
 معلومات أساسية عن "يوم أفريقيا"
 التحديات
 منن وذلك  ،2063عام حتى جدول أعمال االتحاد األفريقي مساهمة كبيرة في تحقيق  قبلستالم في يساهم نمو الطيران

الننربط  تعزيننز المسننتمامة وتسننريي وتيننرة تكامننل ات تألنناميا. ايفريقيننة  وي   ننيوالتنميننة الشننامل و النهننوب بننالنم خنن ل
 طناع الطينران لقتكامنل بنين سنقيمة و مورة حيوينة ، مما يؤمي النى خقنق الطيران  طاعالى  ا.اتستثمار  عومة الجوي إلى
  ا تألامية تر ى الى مستويا. عالميةتطوير بنية أساسية و  الوطني

  ألننعوبة فنني الننمول وأألننحام المألننقحة فنني مجننال الطيننران فنني القننارة ايفريقيننة  تجننم ،المتو ننينمننو الوعقننى الننرنم مننن
أساسنية وتوسنيي نطا هنا لمثنل المطنارا. ى بننمنا لنميها منن  التمويل لعألنرنة  مانو/أو الموارم المالية  عقى الحألول

ترتيبا. تمويقية  كما تنعممخره(  آإلى  ،حظائر الشحن الجوي ومرافق ايرألام الجويةوالممارج وتجهيزا. اتتألات. و 
 المحممة في الخطة العالمية لقم حة الجوية  لتحسينات في منظومة الطيرانا زمح لتن يذ

 تحقيق مننافي الطينران فني تحسنين مسنتوت اتمتثنال لقواعنم اليكناو القياسنية العالمينة  ف ن  عنن ل ويتجقى الشرط ايول
 نمان مننافي الطينران واتسنت امة المثقنى فني التشغيقية و/أو العرا ينل الوطنينة أهمينة أساسنية  العوائقإزالة  تكتسيذلك، 

 منها في إطار ات تألاميا. والمجتمعا. المحقية 

  األساساااية فاااي أفريقياااا تطاااوير الكيا ااالبرناااام  يغطننني ت و (PIDA)  ت مجنننال الطينننران و فننني تطنننوير البنينننة ايساسنننية
 سننتبقط طا تهننا القألننوتفنني القننارة ايفريقيننة  مطننارا   24ممننا يعننني أن  ،لقطنناع تغطيننة مناسننبة  اتسننتثمارا. ال زمننة لهننذا ا

 (PIDA) نمن برننامت تطنوير الهياكنل ايساسنية فني أفريقينا  ين نذ مشنروعا   50ومن بين أكثر من   2020بحقول عام 
مرتبطة بتحرير النقل الجوي وبناء القنمرا. وتطنوير المطنارا. ومرافنق  مشاريي 3لقطيران الممني أكثر من  خألصي مل

 الم حة الجوية 

  الجديدة من أجل تنمية أفريقيا لشرا ة ا بوشر.  منوفي العميم من المبامرا. التيNEPAD))، مبادرة  ذلنك بما في
 أي أولوية  اهليعط لم و ايساسية  ى الطيراننلم يتم تطوير ب   الى األمام، اأفريقي

 بابنا، ألأميس  ايفريقيتحام تاحكوما. مول و التي أّ رتها جمعية رؤساء  سياسة الطيران المدني األفريقي تن يذ ويتعذر
التمويننل لقبنيننة ايساسننية والتننمريم المننوارم الماليننة و  اسننتمامة بسننبم اتفتقننار إلننى كننام    ( تن يننذا  2012ثيوبيننا فنني يننناير ا

  مرا. المرا بة التنظيمية اتفتقار الى ف   عن  ،ل الطيرانوبناء القمرا. في مجا

  ممنا ي  ني  ،عرا ينل فني وجنال اتسنتثمارا. فني مجنال الطينرانظهنور  و روساإلعانن يامو يترتم عن التن يذ البطنيء و
السوق الموحنم لقنقنل الجنوي ايفريقني بمولة أفريقية  20ولم تقتزم سوت   يةومستوت التنافس ةبط الجويواالر انخ اب إلى 

  رار ياموسوكرو  بموجمإنشاؤه والذي تم 

  .ثيوبيننا فنني يننناير ابابننا، أتتحننام ايفريقنني لأميننس االننمورة العاميننة الثامنننة عشننرة لجمعيننة رؤسنناء مول وحكومننا. واعتمننم
توسننيي بينهننا  اتحقننق أهننمافأن المنطقننة ومننن شننذن هننذه   (CFTA) منطقااة التجااارة الحاارة القاريااةبإنشنناء  (  ننرارا  2012

  عقى نحو منسجم ومتسق نطاق التجارة ماخل القارة ايفريقية من خ ل تحرير التجارة ونظم التسهي .
  اتفتقننار إلننى الطيننارين ومرا بنني الحركننة  ، أ ننا الننى ذلننكعقننى المننمت القريننمو النمنن المهننارا.  قننة لفنني أفريقيننا، يعر ننو

  وتحتنناج أفريقيننا إلننى عننمم أكبننر مننن المننمربين عقننى النحننو المناسننم السننياحةالجويننة والمهنمسننين والمننوظ ين فنني  طنناع 
احتياجا. النمو والتكنولوجينا. الجمينمة لتقبية أي ا بل و الحالية المتطقبا. ب لقوفاء ف لأالموظ ين الممربين عقى نحو 

 مستقبل في ال

 
 -انتهى-


