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 : تدابير فورية 2الملحق 

  2182مايو  81في  CIE/L/20/188.16رقم:  رسالة مفوضية االتحاد األفريقي

 تدابير فورية 

 موحدةأفريقية  وإقامة سوق 8111مقرر ياموسوكرو  نحو تحقيق إعالن االلتزام الرسمي من قبل الدول األفريقية لتنفيذ
 2182للنقل الجوي بحلول 

 مبادرة لدعم" إعالنه الخصوص وجه وعلى ،(XXIV XXVIV) والحكومات الدول رؤساء مؤتمر امتثاال إلعالن
 : يتعين على الدول األطراف اتخاذ الخطوات التالية "شروط، ودون فورا الجوي للنقل هاأسواق لفتح مناصرة الدول

 

 مالحظاتال الموعد النهائي  اإلجراء المتخذ البند 

 فقاو الجريدة الرسميةتعلن في  أو تنشر على أن الدول لىع يتعين 1
 :الوطني لقانونها

 النإع بموجب ياموسوكرو لمقرر الفوري أنها ملتزمة بالتنفيذأ. 
  لالتحاد األفريقي 2122أجندة  مع يتماشى بما الرسمي االلتزام

 إعالن الذين وردت أسماؤهم في خطار الموقعينألأنه قد تم ا .ب
 . دناهأ 2المؤتمر تحت النقطة  قرارعن  الرسمي االلتزام

نوفمبر  81
2182 

يتعين على الدول الموحدة 
إلى الموحد تقديم تقريرها 

اللجنة الفنية المتخصصة 
 في اجتماع اللجنة المختصة

 2182نوفمبر  21

التي وقعت يتعين على الدول إخطار الدول األطراف األخرى  2
وفقا  تم تحريرهابأن أجواءها قد على إعالن االلتزام الرسمي 

 ياموسوكرولمقرر 

نوفمبر  81
2182 

 الموحدة الدول على يتعين
 إلىالموحد  تقريرها تقديم

الفنية  اللجنة اجتماع
 نوفمبر 21 في صصةختالم

2016 

 قيودال إزالة جميعمع الثنائية الخدمات الجوية  اتفاقيةاستعراض  3
 ، ترددات، 5و 4 ،2 تحت الحريات النقل حقوق على المفروضة

 ؛ قدرات التذاكر والأجور 

 نوفمبر 81
 ) تقرير(2182

 

تقديم تقرير عن عدد اتفاقيات 
 الخدمات الثنائية التي يجب

 مراجعتها 



2 
 

 مالحظاتال الموعد النهائي  اإلجراء المتخذ البند 

 الوطنية واللوائح القوانين جميع أن من التأكد 
 األحكام الصريحة مع تتماشى والسياسات والقواعد

 .ياموسوكرو لمقرر

 

 

2182مارس 
  

 

ة عمليتقديم تقرير عن إتمام 
 إزالة القيود

4  

الوكالة المنفذة) اللجنة األفريقية للطيران  األطراف علىالدول تقترح 
ة للخدمات الجوي اإنشاء شركة طيران واحدة على األقل في دولته المدني (

من مقرر  2.1األهلية  معاييرثها بموجب المادة الخاصة بالدولية لبح
من دولة طرف أخرى أو  ستكون شركة الطيران المقترحة ياموسوكرو.

 .من مقرر ياموسوكرو 2شركة طيران متعددة الجنسيات وفقا للمادة 

 

نوفمبر  81
2182 

قبل انعقاد االجتماع الثالث 
 لفريق العمل الوزاري 

إعالن ياموسوكرو على  تنفيذل الجانه فورا تشكل أن الدول تنصح 5

أن تقوم و مخصصة جهة اتصال وتعين يعادلها، ما أو ، الصعيد الوطني

اللجنة ) المنفذة والوكالة اإلقليمية االقتصادية المجموعات خطاربإ

 .(.األفريقية للطيران المدني

نوفمبر  81
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حول إعالن  الدعوة/  العامة التوعية أنشطة تنظيم على الدول تشجع 6

 .للنقل الجوي موحدةالفريقية األ سوقالو ياموسوكرو
  جار

 41عند التوقيع عليه في  ياموسوكرو بإعالن تحتفل الدول األطراف . 7

لالتحاد األفريقي وبالتشاور  3602أجندة  لتعزيزمن الدعوة  نوفمبر كجزء

 . مع اللجنة األفريقية للطيران المدني

نوفمبر  84
2182  

 

 


