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  والثالثون السابعةالدورة  - الجمعية العمومية 

  اللجنة االقتصادية

  تحرير خدمات النقل الجوي الدولي:  من جدول األعمال ٤٩ البند

  الموقف األفريقيـ  تحرير خدمات النقل الجوي الدولي
  ")أفكاك"من الدول األعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني  ١دولة متعاقدة ٥٣ورقة مقدمة من (

  تنفيذيالموجز ال

فريقيا وموقف أفريقيا إزاء أتقدم هذه الورقة جهود وإنجازات الدول األفريقية في مجال تحرير خدمات النقل الجوي في 
  .التحرير على الصعيد العالمي

  :يرجى من الجمعية العمومية ما يلي :اإلجراء
حرزته الدول األفريقية في سياق جهودها أاإلحاطة علماً بالمعلومات الواردة في ورقة العمل، بما فيها التقدم الذي   )أ

  الرامية إلى التحرير والتكامل؛
تحرير خدمات  ر في مسائلتبت في نهاية األمالتي  ة الوحيدةدعم جهود اإليكاو واالعتراف بأن اإليكاو هي الجه  )ب

  النقل الجوي الدولي؛
  توجيه المجلس بمساعدة الدول األفريقية في تنفيذ قرار ياموسوكرو حسب اإلقتضاء؛  )ج
توجيه المجلس بوضع مبادئ توجيهية وإطار بشأن التحرير ألغراض التوحيد وقابلية التطبيـق علـى الصـعيد      )د

  .العالمي

  .تعزيز كفاءة عمليات الطيران -الكفاءة  - Dبالهدف االستراتيجي العمل هذه مرتبطة ورقة   :األهداف االستراتيجية

  .ستكون هناك حاجة إلى موارد إلنجاز هذه المهمة  : اآلثار المالية
    

                                                        
، بوروندي، الكاميرون، الرأس األخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو   ١

غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، غامبيا، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، اريتريا، إثيوبيا، غابون، 
بية الليبية، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، ليسوتو، ليبيريا، الجماهيرية العر

راليون، الصومال، جنوب إفريقيا، السودان، سوازيلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهورية رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، سي
  .تنزانيا المتحدة، زامبيا، زمبابوي
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  مقدمة  -١
مـن عولمـة    ذا القطاعحظيت مسألة كفالة سالمة النقل الجوي وأمنه بصورة مستدامة، فضالً عما يرتبط به  ١-١
وتؤيد الدول األفريقية تأييدا كامال دور االيكاو القيادي في العولمة . ة وتحرير باهتمام اإليكاو منذ نشأة هذا القطاعيبيئآثار و

  .وتحرير النقل الجوي الدولي داخل الدول والمناطق وفيما بينها
أطرافاً رئيسية في مجتمع  ، في سياق جهودها الرامية إلى أن تصبح١٩٨٨واعتمدت الدول األفريقية  في عام   ٢-١

  .الطيران العالمي، سياسة جديدة للنقل الجوي، وهي إعالن ياموسوكرو
ك الـدول األفريقيـة  فـي    تحريـر النقـل الجـوي فـي أفريقيـا، وقعـت كـذل        تعجيل عمليةومن أجل   ٣-١
بشأن تحرير الوصول إلى أسواق النقل الجوي فـي أفريقيـا،    على قرار يتعلق بتنفيذ إعالن ياموسوكرو١٩٩٩ نوفمبر ١٤

  .قرار ذو طابع تنفيذي وملزم لجميع الدول األفريقية، وهو ٢٠٠٠أغسطس  ١٢ودخل هذا القرار حيز النفاذ في 
بعض القيود المتضمنة في االتفاقات الثنائية التقليدية للخدمات الجويـة ممـا يسـمح     ويلغي قرار ياموسوكرو  ٤-١

وترتبط الجهود التي تبذلها القارة مـن  . لشركات الطيران في أفريقيا بالوصول بال قيود إلى أسواق النقل الجوي داخل أفريقيا
دي والسياسي على مستوى القـارة وعلـى المسـتوى    أجل تحرير النقل الجوي ارتباطا وثيقا بنجاح برنامج التكامل االقتصا

  .اإلقليمي، وتُعتبر هذه الجهود عامال أساسيا لنجاح هذا البرنامج

  تنفيذ سياسة التحرير  -٢
إلى  ٢٠٠٧وكل الوزراء األفريقيون المسؤولون عن الطيران المدني في عام أ من أجل تعزيز جهود التحرير،  ١-٢

  .المنوط بها تنفيذ قرار ياموسوكرومسؤولية أن تكون الوكالة المنفذة ) أفكاك(ي اللجنة األفريقية للطيران المدن
ليحـل محـل    ٢٠١٠مـايو   ١١دخول الدستور الجديد ألفكاك حيز التنفيذ في باألهمية بهذه الجهود اتسمت و  ٢-٢

ة ير، بمسـؤول ولذلك ستضطلع أفكاك، في جملـة أمـو  . وصنف هذا الدستور جميع مسؤوليات أفكاك. ١٩٦٩دستور عام 
  .اإلشراف واإلدارة فيما يتعلق بصناعة النقل الجوي المحرر في أفريقيا، فضالً عن ضمان حماية حقوق المستهلك

ويتم على صعيد الجماعات االقتصادية اإلقليمية وضع األطر المؤسسية والقانونية التي تشمل مجـاالت مـن     ٣-٢
  .حماية المستهلكقبيل آلية تسوية المنازعات ، وقواعد المنافسة و

والجدير بالذكر في هذا الصدد أهمية الـدعم  . اإلفريقي وبقيادتهمعظم هذه اإلنجازات في إطار االتحاد  وتمت  ٤-٢
وشركاء التنمية اآلخرون مثل االتحاد األوروبي ومصرف ) االيكاو(والمساعدات التي قدمتها منظمة الطيران المدني الدولي 

  .التنمية األفريقي
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  ناقشاتالم  -٣
  موقف الدول األفريقية بشأن التحرير  ١-٣
من نافلة القول أن جميع الدول لها حق المشاركة المستمرة وجني الفوائد من النقل الجـوي داخـل منظومـة      ١-١-٣

  .االيكاو
ومع ذلك فـإن  . تحرير النقل الجوي على نطاق العالم من حيث المبدأ،، وفي هذا الصدد، تؤيد الدول األفريقية  ٢-١-٣

 ، وتوفير الفرص العادلة والمتساوية، وعدم التمييـز، والتـرابط،  ديد أن المبادئ األساسية للسيادةتؤكد من ج اإلفريقيةالدول 
الدولي ينبغـي أن  ، والتعاون على النحو المنصوص عليه في اتفاقية شيكاغو التي قدمت خدمة جليلة للنقل الجوي والمواءمة
  .األساس للمزيد من تطور الطيران المدني الدولي أن تكون تستمر في

عالوة على ذلك تكرر الدول األفريقية التأكيد على االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن المـؤتمر الخـامس     ٣-١-٣
لتدريجي للنقل الجوي الدولي مع تـوفير  للنقل الجوي العالمي الذي نظمته اإليكاو والذي أنشأ أو وضع اطار العمل للتحرير ا

الضمانات لكفالة المنافسة العادلة والسالمة واألمن، بما في ذلك تدابير ضمان مشـاركة البلـدان الناميـة بصـورة فعالـة      
  .ومستدامة

  الحواجز التقنية  ٢-٣
رف بوجـود تفـاوت   بينما يمكن اعتبار صناعة الطيران صناعة ناضجة على الصعيد العالمي، ينبغي أن نعت  ١-٢-٣

وعلى الرغم من هـذا  . يزال قائماً فيما يتعلق بتطوير النقل الجوي حيث ال تزال بعض المناطق متخلفة عن الركب ال كبير
التفاوت في التطور، تتخذ بعض الدول والتكتالت اإلقليمية التدابير من جانب واحد وتضع اللوائح التي تؤثر سلبا على النقل 

  .اهل تام للمستويات المتفاوتة للتنمية اإلقليمية والمبادئ األساسية التفاقية شيكاغوالجوي الدولي في تج
وتشير الدول األفريقية إلى أن هذه التدابير اإلنفرادية لها تأثير يفضي إلى خلق الحواجز أمام دخـول النـاقلين     ٢-٢-٣

وتشمل هذه الحواجز التقنية التي تفضي إلى . الدولياستمرار مشاركتهم في النقل الجوي أو /البلدان النامية إلى السوق ومن 
  :البلدان النامية دون مسوغ ما يليتهيئة ساحة منافسة ال تتسم بتكافؤ الفرص وتلحق الضرر ب

القرارات والتشريعات من جانب واحد من قبل بعض الدول والمناطق مثل حظـر تشـغيل شـركات      )أ
اإلنبعاثـات،  اإلتجار برى أو مجموعة من الدول ، وخطة الطيران األجنبية في الفضاء الجوي لدولة أخ

  ؛وتخصيص الخانات الزمنية، وحظر التجول ليال
نظراً إلى أن القابليـة للتـأمين هـي     ،الطائرات، وتمويلها وتأمينها باقتناءالشروط واألحكام الخاصة   )ب

  .األساس الذي يقوم عليه الطيران المدني الحديث

  والتوصياتاالستنتاجات   -٤
  :تحث الدول األفريقية على ما يلي وبموجب هذا  ١-٤

ؤثر سلبا على ينبغي أن تكف الدول والتكتالت اإلقليمية عن اتخاذ التدابير والتشريعات اإلنفرادية التي ت  )أ
  ؛النقل الجوي الدولي
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لتنمية، وأن تضع بإشراف اإليكـاو  باإلضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تأخذ في االعتبار التفاوت في ا  )ب

  الضمانات واآلليات المالئمة قبل أن تعتمد هذه التدابير والتشريعات؛
جوي بما في ذلك في كل مسائل النقل الفي نهاية األمر ينبغي أن تظل اإليكاو الجهة الوحيدة التي تبت   )ج

  ؛تحرير هذا القطاع
اعات االقتصادية اإلقليمية والتكتالت اإلقليمية فـي مجـال   ينبغي أن تقدم اإليكاو الدعم والمساعدة للجم  )د

مبادراتها وبرامجها الرامية إلى  التحرير، وأن تعزز من دورها القيادي لضمان العدالة واإلنصاف في 
  ؛مجال تحرير النقل الجوي الدولي

  .بالنقل الجوي الدوليينبغي أن تضع اإليكاو المبادئ التوجيهية بشأن آليات تسوية المنازعات المتعلقة   )ه

  ـ ىـانته ـ


