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 مدمة -أوال

نقل لاألفريقية الواحدة  لسوق العقد االجتماع الثاني لفريق العمل الوزاري المعني بإنشاء  -1

أبابا، إثيوبيا. في مقر مفوضية االتحاد األفريقي بأديس  0212أكتوبر  02الجوي  بتاريخ 

جلسات العمل الفنية بين مفوضية االتحاد األفريقي واللجنة األفريقية للطيران المدني عقدت  و

إذ كانت المجموعة االقتصادية اإلقليمية الوحيدة المشاركة، وهيئة الرصد وجماعة شرق أفريقيا 

 الوزاري الثاني.لمقرر ياموسوكرو واجتماع الخبراء وعقدت هذه االجتماعات قبل االجتماع 

،  أعلنت ادولة عضو 11من الول األعضاء من مجموع ممثلو ثماني   شارك في االجتماع  -0

إنشاء سوق النقل الجوي األفريقي  بشأن تنفيذ مقرر ياموسوكورو بعن التزامها الرسمي  

الدول هي الكونغو ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا هذه الواحد. و

 وزيمبابوي.

كما شاركت المنظمات التالية: مفوضية االتحاد األفريقي، واللجنة األفريقية للطيران المدني،  -3

 والبنك األفريقي للتنمية، وجماعة شرق أفريقيا.

 رفق طيه قائمة المشاركين.ت  -1

 االفتتاح -ثانيا

كلمة الترحيب سعادة الدكتورة إلهام م. أ. إبراهيم، مفوضة البنية التحتية والطاقة ألقت  -2

 رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي. بالنيابة عنلمفوضية االتحاد األفريقي 

 

أعربت االفتتاحية. وفي كلمتها ( رحبت مفوضة البنية التحتية والطاقة بجميع المشاركين و1)

زوما، رئيسة مفوضية االتحاد دالميني نكوسازانا  الدكتورة  بالنيابة عن سعادةالمفوضة 

اركة في لمشل عن ترحيبها الحار بجميع الحضور في مقر مفوضية االتحاد األفريقي األفريقي، 

 تماع الثاني لفريق العمل الوزاري.االج

 بشأن 1111لعام  لمقرر ياموسوكروأن التنفيذ الناجح بجميع الحاضرين  ةمفوضال ذكرت( 0)

يسية االستراتيجية الرئ بمثابة كان دائماى أسواق النقل الجوي في أفريقيا، تحرير الوصول إل

ترة خالل الف مقرر ال تم اعتمادهائل في أفريقيا. و جوي  نقل   قطاعلبناء  قادتنا اعتمدها التي

ري أعمق قاء فضاء اقتصادي مشترك يؤدي إلى تكامل أفريقيا  على بنافيها  تركز كانت التي

من خالل المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية المعروفة باسم معاهدة أبوجا. واعتبر 

 فريقيا من خالل توحيدأل من شأنها تسريع التكامل المادي  رئيسية وسيلة نقل النقل الجوي

 أسواق الخدمات الجوية للدول األعضاء.

 

بالغة لهذه االستراتيجية ا ال يزال تنفيذنه أمثير للقلق الكبير ه من الأنب ةالمفوض تأضاف( 3)

خمسين بمرور  0213يحتفل في عام  معلقا في الوقت الذي كان االتحاد االفريقي األهمية

نبغي ه بالحقا أن تقرر. ومن ثم، دة األفريقية/االتحاد األفريقيمنظمة الوحعلى إنشاء ( عاما 22)

 في المتمثلوكثر طموحا واأل النهائي هدفلإلى  ا ر ياموسوكرورمق  عملية تنفيذ رفع مستوى 

 ت. وفي هذا السياق، أكد0212بحلول عام  ة  للنقل الجوى الواحد األفريقية سوق الإنشاء 
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ادر عن الصالرسمي  االلتزامبالعميق لإلعالن  اتقديره لىع األفريقي من جديداالتحاد  ة مفوض

اإللهام الرئيسي وراء  مصدر حاليا يشكلأن االلتزام الرسمي على وأكدت  الدول المناصرة. 

  الجهود الجارية لتنفيذ المشروع الرائد.
 

حدة مم المت، ولجنة األا للشركاء، وخاصة البنك األفريقيعن امتنانه ةالمفوض تعربأ كما  ( 1)

تحاد واالمدني واالتحاد األوروبي، وكذلك اللجنة األفريقية للطيران ال، االقتصادية ألفريقيا

لمقدمة المساهمة الفنية والمادية ل والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  األفريقي لشركات الطيران،

 أنشطة هذا المشروع الرائد.إلى 

 

أبريل  12و  11عقد يومي  أنه خالل االجتماع األول الذي كذلك إلى ةالمفوض توأشار ( 2)

اعتمد و. بدقةشطة والجداول الزمنية المحددة ألنامع خارطة الطريق، تم االتفاق على ، 0212

صحاب أ التي يتوقع أن يكملها، الذي سلط الضوء على األولويات البيان الختاميالوزراء أيضا 

ه في أن توقعت ةالمفوض ت في أقرب وقت ممكن. وكان لمشروع الرائدل ون المصلحة الرئيسي

من الحكم على حالة استعداد  مفي وضع يمكنه سوف يكون الوزراءنهاية المداوالت الوزارية، 

 .0212بحلول عام  ةواحدال فريقياألالدول إلطالق سوق النقل الجوي 
 

 في ( 1) - للجنة األفريقية للطيران المدني إيابو سوسينا ةالعام ةلألمينفتتاحية الكلمة اال -1

 ةرئيس  إلى  وصعلى وجه الخصالشكر األمينة العامة  وجهتكلمتها االفتتاحية،  سياق

لقة المتعجدية الالتصدي للمخاوف  مجال مفوضية االتحاد األفريقي، لدعمها غير المشروط في

قة ، وجهود المتابعة المنسفي نطاق مقرر ياموسوكروتحرير النقل الجوي   تنفيذ طء وتيرة بب

األفريقية للنقل سوق الإنشاء  بشأنرؤساء الدول والحكومات  حول مقرراتالتي وضعتها 

 .0212في يناير  المنعقدة خالل قمة االتحاد األفريقي ةالواحد الجوي 
 

البنية التحتية والطاقة وفريقها لتنظيم  ةمفوضل بالمثل أعربت األمينة العامة عن شكرها ( 0)

جميع أصحاب لهذه االجتماعات  وأتاحتخالل األسبوع.  متتالية( اجتماعات 1)أربعة 

هيئة و ،معترف بهاالالتحاد االفريقي لالمجموعات االقتصادية اإلقليمية  فيهمبمن المصلحة 

لمناقشة التحديات التي فرصة  وخبراء النقل الجوي األفريقي، الرصد لمقرر ياموسوكرو

يات وطرحت توص ،ةالجوي  الواحد األفريقية للنقل سوق المقرر ياموسكورو وتنفيذ  تعترض

 قرر ممن أجل تحقيق أهداف تحرير النقل الجوي بين الدول األفريقية على النحو المتوخى في 

 ياموسوكرو.

  

في  حاضرة  تكان اللجنة األفريقية للطيران المدنيكذلك أن  ةالعام ةاألمين تذكر ( 3)

ع مااالجتخالل  ما قامت به فيما يتعلق بالمهام المسندة إليها عتقديم تقرير من أجل االجتماع 

كانت اللجنة األفريقية  ا لذخارطة الطريق.  أنشطة في آخر األول من العام الماضي كما ورد
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لجنة فإن الالموارد،  الصعوبات فيأنه على الرغم من بإبالغ االجتماع بللطيران المدني سعيدة 

انوا قد ، كخرمين قد بادرت بإشراك خبراء استشاريين أفريقيين ماألفريقية للطيران المدني 

في دراسات مماثلة، إلجراء دراسات في مختلف المجاالت حيث كانت الخبرة  شاركوا من قبل

، أخرى جملة أمور من ،الداخلية غير متوفرة. ونتيجة لذلك، فإن الوكالة المنفذة لديها اآلن

ن وتجد اللجنة األفريقية للطيراخرى. األتوجيهات و الللتدقيق جاهزة الوالميزانية  هاعملبرنامج 

بتقديم الدعم عن طريق التماس  االتحاد األفريقية التزام مفوضيواثقة من  المدني نفسها

دارة واإلشراف على اإلألداء مسؤولياتها في لوكالة المنفذة والمالية الالزمة لالفنية المساعدة 

ية مفوض تسارع تأمل أيضا أن األمينة العامة ت. وكانة ي الواحدلنقل الجواألفريقية  لسوق ال

 ألغراض ياموسوكرو النصوص المؤسسية والتنظيمية لمقرر االتحاد األفريقي في اعتماد

 .التنفيذ
 

 مل الوزاري: سعادة السيدة ديبو بيترزفريق الع ةرئيسلفتتاحية  الكلمة اال -2

 

رحب ت أن  ها من دوعي شرفكان في الواقع  إنهالوزاري  فريق العمل ةرئيس تقال (1)

االتحاد في ن النقل الجوي من الدول األعضاء ع ينمسؤولال نممثليالبالزمالء والوزراء و

 مقرر بتنفيذ المعني فريق العمل الوزارياألفريقي فضال عن خبراء النقل والمسؤولين في 

انها عن امتن ةالرئيس توأعرب .ةواحدلنقل  الجوي الاألفريقية  لسوق النحو إنشاء  ياموسوكرو

ي تإبراهيم، ال ةالدكتورالبنية التحتية والطاقة،  ةلالتحاد األفريقي، من خالل مكتب مفوض

 االجتماع اليوم.حرصت على انعقاد 

 

وية في الحركة الج المحتملفوائد التحرير الكامل للنقل الجوي والنمو  على ةرئيسال تأكد ( 0)

منظمة و إنترفيستا أي "الصورة الداخلية"دراسة  الدليل الوارد في تقارير واقتبستاألفريقية، 

 حريرت على الرغم من" هأن إنترفيستا . ونقلت عن دراسةالتابعة لألمم المتحدة السياحة العالمية

بير، ال تزال معظم إلى حد ك خارج أفريقيابلدان بين أفريقيا وال ةالعديد من األسواق الجوي

التي  التفاقات الثنائية المقيدةل وخاضعةمغلقة إلى حد كبير،  البينيةاألفريقية  أسواق الطيران

لطيران لتكون محركا للنمو ا  ات يحد من إمكان ما . وهذاالخدمات الجويةتحد من نمو وتطور 

 ". والتنمية
 

ية على إضاف ة بلدانأنه منذ لقائهم األخير، وقعت ثالثالمجتمعين باالجتماع  ةرئيس حاطتأ ( 3)

ن ابوجدون شروط، وهي البكل منها على الفور ولااللتزام الرسمي لفتح أسواق النقل الجوي 

بلدا حد عشر األبورحبت . بلدا وغانا وسيراليون، ليصل العدد اإلجمالي إلى أربعة عشر

ل نقلاألفريقية لسوق الالملتزمة في البداية وهنأت المشاركين الجدد على االلتزام الرسمي ب

 .ةالجوي  الواحد

  إلى،  0211ت في مايو كتبكانت قد مفوضية االتحاد األفريقي إلى أن  ةالرئيس توأشار ( 1)
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ن لتسليط الضوء على عدد ماألفريقية الواحدة بالسوق الدول التي وقعت على االلتزام الرسمي 

ارة في قواحد في الالتفعيل سوق النقل الجوي  ع فيوالالزمة لهم بغية الشرالتدابير الملموسة 

. 0212يونيو عام  هو طالق المستهدف اإلموعد ل مع األخذ في االعتبارأقرب وقت ممكن، 

الجريدة في أو  ها، وفقا للوائحأن تنشر رسمياكل دولة يطلب من ومن بين هذه التدابير، 

لرسمي ام اإعالن االلتزوفقا ألحكام  ياموسوكرولمقرر بالتنفيذ الفوري  كونها ملتزمةالوطنية، 

مفوضية االتحاد األفريقي كذلك من التحاد االفريقي. وطلبت ل 0213 أجندة بما يتماشى مع 

في  إليه على النحو المشارتقديم تقارير عن اإلجراءات المتخذة في تنفيذ التدابير المبينة  الدول

 الرسالة.

 

 ختراق الناش االاألوروبية و شركات الطيرانأيضا عن قلقها إزاء هيمنة  ةالرئيس تأعرب( 2)

اقيات باستخدام تقاسم الرموز واتف للسوق األفريقية البينيةشركات الطيران في الشرق األوسط ل

بادئ م"بال اجتماع االتحاد األفريقي ةرئيسال تذكروالتعاون مع شركات الطيران األفريقية. 

يقي االتحاد األفر ألعضاء فيا اتفاقيات الخدمات الجوية بين الدولعلى توجيهية للتفاوض ال

تطبيق الموقف  أهمية". وسلطت الضوء على /دول االتحاد األوروبيالمفوضية األوروبيةو

فاع العالم الثالث، والد بلدانى اتفاقيات الخدمات الجوية مع التفاوض عل نحو الموحداألفريقي 

ة عند الطيران األفريقي األفريقية وشركات بلدانف، وتعزيز المصالح المشتركة للعن هذا الموق

 لخدمات الجوية مع بلدان ثالثة.ل الثنائيةتفاقات اال على التفاوض 

 

من   1-1الواردة في المادة الطيران  اتلشرك" "معايير األهليةة إلىرئيسال تثم أشار ( 1)

ينبغي أهمية الفقرة )ب( من هذه المادة. وتنص هذه المادة على أنه  أبرزت ياموسوكرو  مقرر

موجود فعليا في الرئيسي  هاعملالمركزية، ومكان  تهاإدارو ،طيرانالشركة مقر"أن يكون 

ومع  ؛ياموسوكرو مقررعناصر التحرير الرئيسية الواردة في واحد من  ". هذاالدولة المعنية

الذات هذا العنصر بفريقية األال تستخدم شركات الطيران غير ختم اذلك، يجب أن نكون يقظين 

من خالل الباب الخلفي. وأشارت إلى أنه  الواحدة لنقل الجوي األفريقية  لسوق الكستار لدخول 

به منظمة الطيران المدني الدولي قامت العمل الذي بسترشد نهذه المسألة بالذات، يمكن أن  بشأن

نى عفيما يتعلق بالمالصلة  وثيقزال يال  الذي، والمؤتمر العالمي الخامس للنقل الجويخالل 

 "للمكان الرئيسي إلدارة األعمال". الواضح

 

رئيسة التطورات في المجاالت األخرى ذات الصلة مثل الفوائد االقتصادية الأبرزت  (2)

ارطة خلوالبيئية الهامة التي تحققت حتى اآلن من خالل تنفيذ منظمة الطيران المدني الدولي 

 ي في األقاليم فالتي تبذلها شركات الطيران ، بما في ذلك الجهود األداءالمالحة القائمة  طريق

مما كثر هدوءا واألكثر كفاءة في استهالك الوقود،األ على طائرات الجيل الجديد الحصول 

 يساعد في الوصول إلى هدفنا للحد من تأثير الطيران المدني على البيئة.
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يتخلف بلد عن "ال  وهي مبارة  مبادرة منظمة الطيران المدني الدوليبرئيسة ال قرتأ (8)

بإجراء حقق فوائد للجميع. وأوصت تجتماع بأن الجهود التعاونية سوف اال ت" وذكرالركب

وضع الطيران األفريقي في سوق الطيران  من شأنهامداوالت مثمرة حول جميع القضايا التي 

 جني شرع هذه المجموعة فيال ضمان أن تحزم أمرها لالتي وقعت على  البلدان العالمي وحثت 

 .االنضمامشجع الدول األعضاء األخرى إلى ت، بينما اثمار األجواء المفتوحة فيما بينه
 

. لترابطادون قدرتنا على ب ةكون ممكنتلن  هانريد التي ن أفريقياإ  ةالرئيس ةوفي الختام، قال (1)

 قية الواحدة األفريسوق الأنفسنا لتحقيق الهدف المتمثل في  نعدلهذا السبب، يجب علينا جميعا أن 

 .باألفريقيين جميعاأفريقيا  من أجل

  
 

 المسائل اإلجرائية -ثالثا

 

 مكتب فريق العمل الوزاري تشكيل هيئة  -8

 

جدول األعمال  وتم اعتمادجنوب أفريقيا ومصر والكونغو في رئاسة االجتماع. شاركت كل من 

 التالي:

 

o   االفتتاح. مراسم 

o  .اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل 

o تقرير اجتماع الخبراء. بحث 

o  0212لنقل الجوي في عام األفريقية الواحدة  لسوق الطريق المضي قدما نحو إطالق. 

o .ما يستجد من أعمال 

o  البيان مشروع. 

o ختامية.ال كلماتال 

 

 جدول األعمال و العملاعتماد برنامج  -9

أجيل تل عمالاألجدول  بتعديلجنوب أفريقيا قدمته د مشروع جدول األعمال بعد اقتراح ااعتمتم 

قب االجتماع المرت وف يعقد قبلالثالث الذي س إلى االجتماععتماد التقرير الختامي لالجتماع ا

االجتماع  ليوم واحد على أساس تم كذلك اختصار. و0211في نوفمبر  للجنة الفنية المتخصصة

 محرز.التقدم ال

 

 بحث تقرير اجتماع الخبراء  -01

وفي أعقاب من هذا التقرير.  1في الملحق  م تقرير اجتماع الخبراء إلى االجتماع ويرديقدتم ت
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 :بشأن النقاط التالية وأحاط علما بهامداوالت، قرر االجتماع ال
 

ورد مفوضية  خلة التي قدمتها اللجنة األفريقية للطيران المدنيمدابالاالجتماع  أحاط  (1)

 عتمادا بشأن التأخير في اعتماد الصكوك القانونية بسبب التغييرات في عملية االتحاد األفريقي

طريق وفيما يتعلق بمن خالل اللجان الفنية المتخصصة القطاعية.  للنصوصاالتحاد االفريقي 

بين  للنقاشا طرحهينبغي  لة تأخر اعتماد الصكوك القانونية، قرر االجتماع أن مسأالمضي قدما

تقديم و ة البنية التحتية والطاقةمفوضية االتحاد األفريقي، والمستشار القانوني ومفوض ةرئيس

فريق ل الجتماع الثالثا ردود الفعل إلى. وينبغي تقديم التعجيل باعتمادهاالمشورة بشأن خيارات 

في نوفمبر عام  اللجنة الفنية المتخصصة الذي سيعقد على هامش اجتماع العمل الوزاري

 0212بحلول مايو  جاهزةجميع الصكوك القانونية تكون أن   . وقرر االجتماع أيضا0211

 .لنقل الجوي األفريقية الواحد  لسوق القبل إطالق 
 

لمجموعات االقتصادية اإلقليمية الحضور الضعيف لباالجتماع أيضا علما  أحاط  -( 0)

الذي سوف يعقد ، ريق العمل الوزاري الثالثاجتماع ففي  ة هذه المسألةضرورة معالجو

 .0211ديسمبر  1 في اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة على هامش كاجتماع جانبي 
 

بمقرر جميع الصكوك القانونية ذات الصلة تكون أن بأوصى االجتماع أيضا   -( 3) 

 .الجوي الواحدلنقل ل  األفريقي  سوقالقبل إطالق  0212جاهزة بحلول مايو  ياموسوكرو

أهمية برامج التوعية لتسليط الضوء على صناع القرار، ومزايا باالجتماع أيضا  أحاط -( 1)

 .هومساوئ عدم تنفيذمقرر ياموسوكرو تنفيذ 
 

ي إلثيوبية إلا شركة الطيرانه تالعرض الذي قدم عنتقرير الأشار االجتماع أيضا إلى ( 2)

 اجتماع الخبراء.

 

 الرسميالزيادة في عدد الدول التي وقعت على االلتزام ب كذلك علما  االجتماع أحاط -(1) 

 . نبيلةفريقيا نتيجة لهذه اللفتة الفي أ الجوية الطرق والزيادة في عدد
 

تشجيع الدول األعضاء على  حث االجتماع الدول التي وقعت على االلتزام الرسميوأخيرا،  -2

 ليه . تفعل ذلك بعد، بالمبادرة إلم  تياألخرى ال

 

 7102في عام  لنقل الجوي األفريقية الواحدة  ل سوقالنحو إطالق  المضي قدما طريق  -00

 

دة  األفريقية الواحسوق الوافق االجتماع على الخطوات التالية التي يجب اتخاذها من أجل إطالق 

 في عليهاوتقديمها للموافقة العناصر  اكتمال هذهقرر أيضا . وت0212في عام  لنقل الجوي  ل
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، والبنية التحتية داخل القارة وفيما بين النقلب المعنيةاللجنة الفنية المتخصصة  أول اجتماع

ديسمبر  0نوفمبر إلى  08يعقد في أديس أبابا من وف الذي س والطاقة والسياحة األقاليم،

0211. 
 

وضع ب ان المدني واللجنة األفريقية للطيرالمجموعات االقتصادية اإلقليمية  قوم سوف ت  ( 1) 

ل من أجمفوضية االتحاد األفريقي تحت رعاية  هاوإبرام مذكرة التعاون على اللمسات األخيرة

ديمه اإلقليمي والقاري وتق على المستوىلنقل الجوي األفريقية الواحدة  ل سوقلاإلدارة السلسة ل

  ( 0).0211ديسمبر  0 -نوفمبر  08 من  عقدها المقرر  اللجنة الفنية المتخصصةاجتماع إلى 

 اللجنة الفنية المتخصصةومسؤوليات هيئة الرصد وتقديمها إلى  مهام يتم استعراض سوف 

 لالعتماد.

علقة المتساسية األمتطلبات التنفيذ  نع تقديم تقاريرهااألعضاء  يتعين على الدول -( 3) 

وبعد ذلك يتم  إلى مفوضية االتحاد األفريقي. 0211نوفمبر  18بحلولااللتزام الرسمي ب

 ؛ةاللجنة الفنية المتخصصإلى  هاتقديم

اء، اجتماع الخبر  لقاء معقد  مع ك  العمل الوزاري فريق سيتم تنظيم االجتماع الثالث ل -( 1) 

ي يونيو ف سوق النقل الجوي األفريقي الواحدلتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالترتيبات إلطالق 

0212. 

الستعراض التقدم المحرز  0212لجنة المتابعة للسفراء في فبراير عام  سيعقد اجتماع  -( 2) 

الجوى سوق النقل لوتقديم المشورة بشأن اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل إطالق 

 .األفريقية الواحدة 

 إحاطةبمفوضية االتحاد األفريقي، ل البنية التحتية والطاقة  ةسعادة، مفوضتقوم سوف ( 1)

 ةاد النصوص المؤسسية والتنظيمينكسة في وضع اللمسات األخيرة على اعتمالالرئيسة عن 

 (2)2)جد حال لهذه المشكلة.ت مفوضية االتحاد األفريقي سوفللتأكد من أن  لمقرر ياموسوكرو

 ادوره اءألد هاهيئة رقابية يتم تنشيطنشاء وباإلضافة إلى ذلك، تم االتفاق على أن هناك حاجة إل

 رقابي.ال

 ةحدلنقل الجوي الوااألفريقية  ل سوقللالدعوة المستمرة ولدعم ا لتقديم حاجة أيضاهناك    -(8) 

 .األفريقيبرلمان الإشراك و

 لالتفاقيات الماليةجهودها لحشد األموال الالزمة مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة   -( 1) 

 والبنك اإلفريقي للتنمية لدعم هذا الجهد؛ 

ة القضاء عمليفي تشرع بعد  لم   بالنسبة للدول التي وقعت على االلتزام الرسمي ولكن -( 12) 

لنقل ة  لاألفريقيسوق الاألشخاص والبضائع داخل  تنقل على الحواجز غير المادية لتمكين حرية 

 .، طلب منها أن تبادر إلى ذلك 0212من يناير  عتبارا ا ةالجوي  الواحد

 

 لما يستجد من أعما -07
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أنه سيتم تنظيم االجتماع الثالث  واوقرر المجتمعونتداول هذا البند من جدول األعمال، تحت 

والبنية  ،نقلللاللجنة الفنية المتخصصة  أول اجتماعلقاء جانبي خالل ك لفريق العمل الوزاري

اجتماع  الذي يعقد مباشرة بعد 0211في نوفمبر  والطاقة والسياحة ،يةاألقاليموة يالتحتية  القار

لنقل حدة  لاألفريقية الواسوق الترتيبات إلطالق بالالخبراء، لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق 

 .0212عام  في يونيو الجوي 

 

التقرير  الختامي وهو مرفق بهذا وأصدروا البيان  المجتمعون : تداولالبيان الختامي -13

  3كالملحق  بوصفه

تماع جالنتائج الختامية لال فأبرزت الختامية،  كلمة ال ةرئيسال تألق -ختاميةال الكلمات  – 01

إنه كما نسعى بشكل جماعي  ة ل الرئيست. وقابعض االقتباسات الملهمة من جانيت روبنمع 

 مقرر االتي ينادي به األفريقيالفضاء تحرير روح  فلتحياالقارة األفريقية إلى األمام، لدفع  

بشأن  الوزاري مل لفريق الع االجتماع الثاني  اختتام  رئيسةت الأعلن وفي األخير. ياموسوكرو

 لنقل الجوي.ل  األفريقية الواحدة  سوقالإنشاء 

 

وتلى ذلك حفل مرطبات ، 0211أكتوبر  02فياالجتماع  اختتمت الرئيسة: االختتام -01

  أقامته مفوضية االتحاد األفريقي.


