
1 
 
 

قل ، والبنية التحتية ية المتخصصة لالتحاد االفريقي للنالدورة العادية األولي للجنة الفن

 القارية واإلقليمية المشتركة، والطاقة .
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االقتصادية ألفريقيا حول الطيران والسياحة والتوصيات   
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 أوال.    الخلفية 

حول تعزيز دراسة على ال  6112في مايو  فريقيا  ألصدقت اللجنة االقتصادية  .1

ان كسياسة التقارب بين السياحة والطيران . األفريقية من خالل السياحة  نمو

السياسة المناسبة  بالصياغة  وبلورة الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو بحث 

 النقل الجوي األفريقي  قطاعي االزمة لمعالجة الحاجة إلى تقارب السياسة بين

فريقية غير المستغلة في األ تقدير اإلمكانات هو . كان سبب هذا السياحةو

اسة نتائج هذه الدر تسهم ومن المؤمل أن. هما القائمة بين  عالقة التكافلو   القطاعين

خاللها  تقوم منفي توضيح وصياغة النقاش حول الطريقة التي يمكن ألفريقيا ان 

دية فرص العمل والتنمية االقتصاتوفير  األساسيين في بين القطاعين  بالمواءمة 

    واالجتماعية المستدامة للقارة.

  على سبيل 6112. في عام ائدظلت السياحة القطاع االقتصادي العالمي الر .6

من الناتج  %11تريليون دوالر أمريكي  وهو ما يمثل  6.2  ولد القطاع المثال

من كل وظيفة( لالقتصاد العالمي. وتبقى 1مليون وظيفة) 666والمحلي العالمي  

م منظمة األمعلى المدى الطويل  حسب توقعات النمو بالنسبة للقطاع إيجابية   

يزيد  على المستوى الدولي   قدالتي تتوقع أن عدد السياح الوافدين المتحد للسياحة 

بليون بحلول  1.1 ليصل .  6131إلى   6111من اعتبارا كل سنة  %3.3بنسبة 

فإن عدد الزوار   . وتجدر اإلشارة إلى أنه بين هذه الفترة المتوقعة 6131سنة 

لسنة مقارنة مع في  ا %2.2والذي يصل اآلن إلى +الجديدة  لوجهات لالدوليين 

ن يزيد  بنسبة مرتين على تلك أ   يتوقع في السنة في الوجهات القديمة 6.6%+

منظمة األمم المتحدة للسياحة  إلى أن  الموجودة في االقتصادات المتقدمة. تشير

 %76ستصل إلى الصاعدة  حصة السوق لالقتصادات  وصول   هذا سينتج عنه

  ثر من بليون من السياح الدوليين الوافدين   مقارنة وهو ما يعادل أك 61131بحلول 

صناعة السياحة ارتباطا وثيقا بقطاع الطيران  . ترتبط1811سنة في  %31 ب مع 

 لى الطلب السياحينظرا للحاجة إ  الذي ظل محوريا في أى تنمية للسياحة الدولية

 .وجهة المنتجلالنتقال إلى 

أهمية النقل في تطوير السياحة. والوصول الجيد  ال يمكن إنكار   على العموم  .3

وفرة  هو شرط أساسي تالذي تحدده خدمات النقل المو إلى الوجهةوالمستدام 

الحيوية بين مناطق توليد السياحة  جهة سياحية  نظرا للعالقة لتطوير أي و

 لجوي ا فإن النقل    ألمم المتحدةالسياحة العالمية التابعة  ل لمنظمةوالوجهات. وفقا 

نمط السفر السائد في السياحة الدولية بما يزيد قليال على نصف  األسفار الدولية  

 .6112( في سنة 73%)
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بالنظر إلى إمكانات الصناعة السياحية األفريقية غير المستغلة   والدور المحوري  .2

 إلى وضع سياسة تقاربحاجة الالذي يلعبه النقل الجوي في تطوير القطاع   فإن 

دد ق أساسية ومناسبة . إن المواءمة بين القطاعين التوأمينتنظيمي بين القطاعين   

قاليم  التنقل فيما بين األ زيادةفي المبادرات اإلقليمية  مثل تساهم نتيجة ذلك في 

والتكامل   والتجارة والسياحة على النحو المتوخى في أهداف التنمية المستدامة 

التحاد األفريقيي   وبرنامج تطوير البنية التحتية ل 6123 المتحدة  وأجندةلألمم 

 في أفريقيا   ومقرر ياموسوكرو.

 

:نظرة عامةعن صناعات السياحة والطيران في أفريقياثانيا .   

العالمية / منظمة الطيران المدني الدولي والمنتدى المشترك  السياحة وفقا لمنظمة .7

رفيع المستوى حول السياحة والنقل الجوي من أجل التنمية   المنعقد مع الدورة 

دة مم المتحأللالسياحة العالمية التابعة   اإلحدى والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة

سياحة والنقل الجوي فإن ال   6117سبتمبر    17في مدلين   كولومبيا  في 

  موا ألقل نللتنمية والنمو المستدام   خاصة بالنسبة للبلدان ا أساسيان قطاعان

فرص  توفير والبلدان النامية غير الساحلية . إنها يمكن أن تلعب دورا محوريا في 

  طها باألنشطة االقتصادية المحليةارتبا العمل  المباشرة وغير المباشرة من خالل  

والوطني   وتحسين ميزان المدفوعات ودفع العائلي لدخل على المستويين وزيادة ا

عجلة النمو االقتصادي. إن أهميتهما في تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري  

نمية   يجعلهما أساسيين للتوالتبادل الثقافي   على المستويين اإلقليمي والدولي 

 المستدامة في البلدان األفريقية.

 بيرةكفيما يتعلق بقطاع السياحة   على الرغم من أنه يواجه عددا من التحديات ال  .2

التي تمخضت عن الركود في بعض األحيان  فإن اإلقليم األفريقي شهد نموا في 

إلى زاد عدد الوافدين الدوليين   6112و 6117هذ القطاع. على سبيل المثال  بين

في  %21.1ائر  تغير قياسي بنسبة مليون ز77.6مليون إلى  32.1من أفريقيا 

 العالمية  التابعة لألمم المتحدة  لسياحةا)منظمة تقريبا  سنوات 11غضون 

(. خالل هذه الفترة  فإن أفريقيا   باستثناء شمال أفريقيا كمنطقة سجلت 6117

  في حين سجلت منطقة شمال أفريقيا تحوال  الوافدينفي عدد السياح  %66حوالي 

 .%26.2بنسبة 

لى مستوى البلد   استمر عدد متزايد من البلدان األفريقية في تحقيق النمو في عدد ع .6

بلدا في  72  ستة فقط من أصل 6117السياح الدوليين . على سبيل المثال   في 

  2مليون (  تونس ) 2.1  أكثر من مليون سائح أي جنوب أفريقيا)أفريقيا استقبلت 

مليون ( وكينيا  1.6مليون(  الجزائر)  1.8 مبيا )مليون(  زا 7.7 مليون(  المغرب )



4 
 
 

إلى في المئة من مجموع الوافدين الدوليين 61مليون (  وهو ما يمثل تقريبا  1.1)

 (. ومع ذلك   فإن هذا6112 ألمم لمتحدةالسياحة العالمية التابعة ) منظمة اإلقليم 

  6112 عند ماكان أربعة عشر بلدا في سنة   خمس سنواتبعد ذلك بلعدد تضاعف ا

من  ائة في الم61  وهو ما يمثل تقريبا مليون من السياح الدوليين ال عالمة قد تجاوز

 (1.1)الجدول1جميع الرحالت الدولية داخل اإلقليم 

6111أكثر من مليون سائح دولي في سنة   استقبلت: البلدان األفريقية التي 1.1الجدول   

 عدد السياح الدوليين      (000‘) البلد  

 10,282 المغرب   .1

 9,628 مصر   .2

 9,549 جنوب أفريقيا  .3

 6,069 تونس  .4

 1,880 زمبابوى   .5

 1,826 بوتسوانا   .6

 *2,733 الجزائر   .7

 *1,886 موزامبيق   .8

 *1,433 كينيا  .9

 *1,206 أوغندا   .10

 *1,176 ناميبيا  .11

 *1,063 السنغال  .12

 *1,063  نزانيا ت  .13

يشيوس مور  .14  1,039 

إبراز السياحة 6117المصدر : منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة    

أرقام الوصول الدولية 6113*  

لى أفريقيا ليشكل جزءا هاما من إعالوة على ذلك   واصل عدد السائحين الوافدين  .1

. على سبيل المثال  بلغت نسبة الزوار  لإلقليم  في عام قليمالزوار الوافدين إلى اإل

 %2من أوروبا  و %31مع من السواح الوافدين إلى أفريقيا  مقارنة  22%   6118

                                                           
تستثني هذه النسبة المئوية ،  السياح الوفداين إلى مصر التي تعتبر جزءا من منطقة الشرق األوسط وفق تصنيف منظمة السياحة العالمية 1  

 التابعة لالمم المتحدة 
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التابعة لألمم  لسياحة العالميةامن آسيا وأمريكا )منظمة %3من الشرق األوسط  و

 . (6111   المتحدة

درجات ولو كان ذلك بقليم صادي الرائد في اإلالقطاع االقت تصبحالسياحة   النمو شهد هذ .8

من الناتج المحلي اإلجمالي في  %2.7بين  ةتراوحوتة بين البلدان المختلفة  ممتفا

(.عالوة على 6112في السيشل)المجلس العالمي للسياحة والسفر %72بوروندي إلى 

مجلس . يقدر القليمفرص العمل في اإل توفير يزال القطاع الدافع الرئيسي ل ال  ذلك 

مليون  7.3  كانت هناك 6116العالمي للسياحة والسفر  على سبيل المثال   أنه بحلول 

مباشرة  يتحملها القطاع عبر أفريقيا باستثناء  مليون وظيفة غير16.1وظيفة مباشرة و

  . شمال أفريقيا

فة يوظ مليون12مليون وظيفة مباشرة وأكثر  2.6العدد إلى ا من المتوقع أن يرتفع هذ

داخل هاتين المنطقتين  (. 6116)المجلس العالمي للسياحة والسفر  6161بحلول 

من القوى العاملة  %6.2من القوى العاملة في شمال أفريقيا و %7.3الفرعيتين  فإن 

لضيافة  بما في ذلك افي باقي أفريقيا تعمل مباشرة في السياحة والصناعات ذات الصلة 

 .لنقل )المرجع نفسه(والترفيه  وتوفير خدمة ا

كان   6113أنه في عام إلى   (2013)تشير تقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي .11

يعملون مباشرة في صناعة السياحة في البلدان األفريقية  مليون شخص  6.68أكثر من 

 (. 6.1الخمسة المقصودة  وحدها .)الجدول 

 *توظيف السياحة المباشر           البلد

(3002مئوية من جميع القوى العاملة )كنسبة   

التوظيف** المباشر ، وغير المباشر، والمستحدث 
بفضل السياحة كنسبة مئوية من جميع القوى 

(*3002العاملة )   

 

النسبة المئوية لجميع 
 القوى العاملة 

إجمالي العاملين 
مباشرة في 
 السياحة   

من إجمالي  %
 القوى العاملة 

 إجمالي العاملين في
السياحة )مباشر، 
وغير مباشر، 
 ومستحدث(

 

  24,100  56.5  9,700 22.7  سيشيل

  137,500  23.9  62,000  10.8  موريشيوس 

  84,500  38.4  32,000  14.5 الرأس األخضر

  1,798,000  16.7  814,000  7.6  المغرب 

  473,000  13.8  228,000  6.6  تونس 

(3002العالمي للسياحة والسفر)المصدر : المجلس    
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 صناعات الطيران .في الختام   ترى الدراسة أنه على الرغم من التقدم المحرز في12

 تصور ي . فإن إمكانيات معظم البلدان األفريقية لم تستغل بالكامل السياحة األفريقية   و 

 األفريقي الهدف العام لقطاع السياحة لالتحاد  6123أجندة  في ضوءاالتحاد األفريقي 

 الهدف  . ولتحقيق هذجعل أفريقيا الوجهة المفضلة للسياحة في العالم على ان يكون : 

  تنفيذ خطة عملبالعام للسياحة   فإن األجندة توضح الحاجة إلى بناء القدرات   واإلسراع  

السياحة للنيباد /االتحاد األفريقي. في مجال الطيران   أظهرت محاكاة جاراتها مجموعة 

التعريفة وتدفق الركاب   على  حول أثر تطبيق إعالن ياموسوكرو 2فيستاز الدولية المحدودة 

عددا من النتائج اإليجابية لتحرير صناعة الطيران األفريقي التي ينبغي    بلدا أفريقيا 16بين 

وبالتالي يجب أن يركز نجاح سياسة المفاضلة بين  إنجازها لصالح البلدان األفريقية .

السياحة على تحسين الكفاءة على امتداد سالسل القيمة السياحية المرتبطة بالنقل  –الطيران 

 الجوي.

 

الرئيسية في قطاعي الطيران والسياحة  ثالثا . التحديات  

مها من أهو يزال عدد من العناصر يحد بشكل مباشر نمو صناعة السياحة في أفريقيا. ال.16

لفجوة   وانعدام األمن   وعدم االستقرار السياسي   وا إطارا سياسيا غير موات تعتبرتلك التي 

ير أنه بشكل غ القدرة التنافسية لألسعار.في قدرة الموارد البشرية والبنية التحتية  وتحديات 

من إجمالي  %3فإن ضعف أداء صناعة النقل الجوي لإلقليم التي تمثل حاليا حوالي  ملحوظ 

حركة النقل الجوي   قد لعبت دورا أساسيا في إعاقة نمو صناعة السياحة األفريقية. وهذا ناتج 

ي  والربط الجومالئمة العبور غير التحديات مثل غياب البنية التحتية  ومرافق  وجود عن

وعدم فعالية   المحدود  وانخفاض درجة السالمة واألمن  وسياسات الحد من منح التأشيرة

 اإلجراءات الحكومية.

  مقارنة مع  انسبي بالنسبة لصناعة السياحة  هو أن النقل الجوي في أفريقيا أكثر تكلفةواألهم . 11

هذا في المقام األول نتيجة الضرائب المرتفعة نسبيا على المسافرين   العالم األخرى.أقاليم 

 شهدتوالضرائب المجحفة في شكل رسوم المطار  مع ضرائب وقود الطائرة   ورسوم اإلنتاج . 

                                                           
شر جوية الثنائية بين إثني عقامت المجموعة االستشارية المحدودة بإجراء تحليل حول آثار حركة المرور والركاب الناتجة عن تحرير الخدمات ال  3

: الشمال : الجزائر، مصر، تونس،؛ الشرق :  إثيوبيا، كينيا، أوغندا،؛ الجنوب: أنغوال، ناميبيا، جنوب أفريقيا،؛ الغرب: غانا ، 3113بلدا في سنة 

 نيجيريا والسنغال
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وجعل  %2.2ارتفع بنسبة  أفريقيا   في العقد الماضي   نموا متواصال في قطاع النقل الجوي  حيث

وقد زادت أعداد المسافرين الدوليين عبر ألسرع  نموا في العالم بعد آسيا. ة االقارة المنطقة الثاني

حيث انخفضت األعداد نتيجة لعدم  6111باستثناء سنة  6112الجو باستمرار سنة بعد سنة منذ 

مليون مسافر نقلوا في عام  21االستقرار السياسي في أجزاء من شمال أفريقيا . من بين أقل من 

.كما 6113مليون في عام 63.1لخطوط االفريقية   زاد عدد المسافرين ليصل إلى بواسطة ا 6112

 6113مليون في عام   61زادت كذلك أعداد المسافرين المحليين داخل اإلقليم بشكل ملحوظ لتبلغ 

 (.6112)شينغوزو 

 

 من المتوقع أن يستمر هذ النمو في صناعة الطيران األفريقية  في المستقبل المنظور تشير .18

  استنادا إلى التوقعات 6133-6112توقعات شركة بوينع على المدى الطويل للفترة 

االقتصادية اإليجابية   وزيادة الروابط التجارية   والطبقة الوسطى المتنامية  أنه من 

في المائة  في السنة  2المتوقع أن تنمو حركة المرور إلى أفريقيا   ومنها  وداخلها  بحوالي 

سنة القادمة . وعالوة على ذلك  من المتوقع أن تتطلب أفريقيا حوالي    خالل العشرين

طائرة جديدة خالل عشرين سنة قادمة   وهو ما يقرب من ثلثي ما سيتوسع به  1.111

 (.6112أسطول اإلقليم )شركة بوينغ التجارية الجوية   

ا أهمه   ومن بذل اإلقليم األفريقي في غضون ذلك جهودا لتحرير صناعة الطيران لديه .61

الذي سعى لتحرير خدمات النقل الجوي وتعزيز فتح  1888مقرر ياموسوكرو لسنة  

قرر واجه تنفيذ م  االسواق الجوية اإلقليمية للمنافسة الوطنية العابرة للحدود. وفي حين

الواضح على نمو السفر   ياموسوكرو  على نحو ملحوظ  عددا من التحديات  فإن أثره

 الجوي اإلقليمي المشترك جدير بالثناء.

إن حرية تنقل األشخاص هي السمة المميزة للتكامل االقتصادي اإلقليمي كما وردت في  .61

تطلعات   2063"حيث "  لالتحاد األفريقي  وتطلعات أفريقيا لتكون "قارة ذات حدود سلسة

لسلع والخدمات". ولتحقيق هذه الرؤية   فإن "حرية تنقل األشخاص   ورأس المال وا أجندة

المزيد من االنفتاح على التأشيرة يعتبر شرطا أساسيا  مما يؤدي إلى كسب الوقت   والتكلفة 

  والعقبات التي تحول دون حرية التنقل  عبر القارة . ولتحقيق هذه الغاية  تنص أجندة 

ي القيود على السفر داخل اإلقليم بما ف األفريقي على جملة من التدابير إللغاء لالتحاد 6123

ذلك جواز السفر األفريقي الذي يتعين على الدول األعضاء إصداره لالستفادة من الهجرة 

العالمية نحو جواز السفر اإللكتروني  وإلغاء متطلبات التأشيرة لجميع مواطني أفريقيا في 

مواطني هذا اإلقليم يحتاجون . إلى وحتى اآلن  فإن 6111جميع البلدان األفريقية بحلول 

من البلدان األفريقية  ويمكنهم الحصول على  %27إلى الحصول على تأشيرة السفر إلى 

من البلدان األفريقية   وال يمكنهم الحصول على تأشيرة  %37التأشيرة عند الوصول في 

ألفريقية البنية الرياضية ابتسهيل  وفي حين قامت بعض الدولمن البلدان األفريقية %61في 
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الثنائية للسماح بمزيد من الرحالت الجوية  وتعددها   فإن عدة عناصر حالت دون االنجاز 

الكامل للقدرة المتمثلة في مقرر ياموسوكرو . وفقا لدراسة حديثة أجراها اتحاد النقل الجوي 

ات الطيران " لصالح شرك شمل السياسات الحمائيةت فإن مثل هذه الحواجز    الدولي

نقل القارات االخرى  وفرض قيود صارمة  شركات  والممارسات التمييزية لصالح الوطنية

من من ضبي  سلطات السالمة في االتحاد األورومن قبل  على شركات الطيران األفريقية 

متطلبات التأشيرة ووثائق أخرى   والنقص في ووالحواجز غير المادية   سلطات أخرى    

  الصعبة األجنبية إلخ.العمالت 

جليا بين  تباطاالر  فيه هذا لسوء الحظ بالنسبة لعدة بلدان أفريقية  وفي الوقت الذي يبدو .66

بعناية كبيرة في العديد من البلدان األفريقية. وعلى الرغم  ي الطيران والسياحة   فإنه لم يحظ

يعتبر خطوة في االتجاه عالن لواندا حول السياحة   وربط النقل الجوي من ذلك   فإن إ

الصحيح بالنسبة للقارة. برهن اإلعالن على التقدير للحاجة إلى سياسة التقارب بين قطاعات  

بذلك   يحدد التزام اإلقليم بمعالجة القضايا الهامة المتعلقة و  الطيران والسياحة في أفريقيا.

 طار التنظيمي الحالي  بإقامة جسر بين سياسات السياحة والنقل الجوي   بما في ذلك اإل

ئب. يهدف اإلعالن إلى التأكد من أن القارة تستغل الفرص الشاملة المتنامية  التي والضرا

 النقل الجوي والسياحة على المستوى العالمي.تيحها ي

 

 رابعا .القضايا الرئيسية للمناقشات مع خبراء اللجنة الفنية المتخصصة.

 ذاه رفعها إلى عناية خبراء اللجنة المتخصصة لمعالجة يتمفيما يلي القضايا الرئيسية التي    .63

 كما نتطلع إلى أفريقيا التي نريد.  لطريق الشائك في قارتناا

يتعين على  :تنظيمية في الطيران وانعكاساتها على تدفقات السياحالترتيبات ال  أ.(

اذ خطوات خاصة الحكومات تجنب القوانين غير الضرورية والثقيلة في تنفيذ سياستها  واتخ

بغية االستفادة القصوى من الربط  وتنفيذ تدابير منسقة وشاملة بهدف تطوير السياحة والنقل 

رص التنمية   فوائد السياحة والنقل الجوي مقابل مختلف فأيضا تقييم  االجوي .يتعين عليه

رب   والقيم التي تم إنشاؤها. يجب على الحكومات أن تسعى للتقاوالموارد المستخدمة

والتوافق عند صياغة أنظمة حماية المستهلك   مع مراعاة األدوات الدولية ذات الصلة  بما 

 في ذلك المبادئ الجوهرية لمنظمة الطيران المدني الدولي حول حماية المستهلك.

ماية وتحصين الحوالتدابير وعوائقها في تحرير األجواء  بالسياحة/رتبطة الفوائد الماثبتت   ب(

في كثير من األحيان الخطر الكبير الذي يهدد تحرير قطاع  شركات النقل التي تمتلكها الدولة  

الطيران.  من جانب آخر   فإن هذه الحماية لشركة النقل الوطنية قد تفهم على أنها مجهود 

صة الت الرخي)تمتاز عموما بالرح من تهديد خدمات النقل المقررة أوسع لمنع شركات الطيران
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التي تقدمها صفقة العالت  إلى الوجهات السياحية المتعددة خالل مواسم الذروة كجزء من 

 الشركات السياحية بسعر شامل( .

لمطارات   والبنية التحتية للنقل اتطور دعم في   بنية التحتيةينبغي منح العناية لدور الج( 

جوية   وكذلك الممارسات لجذب رأس المتعدد الوسائط لالستجابة للطلب على الخدمات ال

 المال الخاص والعام بطريقة أكثر فعالية.

. ل الجوياحية تلك المرتبط بالنقيد( التركيز على تحسين الكفاءة على امتداد سالسل القيمة الس

قطاع ظروف مالئمة لتعزيز النمو لتهيئة لقطاع السياحة وومن شأن هذا تحسين القدرة التنافسية 

 الطيران.

السياسات القائمة على األدلة؛ يجب إبالغ البلدان األفريقية عن طريق قياس التكاليف  (ـه

ذلك   بل كها والفوائد لتحرير الطيران وليس فقط شركات الطيران  والركاب المتجهين إلي

 بواسطة تقديم الدعم من األجندةفوائد القدرة االقتصادية من واردات السياحة المتزايدة ودفع 

 اسة السياحة اإلقليمية االستراتيجية.قبل سي

  .توصيات السياسة خامسا.

على لبا تؤثر س بالتالي جوا  والسياحة  واألعمال التجارية  و تقيد لوائح الخدمة الجوية   السفر .62

يجب  اتحرير النقل الجوي  قرار حاسممن ثم   بعد  فرص العمل .  توفير النمو االقتصادي   و

مكن استخالص عدد من االستنتاجات من التحاليل و اتخاذه لصالح صحة االقتصادات األفريقية . 

.يتم تشجيع البلدان األفريقية على اتباع نهج مفاضلة سياسة الطيران والسياحة بهدف 66 السابقة؛

 ضمان تحقيق نتائج  مشتركة   مفيدة للقطاعين .

دام   خاصة فيما يتعلق باستخقصوىية على األدلة  أهمية تعزيز اتخاذ القرارات المبنيكتسي   .67

فوائد وآثار السياحة والنقل الجوي عند –بما في ذلك التنوع البيولوجي  –وإدارة الموارد 

ظمة من منة الوجهات. نتيجة لذلك  ينبغي للحكومات أن تدعم بنشاط تطوير المؤشرات الوارد 

ومنظمة الطيران المدني الدولي لدعم الدول في مراقبة   السياحة الدولية التابعة لألمم المتحدة

 أهداف التنمية المستدامة. تحقيق في المحرز التقدم

يتعين على الحكومات تجنب القوانين غير الضرورية والثقيلة في تنفيذ سياساتها واتخاذ   .62

جل أخطوات خاصة لتحقيق االستفادة القصوى من الربط   وتنفيذ تدابير منسقة وشاملة من 

يتعين عليها كذلك تقييم فوائد السياحة والنقل الجوي مقابل وتنمية السياحة والنقل الجوي . 

مات يجب على الحكوكما فرص التنمية المختلفة  والموارد المستخدمة والقيم التي تم إنشاؤها. 

ية لأن تسعى للتقارب والتوافق عند صياغة أنظمة حماية المستهلك   مع مراعاة األدوات الدو

ذات الصلة  بما في ذلك المبادئ الجوهرية لمنظمة الطيران المدني الدولي حول حماية 

 المستهلك.
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تساعد السياحة المحلية في تحقيق توزيع أفضل للفوائد  وفرص العمل   والثروة في جميع  .66

لحياة لإنها مرتبطة ارتباطا وثيقا  ومترابطة مع القطاعات األخرى  الوطني. الترابأنحاء 

  النقل الجوي  أهمية بالنسبة لنمو السياحة المحلية يزداد القتصادية واالجتماعية لكل بلد  وا

زاء ال ج في العديد من البلدان عبر العالم . وبالتالي فإن نمو السياحة المحلية يجب أن يشكل

ة ميتجزأ من التخطيط التنموي االستراتيجي الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتس

 بالمرونة على المستويين الوطني والمحلي.

في إطار التحرير التدريجي المتوازن للخدمات الجوية   ينبغي شرح الروابط الجوية العالمية  .61

ثمار األجنبي   ويزيد االستأن تتحسن القدرة التنافسية ويتعين واإلقليمية  وينبغي زيادة الربط. 

حكومات  بالتالي التحرير وعلى  الالخارجي المباشر  وينبغي تسريع النمو االقتصادي. 

حاجة لنظرا  لالمستمر للنقل الجوي  بنشاط  لصالح جميع أصحاب المصلحة واالقتصاد ككل 

تساوية لجميع المن والسالمة ومبدأ الفرص العادلة والممن  ا ضمان احترام أعلى مستوىإلى  

 يها.ف الدول وألصحاب المصلحة 

عين على الدول   ويتيكتسي تسهيل السفر أهمية بالغة بالنسبة لتنمية السياحة في الوقت الحاضر .68

االعضاء مواصلة الجهود لتنفيذ أحكام اإلعالنات والتوصيات السابقة  خاصة تلك التي تشجع 

  السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة  منظمةقتضاء   تقديم دعمها لاال تسهيل السفر   وعند 

 ومنظمة الطيران المدني الدولي  وتنفيذ مقرر ياموسوكرو.

ارك  مفيما يتعلق بنقاط الدخول والخروج  الج المبسطة  السفروتدابير اءات رإجتعتبر اتخاذ   .31

 السياحة  قطاعالحفاظ على  من أجل  ا أساسي أمرا العملة   السالمة  وكذلك القواعد الصحية  

النقل الجوي على نموهما المتسم بالمرونة  واالستفادة إمكاناتهما التنموية. أشار تقرير اللجنة  و

االقتصادية ألفريقيا إلى أن عمليات تقييد منح التأشيرات المكلفة وغير الفعالة   قلصت من السفر 

على وجه   .لسياحة والسفر داخل أفريقياا على داخل أفريقيا  وبالتالي أثرت سلبا على الطلب 

التحديد   وعلى الرغم من ان تعميق السفر بين األقاليم   كان وسيظل تطلعا بعيد المنال في 

   أكثر شكلب للقيود المسافرون اإلفريقيون داخل اإلقليم غالبا ما يتعرض البلدان األفريقية  

النقل الجوي  من خالل تعزيز   وخاصة لتحسين ظروف النقينبغي ضمان .  باألجانبمقارنة 

نامج ن والمؤمن  مثل برم  للتمكين السلس من السفر الدولي والمحلي اآلةقوي تدابير  استحداث

ائعة ات وثائق السفر الضالمسافر لمنظمة الطيران الدولي المدني وكذلك قاعدة بيان هوية  تحديد

القصوى من النهج الشامل إلدارة الهوية على ة للشرطة الدولية   وذلك لالستفادة والمسروق

ينبغي للحكومات وصناعة الطيران  الحدود  مع ضمان سالمة المسافرين وصمود تنمية السياحة.

مبررة  والرسوم والجبايات األخرى على الطيران الدولي   والتي الضرائب غير التجنب فرض 

السياحة والنقل الجوي واالقتصادات قد يكون لها أثر سلبي على القدرة التنافسية لصناعات 

 الوطنية.

 



11 
 
 

 المراجع:


