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 مقدمةال – األّولالجزء 

 أهداف المؤتمر -1

بعقد مؤتمر  أوصت اللجنة التوجيهية لخّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 1-1
واالتحاد األفريقي وبالتعاون الوثيق مع اللجنة األفريقية  اإليكاووزراء رفيع المستوى في إطار الرعاية المشتركة من جانب 

 للطيران المدني.

النجاح في تنفيذ خّطة تحقيق الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز تعّهد الدول األفريقية السياسي الشامل ب 1-2
تقوم من خالله الدول األفريقية  عام إطاردعم والتسهيالت في أفريقيا، ومن ثّم التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران 

 وقطاع الطيران بتنسيق أنشطتها من أجل ضمان التنفيذ الفّعال ألمن الطيران والتسهيالت.والدول المانحة والمنّظمات 

إلى جانب  "إعالن أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"وتهدف النتائج النهائية للمؤتمر الوزاري إلى اعتماد  1-3
 المرتبطة به. دافاأله

فيما بعد إلى مؤتمر قّمة رؤساء دول وحكومات االتحاد  ة بهالمرتبط األهدافسُيقدَّم اإلعالن ومجموعة و  1-4
كوثيقة عمل السترشاد  األهدافاألفريقي من أجل اعتماده ومن ثّم الحصول على التعّهد السياسي القاّري التام. وسُتستخدم 

 المؤتمر. التي يتوصل إليها القراراتتنفيذ بها في عملية 

 المكان والتاريخ والحضور -2

إلى  4من عقدت دورة الخبراء التابعة للمؤتمر الوزاري حول أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا ان 2-1
مشارك، بما في ذلك مسؤولون من الدول األفريقية   200. وقد حضر المؤتمر أكثر من ناميبياب في ويندهوك 6/4/2016

. وترد قائمة المشاركين في جهات المعنّيةوغيرهم من الالطيران قطاع تنمية في شركاء الوالمنظمات اإلقليمية المدعوة و 
 .)أالمرفق (

 افتتاح االجتماع -3

ًا بيان ،سانكواسا جيمس سانكواسا، وكيل وزارة األشغال العامة والنقل السيد لقى، أوخالل الجلسة االفتتاحية 3-1
 .ككل ناميبيا وأفريقياخير لاللما فيه ُمثمرة لهم مداوالت  متمنياً ناميبيا  فيب فيه بجميع المندوبين رحّ 

خطة التنفيذ اإلقليمية ل السيد تويجوك كابس، رئيس اللجنة التوجيهيةة كل من قد أدلى بمالحظات استهالليو  3-2
منظمة الطيران المدني  إدارة النقل الجوي في، مدير دجيبوكار بوب، والسيد الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا

 .األفريقي مفوضية االتحادكاجانج من  ددافي، والسيد األفكاك لجنةلاألمينة العامة  ،سوسيناإيابو  والسيدةالدولي، 

عن شكره للدول والمنظمات  ،يب، وزير األشغال العامة والنقل في ناميبياسو ر نا لفونسالسيد أمعالي ر وعبّ  3-3
ؤثر على الدول تبالسالمة واألمن  ةالمتعلق ةالقصور المستمر  أوجه وأشار إلى أناإلقليمية والشركاء الحاضرين في المؤتمر 

وأشار  غير مواتية خارج القارة.ى خانات زمنية عطَ السوداء أو أنها تُ  القوائمفي  هاشركات طيران عندما ُتدِرجبعدة طرق، 
ومع ذلك ، اإليكاوالصادرة عن  الدولية توصياتالالقواعد و السيد الوزير إلى أن العديد من الدول تواجه صعوبات في تنفيذ 

ع الركاب ، في حين يتوقّ 2013منذ عام  ٪5.5بنسبة  الركابشهد إقليم أفريقيا والمحيط الهندي زيادة في حركة  فقد
طة طريق لمعالجة ير ومن المتوقع أن يأتي المؤتمر بخ ل الدول المختلفة.على نفس مستوى الخدمات من قبالحصول 
ناميبيا مشروع قانون جديد للطيران المدني، والذي من المتوقع أن يحسن  اعتمدت. وقد وٕاقليمياً  التحديات وطنياً مختلف 

 وفقاً برنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لفي إطار ا اإليكاوقطاع الطيران المدني، في الوقت الذي تستعد فيه الدول لتدقيق 
 .نهج الرصد المستمرل
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 تقرير عن بنود جدول األعمال – الثانيالجزء 

 اعتماد جدول األعمالأعضاء المكتب و  انتخاب -4

نائب الرئيس وكينيا صفة  و صفةوبوركينا فاس رئيسصفة الناميبيا ومنح انتخب االجتماع أعضاء المكتب  4-1
 المقرر.

المرفق جدول األعمال في مشروع بشكله المقدم. ويِرد استعرض االجتماع مشروع جدول األعمال واعتمده و  4-2
 .بهذا التقرير (ب)

 المداوالت بشأن جدول األعمال -5

 لمحة عامة عن أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 5-1

ة غى آغذيقيئ م هئكةزهيإل م ئكضيذئ ل م هصظ آ  عذص ع

 ورقة عمل تفصل وضع أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا وتلقي الضوء على أبرز اإليكاومت أمانة قدّ  5-1-1
البرنامج العالمي لتدقيق أمن نتائج  ما يلي: من المسائل التي تم إبرازها على وجه الخصوصم المحرز. و التحديات والتقدّ 

ذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في خطة التنفيعن لخص موفي أفريقيا مقارنة بالنتائج العالمية،  الطيران
 الجهود المبذولة لبناء القدرات في أفريقيا.و اإلطار الزمني لتنفيذها، بما في ذلك  أهداف،، وما يتصل بها من أفريقيا

لقخِ  لخمىعذص  م ئك ب ككضيذئ ب ئآلغذيقي م ئككجم ل   (آغقئق) ل 

ورقة عمل بشأن وضع أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا. وألقى العرض  األفكاك لجنةمت أمانة قدّ  5-1-2
التماس الدعم من  من أجلرفيع المستوى الجب مناقشتها خالل االجتماع يالقضايا التي غيرها من الضوء على التحديات و 

لتهديد من الداخل في قطاع من التهديدات الجديدة والناشئة بما في ذلك احدة التخفيف معالجتها، وهي تشمل: لالوزراء 
وأمن  التاسع؛الجوانب األمنية الواردة في الملحق وتنفيذ ؛ واالحتفاظ بهم بناء قدرات العاملين في أمن الطيرانو الطيران؛ 

وتنسيق  ؛ٕادارة المخاطر وتبادل المعلوماتو وتحديث معدات األمن؛  ؛مفهوم نقطة التفتيش األمني الواحدةو  ؛الشحن الجوي
وعدم  ؛األفكاك لجنة لمساعدةٕاعارة الخبراء و ؛ واالستفادة من خدماتهم خبراء أمن الطيران داخل أفريقيا ةمجموععمل 

 واعتماد اللوائح في الوقت المناسب. ؛االتصال الخاصة بأمن الطيران جهاتوشبكة  ؛حضور اجتماعات أمن الطيران

لقخِ  ب ئإلةحئخ ئآلغذيقىعذص  لفهصي م  ل  (AUC) ل 

 ،مت مفوضية االتحاد األفريقي ورقة عمل بشأن أنشطتها التي ُنفذت في مجال أمن الطيران في أفريقياقدّ  5-1-3
التحتية. وألقى العرض الضوء على  ىشأن البنبإطار الشراكة بين االتحاد األوروبي وأفريقيا  في السيما تلك المدرجة

على تشتمل  التي و ، األقمار الصناعية في أفريقيا وخدماتمن أجل القطاع الفرعي للنقل الجوي  إعدادهالمشروع الذي تم 
 تخص سالمة وأمن الطيران ونظم المالحة الجوية القائمة على األقمار الصناعية. عناصر

المشـروع مـن قيمـة خطـة هـذا  يسمح بأن يرفع  عام إطار استكشاف إمكانية إعدادوتمّثل هدف العرض في  5-1-4
أمـن الطيـران والتسـهيالت فـي  أهـدافبيـان و تنفيـذ  فيمـا يخـصمن الطيران والتسـهيالت فـي أفريقيـا التنفيذ اإلقليمية الشاملة أل

فـي سـتمرار االنتـائج المشـروع النهائيـة مـن خـالل لتحمـل الـدول األفريقيـة المسـؤولية عـن ًا أفريقيا، وتحديد سـبيل المضـي قـدم
ة والشـركاء الرئيسـين فـي تعزيـز أمـن يالجهـات المعنيـة الرئيسـتنسـيق فيمـا بـين عام للالخدمات المطلوبة وتصميم إطار توفير 

 الطيران والتسهيالت في أفريقيا.
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هـذا المشـروع  الحيـوي لبنـاء قـدرات  اإلخطـار بوجـودعـدم إزاء  عـن قلقهـم وأعرب المشاركون فـي االجتمـاع  5-1-5
الـدول ذات األولويـة التـي تسـتفيد  المطبقـة لتحديـدعـايير عن الم واتساءلو  ،لتوعية جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي

مــن مرحلتــه الختاميــة. وأوضــحت مفوضــية االتحــاد األفريقــي أن هــذا المشــروع هــو مشــروع ًا حاليــ يقتــربمــن المشــروع الــذي 
دة تتخـذها الجهـات المعنيـة بلـدان أخـرى مـن خـالل مبـادرات عـ مواصـلته فـيمـن أجـل ه تجريبي، وأنه سـيتم النظـر فـي نتائجـ

وأشـارت مفوضـية االتحـاد األفريقـي   .التـي ُسـتبذل مسـتقبالً  جهـودهذا القلـق مـن خـالل المصدر معالجة  جريوسيالشركاء. و 
فــــي اللجنــــة  أعضــــاءً  بوصــــفها فريقيــــة للطيــــران المــــدنياالقتصــــادية اإلقليميــــة واللجنــــة األمشــــاركة الجماعــــات إلــــى ًا أيضــــ

 للمشروع. التوجيهية

معذص  ب  ع  (TRIP) "لتحديد هوية المسافرين اإليكاوبرنامج "ئزةذئةيجي

والتعـاون والتنسـيق بـين مختلـف  لتحديـد هويـة المسـافرين اإليكـاوبرنـامج أهـداف قّدم هذا العرض وصـفًا عـن  5-1-6
فيمـا يخـص رسالتين بواسطة هذا العـرض  توجيهالجهات الفاعلة وفوائد هذا البرنامج بالنسبة ألمن الطيران والتسهيالت. وتم 
نتربول للبحث عن وثـائق السـفر قاعدة بيانات اإلالحاجة إلى تأمين وضمان نظام إصدار الوثائق األساسية واستخدام الدول ل

 .(SLTD)المسروقة والمفقودة 

م عذص  ل م ئأليقئهلقخِل  ب  ع ل لفئةيج ئكعئ ب كخكيك ئك ل  (PKD)لقخ

عنصــر دليــل المفــاتيح العامــة هــو أّن  مشــّددًة علــىبشــأن دليــل المفــاتيح العاّمــة،  العمــلورقــة  اإليكــاوت مقــدّ  5-1-7
لتحديــد هويــة المســافرين وأداة حيويــة لمراقبــة الحــدود مــن أجــل فعاليــة وأمــن قــراءة وثــائق الســفر  اإليكــاوبرنــامج أساســي فــي 
حيث التكلفة لتبـادل  من وفعاالً ًا ومأمونًا وبسيطًا منظمًا العامة نظام ح. ويوفر دليل المفاتيصحتها والتحقق منًا المقروءة آلي

 تجّنب اإلجراءات المعّقدة لتبادل الشهادات بين الدول.بما يسمح بمة الحديثة والتي تم التحقق منها معلومات المفاتيح العا

وأبَرَز العرض زيادة عدد الدول المشاركة فضًال عن التخفيض الكبيـر فـي رسـوم االنضـمام والعضـوية. ومـع  5-1-8
 لكترونيـة وعـدد المشـاركين فـي دليـل المفـاتيح العامـةاإلسـفر الجـوازات  تصـدركبيـرة بـين عـدد الـدول التـي ال الفجـوةفإّن  ،ذلك

أي اسـتثمارات تقـوم بهـا الدولـة تـّم تسـليط الضـوء علـى أّن و  مـن دليـل المفـاتيح العاّمـة. الكاملـةُتشير إلى عـدم تحقيـق الفوائـد 
 .إذا لم تشارك في دليل المفاتيح العامة ُتذكر أي قيمة إضافية تكون لهالن  ةلكترونياإلسفر ال اتجواز  إلصدار

شــروط مســبقة قبــل االنضــمام إلــى دليــل المفــاتيح العاّمــة،  عمــا إذا كانــت هنــاكعلــى تســاؤالت  اإليكــاورّدت و  5-1-9
في  هأّنه يجوز للدول االنضمام إلى دليل المفاتيح العاّمة قبل إصدار وثائق السفر المقروءة إلكترونيًا لالستفادة من أوضحتو 

جـوازات الســفر اإللكترونيـة للـدول التـي هــي طـرٌف فـي دليــل المفـاتيح العاّمـة، فضـًال عــن ضـمان إعـداد جــوازات  التحقـق مـن
 .عيةالمر سفرها اإللكترونية وفقًا لإلرشادات 

م عذص ل م ئأليقئه لقخِل  ة ع لئ لعكه زاِ  ئك ل ا ئك م ئكذقئ ب ع  (API)ق

بشـــأن التطـــورات األخيـــرة فـــي الملحـــق التاســـع فيمـــا يتعلـــق بالمعلومـــات المّســـبقة عـــن  عرضـــاً  اإليكـــاومت قـــدّ  5-1-10
تعريـف  ما هو العرض ووّضح. (iAPI)عن تلك المتعلقة بالمعلومات التفاعلية المّسبقة عن الركاب  الركاب وفوائدها، فضالً 

، وسياســة ولــوائح وأســلوب نقلهــا علــى بيانــات المعلومــات المســبقة عــن الركــاب ورّكــزنظــام المعلومــات المســبقة عــن الركــاب، 
، واإلطار التنظيمـي للمعلومـات المسـبقة عـن مات التفاعلية المسبقة عن الركابالمعلومات المسبقة عن الركاب والمعلو نظام 

 فوائد المعلومات المسبقة عن الركاب.لخاص  اعتبارإيالء مع  ،الركاب

وضـرورة  تقديمـه بشـأن حمايـة بيانـات الركـابالضـمان الـذي ُيمكـن إزاء  قلقهـموأعرب بعض المشـاركين عـن  5-1-11
شـروط الّنـه يتعـّين إدراج حمايـة البيانـات فـي أالمنـدوبين  اإليكاونظام. وأبلغت هذا ال ني لتطبيقطتعديل اإلطار التنظيمي الو 

 مطابقـة بضـرورةنظام المعلومات المسـبقة عـن الركـاب لضـمان حمايتهـا. وتـّم إبـالغ المشـاركين أيضـًا فيمـا يتعلّـق ل األساسية
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 ذلـكإرشادات نظام المعلومات المسبقة عن الركـاب بالنسـبة للـدول التـي تقـّرر تطبيـق للمواصفات الواردة في اللوائح الوطنية 
 نظام.ال

 الجهات المعنية بشأن أمن الطيران والتسهيالت في أفريقياالشركاء و وجهة نظر  5-2

لقخِ  ب ئآلهذهايعذص  لفهصي م ئك ل ب بل  لخمى  بئآلهذهاي هئككجم م ئك  )EC/ECAC(ككضيذئ

الذي يهدف بصفة  )CASE(من الطيران المدني أل همامشروعورقة عمل بشأن  مت المفوضية األوروبيةقدّ  5-2-1
من خالل تحسين مستوى أمن الطيران في وذلك  ،طيران المدنيإزاء الاإلرهاب التهديدات التي يطرحها  عامة إلى مواجهة

، ومدته 1/11/2015في  عن مشروع أمن الطيران المدني رسمياً وقد ُأعلن أنشطة بناء القدرات. عن طريق الدول الشريكة 
لصالح البلدان الشريكة في أفريقيا وشبه  المزمع تنفيذهامن بناء القدرات لأنشطة  ضميهو و  ،)2019-2015( أربع سنوات

الرئيس حاط . وأ(اإليكاك) للطيران المدني ةاألوروبي اللجنةذه ينفتولى تتو المشروع  االتحاد األوروبيويمول الجزيرة العربية. 
 أمن الطيران المدني. على المشاركة في مشروع األفكاكولجنة  ع الدولوشجَّ  علمًا بالعرض المقّدم

لقخِ  م عذص  ل زئعخب هحخبل  ل بئكفذمزي ئك لي م غى آغذيقيئ آل ب ئألفكي م ئكضيذئ  ) CRASAC(ل

م غى آغذيقيئ م ئكضيذئ ل  حهك ةعرير آ

بشأن أمن الطيران في  ةالفرنسي ةمعلومات أساسية عن برنامج المساعد ةالفرنسي المساعدة وحدةممّثل م قدّ  5-2-2
 البرنامجالتي واجهها لتحديات مشّددًا على ا ،البرنامج التقييم الذي نّفذوه بشأن تأثير عن اً وقّدم تقرير ، )CRASAC(أفريقيا  

 .كبير من الدول بتقدير العرض وحظي. فضًال عن بعض حاالت النجاح

م لقخِ عذص  ل ب ئكخه ل  ل لمط ب (ئك ب ئكجمئئي ب ككسذض  )ئألمةذاهككي

مشروعة من خالل الغير  األحداث منعحول  عرضاً ) اإلنتربولالجنائية (مت المنظمة الدولية للشرطة قدّ  5-2-3
وٕادارة  السفر أمن وثائقمرتبط بأمن الطيران  أناالجتماع  اإلنتربول وأبلغت. اإلرهاببشأن  والبيانات المعلوماتتبادل 

السفر المسروقة والمفقودة من  وُتعتبر وثائقمع أي منها بمعزل عن اآلخر. تعامل الينبغي ال الهوية ومراقبة الحدود، و 
وأعربوا عن تقديرهم لفريق خبراء التسهيالت  .ضمن أهّم الوثائق وأكثرها قيمة بالنسبة لإلرهابّيين والمجرمين الدولّيين

إلدراجها في قاعدة بيانات  الالزمة الذي أوصى بأن تقوم الدول األعضاء على الفور باإلبالغ عن المعلومات اإليكاوب
 وُيشّكل .الحدودلبيانات في نقاط الدخول والخروج على أيضًا قاعدة ا وباستخدامل لوثائق السفر المسروقة والمفقودة اإلنتربو 

 لألمن. سفر تهديداً الثائق لو اإلرهابيين والمجرمين  استخدام الغش في

ملقخِ عذص  ل ب  ل  لذيقي لةحخب ئآل ة ئك ة حهكئكهإليئ ذزئ لئ ل لجئك آغصك ئك   غى 
ب  قئغح ل لى ك م ئكعئك لسذهظ آغعئك ئكةعئه م غى آغذيقيئغى ئكةخخك غيذ ئك  ئكضيذئ

عرضًا حول أفضل الممارسات في مجال التعاون ) )TSA(إدارة أمن النقل الواليات المّتحدة (ممّثلًة بقّدمت  5-2-4
العالمي لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع في الطيران في أفريقيا، حيث ألقت الضوء على التهديدات الحالية التي 

 .لمكافحتهايتعرض لها الطيران المدني وأساليب ارتكابها والتدابير المضادة 

م  ل ة عذص  لضئذئ ز ئكخهكى كك لجك  )ACI(ئك

تمّيز المطارات في مجال  " برنامجنيابة عن المجلس الدولي للمطارات ورقة عمل تشرح  اإليكاومت قدّ  5-2-5
الذي يهدف إلى تعزيز سالمة عمليات المطارات في جميع أنحاء و  بالمجلس الدولي للمطارات الخاص )APEX( األمن"

المشاركون في االجتماع عن تقديرهم لمحتويات عرض وأعرب العالم ويسعى إلى الحصول على دعم الدول في تنفيذه. 
 المجلس الدولي للمطارات.
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لقخِ  م ئةحئخ ئكمقك ئكجهى ئكخهكى عذص  ل  )IATA(ل 

ط النهوض بأمن الطيران والتسهيالت، حيث سلّ الرامية إلى مبادراته  اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) أبرز 5-2-6
 أطلقهاالتي (السفر السريع وبناء القدرات في مجال الشحن الجوي واألخطار الناشئة) الضوء على المبادرات الرئيسية 
خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران إدراجها في  وطلبالطيران المدني،  قطاعلتعزيز األمن والتسهيالت في 

االقتصادية اإلقليمية الجماعات  المشاركون إشراكواقترح  .تتعزيز أمن الطيران والتسهيال من أجل ،والتسهيالت في أفريقيا
 المفروضة علىقيود لل بعض الصعوبات نظراً  التي تمّثلو  ، إلخ.،وازدواجية الجهود للمشاركة الدعوة تقديم ي عمليةف

 يات الدول.ميزان

لقخِ  ب عذص  م ئآلغذيقي ة ئكضيذئ م ئةحئخ سذقئ ل  )AFRAA(ل 

في تعزيز أمن الطيران والتسهيالت في  الذي يتبعه نهجعن ال عرضاً اتحاد شركات الطيران األفريقية  مقدّ  5-2-7
المبادرات التنظيمية  لدى اتخاذ الطيران قطاعمع الجهات المعنية في على نحو تعاوني الدول على التشاور  ، وحثّ أفريقيا

بشأن  2014عام لال ـعلى بروتوكول مونتريبعد الدول التي لم تصدق االتحاد  وحثّ السياسات في المستقبل؛ وضع و 
لى أيضًا عجميع األطراف المعنية االتحاد  . وحثإلى التصديق عليه ، ضمن أمور أخرى،غير المنضبطينالركاب 
 األمنلمواجهة تهديدات  اإليكاورعاية تحت التعاون على و  ،األمن منظومةوثيق من أجل تعزيز فعالية معًا بشكل التعاون 

 وأحاط المشاركون علمًا بالمسائل والتوصيات التي أثارها اتحاد شركات الطيران األفريقية. اإللكتروني.

 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 5-3

لقخِ  م عذص  ل م ئأليقئهل  م ئكضيذئ ل ب آل لك ب ئكسئ لي ب ئكةمفيد ئألفكي م خض ة غى آغذيقيئ اسآ  )SECFAL( هئكةزهيإل

ألهداف وبرنامج  شرحاً  "خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"أمانة مت قدّ  5-3-1
من  اإليكاوطلبت و مستدام.  على نحوأمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا تعزيز  في ةالمتمثل العاّمة هافوائدو خطة ال

حماية الطيران المدني  بغرضأمن الطيران والتسهيالت  من أجل المرتبطة به األهدافو  عالناإلاعتماد  يؤيدأن جتماع اال
قوي ال فنيالسياسي و اللتزام االٕابداء و  ؛األعمال اإلرهابيةها لتدخل غير المشروع، بما فيعمال اض ألعرّ التمن  في أفريقيا

دعم من أجل الموارد والخبرات والمعلومات  بادلوت الملحقين التاسع والسابع عشر،ألحكام االمتثال بسيما ال بناء القدرات، ب
 التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا. خطة

لقخِ  لخمىعذص  م ئك ب ككضيذئ ب ئآلغذيقي م ئككجم ل ب ل  لي ب ئألفكي لهع لج ة  حهك ئك م هئكةزهيإل م ئكضيذئ ل ب اآ لعمي  )RASFG(ئك

وٕانشاء مجموعة  علىو  سابقالمبادرات المتخذة في الاللجنة األفريقية للطيران المدني الضوء على  سّلطت 5-3-2
أنغوال بفي لواندا المنعقد  )CAMT II( وزراء النقل في دول االتحاد األفريقيالثاني لمؤتمر مع قرار ال تمشياً  منألل إقليمية
تحت رعاية خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران  ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا إنشاء مجموعة إقليمية وعلى

 مجموعةأن  (RASFG-AFI) من الطيران والتسهيالت في أفريقياألالمجموعة اإلقليمية  أثناء تشكيلولوحظ  والتسهيالت.
. وقد حثت اللجنة األساسية لهانواة ال اعمل باعتبارهتالتابعة للجنة األفريقية للطيران المدني كانت أمن الطيران  عمل

لمفّتشّية او األفريقية خّطة الاإلجراءات الخاصة بأمن الطيران أن يشمل ويتبع على االجتماع  األفريقية للطيران المدني
اإلقليمية والدول الدولية و المنظمات من أجل إشراك  المراحل األولىفي  )AFI-CIS( أفريقيا والمحيط الهنديقليم التعاونّية إل
  .على نحو فعال األعضاء

وأعربت الدول عن إرادتها القوّية لدعم الخّطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا وٕانشاء المجموعة  5-3-3
بيانات للخبراء اإلقليمية المعنية بأمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا. وعالوة على ذلك شّجعت الدول على إنشاء قاعدة 

 األفارقة وذّكرت بتعزيز التضافر من أجل تجّنب ازدواجية الجهود.
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 فضًال عن أهداف أمن الطيران والتسهيالت مراجعة وصياغة اإلعالن المقترح، 5-4

المرتبطة به. وأثناء  األهدافومشروع  في إطار هذا البند من جدول األعمال مشروع اإلعالن األمانةمت قدّ  5-4-1
شواغل أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا.  لمعالجةمناقشة مشروعي الوثيقتين، أعربت الدول عن تقديرها للمبادرة المّتخذة 

االقتراحات والمالحظات للنظر فيها. وشّجع رئيس االجتماع الدول على تقديم تعليقاتها لألمانة من مجموعة من وُقّدمت 
وأقّر رفعها إلى  األهدافللبيان و  المشروع النهائي. ثّم مضى االجتماع في استعراض المشروع النهائيفي  أجل إدراجها

 .ة للنظر فيهاالوزاري الدورة

 عملالحلقة  5-5

 عدم ترك أي بلد وراء الركب""ُنّظمت أثناء المؤتمر حلقة عمل تضّمنت عروضًا ومناقشات بشأن مبادرة  5-5-1
وسياق المخاطر في أفريقيا واآلليات اإلقليمية للتعاون األمني ودليل المفاتيح العاّمة. وسّلطت حلقة العمل  اإليكاوب الخاصة

 (المانبادز) أسلحة الدفاع الجوي المحمولة لتي تواجهها الدول، بما فيها خطرالضوء على بعض التحديات اإلرهابية ا
) في 2014(لعام  2178في قرار مجلس أمن األمم المتحدة رقم وتطّرف الشباب، فضًال عن االلتزامات المنصوص عليها 

 مجال مكافحة اإلرهاب.

 أي أعمال أخرى 5-6

الوثائق قبل انعقاد المؤتمر بفترة معقولة  بمشروعاتمن المفيد تزويد المندوبين ُأشير إلى أنه ربما كان  5-6-1
 للسماح بإجراء المشاورات الداخلية قبل االجتماع.

التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران  خطةوُأوصي أيضًا بإعداد آلية لتنفيذ اإلعالن واألهداف تحت رعاية  5-6-2
 .والتسهيالت في أفريقيا

 .6/4/2016 يوم 16.30اختُتم االجتماع في الساعة و  5-6-3

        


