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لنقل الجوي في القارة لنظر بها تؤثر على الطريقة التي يُ أن منطقي بشكل  هاذينفتم تلتجربة األفريقية إذا ليمكن و  ٢-١

 .)ASAsفي إطار اتفاقات الخدمات الجوية ( األفريقية تعييناالت وطريقة معالجة

 الضمانات -٢

شركات الطيران ل من المرجحه كان أنيلي: أ) إما  في ماتأخر تنفيذ قرار ياموسوكرو االعتيادية لحجة ال تمثلت ١-٢
حجم السوق الوطنية لبعض الدول ال يمكنها أن ب) و ؛ " األصغر حجماالوطنية شركات الطيران" تبتلعقوى أن األ األفريقية

وج) احتمال  الجوية؛ لمالحةلوالبنية التحتية  اتتوسيع المطار  فيلاتكذلك من  يصاحبما كبر مع تحمل شركات الطيران األ
 من الحجج االجتماعية والسياسيةذلك  قتصادات الدول األخرى أو غيرالمن دول أخرى م مرغوب فيه غيراجتياح ركاب 

 .طقيةالمن

عمل تسيطر على األسواق األفريقية وت نفس الحجج في النقاش الحالي لشركات الطيران األجنبية التيُتسمع و  ٢-٢
 من بين أمور أخرى. األجواءحرية السادس من حقوق  حقبموجب ال

 .الوقائيةلدعوة إلى التدابير الذي تستند إليه اما األساس ائدتظل هذه الحجج و ه يمكن تبرير مما ال شك فيه أنو  ٣-٢

أو لمنافسة لفعال  يقانون مانظمعّينة دولة أو كتلة اقتصادية لدى ما إذا كان عالتساؤل المضافة  االعتباراتمن و  ٤-٢
، مما يجعل عام منافسةقانون لديها في المائة من البلدان األفريقية  ٢٠أقل من شارة إلى أن وتجدر اإل التحرير. عملية  قبلال 

 في إطار قرار كليالتحرير تحقيق الشرط ال غنى عنه لعلى صعيد المنطقة كتنظيم المنافسة المطالبة بمن الضروري 
 .ياموسوكرو

إجراء فال يمكن اعتباره ، فقط لمنع التجاوزات لتدخلاأداة لتشجيع التشغيل العادي و اعتبر تنظيم المنافسة ٕاذا و  ٥-٢
تجارية عادية في إطار معامالت بالمشغلين  قيامضمان بقدر ما هو عادلة اجتماعية وسياسية أرضية تنافس توفير يرمي إلى 

 قواعد عادية.

المنافسة في مجال النقل فريقيا في وضع مجموعة خاصة من قواعد ألالتجربة الفريدة يمكن النظر إلى حين وفي  ٦-٢
ت السياسية والتجارية الحمائية في االنتقال من العمليا أرضية التنافسضمانات أو محاولة لتسوية على أنها ضرورية لل الجوي

لسعي للتدابير الحالية في القارة إلى حل مبتكر مع ذلك أن تؤدي ا يمكنفإنه ، ياموسوكروقرار  في إطار ةحرر مإلى سوق حرة و 
 حماية وتعزيز اقتصادها.بلنقل الجوي والتزام كل دولة لالتجارية عمليات الإيجاد توازن عادل بين إلى 

 التجربة األفريقية -٣

 بها، أجريت دراسة قرار ياموسوكروبموجب  بصفة عامةفي تنفيذ التدابير المطلوبة وات سن ١٠دام بعد تأخير  ١-٣
 لى:ما يتحقيق منها من أجل النامية االستفادة أفريقيا لقارة يمكن التي عدد من الحلول 

  ضمان تحرير سوق النقل الجوي األفريقي؛  أ)
  ؛ل الجوي على الصعيدين القاري واإلقليميلنقة لومتوازن ةعادلعمليات تأمين   ب)
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من أشكال ذلك  ساءة استعمال المركز المهيمن وغيرإلي ممارسات غير تنافسية متصورة و ألإدارة فعالة   ج)
 األفريقية وغير األفريقية.لنقل الجوي ة لمشغلالجهات الاالختالالت االقتصادية الناجمة عن 

تسعى (أفكاك)  هاولصالح األفريقي تحت إدارة اللجنة األفريقية للطيران المدنيالدراسة الجارية بتكليف من االتحاد و  ٢-٣
 :ما يليتحقيق  إلى

  ؛اواإلشراف عليه تحرير النقل الجوي في أفريقياعملية ة إلدارة تنفيذيفكاك كوكالة األ تمكين  أ)
، بما قرار ياموسوكرولسلس التنفيذ الضمان من أجل قرار ياموسوكرو  في سياق اإلقليميةهيئات الاالتصال ب  ب)

  الصعيدين اإلقليمي والقاري؛على لمنافسة ل المنسق نظامالفي ذلك تنفيذ 
  ؛عقوبات عند الحاجةالفرض من فكاك تمكين األ  ج)
 كم عند الحاجة.اإلى المح اللجوءتطبيق مختلف التدابير لتسوية المنازعات، بما في ذلك من فكاك األ تمكين  د)

 الجهات المقدمة لخدمات النقل الجوي منافسة ليتم تطبيقها علىقواعد منسقة خاصة بالشروع دراسة مواقترحت ال ٣-٣
خدمات  و المطارات ومقدموشركات الطيران ومشغل ،سبيل المثال ال الحصرعلى  ،األفريقية وغير األفريقية بما في ذلك

 الكتل اإلقليمية في أفريقيا.مختلف في  اتحديدهالقواعد التي تم بمواءمة قواعد المنافسة وتقوم المالحة الجوية. 

بين عمليات الفضال عن  )ةداخل القار العمليات ( المنطقة داخلو  العمليات بين الدولينظم المشروع المقترح و  ٤-٣
تنظيم مسألة في قرار ياموسوكرو  في سياق اإلقليميةهيئات لتنفيذية وادور الوكالة العلى نص كذلك ي، و ليم (بين القارات)اقاأل

لكن ينطبق أيضا على شركات الطيران و ، فإنه ال يقتصر على شركات الطيران األفريقية المؤهلة سابقا حسبما وردو المنافسة. 
 أو أكثر من البلدان األفريقية. بلدخدمات في وفر لخدمات التي تة لمقدمغيرها من الجهات الاألفريقية و غير 

القاري واإلقليمي تنفيذ تدابير لضمان صعيدين الحالية من األنشطة على الالموجة قريبا تشهد من المتوقع أن و  ٥-٣
 لمنافسة.لالمنسق نظام التنافسية باستخدام األدوات التي يوفرها البيئة الورصد الفعال تحرير ال

تم يسمنسقة على الصعيدين اإلقليمي والقاري، المن خالل تنفيذ مفهوم الصالح العام وقواعد المنافسة و وهكذا،  ٦-٣
  داخل القارة وخارجها.قاليم و المناخ الالزم لنمو الحركة داخل األ توفير

  النقل الجويفي مجال المنافسة  بشأنمستقبل التجربة األفريقية  -٤

قواعد الإنفاذ من قرار ياموسوكرو  في سياقاإلقليمية هيئات الالتنفيذية و منسقة الوكالة الالمنافسة قواعد تمّكن  ١-٤
التي يمكن أن تشمل شركات الطيران من داخل أفريقيا وكذلك شركات  الثالثة طيرانالشركات  تستهدفالتي منافسة الخاصة بال

ن تمكّ  يذيةفتنوالوكالة القرار ياموسوكرو  في سياقاإلقليمية هيئات للهذه السلطة الممنوحة و الطيران من القارات األخرى. 
أي انتهاك  حدثعلى أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا  المتبعةلممارسات ل دقيقاستعراض ة من القيام بمنظمالجهات ال

 .عقوبات على النحو المطلوبال، ونتيجة لذلك، فرض أو الللقواعد 
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األقاليم الجوي بين  على النقل هاتطبيقعادة بصفة مبدئية إلالتدابير التدابير المذكورة أعاله وغيرها من تصلح و  ٢-٤

 واألمن ال أكثر.للسالمة  الضروريالتنظيم تطلب تأعمال تجارية عادية بحتة بصفتها  وفيما بينها

في قاعدة فقيرة الموجودة إلى نتيجة منطقية، وبناء على نقاط القوة أدت تجربة األفريقية، إذا ال بناء علىيمكن و  ٣-٤
الواردة في  تعيينالأحكام في  "فريقيةالطيران األ ة"شركمفهوم  قبولفي  والمتمثلةالبنية التحتية الالزمة للقارة وضع نسبيا، 

 والعالم بأسره.األفريقية البلدان  بيناالتفاقات الثنائية في مجال الخدمات الجوية 

 .بين مختلف األطراف من خالل التآزر ةاألهم من ذلك، يتم توفير الضمانات النفسيو  ٤-٤

 ةالتوصي -٥

 لمنافسة والضمانات.لعالمي اللتنظيم عملية الكأساس التجربة األفريقية  النظر فيالمؤتمر إلى ُيدعى  ١-٥

 -انتهى  -


