقابي ولهيئة االمستهلك. 

 .التحاد االفريقيلن األجهزة المختصة عصادرة وإعالنات 

سوق الة حسن سير يمسؤولوكالة التنفيذ تولي  معوهيئة الرصد. ل مناسبةم )ح( و )ط( و )ي( امهتبقى ال

 0في المادة وكالة التنفيذ المهمة إلى هذه  أسندتو. وكالة التنفيذالمهمة )،( إلى تؤول واحدة، يمكن أن ال
حتاج إلى ضمان وجود آلية لتقييم التنفيذ غير أن هيئة الرصد ت. وكالة التنفيذصالحيات ومهام  حول)أ( 

فكا، األفبين وداخل األقاليم الفرعية،  المقررمن حيث تنفيذ أما في جميع أنحاء القارة.  للمقررالمتسق 

داخل  للمقررأجل التنفيذ السلس  نظام إلدارة التغيير منإنشاء  بصددالمجموعات االقتصادية اإلقليمية و

 .وكالة التنفيذصالحيات ومهام  حول( 8) 82األقاليم الفرعية وفقا للمادة 

 

ن توقع أال ي  و. فيها ولغات العمل هاتمويلاجتماعاتها، ، اللجنةمقر شمل : تالمسائل اإلجرائية  0.9

. بوضوح د واجبات األمانةيتحدأن  باستثناء الحاجة إلىيطرأ تغير كبير على هذه األحكام 

 المقررنشطتها في دعم تنفيذ ألط يتخطأمانة، من ال ، بوصفهالتمكين اللجنة االقتصادية ألفريقياو

ة محددة بوضوح تتناسب مع أمانمسؤوليات األمانة تسنَد إلى هيئة الرصد، من المهم أن دعم و

 .الرقابةمسؤولة عن هيئة 
 

 :صدرالمقترحة لهيئة الاالختصاصات الجديدة  .3
من مراجعة النظام أيضا  ال بد، الرصدهيئة ومسؤوليات  مهاممنسقة من وضع مجموعة ول

فكا، ألالنظام األساسي ل يورد. وكالة التنفيذومهام  بصالحيات واللوائح المتعلقةفكا، ألل األساسي

 وهيئة الرصد في عدة أحكام. ومقرر ياموسوكرتنفيذ 
فكا، تسهيل وتنسيق وضمان التنفيذ الناجح األمن تتطلب األهداف  حول)ب(  9إن المادة  (8)

 أفريقيا؛في وإدارة صناعة النقل الجوي المحرر  رقابةياموسوكرو عن طريق مقرر ل



4 
 

 

 
ديم تقرير العامة تق الجلسة، يتعين على فكا،ألالعامة ل الجلسةمهام  ضمن)،(،  88المادة   (0)

رؤساء الدول والحكومات  إلى مؤتمرياموسوكرو  مقررعن حالة تنفيذ  سنوات مرة كل ثالث

 من خالل المجلس التنفيذي.
 

متابعة وضمان تنفيذ القرارات  ،)أ( 2 84المادة  بموجب ،األمين العام لألفكا،يتولى  (9)

تب وهيئة الرصد، وفقا مكهيئة الالجلسة العامة، كل من الصادرة عن  والمقرراتوالتعليمات 

التقارير السنوية هيئة المكتب إلى  ،)،( 2 84المادة  بموجب ،ويقدمفكا،، األ لنظم ولوائح

 .فكا،األعمليات  عن ة الرصدئلهي
 

تتمثل ي تال ،للنقل الجوي اللجنة الفرعيةإلى  فكا، أن ترفع تقاريراألمن  82المادة  تتطلب (4)

جميع  بشأنفكا، األواعتماد التوصيات المقدمة من بحث في ، أخرى أمور من بين واليتها،

اتخاذ ذ الموكلة إليها وغيرها من المسائل التي تتطلب ينفوكالة التاألنشطة المتعلقة بمهام 

هيئة الرصد، المهمة )أ( لإلى  باإلشارةقرارات سياسية وفقا لإلجراءات االتحاد األفريقي. 

تقارير مقدمة من أفكا، بموجب في مراجعة أي يتمثل هيئة الرصد دور ضمني  يسنَد هنا إلى

العامة لألفكا، دورة عادية مرة كل ثالث الجلسة تعقد فكا،. أل النظام األساسيمن  82المادة 

 (.88و 82 عملها )المادتان وخطة هاتم خاللها الموافقة على ميزانيت( سنوات 9)
 

وتنص . أعاله 9في الفقرة وكالة التنفيذ م ومهاالمتعلقة بصالحيات أهم األحكام ب ابالفعل علم أحيطقد 

أو أي  الرصد،إما بمبادرة منها أو بناء على طلب من هيئة  ،تقوموكالة التنفيذ ( على أن 0واو ) 2المادة 

لهيئة الرصد اتخاذ إجراءات تهدف إلى تقديم المساعدة والمشورة باالتحاد األفريقي، أجهزة جهاز من 

  من مقرر ياموسوكر. 0ص عليها في الملحق ظيفتها المنصووبفيما يتعلق 

 
يمكن ، 0280عقد في أكتوبر منفريق العمل الوزاري الثاني الن اجتماع ملمبدأ التوجيهي لفقا وو عليهو

 المهام الرئيسية التالية:فئات  حسب الرصدهيئة ومسؤوليات  مهامتصنيف 

 

  نيابة عن الوزراء المسؤولين عن النقل الجوي رقابةهيئة 
 جميع أصحاب المصلحة؛ة استشارية تضمهيئ 
  السوق األفريقية الواحدة للنقل الرصد لضمان حسن سير والتقارير تضطلع بمسؤوليات رفع

 على المستوى االستراتيجي. الجوي 
 السوق األفريقية الواحدة للنقل الجويتنفيذ يشمل لدور موسع ب تضطلع. 

 
على أساس المبدأ المذكور أعاله كما هو مبين في  الرصدهيئة تم تحديد الواجبات والمسؤوليات المنقحة ل

، أي لهيئة الرصدأيضا لألمانة العامة  ةقترحمالمهام التالية أن  ويترتب على ذلك)جديد(.  0الملحق 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا.
 
 .وقائعهااالجتماعات العادية لهيئة الرصد واالحتفاظ بسجالت انعقاد مان ض (أ)
 .السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي في عضويةالت االحتفاظ بسجال (ب)
 ؛ةواحدالأداء السوق  حولإجراء دراسات محددة   (ج)
الوزراء المسؤولين لتقديمها إلى  الرصدهيئة حول أنشطة الرصد هيئة لع تقارير اريإعداد مش (د)

 عن النقل الجوي. 
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للعمل  ةاألفريقي جاهزمعرفة للنقل الجوي وبوابة  ،تشغيلهاوضمان قاعدة بيانات  استضافة (ه)

 عن النقل الجوي.الوزراء المسؤولين إلى  الرصدهيئة ورفع تقرير عن أنشطة 
 

 الخالصة والتوصيات .4

ياموسوكرو.  مقررمسؤوليات المنقحة لهيئة رصد الو المهامفي تحديد  أجري هذه الورقة تحليالتقدم 

 تنفيذ وكالةصالحيات ومهام  ما يخصفيالحالية  االختصاصاتلى تقييم ستند االختصاصات المنقحة إتو

 التعريفمن الضروري أيضا  باتفكا، ، األإسناد واجبات وكالة التنفيذ إلى  معوياموسوكرو.  مقرر

 .ياموسوكرو مقرراالختصاصات المنقحة لهيئة رصد  اشتقاقفكا،، من أجل ألل بالنظام األساسي
(a)  

على  0222في لومي في لحكومات واوافق المجلس التنفيذي ومؤتمر رؤساء الدول : توصية

، 8888قرر ياموسوكرو لعام ممن  0ق في الملح منصوص عليهاكما هو  الرصدهيئة اختصاصات 

اجتماع خبراء اللجنة الفنية المتخصصة  يبحثأن ب وعليه، يوصىياموسوكرو.  مقررمن  اجزءباعتبارها 

الفرعية للوزراء لجنة من قبل الها اعتمادبتوصية مع الالحالية لهيئة الرصد  المنقحة االختصاصات

عبر القارية واألقاليمية للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية المسؤولين عن النقل الجوي التابعة 

الواردة في جديد( واالختصاصات ال) 0الملحق باالختصاصات المنقحة أدناه  فَق. وتروالطاقة والسياحة

 القديم(.) - 0في الملحق مقرر ياموسوكرو 
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 0الملحق 
 )جديد(

 هيئة الرصدالمنقحة لمسؤوليات الو مهامال

 

والمسؤوليات  المهام، المقررمن هذا  9هيئة الرصد، على النحو المنصوص عليه بموجب المادة تكون ل

 :التالية

 

ضمان التنفيذ الكامل على وزراء المسؤولين عن النقل الجوي الفي مساعدة  الرصدهيئة تتمثل مهمة 

لهيئة  تكونلنقل الجوي في أفريقيا. وبهذه الصفة، األفريقية الواحدة لسوق الياموسوكرو وتحقيق  مقررل

ودور تسهيل السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي عمل سير  عناستشارية و يةإشرافالرصد مسؤوليات 

 .ذينفتنسير السوق على المستوى االستراتيجي، في دعم وكالة ال

 

 ذ المهام التالية:يتنف عليها ، يتعينوعليه

 وزراء المسؤولين عن النقل الجوي؛من قبل ال االعتماده المالحق ذات الصلة بالمقررإعداد  .1

لجنة النقل التابعة للنقل الجوي لالفرعية  اللجنة اتتنظيم اجتماععلى مساعدة االتحاد االفريقي  .2

 واالتصاالت والسياحة.

 من شأنها أن التي المقررأحكام من أي  إلى عن النقل الجويوزراء المسؤولين الانتباه  استرعاء .3

 ، مع توصية للتخفيف.المقررتطبيق  تعيقتحول دون تطور النقل الجوي في أفريقيا و/أو 

 (.88.2)المادة  للمقررتحليل والتخطيط للمراجعة الدورية ال .4

 قل الجوي.لناألفريقية الواحدة لسوق العمل اللوائح المناسبة لحسن سير وضع ضمان  .5

بال  اإللشكاوى والطلبات ولسحب أي إعالن ب خطاراإل، للمقرروفقا  الصادرة اإلعالناتتلقى  .6

 ؛اإليداع وفقا لذلكب

الوزراء كل من ن والمقررات الصادرة ع، التوجيهات اتعالناإل، اتضمان تنفيذ القرار .7

مسائل النقل ب فيما يتعلق التحاد األفريقيومؤتمر االمسؤولين عن النقل الجوي والمجلس التنفيذي 

 الجوي في أفريقيا.
صالحيات ومهام الوكالة ، وفقا لمقرر ياموسوكروتنفيذ وكالة  إلىإصدار التوجيهات الالزمة  .8

 االتحاد االفريقي.وإجراءات 

 المنافسة وحماية المستهلك؛ حولالتنظيمي نص ياموسوكرو لضمان التطبيق العادل والمتساوي  .9

لجنة الفرعية للنقل ية في المحكمة األفريقية للطيران المدني وتقديم المشورة لاألهلية للعضوتحديد  .11

 .في هذا المجالالجوي التابعة للجنة النقل واالتصاالت والسياحة 

هيئة توصية المقرر ونشأ عن تطبيق و/أو تفسير ت ةزعانم، في أي الطلبرأيها، عند  إبداء .11

 لمنازعة؛األفريقية للطيران المدني بتسوية التحكيم ا

في صياغة مقترحات بشأن الدراسات والندوات وورش العمل  مقرر ياموسوكرووكالة تنفيذ دعم  .12

 إلى تعزيز وتحديث خدمات النقل الجوي في أفريقيا؛ الراميةوغيرها من التدابير 

الالزم إلجراء دراسات وندوات لدعم تقديم االهيئات الوطنية والدولية المختصة الطلب من  .13

مل وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تعزيز وتحديث خدمات النقل الجوي في عوبرامج 

 أفريقيا؛

الفرعية وتحقيق سوق واحدة عبر  ياموسوكرو بين وداخل األقاليم لمقررضمان التنفيذ السلس  .14

 ة.يقار
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لنقل اللسوق األفريقية الواحدة  مستدامالعمل السير  ها من أجلوتسهيلاألموال  كسب التأييد لتعبئة .15

 .مقرر ياموسوكرو لوكالة تنفيذاالستدامة المالية ضمان الجوي و
 .مقرر ياموسوكروتطبيق آلية الرصد والتقييم في تنفيذ  ضمان .16

مراجعة أي تقارير و/أو اللجنة الفرعية للنقل الجوي التابعة للجنة الفنية المتخصصة على مساعدة  .17

 ذلك وغير وكالة التنفيذطة المتعلقة بمهام جميع األنشبشأن وزراء الإلى مقدمة للبحث  اتتوصي

 من المسائل التي تتطلب قرارات سياسية وفقا إلجراءات االتحاد األفريقي.
ولوائحها  تهاميزانيوكالة التنفيذ وخطة أعمالها وفي عملية الموافقة على برنامج عمل المشاركة  .18

 وتظمها؛

سوق لل ةإدارة سلس لمالئمة من أجل ضمانوالنظم ا وائحللا وتطبيقذ ينفوكالة التاعتماد  ضمان  .19

 ؛الواحدة للنقل الجوي األفريقية
 .اللجنة الفرعية للنقل الجوي التابعة للجنة الفنية المتخصصة تطلبهاالقيام بأية مهام أخرى قد  .21

 مقر اللجنة

ثابة لتكون بمالتي تم تعيينها األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا مقر هيئة الرصد داخل لجنة يقع  .12

 ا.أمانة له

 بالمهام التالية:أمانة هيئة الرصد  ومتق .11

 .الوقائعواالحتفاظ بسجالت لهيئة الرصد عقد اجتماعات منتظمة  (أ)

 .السوق األفريقية الواحدة للنقل الجوي في عضويةالاالحتفاظ بسجالت  (ب)

 ؛ةواحدالإجراء دراسات محددة على أداء السوق  (ج)

عن  ينالمسؤول اءشطة الهيئة لتقديمها إلى الوزرأن عنالرصد هيئة ع تقارير يرامشإعداد  (د)

 النقل الجوي.

)ه( استضافة قاعدة بيانات وضمان تشغيلها، وبوابة معرفة للنقل الجوي األفريقي جاهزة للعمل 

 .عن النقل الجوي ينالمسؤول اءرزعن أنشطة هيئة الرصد إلى الو التقاريرورفع 

 

 االجتماعات

تشار، أيضا في وعلى األقل. مرتين في السنة لتناوب، ، على أساس اتجتمع هيئة الرصد .12

 مقرر ياموسوكرو لوكالة تنفيذالعامة )الدورات العادية(  الجلسات

 ؛التمويل

كة نفقات .12  .هيئة الرصدفي اجتماعات  مشاركتها تتحمل كل منظمة مشار 

 .أخرى لهيئة الرصد من مصادر خارجيةأنشطة  يمكن تمويل .12


