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طار ياموسوكروالنصوص   التنظيمية والمؤسسية لتنفيذ مقرر وا 
 نحو إنشاء سوق أفريقية موحدة لمنقل الجوي

 
 :المقدمة

شأف تحرير أسكاؽ ب مقرر يامكسككرككزراء الطيراف األفريقيكف  ، اعتمد1999في نكفمبر 
أجاز رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في منظمة ب ذلؾ، النقؿ الجكم في أفريقيا. كعق

عمى  مقرر. كقد تـ صياغة ىذا ال2000في لكمي، تكجك، في يكليك  مقررالكحدة األفريقية ال
أم بعد عاميف مف إجازتو مف قبؿ رؤساء الدكؿ  – 2002ساس أف ينفذ بالكامؿ في عاـ أ

بالكامؿ كالبمداف األفريقية  مكسككركمقرر ياـ ينفذ لكالحككمات. كلكف حتى يكمنا ىذا، 
  قؿ الجكم عمى أساس ثنائي.نمستمرة في منح بعضيا البعض حقكقان قي مجاؿ ال

إلى المجنة األفريقية لمطيراف المدني. كفي  الككالة المنفذة، عيد بكظائؼ 2007في  
مقرر لتنفيذ ، استكممت المجنة األفريقية لمطيراف المدني الدراسة حكؿ التقييـ القارم 2011

سار بخطى  مقرركر أخرل، أف تنفيذ الم. كقد أكضح التقييـ، مف بيف جممة أيامكسككرك
متباطئة. كنتيجة لذلؾ، لـ يطرأ عمى الربط الجكم لمقارم تحسف كبير. كأشارت الدراسة إلى 

 اكض بشأفحيث استمـز التففي حد ذاتو افتقر إلى طابع التحرر  مقرر يامكسككركأف 
. كقد كضعت الدراسة معايير يتـ استخداميا مف قبؿ ت الثنائية لخدمات النقؿ الجكماالتفاقيا

 أصحاب المصمحة األفريقييف المعنييف.
، أعطيت مقرر يامكسككركفي إطار تنفيذ نتائج الدراسة حكؿ التقييـ القارم لتنفيذ  

 منفذةية لمككالة الكلكية لتكممة كاعتماد النصكص التنظيمية كالسمطات القانكنية كالتنظيماأل
مف أجؿ تمكينيا مف االضطبلع بكظائفيا. بيد، أنو خبلؿ الدكرة الثالثة لمؤتمر كزراء النقؿ 

، لكحظ أف عممية اعتماد 2014األفريقييف المنعقدة في ماالبك، غينيا االستكائية، في أبريؿ 
يطمبكا مف ىذه النصكص لـ تستكمؿ عمى نحك سميـ. كبناءن عميو، قرر كزراء النقؿ أف 
عممية  تماـمفكضية االتحاد األفريقي الدعكة لعقد اجتماع قارم لخبراء النقؿ الجكم إل

  كعرض النتائج عمى مكتب المؤتمر العتمادىا نيابة عف المؤتمر.االعتماد 
، اعتمد المجمس 2014القمة األفريقية في يكنيك مؤتمر عبلكة عمى ذلؾ، خبلؿ  

مف الذم طمب ك  2063 فريقيةبشأف اآلجندة األ EX.CL/Dec.821(XXV)التنفيذم المقرر 
 لمطيراف فريقي استكشاؼ اإلجراءات البلزمة إلنشاء سكؽ أفريقية مكحدةمفكضية االتحاد األ
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ىذا  أدرجبشأف تحرير أسكاؽ النقؿ الجكم في أفريقيا. كقد  مقرر يامكسككركمف خبلؿ تنفيذ 
 . 2015عمى قمة يناير  عرضيا مطمكبلاأكلكيات التقارير ضمف  النشاط
كبالمكافقة عمى مقترحات كنتائج االجتماع األكؿ لمجنة الكزارية حكؿ اآلجندة األفريقية  
، طمب المجمس التنفيذم مف المفكضية،  EX.CL/Dec.821(XXV)مف خبلؿ المقرر  2063

 مف بيف جممة أمكر أخرل، االستفادة مف الفرص المتاحة في قطاع الطيراف كالناشئة عف
 بشأف تكحيد الفضاء الجكم األفريقي. مقرر يامكسككركتنفيذ 

االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم أف تأثير  حديثة أعدت بتكميؼ مفدراسة  تكلقد أظير  
الشحف. كما أكضحت شركات الركاب ك المرتبطة بفكائد ال يتجاكزتحرير أسكاؽ النقؿ الجكم 

االقتصادية  منافعكاالستثمار كاإلنتاجية كال أف الزيادة في أنشطة الطيراف كالسياحة كالتجارة
األخرل سكؼ تكلد مردكدان ضخمان عمى مستكل فرص العمؿ كالنتائج االقتصادية )إجمالي 

دكلة منتقاة ىي: أنجكال، الجزائر، تكنس، مصر، السنغاؿ،  12الناتج المحمي( بالنسبة لػ 
ككفقان لمتقديرات فأف ىذه الزيادة سكؼ  إثيكبيا، غانا، أكغغندا، كينيا، ناميبيا كجنكب أفريقيا.

كما أنيا ستساىـ  ككؿفرصة عمؿ في مجاؿ الطيراف كالسياحة كاالقتصاد  1555100تكلد 
% مف 0,07بميكف دكالر أمريكي في إجمالي الناتج المحمي السنكم )حكالي  1,3بمبمغ 

 (.  12إجمالي الناتج المحمي لمدكؿ الػ 
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 ة لممنافسةالقواعد والخطوط التوجييي
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 المختصرات قائمة
AFCAC المجنة األفريقية لمطيراف المدني 
AFRAA االتحاد الخطكط الجكية األفريقية 
ANSP المبلحة الجكية مكردك خدمات 
AU االتحاد األفريقي 
AUC مفكضية االتحاد األفريقي 
BASAs االتفاقيات الثنائية لخدمات النقؿ الجكم 
BSc  ـبكالكريكس العمك 
CA سمطة التعاقد 
CAA 

CIS 
 ىيئة الطيراف المدني

 المحيط اليندم-خطة التفتيش التعاكني ألفريقيا
CEN-SAD الصحراء )سينصاد(-مجمكعة دكؿ الساحؿ 
COMESA السكؽ المشتركة لشرؽ أفريقيا كالجنكب األفريقي 
DG 

EA 
 المديرية العامة
 الككالة المنفذة

EAC مجمكعة شرؽ أفريقيا 
EC المفكضية األكركبية 
ECA المجنة االقتصادية لؤلمـ المتحدة بشأف أفريقيا 
ECCAS المجمكعة االقتصادية لدكؿ كسط أفريقيا 
EUD كفد االتحاد األكركبي 
ECOWAS المجمكعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا 
EU االتحاد األكركبي 
FR التقرير النيائي 
GACA دنيالييئة العامة لمطيراف الم 
GDP إجمالي الناتج المحمي 
IATA االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم 
ICAO المنظمة الدكلية لمطيراف المدني 
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ICT تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
IGAD الييئة الحككمية لمتنمية 
IMF صندكؽ النقد الدكلي 
IR األكليتقرير ال 
MoT كزارة النقؿ 
NEPAD  أفريقياالشراكة الجديدة لتنمية 
PR تقرير مرحمي 
RECs المجمكعات االقتصادية اإلقميمية 
RSOO 
 

RYA 
 

SAA 

 الجكية المنظمة اإلقميمية لمراقبة السبلمة
 مقرر يامكسككركل الييئة اإلقميمية

 فريقياأ خطكط طيراف جنكب
SADC مجمكعة تنمية الجنكب األفريقي 
SC لجنة التكجيو 
TA المساعدة الفنية 
TL  الفريؽرئيس 
ToR الصبلحيات 
UEMOA االتحاد النقدم كاالقتصاديي لغرب أفريقيا  
UMA اتحاد المغرب العربي 
YD مقرر يامكسككرك 
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 التنفيذيالموجز  .1

الدراسة المككنة مف أربعة أجزاء قة ىي عبارة عف التقرير الذم أعد حكؿ ىذه الكثي .1
المنفذة ككالة العـ تشغيؿ بإعدادىا كجزء مف الدراسة القارية حكؿ دصدر تكميؼ 

 .مقرر يامكسككركل
في مختمؼ النصكص التشريعية التي تيدؼ جميعيا إلى تتمثؿ النتائج المتكقعة  .2

مقرر مف  9المنكطة بيا كفقان لممادة  المياـ ف أداءمنفذة مككالة الالتمكيف 
  .1999، يامكسككرك

ر تفصيمي ينص عمى تتمخص النتائج الرئيسية ليذا التحميؿ في ضركرة تحديد إطا .3
. كىذا المقتضى ينشأ عف أنو عمى الرغـ مف أف الككالة المنفذةسمطات ككظائؼ 

المجنة األفريقية لمطيراف المدني قد اضطمعت بالمسؤكلية ككاف لدييا سمطات شاممة 
 نص عمييا دستكرىا المعدؿ، تظؿ ىناؾ حاجة إلى إطار تنظيمي أكثر تعزيزان.

تحديدان تنظيـ سمطات ككظائؼ  يتناكؿليذا التقرير،  2يكجد صؾ مضمف في الممحؽ  .4
 . مقرر يامكسككركالمنفذة ل ككالةعمميات ال

أثار التعريؼ الكارد في الصؾ المشار إليو في البند السابؽ قضية استمزمت التعامؿ  .5
الككالة النيج الذم يجب أف تتبعو معيا كمعالجتيا. كتمثمت ىذه القضية في تحديد 

. كقد تـ معالجة ىذه المسألة في شكؿ صؾ قانكني يحدد دار القراراتفي إص المنفذة
نظاـ اإلجراءات  3إجراءات التشاكر ككضع القكاعد. مرفؽ بيذا الصؾ في ممحؽ 

تطبيقو كىي بصدد إصدار آراء كقرارات كمكاد منفذة ككالة الالالذم ينبغي عمى 
 تكجييية )إجراءات كضع القكاعد(.  

ية ليذه الدراسة في تحديد آلية لفض النزاعات كمراجعة مثؿ ىذه تمثمت المياـ الرئيس .6
المنفذة، خمصت ىذه ككالة الكثائؽ المكجكدة بالفعؿ. كاستنادان إلى تحميمنا لسمطات ال

الدراسة إلى أف التحكيـ ال يعد الكسيمة الكحيدة بؿ كقد ال يككف مع مركرك الكقت 
 .مقرر يامكسككرك فعاالن في تسكية النزاعات الناشئة عف تنفيذ

بناءن عميو، تـ إدراج مجمكعة إضافية مف آليات فض النزاعات، ىي تحديدان المجكء  .7
كالمحاكـ الكطنية كالمحاكـ كالدكائر اإلقميمية  (الطعكفاالستئناؼ )إلى مجمس 

بشأف آلية النزاعات في النظاـ كالقارية. كيمتزج ىذا الييكؿ مع أداة االتحاد األفريقي 
 ؾ. مشركع ىذا الصمقرر يامكسككركيات تسكية النزاعات المتعمقة بتنفيذ الخاص بآل
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. ىناؾ العديد مف األحكاـ في مختمؼ مجمكعات 3مرفؽ بيذه الدراسة في الممحؽ 
في ىذه المكائح الخاصة قساـ المبلئمة شير إلى األالتشريعات التي تـ صياغتيا ت

 القضايا. أحد التدابير لتسكيةباعتبارىا تسكية النزاعات ب

مكاءمة النصكص المكجكدة الخاصة  يتناكؿ مسألةجزء آخر مف الدراسة  ىناؾك  .8
كاقتراح خطكط تكجييية لمتنفيذ العممي. كىك ما تضمنتو مجمكعتاف  بقانكف المنافسة
خؿ أفريقيا سة في مجاؿ النقؿ الجكم دافالمكائح المنظمة لممنا –مف الصككؾ 

جراءاتكالخطكط التكجييية ك   المكائح الخاصة بخدمات النقؿ الجكم في أفريقيا. تنفيذ ا 
 .5ك 4الصكاف مرفقاف بيذا التقرير في الممحقيف 

تحميؿ بشأنيا في التقرير قد تـ أيضان  دكأخيران، فأف مسألة حماية المستيمؾ التي كر  .9
كالمسؤكلية حماية المستيمؾ نظاـ  – 6معالجتيا في شكؿ صؾ مرفؽ في الممحؽ 

 النقؿ الجكم لمركاب. خدمات قدميالقانكنية لم

العبلقة  إعدادىا، كىك تحديدان  إلى الدراسة خبلؿ المكضكع الذم أضيؼتناكؿ التقرير  .01
كالبنؾ  لمنيباد لتخطيط كالتنسيؽاككالة  مثؿ ،المنفذة كالمنظمات األفريقيةككالة بيف ال

لسمطات . كىك يترجـ أحكامان بديمة مقترحة في البلئحة المنظمة األفريقي لمتنمية
 المنفذة. ككالةككظائؼ ال

يمو، فأنو مف الميـ إنشاء ظالمستحيؿ تنمف  تجعؿمسائؿ تنسيؽ العقد  حيث أف .00
مف  بشيءالمجنة القانكنية لمجنة األفريقية لمطيراف المدني لمراجعة الصككؾ المقترحة 

 التفصيؿ.

المنفذة. ككالة سكؼ تممي مجمكعة الصككؾ المقترحة نيج تشغيؿ البطبيعة األحكاؿ،  .21
لدييـ خبرة يتميزكف بممثابرة كالتفاني في العمؿ ك  كتستمـز الكظائؼ المحددة مكظفيف
الكظائؼ. كلكف لؤلسؼ، فأف  ما يضمف أداء ىذهقانكنية كفي مجاؿ النقؿ الجكم ب

تفتقر إلى القكل العاممة البلزمة؛ المجنة األفريقية لمطيراف المدني بتشكيميا الحالي 
بصفتيا مف العمؿ  ياالمكارد البشرية لتمكينتزكيد المنظمة ب رمكمف ثـ، مف الضرك 

  جية منفذة.
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 الموائح المنظمة لممنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا 1.1

 

 

 

 

 المحتويات
 تنوييات، تعريفات، الموضوع ونطاق التطبيقالفصل األول: 

 : تنكييات.1المادة 
 : تعريفات.2الماددة 
 المكضكع كنطاؽ التطبيؽ :3المادة 

 الفصل الثاني: الممارسات واالتفاقات والقرارات المحظورة
 : الممارسات  كاالتفاقات كالقرارات المضادة لمتنافسية.4المادة 
 : سكء استخداـ الكضع المييمف.5المادة 
 : عدـ التمييز في التشريعات الكطنية كالتدابير اإلدارية.6المادة 
 ت كتدابير السبلمة.: اإلعفاءا7المادة 

 الفصل الثالث: اإلنفاذ، التحقيق، التفاوض، التحكيم والمراجعة القضائية
 : الييئة المشتركة لممنافسة.8المادة 
 : الشكاكل.9المادة 
 صاؼ اإلجرائي.ت: التحقيؽ كاإلن10المادة 
 : االستماع إلى أقكاؿ األطراؼ المعنية.11المادة 
 : نتائج الشككل.12المادة 

 : تدابير مؤقتة.13ادة الم
 : التعاكف مع سمطات الدكلة الطرؼ كالكصكؿ إلى المعمكمات.14المادة 
 : الجزاءات.15المادة 
 المراجعة القضائية بكاسطة محكمة العدؿ.: 16المادة 
 : تسكية المنازعات.17المادة 
 : السرية المينية.18المادة 

 مقرر ياموسوكرول 5الممحق 
 الموائح المنظمة لممنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا

 

 مة لممنافسة في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقياالموائح المنظ 1

 
ANNEX 5 TO THE YAMOUSSOUKRO DECISION:  

Regulations on Competition in Air Transport Services within Africa 
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 : نشر القرارات.19المادة 
 نفيذ.: أحكاـ الت20المادة 
 : التعديبلت.21المادة 
 : الدخكؿ حيز التنفيذ.22المادة 

 
 الديباجة
ف في ماالبك، جميكرية غينيا ك أعضاء مكتب مؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف، المجتمعنحن، 

، بمناسبة االجتماع الرابع لمكتب مؤتمر كزراء 2014ديسمبر  19ك 18االستكائية، يكمي 
الذم  EX.CL/Dec.826(XXV)سان لتنفيذ مقرر المجمس التنفيذم ساأالنقؿ األفريقييف المكرس 

 ؛أجاز تقرير الدكرة الثالثة لمؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف
يكليك  11أف القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي قد اعتمد في لكمي في أخذًا في االعتبار 

 ؛20ك 16ك 15ك 14ك 13ك 9ز 6ك 5ك 3، كتحديدان مكاده 2000
أف المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية قد تـ التكقيع عمييا  في االعتبار وأخذاً 

 ؛27إلى  25ك 13ك 10ك 8، كتحديدان المكاد 1991يكنيك  3في أبكجا في 
قد  حرير أسكاؽ النقؿ الجكمت حكؿأف القرار بشأف تنفيذ إعبلف يامكسكرك  وأخذًا في االعتبار

دكؿ كالحككمات األعضاء في منظمة الكحدة األفريقية كتـ صادؽ عميو مؤتمر رؤساء ال
 ؛2000يكليك  12تكقيعو مف الرئيس الحالي في لكمي في 

أف األنظمة األساسية لمفكضية االتحاد األفريقي قد اعتمدىا مؤتمر  وأخذًا في االعتبار
 ؛2002يكليك  10االتحاد األفريقي في درباف، جنكب افريقيا، في 

 11المعتمد في ؤساء الدكؿ كالحككمات األعضاء في االتحاد األفريقي كحيث أف مقرر ر 
 ؛مقرر يامكسككركقد أنشأ ككالة تنفيذ  2007مايك 

المكقعة في شيكاغك، الكاليات المتحدة  أف اتفاقية الطيراف المدني الدكلي وأخذًا في االعتبار
 ،لمقانكف الجكم الدكلي ككذلؾ الصككؾ القانكنيةكمبلحقيا  1944ديسمبر  7، في مريكيةاأل

   جارم تطبيقيا عمى الدكؿ األطراؼ؛
لسنة  مقرر يامكسككركأنو عبلكة عمى ذلؾ فأف القرار بشأف متابعة تنفيذ  وأخذًا في االعتبار

قد اعتمد مف الكزراء المسؤكليف عف النقؿ الجكم في الدكؿ األعضاء في االتحاد  1999
 ؛ 2005مايك  19في األفريقي في صف سيتي، جنكب افريقيا، 
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ار بشأف السبلمة الجكية في أفريقيا مف قبؿ ر تـ اعتماد القأنو قد أيضان  وأخذًا في االعتبار
الكزراء المسؤكليف عف النقؿ الجكم في الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي في ليبرفيؿ، 

 ؛2006مايك  19الجابكف، في 
بغرض إعطاء  مقرر يامكسككركفيذ الكامؿ لضركرة تسريع كتيرة التن أخذًا بعين االعتبارو 

 دفعة قكية لعمميات الخطكط الجكية األفريقية كلمكاجية تحديات عكلمة النقؿ الجكم الدكلي؛
في تحديد شركة الخكط الجكية  عمى أساس غير تمييزمفي ضماف فرصة عادلة ورغبة 

 خؿ أراضييا؛األفريقية بغية ضماف منافسة فعالة في تكفير خدمات النقؿ الجكم دا
 

 فأنو بمكجبو تـ صياغة المكائح التالية:
 

 الفصل األول
 الغرض، التعريفات، األىداف ونطاق التطبيق

 : التعريفات1المادة 
 
 
 في ىذه المكائح، إف لـ يتطمب السياؽ غير ذلؾ:

المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية المعتمدة في أبكجا، "معاىدة أبوجا": 
 .1994مايك  12كقد دخمت حيز التنفيذ في  1991يا، في الثالث مف يكنيك نيجير 

مقرر مف  9التي تنص عمييا المادة  منفذةككالة الالاألفريقية لمنقل الجوي":  منفذةوكالة الال"
 .يامكسككرك

حاصمة عمى شيادة معتمدة لمنقؿ الجكم كتقدـ الجكم النقؿ ال اتشرك"الخطوط الجوية": 
 الجكم داخؿ أراضي الدكلة الطرؼ.خدمات النقؿ 

كؿ ىيئة حككمية، شركة أك جياز حاصؿ عمى تصريح حسب األصكؿ "ىيئة  الطيران": 
 جيز أداء أم كظيفة تتعمؽ بيذه المكائح.يالكاجبة 

عدد المقاعد كمساحة الشحف المتاحة لمجميكر في مجاؿ الخدمات الجكية خبلؿ ": قدرة"ال
 فترة معينة كفي قطاع بعينو.
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كية التي، بدكف أف تككف قد ": يقصد بيا التنسيؽ بيف الخطكط الجالممارسات التشاورية"
، تجيد استبداؿ التعاكف العممي باالستبعاد مف بالمعني الدقيؽ لمكممة تفاؽمرحمة إبراـ ابمغت 

 المنافسة. 
بمعنى كؿ جياز أنشئ في أم دكلة طرؼ يختص بتنظيـ المنافسة في  "الييئة المختصة":

 طاع النقؿ الجكم، أك في ظؿ غياب مثؿ ىذه المؤسسة يقصد بيا "ىيئة الطيراف المدني".ق
يعني كضع كاحدة أك اكثر مف شركات الخطكط الجكية يمكنيا مف "الوضع المييمن": 

الحيمكلة دكف كجكد منافسة فعالة داخؿ السكؽ أك في جزء منيا، كذلؾ بمنحيا القكة التي 
نحك مستقؿ عف منافسييا أك مكردييا أك عمبلئيا أك  ىممكس عمتمكنيا مف التصرؼ بشكؿ م

 المستخدميف النيائييف.
يقصد بيا القدرة الزائدة عف الحد المعقكؿ المطمكب عمى خط جكم أك في  "القدرة المفرطة":

 قطاع معيف.
يعني سعر خدمة ال يتناسب إطبلقان مع القيمة االقتصادية ليذه السعر المفرط االرتفاع": 

 بح المعقكؿ.ر ال مشخدمة كال مع ىاال
ال يتناسب إطبلقان مع القيمة االقتصادية ليذه  يعني سعر خدمةالسعر المفرط االنخفاض": 

 .ةالخدم
يقصد بيا مجاؿ جغرافي ذك صمة، يشمؿ الطرؽ أك قطاعات الطرؽ كخدمة نقؿ "السوق": 

 جكم مناسبة تقدميا شركة خطكط جكية.
 لة عضك في االتحاد األفريقي.يقصد بيا دك "دولة العضو": 

يقصد بيا ىيئة تنشئيا مجمكعة اقتصادية إقميمية تفكضيا "الييئة اإلقميمية لممنافسة": 
 تنظيـ تنفيذ ىذه المكائح كاإلشراؼ عمييا.

يقصد بيا مجمكعة اقتصادية إقميمية معترؼ بصفتيا ىذه مف ": "مجموعة اقتصادية إقميمية
 االتحاد األفريقي.

ىيئة تنشئيا مجمكعة اقتصادية إقميمية  يقصد بيا ":مقرر ياموسوكروإلقميمية ل"الييئة ا
داخؿ أراضي المجمكعة  مقرر يامكسككركميمة التنظيـ كاإلشراؼ عمى تنفيذ كتفكضيا 

 االقتصادية اإلقميمية المعنية.
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خرل يقصد بو كؿ دكلة أفريقية مكقعة عمى معاىدة أبكجا كالدكؿ األفريقية األ"دولة طرف": 
ف كانت غير طرؼ في المعاىدة المذككرة إال أنيا أعمنت كتابة نيتيا في التقيد ب مقرر التي كا 

 كىذه المكائح.  يامكسككرك
يحمؿ نفس المعنى المقترف بيا في اتفاقية  الجوية المجدولة وغير المجدولة": ات"الخدم

 ني.كفي قرارات مجمس المنظمة الدكلية لمطيراف المد 1994شيكاغك لسنة 
 رابطة لمخطكط الجكية ىدفيا تعزيز أنشطة التعاكف ألعضائيا. ":ة"رابطة التجار 

 
 : األىداف ونطاق التطبيق3المادة 

في مجاؿ خدمات النقؿ  نزييةالغرض مف ىذه المكائح تعزيز كضماف منافسة حرة ك  .1
الجكم داخؿ أفريقيا بغية تطكير كتنمية صناعة النقؿ الجكم كاإلسياـ في رفاىية 

 كاطني الدكؿ األطراؼ.م
جدكلة كغير المجدكلة داخؿ أراضي الدكؿ مالمقرر عمى خدمات النقؿ الجكم اليطبؽ  .2

األطراؼ، بما في ذلؾ كؿ ممارسة أك اتفاؽ أك سمكؾ قد يككف لو أثر سمبي عمى 
المنافسة داخؿ األراضي المنفصمة كالمشتركة لممجمكعات االقتصادية اإلقميمية 

 يقية ككؿ.كداخؿ القارة األفر 
 

 الفصل الثاني
 الممارسات واالنفاقات والقرارات المحظورة

 : الممارسات واالتفاقات والقرارات المضادة لممنافسة4المادة 
 

في مجاؿ  النزييةكؿ ممارسة أك اتفاؽ أك قرار يؤثر سمبان عمى ىدؼ المنافسة الحرة  .0
عمؿ دكؿ األطراؼ الالخدمات الجكية يجب حظره. كتحقيقان ليذا الغرض، يجب عمى ال

شركات لمخطكط الجكية ككؿ قرار اتخذتو  بيف كؿ اتفاؽ مبـرعمى ضماف حظر 
اتحادات الخطكط الجكية ككؿ ممارسة تشاكرية ليا تأثير سيء عمى تحرير خدمات 

ىك منع أك تقييد أك إفساد  ىدفيا أك أثرىا يككفالنقؿ الجكم داخؿ قارة أفريقيا ك 
 . المنافسة داخؿ القارة



 

13 

 

، تعتبر الممارسات حمف ىذه المكائ 8)أ( مف ىذه المادة كالمادة 3لفقرة ع مراعاة ام .2
ؿ ىذه الممارسات، عمى سبيؿ المثالممنافسة غير قانكنية. كتشمؿ كاالتفاقات المضادة 

ككؿ قرار صادر عف اتحاد  طيرافشركات  ال الحصر، كؿ اتفاقية مبرمة بيف
 الخطكط الجكية ككؿ ممارسة تشاكرية:

 م عممياتأحدد، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، شركط الشراء كالبيع أك ت ( أ
كفقان لنيج الشرائح أك الطرؽ  رسـك عمىفرض  أخرل، بما في ذلؾ تجارية

ىذه األسعار غير كافية لتغطية تكاليؼ التشغيؿ بينما تككف المستكيات 
 المباشرة لتكفير الخدمات المطمكبة منيا. 

 االستثمار. كأالتنمية التقنية  كأتقيد أك تسيطر عمى السكؽ  ( ب

 ج( تشمؿ إضافة القدرة المفرطة أك تكاتر الخدمات.          
األسكاؽ أك مصادر التكريد بتخصيص ركاب أك أراضي أك  ؤدم إلى تقسيـد( ت          

 أنكاع محددة مف الخدمات. 
رل، كبذلؾ أخ شركات طيرافعمميات مماثمة مع تطبؽ شركط مختمفة عمى  ق(         

 سيء.تضعيا في مكقؼ تنافسي 
ك( ترىف إبراـ العقكد بقبكؿ األطراؼ األخرل اللتزامات إضافية تككف، بحكـ           

طبيعتيا أك كفقان لبلستخداـ التجارم، عديمة الصمة بمكضكع العقد فضبلن عف 
  مصمحة المستيمكيف.االلسمبي عمى أثرىا 

أك قرار محظكر أك يعتبر غير قانكني كفقان ليذه المادة )أ( كؿ ممارسة أك اتفاؽ   .3     
فيما عدا إذا أثبت أحد األطراؼ أف الفعالية التكنكلكجية أك أم  ،يككف باطبلن 

 مكاسب تنافسية أخرل تفكؽ األثر المزعـك المضاد لممنافسة.
لقرار مضاد ال تعتبر الممارسة أك االتفاؽ أك ا)ب( دكف اإلخبلؿ بعمـك الفقرة )أ(،          

 :ثبت لممنافسة فيما عدا إذا
 أنو دائـ كليس مؤقتان. .1                
لو أثر اقتصادم معاكس أك يتسبب في خسائر اقتصادية ألم  أف. 2               

 س.فمنا
يؤدم إلى تعطيؿ السكؽ أك أنو يعكس نية كاضحة أك لو أثر محتمؿ  .3               

 يا.س منفمناأم ستبعاد أك إقصاء ا
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 . أنو يحد مف حقكؽ أك مصالح المستيمكيف.4                
 

 : سوء استعمال الوضع المييمن5المادة 
كؿ ممارسة مف جانب كاحدة أك أكثر مف شركات الطيراف تنطكم عمى تحظر، فكران، 

بما أنيا قد تؤثر سمبان عمى خدمات  ،سكء استعماؿ لمكضع المييمف داخؿ الدكؿ األطراؼ
  . قد يشمؿ سكء االستعماؿ:القارمي أك النقؿ الجكم عمى المستكل اإلقميم

أ( إقحاـ شركط تجارية غير منصفة تسبب ضرران لممنافسيف، مف ذلؾ عمى سبيؿ       
 المثاؿ:

. إدخاؿ عمى خط سير أك قطاع منو قدرة مفرطة قد يككف ليا تأثير عكسي عمى 1        
 م شركة طيراف منافسة.أ

. تطبيؽ عمى خط سير أك قطاع منو سعر مفرط االنخفاض مف شأنو أف يفرز 2       
 صمـ م شركة طيراف منافسة كما قد ينظر إليو عمى أنوأتأثيران معاكسان عمى 

 استبعاد شركة طيراف جديدة أك إقصاء شركة طيراف آخرل. بيدؼ
بسبب أك قطاع منو . قياـ شركة طيراف بتطبيؽ سعر مفرط االرتفاع عمى خط سير 3       

 غياب سعر تنافسي أك تكاطؤ.
 . الحد مف القدرات أك األسكاؽ لئلضرار بالمستيمكيف، بما في ذلؾ:4       

 . فرض أسعار باىظة عمى حساب المستيمكيف.1           
بتحديد قدرة لخط سير أك قطاع منو تصمـ كتستيد كتسعى  قياـ شركة طيراف. 2           

  كة طيراف أخرل.إلى إقصاء شر 
. تعارض نية تكريد القدرات ألم شركة طيراف مع مجمكعة أىداؼ المنافسة 3          

 الصحية كالمستدامة.
. تخصيص قدرة لخط سير بكاسطة شركة طيراف عمى نحك تمييزم، بما في ذلؾ 4          

 مطالبة المستيمكيف بعدـ استخداـ خدمات شركة منافسة.
كط مختمفة كمتبانية عمى صفقات كمعامبلت متماثمة مع أطراؼ تجارية تطبيؽ شر  ج(      

نفسيا في كضع تنافسي الشركات ىذه أك ينتج عنو أف تجد  ياأخرل، بما يضع
سيء، بما في ذلؾ التمييز بيف مختمؼ المستيمكيف كالمتنافسيف في عمميات 

 لتمييز في:  متعادلة تنطكم عمى تقديـ خدمات بنفس الدرجة مف الجكدة، كيككف ا
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 المفركض.. السعر 1          
مجاممة فيما يتعمؽ بتقديـ في األسعار أك أك تنزيؿ . منح أك إتاحة أم خصـ 2         

 .الخدمات
 . تكفير الخدمات.3          
 . دفع مقابؿ لمخدمات.4          

ية كالتي بحكـ تزامات إضافلبقبكؿ األطراؼ األخرل ال د( جعؿ إبراـ العقد مرىكنان     
 د.ك العقه طبيعتيا أك كفقا لبلستخداـ التجارم ال يككف ليا أم صمة بمكضكع مثؿ ىذ

 

 : عدم التمييز في التشريعات والتدابير اإلدارية الوطنية واإلقميمية6المادة 
يجب أال تنطكم التشريعات أك التدابير اإلدارية في أراضي دكلة طرؼ أك مجمكعة      

مية عمى معاممة تمييزية مقابؿ تقديـ الخدمات مف جانب شركات الطيراف أك اقتصادية إقمي
 اتحادات شركات الطيراف في الدكؿ األطراؼ.

مجمكعة اقتصادية إقميمية قبؿ سف التشريعات أك اعتماد تدابير  كؿ دكلة طرؼ أكل يجكز( 1
ركات الطيراف تجاه شأك إجراءات إدارية قد تنجـ عنيا، مف كجية نظرىا، آثار تمييزية 

إلى مراجعة التشريع المعني  منفذةالككالة الالتابعة لدكؿ أطراؼ أخرل، أف تدعك 
كالتكصية بالتعديؿ المناسب ألم مف أحكامو التي قد تؤدم، بشكؿ مباشر أك غير 

 مباشر، إلى إتاحة أك تعزيز سمكؾ يتعارض مع المنافسة الحرة النزيية.
 

 : اإلعانات7المادة 
المكائح عمى حظر منح أم دعـ مف دكلة طرؼ أك مجمكعة اقتصادية إقميمية ( تنص ىذه 1

 يفسد أك ييدد بإفساد المنافسة.
تشير إلى الظركؼ  يةد تنفيذعتكجييية كقكا أف تقترح مبادئ الككالة المنفذة يجب عمى( 2

 .تقديـ إعاناتالتي يجكز فييا 
 

 : اإلعفاءات وتدابير الحماية8المادة 
أم ممارسات أك اتفاقات أك  اإلعفاء مفلة المنفذة، بمكجب ىذه المكائح، يجكز لمككا( 1

 أعبله. 4قرارات بذاتيا قد تراىا غير قانكنية أك محظكرة كفقان لممادة 
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 يجكز لمككالة المنفذة، بناء عمى طمب مف شركة طيراف تابعة لدكلة طرؼ، اعتماد تدابير( 2
الدكلة بسبب تنفيذ األحكاـ الكاردة في  ياتكاجيثار معاكسة قد آمعالجة أم تيدؼ إلى 

 الفصميف األكؿ كالثاني مف ىذه المكائح.
ميع ج مف ىذه المادة إلى 1ترسؿ نسخ مف جميع طمبات اإلعفاء المشار إلييا في الفقر ( 3

 .الككالة المنفذةالييئات اإلقميمية المختصة بالمنافسة ككذلؾ إلى 
ذا استجدت عكامؿ اقتصادية إمادة، فأنو في حالة ما مف ىذه ال 1 عمى الرغـ مف الفقرة( 4

الطرؼ المعنية،  ةسمبية في دكلة طرؼ عمى إثر تطبيؽ أحكاـ ىذه المكائح، يجكز لمدكل
، أف تتخذ التدابير الكقائية منفذةالككالة البعد إببلغ الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة ك 

الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة  إلى حيف حصكليا عمى مكافقة خطية مفالبلزمة 
  . الككالة المنفذةك/أك 

تظؿ ىذه التدابير الكقائية سارية لمدة عاـ عمى األكثر شريطة أال تفسد أك تيدد بإفساد ( 5
 المنافسة.

طريقة تطبيؽ أسمكب ك  منفذةالككالة الك ك/أك تبحث الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة ( 6
في جميع  طكاؿ فترة سريانيا، كيجكز ليما ثارآكما ينجـ عنيا مف ائية ىذه التدابير الكق

( أعبله يفسد أك ييدد 3)8األحكاؿ تحديد ما إذا كاف أم تدبير قد اتخذ بمكجب المادة 
 بإفساد المنافسة أك يفرز أثران يؤدم إلى إفسادىا. 

بإلغاء أك إنياء أك  ةالككالة المنفذتكصي الييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة ك/أك ك ( 7
تعميؽ مثؿ ىذا التدبير الكقائي في حالة ما إذا نتج عنو أثر سمبي كفقان لممشار إليو 

 أعبله.
لؤلسباب التي  تحديدان كاضحان كؿ تكصية باإللغاء أك اإلنياء أك التعميؽ  تتضمفيجب أف ( 8

سانيد أك التعميؽ كأالنيائي لئللغاء أك اإلنياء  مكعدمثؿ ىذه التكصية كال استندت إلييا
مف ىذه  7. كمثؿ ىذه التكصية تصنؼ باعتبارىا قراران بمكجب المادة المناشدة باألخذ بيا

 .مقرر يامكسككركل الككالة المنفذةالبلئحة بشأف سمطات ككظائؼ كعمميات 
أف تقرر اتخاذ تدابير منفذة الككالة اليجكز لمييئة اإلقميمية المختصة بالمنافسة ك/أك ك ( 9

أف الدكلة الطرؼ المعنية قد أخفقت في اتخاذ أم  يثبت لياقتة تراىا مناسبة عندما مؤ 
 ( أعبله.5)8تنفيذ التكصية المكجية إلييا كفقان لممادة لإجراء 

 يكمان. (90) تسعيف تتجاكز يجكز تطبيؽ مثؿ ىذه التدابير المؤقتة لفترة ال( 10
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( يكمان 30ثبلثيف )لمؤقتة لمدة ال تزيد عمى لمسمطة المختصة تمديد فترة التدابير ايجكز ( 11
 ستكجب مثؿ ىذا التمديد.ياستجد تقييـ مكضكعي لمظركؼ  إذاما في حالة 

 
 الفصل الثالث

 ، التحقيق، التحكيم والمراجعة القضائيةالقوانين إنفاذ
 

 والييئات اإلقميمية المختصة بالمنافس الوكالة المنفذة: 9المادة 
 مسؤكلة عف اإلشراؼ عمى ىذه المكائح كتنفيذىا، كتشمؿ ىذه المسؤكلية:تككف الككالة النفذة 

 أ( تنفيذ تدابير لزيادة الشفافية في قطاع النقؿ الجكم.  
 ب( تنفيذ تدابير لتنمية الكعي العاـ بأحكاـ ىذه المكائح.

 ج( التحقيؽ كالتقييـ في شأف المدعى بو مف انتياكات لمفصؿ الثاني. 
 .8إلغاء اإلعفاءات بمكجب المادة د( منح أك رفض أك 

 .6ق( مراجعة التشريعات أك التدابير اإلدارية لمدكؿ األعضاء بمكجب المادة 
 مسألة تتعمؽ بتطبيؽ ىذه المكائح. أمك( تقديـ تقرير إلى مؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف بشأف 

 بمكجب ىذه المكائح. تسند إليياز( أداء أم كظائؼ أخرل 
 

 11المادة 
 شكاوىال

ىيئة إقميمية مختصة بالمنافسة أك أم طرؼ معني أك  عمشرك أك يجكز ألم دكلة طرؼ  .1
أف يتقدـ بشككل إلى ىيئة الشكاكل المشتركة تتعمؽ بخرؽ مزعـك ألحكاـ ىذه المكائح مف 

 .المشركع أك ىذه الشركةجانب ىذا 
يؽ في مخالفة محؿ اشتباه تحقمف تمقاء نفسيا، أف تشرع في إجراء . يجكز لمككالة المنفذة، 2

 .المشركع أك الشركة المدعى عمييا ليذه المكائح مف قبؿ
مقدمة بمكجب الشككل اليكمان مف تاريخ تمقييا  30. يجكز لمككالة المنفذة، في غضكف 3

 ، أف ترسؿ نسخة مف ىذه الشككل إلى السمطات المختصة في الدكؿ األعضاء.1الفقرة 
 .الككالة المنفذةة االستماع إلى األطراؼ أماـ . يحؽ ليذه السمطات المختص4
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  11المادة 
 التحقيق واإلنصاف اإلجرائي

. في سياؽ تنفيذىا لكاجباتيا بمكجب ىذه المكائح، يجكز لمككالة المنفذة أك الييئة اإلقميمية 1
المختصة بالمنافسة أك السمطات المختصة لمدكؿ األطراؼ كفقان لما تقتضيو السمطات 

 بالمنافسة، إجراء كؿ التحقيقات البلزمة داخؿ المشاريع كاتحادات المشاريع.المعنية 
، في غضكف فترة زمنية معقكلة، كقبؿ التحقيؽ المتكخى، إببلغ منفذةالككالة ال. يجب عمى 2

السمطات المختصة لمدكؿ األطراؼ بالتحقيؽ المقترح كىكية المسؤكليف المصرح ليـ 
الككالة المختصة في الدكؿ األطراؼ مساعدة مسؤكلي بإجرائو. كيتعيف عمى السمطات 

 ، إذا طمب منيا ذلؾ.المنفذة
بأف تأخذ بعيف االعتبار قكاعد العدالة  الككالة المنفذة. في إطار تنفيذىا لمياميا، تمتـز 3

    الطبيعية. 
 

 11المادة 
 االستماع إلى األطراف المعنية

عمى المشاريع أك اتحادات المشاريع، يجب عمى قبؿ اتخاذ أم قرار بمكجب ىذه المكائح يؤثر 
أف تمنح المشاريع أك اتحادات المشاريع الفرصة لبلستماع إلييا. كيعد محضر  الككالة المنفذة

 خطي لفعاليات جمسة االستماع.
 

 13المادة 
 نتائج الشكوى

لمكائح، كجكد مخالفة الم مف أحكاـ الفصؿ الثاني مف ىذه ا مككالة المنفذةل يثبت. حيثما 1
 يجب عمييا تكجيو المشركع أك اتحاد المشاريع المعنية نحك كضع نياية ليذه المخالفة.

، بعد بحثيا الشككل، إلى أنو استنادان إلى األدلة المتكافرة لدييا الككالة المنفذة. إذا خمصت 2
يا في ال تكجد أسانيد تبرر التدخؿ فيما يتعمؽ بأم اتفاؽ أك قرار أك ممارسة تشاكرية، فأن

 ىذه الحالة ترفض الشككل.
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أف ترسؿ، عمى الفكر، نسخة مف قرارىا إلى السمطات  منفذةالككالة ال. يجب عمى 3
المختصة في الدكؿ األعضاء التي يكجد عمى أراضييا المقر الرئيس لممشركع أك اتحاد 

 المشاريع.
 

 14المادة 
 التدابير المؤقتة

عمى أف بعض الممارسات تتعارض مع  كالة المنفذةالك حيثما يككف ىناؾ دليؿ قاطع أماـ . 1
كأف ىدؼ أك اثر ىذه الممارسات يشكؿ تيديدان مباشران لكجكد أحد   أحكاـ ىذه المكائح

المشاريع، فأنيا قد تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة تعتبرىا مبلئمة لضماف أف ىذه الممارسات لـ 
 تنفذ أك إذا كانت قد نفذت فقد تـ كقفيا.

 ( يكمان.90ؿ ىذه التدابير المؤقتة لفترة ال تتجاكز تسعيف ). تطبؽ مث2
 ( يكمان.30. يجكز لمككالة المنفذة تمدديد تطبيؽ التدابير المؤقتة لفترة ال تزيد عمى ثبلثيف )3
 

 15المادة 
 التعاون مع سمطات الدول األعضاء والوصول إلى المعمومات

جراء الككالة المنفذةيجب عمى  اتيا بالتعاكف مع السمطات اإلقميمية تفعيؿ سمطاتيا كا 
 المختصة بالمنافسة كالسمطات المختصة لمدكؿ األعضاء. 

يجكز لمككالة المنفذة كىي بصدد االضطبلع بالمياـ التي اسندت إلييا بمكجب ىذه  .1
أف تطمب مف السمطات المختصة في الدكؿ األعضاء كمف مشركع أك اتحاد  ،المكائح

 المعمكمات البلزمة.مشاريع تزكيدىا بكافة 
كما يجب إرساؿ نسخة مف الطمب المكجو إلى مشركع أك اتحاد مشاريع إلى السمطات  .2

المحتصة في الدكؿ األعضاء التي تستضيؼ عمى أراضييا المقر العاـ لممشركع أك 
 اتحاد المشركع المعني.

غرض مف الطمب ، مف تمقاء نفسيا، بتكضيح األساس القانكني كالالككالة المنفذة. تقـك 3
عف  متناعالاغير صحيحة أك  معمكماتحالة تقديـ التي سكؼ تفرض  جزاءاتكأيضان ال

 منية محددة.ز تقديـ معمكمات خبلؿ فترة 
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 16المادة 
 الجزاءات

، كفقان لخطكرة كمدة المخالفة، فرض جزاءات عمى مشركع يجكز لمككالة المنفذة أف تقرر. 1
 قصد أك عف إىماؿ: أك اتحاد مشاريع حالة ارتكاب عف

 )أ( مخالفة ألم حكـ مف أحكاـ ىذه المكائح.     
 .ضممة تتصؿ بالتطبيؽ)ب( تقديـ معمكمات غير صحيحة أك م   
تقديـ معمكمات غير صحيحة ردان عمى طمب في ىذا الشأف أك االمتناع عف تقديـ )ج(    

 معمكمات خبلؿ الميمة الزمنية المحددة بمكجب قرار.
 مف حيف آلخر بمراجعة ىذه الجزاءات. منفذةكالة الالك . تقـك 2
 إلى فرض عقكبة أشد. الككالة المنفذة. في حالة ارتكاب مخالفة ثانية أك الحقة، قد تمجأ 3
 

 17المادة 
 الوكالة المنفذةمراجعة قرارات 

الككالة أم طرؼ تأثرت حقكقو أك مصالحو أك تكقعاتو المشركعة نتيجة قرارا اتخذتو  .1
 ، يجكز لو المجكء إلى أحكاـ الجزء األكؿ مف الئحة تسكية المنازعات.ذةالمنف

 
 18المادة 

 تسوية المنازعات فيما بين الدول األطراف
إذا نشأ أم خبلؼ بيف الدكؿ األطراؼ يتعمؽ بتفسير أك تطبيؽ ىذه المكائح، يجكز  .1

 لمدكؿ األطراؼ المجكء إلى أحكاـ الجزء الثاني تسكية المنازعات.
 

 19ادة الم
 السرية المينية

في الغرض المتصؿ  ط. المعمكمات المطمكبة نتيجة تطبيؽ ىذه المكائح يتـ استخداميا فق1
 بالطمب أك التحقيؽ.
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كالسمطات المختصة في الدكؿ األطراؼ كمسؤكلييا كالمكظفيف  منفذةالككالة اليجب عمى  .2
بالسرية المينية كالتي تككف االلتزاـ شمميا عف المعمكمات التي ي اإلفصاحاآلخريف عدـ 

 قد طمبت مف جانبيـ نتيجة تطبيؽ ىذه المكائح.
 

 11المادة 
 نشر القرارات

 
 القرارات التي تتخذىا بمكجب ىذه المكائح.نشر منفذة الككالة ال. يجب عمى 1
 عناصر المحتكل الرئيسيةك أسماء األطراؼ  الككالة المنفذةتذكر . لدل نشرىا أم قرار، 2

المشاريع في  أك اتحاد بعيف االعتبار مصمحة المشركع منفذةالككالة الذ بذلؾ، تأخلمقرار. ك 
 حماية أسرار أعمالو كأنشطتو.

 

 11المادة 
 أحكام التنفيذ

أحكاـ التنفيذ تكطئة العتمادىا مف المؤسسات ذات الصمة، كىي  الككالة المنفذةتصيغ 
 تشمؿ، مف بيف جممة أمكر أخرل:

 .8شأف المعكنات كالدعـ كفقان لممادة خطكط تكجييية ب أ(   
 .8ت بشأف اإلعفاءات التي تمنح كفقان لممادة ءاب( قكاعد اإلجرا  
 ج( الشكؿ القياسي كالمضمكف كالتفاصيؿ األخرل المتعمؽ بػ:  

 .13كنتائج الشكاكل كفقان لممادة  10لتي قدمت بمكجب المادة طمبات ا( ال1)       
 .13كنتائج الشكاكل كفقان لممادة  10مة بمكجب المادة ( الشكاكل المقد2)       

 .12د( قكاعد االستماع إلى األطراؼ المنصكص عمييا في المادة   
 .16ق( العقكبات المفركضة كفقان لممادة   
 ك( الخطكط التكجييية كقكاعد اإلجراءات لتنفيذ ىذه المكائح.  
 فية.ز( المخطكط التكجييية لمتعامؿ مع الشكاكل التا  
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 11المادة 
 التعديالت

 تعديبلت عمى ىذا القرار. أف تقترح لكؿ دكلة طرؼيجكز . 1
خبلؿ ثبلثيف التي تقـك  منفذةالككالة ال كتابة إلى. يسمـ أم اقتراح بتعديؿ ليذه المكائح 2

 استبلمو بإحالتو إلى الدكؿ األطراؼ.( يكمان مف تاريخ 30)
ز التنفيذ بعد إقرارىا مف مؤتمر رؤساء الدكؿ . تدخؿ التعديبلت عمى ىذا القرار حي3

 كالحككمات األعضاء في االتحاد األفريقي.
 
 13المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 اء الدكؿ كالحككمات.ؤسكر إجازتيا مف مؤتمر ر فتدخؿ ىذه المكائح حيز التنفيذ 
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نافسة في الخاصة بالم ح: الخطوط التوجييية واإلجراءات لتنفيذ الموائ3الممحق   1.1
 مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا

 

 

:ياموسوكرو مقررل 6 الممحق  
 الخطوط التوجييية واإلجراءات لتنفيذ الموائخ الخاصة بالمنافسة

في مجال خدمات النقل الجوي في أفريقيا   
 
 إلييا )يشار أفريقيا داخؿ الجكم النقؿ خدمات مجاؿ في نافسةمبال الخاصة المكائح أف حيف في
 كقكاعد التنفيذ كأحكاـ التكجييية الخطكط مف عدد إلى تدعك المنافسة( لكائح بمسمى أدناه

 .المنفذة الككالةك  بالمنافسة المختصة اإلقميمية السمطات بكاسطة المكائح لتطبيؽ إجراءات
 

 التالية: كاإلجراءات التكجييية لمبادئا تطبيؽ حاليان  يتـ وفأن
 1 المادة

 لكائح مف 4 لممادة انتياؾ بمثابة الحاؿ بطبيعة تعتبر ال الطيراف صناعةل التالية المعايير 
 المنافسة. لكائح مف )ب( )أ( (3)4 المادة بمكجب مستثناة بأنيا كيسمـ المنافسة

 ىك حيدالك  كأثرىا ىدفيا أف درجة إلى المتسقة كالممارسات التقنية اتياالتفاق ضعب ( أ)
 اإللزامية التقنية لممعايير المكحد التطبيؽ أك اإلدخاؿ تعاكف: أك تقنية تحسينات تحقيؽ

 أرستيا قد المعايير ىذه تككف حيثما كمعداتيا، غيارىا كقطع لمطائرات بيا المكصى أك
 المعدات؛ أك لمطائرة المصنعة الشركة طريؽ عف أك دكلي باعتراؼ تحظى منظمة
 ىذه تككف حيث لمطائرات الثابتة لمتركيبات التقنية لممعايير المكحد التطبيؽ أك اإلدخاؿ
 أك تجميع أك تأجير أك تبادؿ ؛دكليان  بيا معترؼ منظمة بكاسطة كضعت قد المعايير
 الخدمات تفعيؿ لغرض  الثابتة تركيباتيا أك معداتيا أك غيارىا قطع أك الطائرات صيانة
 ىعم الترتيبات ىذه إجراء يتـ أف شريطة الطائرات، غيار لقطع المشترؾ كالشراء الجكية

 تتـ أف شريطة التقنية االتصاالت شبكات كصيانة كتشغيؿ إدخاؿ تمييزم؛ غير ساسأ
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 العامميف تدريب أك تجميع أك تبادؿ تمييزم؛ غير أساس عمى الترتيبات ىذه مثؿ
 تشغيمية. أك تقنية ألغراض

تردد كجدكلة تعمؽ بالقدرة كالفيما يمنسقة بيف شركات الطيراف  تاتفاقيات أك ممارسا ( ب)
كف، شريطة أف يككف التخطيط المشترؾ كالتنسيؽ بيف القدرات كالترددات كمكاعيد التعا

الرحبلت التي تقدـ عمى الخطكط الجكية المنتظمة مقتصران عمى االتفاقيات 
كالممارسات التي تساعد في ضماف انتشار الخدمات في األكقات األقؿ إشغاالن عمى 

الن ك/أك تحسيف الربط بيف المناطؽ مدار أسبكع أك يـك أك عمى الطرؽ األقؿ إشغا
شريطة أف يتاح ألم شريؾ االنسحاب مف االتفاقيات أك الممارسات دكف شرط جزائي  

يفيد بعزمو عدـ المشاركة في مثؿ ىذا  شير عمى األكثرأبإرساؿ إشعار قبؿ ثبلثة 
 التخطيط كالتنسيؽ المشترؾ مف أجؿ المكاسـ المستقبمية )الصيؼ أك الشتاء(.

مشاكرات كاتفاقيات حكؿ تنسيؽ الربط بيف المسارات الجكية كالرسـك بغرض تعزيز  )ج(  
رساء نظاـ الربط الكامؿ ألسعار كرسـك السفر جكان، كذلؾ بناء عمى الشركط التالية: إ

)داخؿ كخارج إطار منظمات شركات  الشركات الناقمةأف تككف المشاكرات بيف 
ديد رسـك بينية لممسارات الجكية )أسعار سفر الطيراف العالمية كاإلقميمية( حكؿ تح

لجميع شركات تشغيؿ خدمات مباشرة أك غير الركاب كرسـك الشحف( شفافة كمفتكحة 
ال تككف المشاكرات ممزمة أك مقيدة لممشاركيف أمباشرة عمى الطرؽ الجكية المعنية، ك 

لتصرؼ حيث أنو بعد إجراء المشاكرات تحتفظ شركات الطيراف المشاركة بحقيا ا
  بشكؿ مستقؿ فيما يتعمؽ برسـك سفر الركاب كالشحف.

تكفير قكاعد مشتركة لتعييف ككبلء شركات الطيراف، سكاء أعدت داخؿ نطاؽ مؤتمرات )د(   
المياقة االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم أك خارجيا، مادامت تمؾ القكاعد تقتصر عمى 

م مف الدكؿ أعدد منشآت الككالة في  كال تحد مف ء )االعتماد(المينية كالمالية لمككبل
أيضان أسعار عمكالت الككاالت. كال ينبغي اعتبار نظـ تصفية  ثبتاألعضاء، كال ت

 ة.غير تنافسي الحسابات بيف شركات الطيراف أك بيف شركات الطيراف كالككاالت
تيبات أال تتجاكز ىذه التر )ق( التحالفات كالترتيبات األخرل بيف شركات الطيراف شريطة   

تقاسـ الرمكز أك تعكؽ اتفاقيات الفضاء. كفي حالة عرقمة اتفاقيات الفضاء، فأف 
شركة الطيراف المشترية تقـك ببيع المقاعد لصالحيا كباسعارىا الخاصة كعمى 
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مسؤكليتيا. كحيثما تتجاكز الترتيبات تقاسـ الرمكز كتعكؽ اتفاقيات الفضاء كتشمؿ 
مكحدة كجدكلة مكحدة ك/أك تجميع التكاليؼ  أسعاران مكحدة بؿ كتنص عمى قدرة

مف  4)مشاريع مشتركة(، فأنو عادة ال يككف سمكحان بيذه الترتيبات بمكجب المادة 
 8حالة الحصكؿ عمى إعفاءمف السمطة المختصة بمكجب المادة عدا المكائح ، فيما 

 مف المكائح.
راف في المطارات، اتفاقيات كممارسات تعاكف في نطاؽ ضيؽ بيف شركات الطي)ك(   

شريطة أف يككف متاحان لجميع شركات النقؿ الجكم االنضماـ إلى مثؿ ىذه االتفاقيات 
كالترتيبات، كأف تككف اإلجراءات الكطنية كالمتعددة األطراؼ )بما في ذلؾ، عمى 
سبيؿ المثاؿ ال الحصر، جدكلة مؤتمرات االتحاد الدكلي لمنقؿ الجكم( الخاصة بمثؿ 

ات كالترتيبات مستكفية شرط الشفافية كتأخذ بعيف االعتبار أم قيكد ىذه االتفاقي
كقكاعد لمتكزيع تحددىا السمطات الكطنية كالدكلية ككذلؾ أم حقكؽ تككف شركات 

 النقؿ الجكم قد اكتسبتيا تاريخيان. 
)ز( اتفاقيات كترتيبات بشأف الممكية المشتركة كالتشغيؿ أك االشتراؾ في النظـ العالمية   

متكزيع، شريطة أف يككف لجميع شركات الطيراف لمدكؿ األعضاء الحؽ في الكصكؿ ل
عمى قدـ المساكاة، كأف تككف الخدمات المقدمة مف شركات النقؿ إلى ىذه النظـ 

الجكم المشاركة قائمة عمى أساس غير تمييزم، كأف يككف لكؿ مشارؾ الحؽ في 
يككف تشغيؿ النظاـ متكافؽ مع االنسحاب مف النظاـ مع تقديـ إشعار معقكؿ كأف 

 السياسات كاإلطار التنظيمي لممنظمة الدكلية لمطيراف المدني.
 

 1المادة 
مف  7التالية عمى تنفيذ المعكنات المقدمة مف الدكلة بمكجب أحكاـ المادة  مبادئتطبؽ ال

 :لكائح المنافسة
 بيف في سياؽ منح أك حظر المعكنات، يجب عمى الدكؿ األطراؼ عدـ التمييز ( أ

 كة لمدكلة كشركات القطاع الخاص.ك شركات القطاع العاـ كالشركات الممم
في أم كقت، شريطة أف يككف طيراف ال إلحدل شركاتكلة الطرؼ منح دعـ ديجكز لمب(    

ظركؼ استثنائية خارج سيطرة شركة نتيجة شركة أك الغرض إعادة ىيكمة ذلؾ ب
 ه....إلى أخر بالحر  أعماؿالطيراف، بما في ذلؾ 
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حظر المعكنات أك الدعـ ال يحكؿ دكف قياـ الدكلة الطرؼ بتشغيؿ برنامج أساسي  ج(    
لمخدمات الجكية أك تفعيؿ التزامات عامة بشأف الخدمات، حيثما يتعذر تشغيؿ 

  بعض الخدمات بشكؿ مربح.
 ة مف قبؿ دكلة طرؼير مشركعبطريقة غمنح دعمان قد د( إذا تبيف لمسمطة المختصة أف     

أك أف ىذه الدكلة عمى كشؾ تقديمو، فأنو يجكز ليا أف تصدر أمران ضد الدكلة 
 الطرؼ المعنية بالتكقؼ كاإلقبلع عف تقديـ ىذا الدعـ.

ق( إذا ثبت لمسمطة المختصة أف الدعـ الذم تقرر منحو بطريقة غير مشركعة مف دكلة    
ىذا المبمغ، بالكامؿ أك جزء طرؼ قد تـ دفعو بالفعؿ، فأنو يجكز ليا إصدار أمر بإعادة 

 منو، إلى الدكلة الطرؼ المعنية.
 

 3المادة 
مف الييئة اإلقميمية المختصة  أك قرار متحيزإذا رغبت دكلة طرؼ في الحصكؿ عمى حكـ 

بشأف عدـ التمييز  (المعنية )يشار إلييا أدناه بمسمى السمطات الككالة المنفذةبالمنافسة أك 
  :، فأنومف لكائح المنافسة 6رىا اإلدارية بمكجب المادة يدابفي تشريعاتيا الكطنية كت

 المعنيةفي ىذا الصدد إلى السمطة  مكتكبجب ىمى ىذه الدكلة أف تتقدـ بطمب ي أ(       
 مف خبلؿ القنكات الدبمكماسية مع إبداء أسباب ىذا الطمب.

( يكمان مف 90الرد عمى ىذا الطمب خبلؿ تسعيف ) المختصةب( يجب عمى السمطة       
 تاريخ تسممو في شكؿ إشعار.

ج( حيثما يككف مف رأم السمطة المختصة أف التشريع أك التدبير اإلدارم الكطني       
سباب ذلؾ أيستمـز إدخاؿ تعديبلت عميو، ينبغي عمييا بياف  ،قيد التناكؿ ،المقترح

 شعار.إمف خبلؿ 
جميع السمطات المختصة في الدكؿ نسخان مف ردىا إلى  عنيةد( ترسؿ السمطة الم      

 األطراؼ.
 4المادة 

بشأف اإلعفاءات  الككالة المنفذةالطمبات المقدمة مف أم مشركع أك اتحاد مشاريع إلى 
كذج أ المبيف في جدكؿ ىذه م( مف المكائح، يجب صياغتيا باستخداـ الن1)8بمكجب المادة 

 الخطكط التكجييية كاألحكاـ كاإلجراءات.
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 5المادة 
ضافة إلى المعمكمات كاإلجراءات المضمنة في النمكذج أ مف الجدكؿ المشار إليو في إلبا

 فأف السمطة المعنية:، 6المادة 
مف المكائح خبلؿ  8يجب عمييا أف تصدر قرارات بشأف طمبات اإلعفاء يبمكجب المادة  ( أ

 استبلميا.سعيف يكمان مف تاريخ ت
كجب المكائح ضد مقدـ طمب بشأف اإلعفاء، قبؿ يجب عمييا عدـ اتخاذ إجراء قانكني بمب(  

 اتخاذ قرار بشأف ىذا الطمب.
إعفاء ممنكح قبؿ انتياء مدتو، مع اعتبار أيضان أف المدة القصكل  ج( يجكز ليا إلغاء  

 الكقائعذا استجد أم تغيير مادم في إاإلعفاء ىي خمس سنكات، حالة ما  سريافل
خرؽ األطراؼ أم شرط مف شركط اإلعفاء أك  أك إذا منح اإلعفاء عمى أساسيا التي

إذا كاف اإلعفاء قد منح بناء عمى معمكمات غير صحيحة أك مضممة أك إذا ما اساء 
 مف المكائح. 5كفقان لممنصكص عميو في المادة األطراؼ استخداـ اإلعفاء 

 

 6المادة 
بير الحماية إذا رغبت دكلة طرؼ في تقديـ طمب إلى السمطة المعنية لممكافقة عمى تدا

 ( مف المكائح، فأنو:2)8المنصكص عمييا في المادة 
 يجب تقديـ الطمب خطيان مف خبلؿ القنكات الدبمكماسية مع بياف أسبابو.  ( أ

ترسؿ السمطة المعنية نسخان مف مثؿ ىذه الطمبات بشأف اعتماد تدابير الحماية إلى   ( ب
 السمطات المختصة في الدكؿ األطراؼ.

المختصة قرار بشأف طمبات المكافقة عمى تدابير الحماية خبلؿ تسعيف  ج( تتخذ السمطة     
 يكما مف تاريخ تسمميا مع تكضيح األسباب التي استند إلييا قرارىا.

د( يجكز لمسمطة المختصة المكافقة أك عدـ المكافقة عمى الطمب، اك المكافقة عمىو      
  .بشركط

ة سنة. كيجكز لمدكلة دتدابير الحماية لميجكز سرياف المكافقة عمى طمب بشأف  ق(    
اتخذت الخطكات البلزمة  يا قدأنإثباتيا شريطة الطرؼ طمب تمديد ىذه المدة 

كالمعقكلة نحك التغمب أك تصحيح أكجو الخمؿ التي طبقت مف أجميا تدابير الحماية 
 كأف ىذه التدابير تطبؽ عمى أساس غير تمييزم.
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 قواعد اإلجراءات
 7المادة 

يجب أف تصاغ الطمبات المكدعة لدل السمطة المختصة مف قبؿ مشركع أك اتحاد  )أ(
 مشاريع كفقان لمنمكذج ب المبيف في جدكؿ ىذه المبادء التكجييية كاإلجراءات.

المختصة مقدـ الشككل بقرارىا خبلؿ فترة تسعيف يكما مف تاريخ تسمميا  سمطةتبمغ ال )ب(
بمغ مقدـ الشككل باإلجراء الكاجب اتباعو بمكجب ليا. كحيثما يتعذر عمييا عمؿ ذلؾ، ت

 مف ىذه الخطكط التكجييية كاألحكاـ كاإلجراءات.  12ك 11ك 10ك 9ك 8المكاد 
 

 8المادة 
الكاردة في النمكذج ب مف جدكؿ ىذه الخطكط التكجييية كاألحكاـ باإلضافة إلى األحكاـ 

مف لكائح  9يقات بمكجب المادة كاإلجراءات، فأف السمطة المعنية كىي بصدد إجراءات تحق
 المنافسة، يجب عمييا:

تعييف كتمكيف المسؤكليف لفحص الدفاتر كالسجبلت التجارية األخرل كأخذ نسخ أك   ( أ
بدخكؿ أم ليـ  كالسماحمقتطفات مف ىذه الكثائؽ كطمب تفسيرات شفيية أك خطية 

ات المشاريع، تـ استخداميا بكاسطة المشاريع أك اتحاد مركباتمقار أك أراضي أك 
باحتراـ القكانيف  ىؤالء المسؤكليف المصرح ليـ يمتـز ـلكاجباتي ـفي أدائي ـشريطة أني

 لمشاريع.عف ا سريةكالمكائح الكطنية المتعمقة بالمعمكمات ال
التأكد مف أف مسؤكلييا المصرح ليـ سكؼ يمارسكف سمطاتيـ بناء تصريح كتابي  ( ب

 14الجزاءات المنصكص عمييا في المادة يحدد فيو مكضكع التحقيؽ كالغرض منو ك 
المطمكبة غير التجارية التي تككف فييا الدفاتر كالسجبلت  مف المكائح في الحاالت

، عنية بإببلغ السمطة المختصة في الدكلة الطرؼم، شريطة أف تقكـ السمطة الكاممة
 ، بالتحقيؽ كىكية المسؤكليف المصرحالتي ينبغي عمؿ الشيء نفسو في أراضييا

 ليـ.

ج( تحديد مكضكع التحقيؽ كالغرض منو كتاريخ بدء التحقيؽ كالجزاءات كما ىك 
مف لكائح المنافسة كالحؽ في الحصكؿ عمى قرار  14منصكص عميو في المادة 

مف  17كأم جزاءات معدلة بمكجب المادة  11بمكجب المادة  الككالة المنفذة
 المكائح.
 عبلكة عمى ذلؾ:
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لمتحقيقات التي صرحت بإجرائيا  المشاريع لمشاريع كاتحادات ا أف تخضعد( يجب      
. كيحدد التصريح مكضع التحقيؽ كالغرض منو كتاريخ بدء التحقيؽ الككالة المنفذة

مف لكائح المنافسة كينكه بالحؽ في  16ككذلؾ الجزاءات المنصكص عمييا في 
معدلة بمكجب  كأم جزاءات 13بمكجب المادة  الككالة المنفذةالحصكص عمى قرار 

 مف لكائح المنافسة. 17المادة 
ق( يجب عمى مسؤكلي السمطات المختصة في الدكلة الطرؼ التي يجرل التحقيؽ عمى     

أراضييا مساعدة مسؤكلي السمطة المعنية في االضطبلع بكاجباتيا، بناء عمى طمب 
مادة ىذه السمطة، مع مراعاة خاصية كسرية المعمكمات كفقان لما تنص عميو ال

 )ب( مف ىذه الخطكط التكجييية كاإلجراءات.10
التحقيؽ المصرح بو كفقان ليذه مشركع أك اتحاد مشاريع عمى حالة اعتراض ك(     

اإلجراءات، يككف عمى الدكلة الطرؼ المعنية تقديـ المساعدة البلزمة لممسؤكليف 
 يؽ.لتمكينيـ مف إجراء التحق الككالة المنفذةالحاصميف عمى تصريح مف 

 

 9المادة 
االستماع إلى  الككالة المنفذةبمكجب لكائح المنافسة، ينبغي عمى ك عندما يقتضي األمر ذلؾ، 

 المشركع أك اتحاد المشاريع، كتطبؽ في ىذا الصدد قكاعد اإلجراءات التالية:
عمى المشركع أك اتحاد المشاريع، تمنح الككالة المنافذة  يؤثر سمبان قبؿ اتخاذ قرار  أ(  

الفرصة لسماع حججو بخصكص المسألة أك اريع ا المشركع أك اتحاد المشىذ
. كينبغي، إذف إخطار المشركع أك اتحاد الككالة المنفذةمحؿ اعتراض  المسائؿ

 المشاريع المتضرر بذلمؾ خطيان.
 يسمح لمسؤكلي الدكلة الطرؼ بحضكر جمسات االستماع.ب(  
بناء عمى تكصية الدكلة الطرؼ المعنية، أف  ج( إذا تراءل لمككالة، مف تمقاء نفسيا أك 

 اعتبارييفاألمر يقتضي ذلؾ، يجكز ليا االستماع أيضان أشخاص طبيعييف أك 
لبلستماع مف قبؿ ىؤالء األشخاص  الككالة المنفذةآخريف. الطمبات المقدمة إلى 

 إلييـ يتـ تمبيتيا عندما يظيركف اىتمامان كافيان.
يجكز لممشركع أك اتحاد المشركع المتضرر تقديـ  د( قبؿ عقد جمسة االستماع، 

كجيات نظره بشأف االعتراضات المثارة خطيان. كيجكز لو في تعميقو الخطي ذكر 
جميع المسائؿ المتعمقة بدفاعو. كما يحؽ لو أف يرفؽ أم كثائؽ ذات صمة 
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لة الككاباعتبارىا دليبلن عمى ما ذكره مف كقائع. كيجكز لو كذلؾ اقتراح أف تستمع 
 ألقكاؿ أشخاص في استطاعتيـ  إثبات ىذه الكقائع.  المنفذة
في قرارىا فقط االعتراضات المثارة ضد المشاريع أك اتحاد  الككالة المنفذةق( تتناكؿ 

 المشاريع كالتي بخصكصيا منحكا فرصة التعريؼ بكجيات نظرىـ.
لمحضكر في  األشخاص الذيف سكؼ يستمع إلى اقكاليـ الككالة المنفذةتستدعي  ك( 

التاريخ الذم تحدده. كيتـ إرساؿ نسخة مف خطاب االستدعاء إلى مسؤكلي الدكؿ 
 .األطراؼ الميتمة

 ز( يتكلى إدارة جمسات االستماع أشخاص يتـ تعيينيـ ليذا الغرض بكاسطة الككالة. 
ح( األشخاص الذيف يتـ استدعاؤىـ لمحضكر إما يمثمكف بشخصيـ أك مف خبلؿ ممثؿ  

صرح لو بذلؾ حسب األصكؿ الكاجبة، كيجكز أف يساعده محامكف قانكني م
 متمرسكف عمى ممارسة القانكف في دكليـ مقر إقامتيـ الرئيسي.

يستـ االستماع إلى األشخاص إما عمى حدة أك جمسات االستماع ال تككف عامة.  ط(
في كجكد اشخاص آخريف تـ استدعاؤىـ لمحضكر. في الحالة األخيرة، تراعى 

 لح المشركعة لممشاريع فيما يتعمؽ بحماية أسرار أنشطتيا.المصا
م( يتـ تسجيؿ المضمكف األساسي ألقكاؿ كؿ شخص تـ سماعو في محاضر، يتـ 
قراءتيا كاعتمادىا مف ىذا الشخص. في حالة رفض االعتماد، يكقع الشخص 

 المعني مع ذلؾ بما يفيد أنو قد اطمع عمى المحضر.
 11المادة 

 مف المكائح، بقكاعد اإلجراءات التالية: 13، في اتخاذ قراراتيا كفقان لممادة المنفذةالككالة تمتـز 
( مف المكائح، 1)13إذا تراءل لمككالة المنفذة أف ىناؾ مخالفة قد ارتكبت كفقان لممادة   ( أ

 فأنو يجكز ليا إصدار قرار يتضمف أمران بالتكقؼ كالكؼ عف مثؿ ىذه الممارسات.
 .المحكـكمصحكبان بحيثيات كأسباب  مكتكبان يككف القرار   ( ب

 . حمف المكائ 16ج( يجكز أف يككف القرار مصحكبان بفرض جزاءات كفقان لممادة 
مف المكائح، يحؽ لمككالة المنفذة، باإلضافة  7محظكر بمكجب المادة  دعـفي حالة د(  

نة ا معك باعتبارىإلى أمر التكقؼ كالكؼ، أف تصدر أمران بأف تعاد األمكاؿ التي منحت 
 محظكرة إلى الدكلة الطرؼ المعنية، بالكامؿ أك جزء منيا.



 

31 

 

مف المكائح، يجكز لمككالة  8ق( في حالة سكء استخداـ إعفاء ممنكح بمكجب المادة 
 المنفذة إلغاء مثؿ ىذا اإلعفاء.

أف الشككل ال تستند إلى قانكف ك/أك كقائع بمفيـك المادة  مككالة المنفذةل إذا تبيفك( 
مف لكائح المنافسة، فأنيا ترفض الشككل بقرار مكتكب مصحكبان بحيثيات ( 2)13

 .المحكـ
)ز( مف المكائح، يجكز ليا 21أف الشككل تافية كفقان لممادة  مككالة المنفذةإذا تراءل لز( 

 صرؼ النظر عنيا فكران.
 اإلجراءات.في  المشاركة التكاليؼ عمى األطراؼ الككالة المنفذةز( تقسـ 

 ( مف المكائح.3)13بقكاعد المادة  الككالة المنفذة متـزيع األحكاؿ، تح( في جم
 

 11المادة 
 14أنو يجب إصدار أمر بتطبيؽ تدابير مؤقتة كفقان لممادة  الككالة المنفذةإذا كاف مف رأم 

 يتـ تطبيؽ قكاعد اإلجراءات التالية:فأنو مف المكائح، 
مع المنافسة مف جانب أحد عندما يككف ىناؾ دليؿ عمى كجكد سمكؾ يتنافى  ( أ

يشكؿ تيديدان جادان لكجكد مشركع آخر، يجكز  المشاريع أك اتحادات المشاريع
عندئذ تعميؽ ممارسات أك اتفاقيات أك قرارات ىذا المشركع أك اتحاد  ةلمككالة المنفذ

المشاريع لمدة ال تزيد عمى تسعيف يكمان، شريطة أف يككف ىذا التعميؽ قابؿ لمتجديد 
يتـ  الككالة المنفذةكلمدة ثبلثيف يكمان. مثؿ ىذا القرار مف جانب فقط كاحدة لمرة 

 اتخاذه خبلؿ فترة ثبلثيف يكمان مف تاريخ استبلـ الشككل.
، فأف مثؿ ىذا التعميؽ قد يشمؿ سحب األسعار الحد مف عمكمية ما سبؽ بدكف ( ب

مشركع أك اتحاد المفرطة في االرتفاع أك المفرطة في االنخفاض التي يتعامؿ بيا ال
ترددات مفرطة االرتفاع أك االنخفاض يككف قد كجكد المشاريع المتكرط، كفي حالة 

إما خفضيا أك  كفقان لذلؾ انتيجيا المشركع أك اتحاد المشاريع المتكرط، فأنو يتـ
  .زيادتيا

 11المادة 
ركرم التكاصؿ مع مف المكائح، أنو مف الض 15إذا تبيف لمككالة المنفذة، كفقان ألحكاـ المادة 

 دكؿ أطراؼ أك مشاريع أك اتحادات مشاريع، فأنيا تتخذ الخطكات التالية:
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 تجرم مثؿ ىذه االتصاالت كيفضؿ أف يككف ذلؾ مف خبلؿ القنكات الدبمكماسية.  ( أ
ب( تجرم االتصاالت مع مشاريع أك اتحادات مشاريع بكاسطة البريد المسجؿ أك أم مف     

 ة.الكسائؿ األخرل المناسب
 

 13المادة 
قكاعد اإلجراءات  الككالة المنفذةمف المكائح، تطبؽ  16ت بمكجب المادة اعند فرضيا جزاء

 كجدكؿ الجزاءات كالغرامات عمى النحك التالي:
مائة قؿ عمى ال تيجكز لمككالة المنفذة فرض غرامات عمى مشركع أك اتحاد مشاريع،  ( أ

سحب خاصة عف كؿ حقكؽ سحب خاصة كال تزيد عمى خمسة آالؼ حقكؽ 
مخالفة، سكاء كانت عف عمد أك عف إىماؿ، تتمثؿ في تقديـ معمكمات غير 
صحيحة أك مضممة تتعمؽ بتطبيؽ إعفاء أك إلغاء إعفاء، تقديـ مشككل تافية، تقديـ 
معمكمات غير صحيحة ردان عمى طمب بيذا الخصكص، االمتناع عف تقديـ 

، عدـ إعداد أك  عدـ الككالة المنفذةقبؿ معمكمات خبلؿ الميمة الزمنية المحددة مف 
استكماؿ الدفاتر أك السجبلت التجارية في إطار تحقيؽ جار أك رفض المثكؿ أماـ 

 جيات التحقيؽ.
يجكز لمككالة المنفذة أف تفرض غرامات عمى المشاريع أك اتحادات المشاريع ال ب(      

ؽ سحب خاصة، تقؿ عف ألؼ حقكؽ سحب خاصة كال تزيد عمى مائة الؼ حقك 
% مف حصيمة إيرادات سنة لممشركع 10اك مبمغ يزيد عمى ذلؾ كلكف ال يتجاكز 

عمدان أك إىماالن، أك اتحاد المشاريع المشارؾ في المخالفة حالة ما إذا خرؽ، 
 13 مف المكائح أك لـ يمتثؿ ألمر التكقؼ كالكؼ بمكجب المادة 5ك 4المادتيف 

 مف المكائح.
 .تياالغرامة، تؤخذ في االعتبار خطكرة المخالفة كمد ج( عند تحديد مبمغ  
د( في حالة ارتكاب مخالفة ثانية أك الحقة مف نفس الطبيعة كبكاسطة نفس المشركع    

أك اتحاد المشاريع المتعدم، يجكز لمككالة المنفذة أف تضاعؼ بمقدار مثميف أك 
الغ القصكم المشار مبثبلثة أمثاؿ الغرامة التي سبؽ فرضيا، عمى أال تتجاكز ال

 إلييا في الفقرتيف )أ( ك)ب( أعبله.
 بصفة دكرية جدكؿ الجزاءات كالغرامات. الككالة المنفذةق( تراجع   
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 الجدول
 

 النموذج أ
 لمحصول عمى إعفاءطمب 

 

  الككالة المنفذةمقدـ مف 
 ( مف لكائح المنافسة في مجاؿ خدمات النقؿ الجكم.1)8بمكجب المادة 

 

 فىوية األطرا
 . ىوية مقدم الطمب1

كصؼ مكجز لممشركع أك اتحاد المشاريع كس، اإلسـ بالكامؿ كالعنكف، أرقاـ الياتؼ كالتمكس كالفا
 مقدـ الطمب.

 

 . ىوية األطراف األخرى1
اإلسـ بالكامؿ ككصؼ مكجز ألم أطراؼ أخرل في االتفاقية، القرارات أك الممارسات )يشار إلييا 

 ."ترتيبات"( بمسمىأدناه 
 

 الغرض من الطمب:
 المدل القصكل ىي خمس سنكات. المدة المطمكبة لؤلعفاء،يكضح مقدـ الطمب 

 

 :الوصف الكامل لمترتيبات
يجب عمى مقدـ الطمب ذكر الترتيبات تفصيبلن، بما في ذلؾ التفاصيؿ المالية )التي تحظى 

استخداـ مبلحؽ  ذلؾ، إذا اقتضى األمرمف المكائح( )يجكز،  19بالسرية المينية بمكجب المادة 
 ترفؽ بالطمب(.

 

 أسباب طمب إعفاء
عمى مقدـ الطمب األسباب التي تجعمو مستحقان لئلعفاء الذم يسعي إلى الحصكؿ عميو،  يجب

)يجكز، إذا اقتضى األمر ذلؾ، استخداـ مبلحؽ ترفؽ بالطمب(. كيجب، بكجو فعميان أك قانكنان 
مطمكب عمى المنافسة في األسكاؽ الجغرافية ذات خاص، أف يشرح مقدـ الطمب آثار اإلعفاء ال

 الصمة )الطرؽ الجكية( كأسكاؽ المنتجات )النقؿ الجكم مقابؿ كسائؿ نقؿ أخرل(.
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 إشعار إلى مقدم الطمب
)أ( ترسؿ نسخة مف ىذا الطمب المكقع كمرفقاتو إلى السمطات المختصة في الدكؿ الطراؼ كفقان  

 ( مف لكائح المنافسة.3)8لممادة 
ب( يتمقى صاحب الطمب إشعاران يفيد باستبلـ الشككل كيككف مصحكبان بنص المكائح كأم أحكاـ )

 تنفيذية كقكاعد إجراءات.
المنافسة المشتركة أف تطمب مف مقدـ الشككل أم معمكمات إضافية )تحاط  ييئة)ج( يجكز ل

لتقديـ مثؿ  ييائمف المكائح( كما يحؽ ليا تحديد مكعد ن 19بالسرية المينية بمكجب المادة 
 ىذه المعمكمات.

)د( يجب عمى مقدـ الشككل إدراؾ أف تقديـ أم معمكمات متأخرة أك غير صحيحة أك مضممة قد  
 مف المكائح. 16يؤدم إلى فرض عقكبة ضده بمكجب المادة 

ساس دليؿ خطي، أنو يجب منح اإلعفاء أالمنافسة المشتركة، عمى  لييئة)ق( عندما يتراءل 
ما بصكرة إأنو يجكز ليا عمؿ ذلؾ كتابة لفترة ال تزيد عمى خمس سنكات، المطمكب، ف

 مطمقة أك كفؽ شركط.
إببلغ مقدـ الطمب الذم  المنافسة المشتركة إلى رفض الطمب، يككف عمييا ىيئة تجو)ك( عندما ت

 مف المكائح. 12بمكجب المادة  جمسة استماعيظؿ لو الحؽ في 
 لمشتركة الطمب، يجب عمييا أف تشرح األسباب كتابة.المنافسة ا ىيئة)ز( عندما ترفض 

)ح( يجكز إلغاء استثناء تـ منحو ألسباب مذككرة فى أحكاـ التنفيذ كمشار إلييا في البند )ب( 
 أعبله.

 

 
 المكان والتاريخ:

 

 
 التوقيع:
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 النموذج ب
 

 الشكوى
 

 الككالة المنفذةمقدمة إلى 
 .في مجاؿ النقؿ الجكممف لكائح المنافسة  10بمكجب المادة 

 
 ىوية مقدم الشكوى

 اإلسـ بالكامؿ كالعنكاف، أرقاـ الياتؼ كالتمكس كالفاكس الخاص بمقدـ أك مقدمي الشككل.
 

 موضوع الشكوى
يذكر مقدـ الشككل ما ىي الممارسات أك االتفاقيات أك القرارات التي تنطكم عمى سكء استخداـ 

 و. لمكضع المييمف أك لئلعفاء المطعكف في
 

 :الجية الموجية ضدىا الشكوى
 يكضح مقدـ الشككل المشركع أك اتحاد المشاريع المكجية ضده الشككل.

 
 :العالجات المنشودة

)أكامر التكقؼ  13المطمكبة بمكجب المادة يذكر مقدـ الشككل ما ىك العبلج أك العبلجات 
 )الجزاءات(. 16( ك/أك المادة قبلع عفكاإل
 

 :وصف كامل لموقائع
قدـ صاحب الشككل كصفان لمكاقعة أك الكقائع التي أدت إلى تقديـ الشككل، بما في ذلؾ ي

مف المكائح( )يجكز استخداـ  19التفاصيؿ المالية )التي تحظى بالسرية المينية بمكجب المادة 
 مرفقات بالشككل، إذا لـز األمر(.
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   أسباب الشكوى:

إذا لـز  ،نكنيان )يمكف استخداـ مرفقات بالشككليذكر مقدـ الشككل مبررات الشككل، فعميان كقا
. يجب أف تعمؽ الشككل، بكجو خاص، عمى آثار الممارسات أك االتاقية أك القرار أك سكء األمر(

استخداـ الكضع المييمف أك سكء استعماؿ اإلعفاء عمى المنافسة في األسكاؽ الجغرافية ذات 
 ؿ الجكم مقابؿ طرؽ النقؿ األخرل(.الصمة )الطرؽ الجكية( كأسكاؽ المنتجات )النق

 
 إبالغ مقدم الشكوى

ترسؿ نسخة مف ىذه الشككل المكقعة كمرفقاتيا إلى السمطات المختصة لمدكؿ األعضاء  ( أ
 ( مف المكائح.3)10كفقان لممادة 

يتمقى صاحب الشككل إخطاران باستبلميا مصحكبان بنصكص ىذه المكائح كام أحكاـ ب(
مقدـ الشككل بقرارىا خبلؿ تسعيف يكما  الككالة المنفذةت. كما تبمغ تنفيذية كقكاعد اإلجراءا

 أك تخطره باإلجراءات اإلضافية التي ينبغي عميو إتباعيا.

)تحاط بالسرية ج( يجكز لمككالة المنفذة أف تطمب مف صاحب الشككل أم معمكمات إضافية 
نيائي لتقديـ مثؿ ىذه مف المكائح( كما يحؽ ليا تحديد مكعد  19المينية بمكجب المادة 

 المعمكمات.
يجب عمى مقدـ الشككل إدراؾ أف تقديـ أم معمكمات متأخرة أك غير صحيحة أك مضممة قد د( 

 مف المكائح. 16يؤدم إلى فرض عقكبة ضده بمكجب المادة 
عندما يتراءل لييئة المنافسة المشتركة، عمى اساس دليؿ خطي، أنو يجب منح اإلعفاء  ق(

دكف قيد أك و يجكز ليا عمؿ ذلؾ كتابة لفترة ال تزيد عمى خمس سنكات، المطمكب، فأن
 .شرط أك كفؽ شركط

مف  13صدار قرار بشأف الشككل بككجب المادة مى الككالة الكنفذة أف تسعى إلى إيجب عك( 
لجزاءات( خبلؿ فترة ثبلثيف المكائح )ا 16ك/أك المادة  قبلع عف()أكامر التكقؼ أك اإل المكائح
 مف تاريخ استبلـ الشككل. يكمان 
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ممنكعة كأنيا قد تعرض صاحبيا لغرامات بمكجب الشكاكل التافية ز( يتـ تذكير المشتكي بأف 
 ىذه المكائح كاألحكاـ التنفيذية.

 
 المكان والتاريخ:

 
 التوقيع:
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مقرر ياموسوكرول 7الممحق   
 الئحة بشأن حماية المستيمكين

 المحتويات
 

 الديباجة
 .سرد – 1المادة 
 .اريؼالتع – 2المادة 
 .ىذه البلئحةنطاؽ تطبيؽ  – 3المادة 
 األىداؼ كالمبادئ. – 4المادة 

 
 خسائر المستيمك –الجزء األول 

 انقطاع الخدمة – 5المادة 
 
 المحظورات –الجزء الثاني 

 كالخادعة. المحظكرات: الممارسات الجائرة – 6المادة 
 .مقدمي الخدمةالتزامات  – 7المادة 

 
 مقدمي الخدمةالتزامات  –الجزء الثالث 
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  .ثالثالمطرؼ ل حفاظ عمى غطاء تأمينيال – 8المادة 
 عدـ التمييز. – 9المادة 
 د اإلليكتركني.ياتصاالت الياتؼ كالبر  – 10المادة 
 معمكمات لممستيمؾ. – 11المادة 
 إجراءات الشكاكل. – 12المادة 
 .مسافريفحمة كالعف الر  سبقةتقديـ معمكمات م – 13المادة 
 االمتثاؿ لنظـ كارسك بشأف المسؤكلية. – 14المادة 
 المنع مف الصعكد إلى الطائرة. – 15المادة 
 التأخير. – 16المادة 
 إلغاء الرحبلت الجكية. – 17المادة 
 .خفض الدرجة – 18المادة 
 .شاممةال رحبلتال كنظممك  ككبلء السفر – 19المادة 
 ات.المطار  كمشغم - 20المادة 

 
 حقوق المستيمك –الجزء الرابع 

 .االستردادحؽ  – 21المادة 
 تحديد خط السيرالحؽ في إعادة  – 22المادة 
 الحؽ في التعكيض. – 23المادة 

 
 اإلدارة –الجزء الخامس 

 اإلجراءات اإلدارية. – 24المادة 
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 . التحقيؽ – 25المادة 
 الشككل. إجراءات – 26المادة 
 .الجزاءات – 27المادة 

 
 متنوعات –الجزء السادس 

 عناية.كاجب ال – 28المادة 
 .في الجبر مقدمي الخدمة حؽ– 29المادة 
 الككالة المنفذةمراجعة  - 30المادة 
 الدخكؿ حيز التنفيذ.  – 31المادة 
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 الئحة حماية المستيمكين
 الديباجة
، جميكرية غينيا أعضاء مكتب مؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف ، المجتمعيف في ماالبكنحن، 

االجتماع الرابع لييئة مكتب مؤتمر كزراء ، بمناسبة 2014ديسمبر  19ك 18االستكائية، يكمي 
الذم يجيز     EX.CL/Dec.826(XXV)النقؿ األفرقييف المكرس أساسان لتنفيذ مقرر المجمس التنفيذم 

 تقرير الدكرة الثالثة لمؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف؛ 
مف مقرر المجمس المتعمقة بتنفيذ إعبلف بامكسككرك بشأف تحرير  6.9مادة في ال إذ ننظر

الكصكؿ إلى أسكاؽ النقؿ الجكم في أفريقيا )إعبلف يامكسككرك( المعتمد مف المجمس في )...( 
أجازه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بموجب المقرر  كما  CM/2178 (LXX11)بمكجب المقرر 

AHG/OAU/AEC/Dec.1(IV)   2000أغسطس  12كدخؿ حيز التنفيذ في. 
ذ  مف جديد بأف الكزراء األفريقييف المسؤكليف عف النقؿ الجكم المجتمعيف في صف سيتي،  رذك  نوا 

المفرط في عف قمقيـ الشديد إزاء التأخير  كقد أعربكا 2005مايك  19ك 18جنكب أفريقيا، يكمي 
حرزتو بعض الدكؿ في ىذا الصدد، دعكا إلى حيطكا عممان بالتقدـ الذم أنيـ أتنفيذ المقرر، كأ

نفذة األفريقية لمنقؿ الجكل ماتخاذ تدابير تضمف التنفيذ الفعاؿ، بما في ذلؾ إنشاء الككالة ال
 تحت رعاية االتحاد األفريقي. مقرر يامكسككرك( المنصكص عمييا في الككالة المنفذة)

ذ نالحظ  ت الطيراف في العمؿ بفعالية في إطار أف ىناؾ حاجة إلى تحقيؽ تكازف بيف حؽ شركاوا 
سكؽ متحررة كمتزايدة التنافسية، مف ناحية، كحؽ المستيمؾ في أف تكفؿ لو المعمكمات كالحماية 

 الكافية لحقكقو.
ذ نعترف  بضركرة مساعدة جميكر المسافريف مف خبلؿ الكقت الذم يكفره الراكب الشرعي وا 

 بذلؾ تعزز جكدة الرحمة؛كؿ العادية ك )غير المستيدؼ( بينما تحرر استمارات الكص
ذ نشير لغاء  وا  إلى أف الركاب يعانكف مف التأخير المبالغ فيو كتأكيدات الحجز المبالغ فييا كا 

 الرحبلت الجكية بحيث يظمكف غير متأكديف مف قياميا؛ 
ذ يشغمنا  ريقية؛أف البيئة المتحررة عمى نحك متزايد تستمـز حماية المستيمكيف في القارة األف وا 

 :فأننا اعتمدنا ىذه الالئحة
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 سرد – 1المادة 
الئحة حماية المستيمكيف، إنشاء صندكؽ النقؿ الجكم يشار إلى ىذه القكاعد التنظيمية باسـ "

 . األفريقي، كمسئكلية مقدمي الخدمة في خدمات النقؿ الجكم لممسافريف"
 

 تعاريف – 1المادة 
 ة تعني:ألغراض ىذه البلئحة، التعبيرات التالي

قبلع كمناكرة الطائرات بما في ذلؾ  "مطار" : أم مساحة مف األرض مييأة خصيصا ليبكط كا 
التجييزات الممحقة التي قد تتضمنيا ىذه العمميات لمتطمبات حركة الطائرات كالخدمات بما فييا 

 التجييزات المطمكبة لمساعدة خدمات النقؿ الجكم التجارم.
 كشركاتالطيراف المؤىمةػ  شركات –لـ يتطمب السياؽ غير ذلؾ  ما –تشمؿ الطيران" :  شركة"

 الطيراف غير األفريقية حسب تعريفيا في ىذه البلئحة. كشركاتالطيراف األفريقية غير المؤىمة، 
الشخص الذم يأخذ الطرد أك يكافؽ عمى أخذ الطرد )"المقاكؿ األصمي"( أك أم  "المستيمك" :

شراء الطرد بالنيابة عنو )"المستفيدكف اآلخركف"( أك أم  شخص يكافؽ المقاكؿ األصمي عمى
 شخص يحكؿ إليو المقاكؿ األصمي أك أم مف المستفيديف اآلخريف الطرد )"المحكؿ إليو"(.

المؤسسة أك المنظمة المرخص ليا كفؽ ىذه البلئحة بتنظيـ حماية  "ىيئة حماية المستيمك" :
 جماعات االقتصادية اإلقميمية أك الدكؿ األطراؼ.بكاسطة ال مقرر يامكسككركالمستيمؾ بمكجب 

أم شركة طيراف مرخصة قانكنا بكاسطة دكلة طرؼ كمجازة كشركة  "شركة طيران مؤىمة" : 
كتقـك فعبل بتشغيؿ رحبلت الطيراف المعنية  مقرر يامكسككركطيراف مؤىمة لمعمؿ بمكجب أحكاـ 

 بمكجب ىذه البلئحة.
تقدـ لخطكط الطيراف في المطارات كتشمؿ الخدمات الفرعية الخدمات التي "خدمة أرضية" : 

 التالية:
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كتشمؿ أم نكع مف المعمكمات كالمساعدة بما فييا تمؾ التي تقدـ لممسافريف  خدمة الركاب
القادميف أك المغادريف أك المتحكليف أك العابريف كتشمؿ مراجعة بطاقات السفر ككثائؽ السفر 

 نطقة الفرز؛كتسجيؿ األمتعة كحمميا إلى م
عدادىا لممغادرة، كتحميميا عمى  خدمة األمتعة كتشمؿ تداكؿ األمتعة في منطقة الفرز، كفرزىا، كا 

كتفريغيا مف الكسائؿ المصممة لنقميا مف الطائرة إلى منطقة الفرز كالعكس بالعكس ككذلؾ نقؿ 
 األمتعة مف منطقة الفرز إلى منطقة االستبلـ؛

مادم لمكاردات، كالتحكيؿ كالصادرات، كتداكؿ الكثائؽ ذات الصمة، تشمؿ التداكؿ ال خدمة الشحن
جراءات الجمارؾ، كتنفيذ أم إجراء أمني متفؽ عميو بيف األطراؼ أك يككف مطمكبا حسب  كا 

 الظركؼ؛
جراءات  تداول البريد يشمؿ التداكؿ المادم لبريد الصادر كالكارد، كتداكؿ الكثائؽ ذات الصمة، كا 

 م إجراء أمني متفؽ عميو بيف األطراؼ أك يككف مطمكبا حسب الظركؼ؛الجمارؾ، كتنفيذ أ
يشمؿ تكجيو الطائرة عمى األرض عند الكصكؿ كالمغادرة،  ramp تداول ساحة وقوف الطائرات

كالمساعدة في تعبئة الطائرة كتزكيدىا بالكسائؿ المناسبة، كاالتصاالت بيف الطائرة كمكرد 
الطائرة كيشمؿ تكفير كتشعؿ الكسائؿ المناسبة، ككذلؾ نقؿ  الخدمات الجكية، كتحميؿ كتفريغ

طاقـ الطائرة كالمسافريف بيف الطائرة كالمحطة النيائية، كنقؿ األمتعة بيف الطائرة كالمحطة 
النيائية، كتكفير كتشغيؿ الكحدات المناسبة لبدء تشغيؿ المحرؾ، كتحريؾ الطائرة عند الكصكؿ 

الطعاـ كالمشركبات مف  غؿ الكسائؿ المناسبة كنقؿ كتعبئة كتفريكالمغادرة، ككذلؾ تكفير كتشغي
 الطائرة؛

كخدمة المياه،  كدكرات المياهكتشمؿ تنظيؼ الطائرة مف الداخؿ كمف الخارج،  خدمات الطائرة
عادة   حجرة المبلحيف بالتجييزات المناسبة، كتخزيف ىذه التجييزات؛ تزكيدكا 

عادة التمكيف الطائرة بالكقكد بما في تشمؿ تنظيـ كتنف خدمة الوقود والزيت يذ عمميات التمكيف كا 
ذلؾ تخزيف الكقكد، كمراقبة جكدة ككمية الكقكد الذم يتـ تسميمو إذا كانت الخدمة متاخمة 

 لممطار، كاستكماؿ الزيت كالسكائؿ األخرل؛
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ينية التي تشمؿ الخدمات الركتينية التي تجرل قبؿ الرحمة، كالخدمات غير الركت صيانة الطائرة
تتطمبيا شركة الخطكط، كتكفير كتدبير قطع الغيار كالمعدات المناسبة، كطمب حجز مكاف 

 الكقكؼ ك/أك مكاف في الحظيرة؛
دارة الطاقم تشمؿ التجييز لمرحمة في مطار المغادرة ك عند أم نقطة أخرل،  عمميات الرحمة وا 

دارة كالمساعدة أثناء الرحمة، بما في ذلؾ إعادة اإلرساؿ عند  ، كأنشطة ما بعد الرحمة، كا  المزـك
 الطاقـ.

يشمؿ تنظيـ كتنفيذ نقؿ الطاقـ كالمسافريف كاألمتعة كالشحف كالبريد بيف مختمؼ  النقل السطحي
المحطات النيائية في نفس المطار لكف باستثناء نفس النقؿ بيف الطائرة كأم نقطة أخرل في 

 خطكط الجكية.محيط نفس المطار كأم نقؿ خاص تطمبو شركة ال
" : يعني الترخيص السارم الممنكح مف ىيئة الطيراف المدني أك الجية المناظرة ليا "الترخيص

بمكجب القكانيف السارية في الدكؿ األطراؼ لشركة الخطكط الجكية، أك ككالة السفر أك منظـ 
 الرحمة.

كنا بكاسطة أم شركة خطكط طيراف مرخصة قان "شركة خطوط طيران أفريقية غير مؤىمة" :
دكلة طرؼ كمجازة لتشغيؿ رحبلت دكلية لكنيا ليست مجازة كشركة خطكط طيراف مؤىمة لمعمؿ 

كتقكـ فعبل بتشغيؿ رحبلت الطيراف المعنية بمكجب ىذه  مقرر يامكسككركبمكجب أحكاـ 
 البلئحة.

شركة خطكط طيراف مرخصة بكاسطة طرؼ ثالث كمجازة  "شركة خطوط طيران غير أفريقية" :
كاسطة طرؼ ثالث لتحميؿ كتنزيؿ الركاب كالشحف كالبريد في إقميـ كاحدة أك أكثر مف الدكؿ ب

 األطراؼ كتقكـ فعبل بتشغيؿ رحبلت الطيراف المعنية بمكجب ىذه البلئحة.
تشمؿ كؿ دكلة أفريقية مكقعة عمى معاىدة أبكجا كأم دكلة أفريقية أخرل، حتى  "دولة طرف" :

 .مقرر يامكسككركالمعاىدة، أعمنت كتابة عف عزميا االلتزاـ ب كلك لـ تكف طرفا في ىذه
 

 مجال تطبيق ىذه الالئحة – 3المادة 
 .مقرر يامكسككركمف   6.9تطبؽ ىذه البلئحة عمى تنفيذ المادة  (1)
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تحدد ىذه البلئحة حقكؽ الركاب المسافريف مف أك المتجييف إلى إقميـ دكلة طرؼ كتحدد  (2)
 ط الطيراف كمقدمي الخدمة اآلخريف.مسئكليات شركات خطك 

ال تطبؽ ىذه البلئحة عمى الركاب المسافريف بجكف مقابؿ أك بأجرة مخفضة غير متاحة  (3)
لمجميكر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة. كمع ذلؾ فإنيا تطبؽ عمى الركاب الحاصميف 

لتجارية سفر صادرة حسب برنامج المسافر الدائـ أك غيره مف البرامج ا تذاكرعمى 
 لشركات الطيراف أك مشغمي الرحبلت.

 
 األىداف والمبادئ – 4المادة 

اليدؼ مف ىذه البلئحة ىك حماية مستيمؾ خدمات الطيراف التي تقدـ في أقاليـ الدكؿ األطراؼ 
مف التعرض لمعاممة جائرة في تكفير الخدمات كنقص أك عدـ كفاية  مقرر يامكسككركفي 

 قدمة المؤدم إلى سكء المعاممة.المعمكمات عف الخدمات الم
 

 الجزء األول
 خسائر المستيمك

 
 انقطاع الخدمات – 5المادة 

ال يجكز ألم شركة طيراف أك ككالة سفر أك مدمج لؤلفكاج السياحية أك مقدـ لمبرامج  (1)
السياحية الشاممة قبكؿ مبالغ مقابؿ نقؿ الركاب كالبريد كالشحف مف إقميـ أم دكلة طرؼ 

طرؼ أخرل أك إقميـ دكلة ليست طرفا في معاىدة أبكجا ما لـ تكف لدييا تغطية إلى دكلة 
 تأمينية إلنجاز العقد مع المستيمكيف في حالة تكقؼ الخدمات.

تضع الككالة المنفذة إطارا لتقميؿ الخسائر التي تمحؽ بالمستيمكيف نتيجة لتكقؼ الخدمات  (2)
فكاج السياحية أك مقدميف لمبرامج مف شركات طيراف أك ككاالت سفر أك مدمجيف لؤل

 السياحية الشاممة.
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ال يجكز السماح ألم شركة طيراف أك ككالة سفر أك مدمج لؤلفكاج السياحية أك مقدـ  (3)
لمبرامج السياحية الشاممة أك ألم فرد أك أم منظمة أخرل بقبكؿ أم مبالغ عف أم خدمة 

المستيمؾ ما لـ تكف لدييا تأميف لمنقؿ الجكم أك السفريات أك مككنات السفريات مف 
 .مقرر يامكسككركمف  6.7سارم المفعكؿ حسب المادة 

 

 الجزء الثاني
 محظورات

 
 ممارسات جائرة وخادعة – 6المادة 

أك دكلة طرؼ  مقرر يامكسككركبمكجب مبادرة مف الككالة المنفذة أك مف سمطة إقميمية ل (1)
ككل مستيمؾ أك جمعية أك جمعيات )تسمى فيما بعد ىيئة حماية المستيمؾ( أك ش

لممستيمكيف، أك شركة خطكط طيراف مؤىمة، أك شركة خطكط طيراف أفريقية غير مؤىمة، 
ذا اعتبرت الككالة  -أك شركة خطكط طيراف غير أفريقية، أك ككالة بطاقات سفر  كا 

 -لعاـ أك الدكلة الطرؼ أنو مف الصالح ا مقرر يامكسككركالمنفذة أك  السمطة اإلقميمية ل
يجكز ليا التحقيؽ في كأف تقرر ما إذا كانت شركة خطكط طيراف مؤىمة، أك شركة 
خطكط طيراف أفريقية غير مؤىمة، أك شركة خطكط طيراف غير أفريقية، أك ككالة تذاكر 
سفر شاركت أك تشارؾ في ممارسة جائرة أك خادعة في النقؿ الجكم أك في بيع النقؿ 

 الجكم.
حماية المستيمؾ المعنية، بعد تقديـ إشعار كفرصة لبلستماع، أف شركة إذا كجدت ىيئة  (2)

طيراف أك ككالة تذاكر سفر تشارؾ في ممارسات جائرة أك خادعة يجب أف تأمر شركة 
 الخطكط المؤىمة أك ككالة التذاكر بالتكقؼ عف ىذه الممارسة أك الطريقة.

( مف 1) 4باختيارىا أف تطبؽ المادة يجكز لييئة حماية المستيمؾ في إنفاذ ىذه المادة  (3)
 الئحة التنافس.
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بمقتضى سمطة ىيئة حماية المستيمؾ في المراجعة، تعد الممارسات التالية ممارسات  (4)
 مف ىذه األحكاـ: 1كبالمخالفة لممادة  جائرة أصبلن 

 اإلعبلنات المضممة أ( 
جائرة ألم بائع مدرج لمنقؿ  أم تسكيؽ ظالـ أك ممارسة مضمبلن  يهعتبر إعبلنان  .1          

الجكم داخؿ أك مف أك إلى أم دكلة في أفريقيا أك ألم جكلة سياحية )أم ربط بيف 
النقؿ الجكم كاإلقامة برا أك بحرا( أك مككنات الجكالت السياحية )مثؿ اإلقامة في 
الفنادؽ( تشمؿ نقبل جكيا مدرجا داخؿ أك إلى أك مف أم دكلة عضك بقصد زيادة 

قؿ الجكم المعني أك الجكلة السياحية أك مككنات الجكلة السياحية الذم سعر الن
يدفعو المستيمؾ بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الزيادة في سعر المقعد، 
أك الزيادة في سعر حمؿ أمتعة الراكب أك الزيادة في الرسـ اإلضافي ألسعار 

نقؿ الجكم باستثناء حالة الزيادة الكقكد المطبقة، بعد أف يشترم المستيمؾ تذكرة ال
في ضريبة أك رسـك تفرضيا الدكلة. يعتبر الشراء قد حدث عندما يدفع المستيمؾ 

 المبمغ المتفؽ عميو بالكامؿ.
ال يجكز ألم شركة خطكط أك ككالة سفر أف تطمب أك تحصؿ مف الركاب أجرة  .        2

ة أك أم أتعاب أخرل( لـ إضافية )سكاء كانت ضرائب أك عمكالت أك أتعاب سمسر 
يتـ اإلعبلف عنيا صراحة أك لـ يتـ عرضيا في مكاد التسكيؽ أك لـ يتـ تبميغ 

 المستيمؾ بيا صراحة عند االستفسار األكلي.
 شرط إفصاح بائعي تذاكر الطيراف. )ب(

عندما تخفؽ شركة خطكط طيراف مؤىمة، أك شركة خطكط طيراف أفريقية غير مؤىمة، أك  (5)
كط طيراف غير أفريقية، أك ككالة تذاكر سفر في اإلفصاح شفاىة في رسالة شركة خط

 شفيية أك كتابة في رسالة مكتكبة أك إليكتركنية قبؿ شراء تذكرة عف:
 )أ( اسـ الشركة الجكية الناقمة المقدمة لمنقؿ الجكم، ك   
المقدمة لمنقؿ  ( إذا كانت الرحمة تتككف مف أكثر مف مقطع: اسـ الشركة الناقمةب)        

 الجكم في كؿ مقطع طيراف مف مقاطع الرحمة.
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 )ج(  عركض االنترنيت:      
( عمى )كيب سايت( شبكة 1في حالة عرض بيع التذاكر المكصكفة في الجزء الفرعي ) (6)

( عمى أكؿ شاشة كيب سايت 1االنترنيت يجب كضع اإلفصاح المطمكب حسب الفقرة )
 مكب بصكرة تككف مرئية بسيكلة لممشاىد.تمي البحث عف خط السير المط

مف الممارسات الجائرة كالمضممة أف تصر شركة خطكط طيراف عمى منع مسافريف مف  (7)
الصعكد إلى الطائرة كرىا دكف طمب متطكعيف أك عندما يتـ طمب متطكعيف دكف إعطاء 

لمتفؽ المسافريف الكقت المعقكؿ لمتطكع، أك أف تصر عمى عدـ دفع مبمغ التعكيض ا
 عميو.

مف ممارسات التسكيؽ الجائرة كالمضممة أف تصر شركة خطكط طيراف عمى إنكار حؽ  (8)
في الجمكس في درجات مقاعدىـ التي دفعكا ثمنيا ك/أك  checked-inالمسافريف المسجميف 

 تـ تخصيصيا ليـ عند التسجيؿ بسبب فرض سياسة الجمكس الحر.
ـ كشركط كمدل التزاـ شركات الطيراف بالتزاماتيا تراقب ىيئة حماية المستيمؾ أحكا (9)

بمكجب معاىدة كارسك في أم دكلة طرؼ. عندما ُيبلحظ إصرار شركة طيراف عمى اتباع 
أم ممارسة أك تصرؼ أك سياسة أك إجراء ال يفي بااللتزامات لمطمكبة بما فييا، دكف 

كنو، أك فرض أعباء تحديد، إجبار المستيمكيف عمى قبكؿ أنظمة تعكيض تقؿ عما يستحق
إضافية محسكبة مف شأنيا أف تحبط جيكدىـ لمحصكؿ عمى التعكيض، أك أف يككف 
التعكيض حتى كلك تـ دفعو حسب شركط تبطؿ االستفادة مف مثؿ ىذا التعكيض، فإف 

 مثؿ ىذه الممارسات تعتبر مف الممارسات الجائرة كالمضممة.
ؿ عمى، كاالحتفاظ في األكقات العادية، يعتبر إخفاؽ شركة طيراف مؤىمة في الحصك  (10)

بغطاء تأميني مف الممارسات الجائرة كالمضممة. يجكز لييئة حماية المستيمؾ طمب تقديـ 
 تفاصيؿ جدكؿ التأميف كأية تعديبلت تدخؿ عميو لتسجيميا.

 يعتبر التأخير المزمف في مكاعيد رحبلت الطيراف مف الممارسات الجائرة كالمعيبة. يعتبر (11)
دقيقة في خط  15التأخير مزمنا في شركة طيراف إذا بمغ التأخير في الكصكؿ أكثر مف 
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% مف 70مرة عمى األقؿ كؿ ربع سنة أك بمغت حاالت اإللغاء أكثر مف  30يعمؿ 
 الكقت أثناء ذلؾ الربع مف السنة.

 
 التزامات مقدمي الخدمة – 7المادة 

دة، في جميع األكقات المعتادة، عمى مقدمي ىذا القسـ التزامات عامة كالتزامات محدحدد ي
الخدمات الذيف يقدمكف الخدمات لممسافر مباشرة مثؿ شركات الطيراف كككاالت السفر كمدمجي 
األفكاج السياحية كمقدمي البرامج السياحية الشاممة كمشغمي المطارات كخدمات المبلحة الجكية 

كاء كانكا يعممكف كككبلء لمقدـ خدمة كاحد كمتعيدم تقديـ الطعاـ كككاالت الخدمات األرضية س
 أـ ال.

 الجزء الثالث
 التزامات مقدمي الخدمات

 الحفاظ عمى غطاء تأميني لمطرف الثالث – 8المادة 
يحتفظ كؿ مقدـ خدمة، في جميع األكقات المعتادة، بالغطاء التأميني المطمكب كفؽ  (1)

دكف حصر، مسئكلية الطرؼ الثالث قكانيف الدكلة الطرؼ التي يعمؿ فييا بما في ذلؾ، 
كأف يعرض جدكؿ التأميف أك شيادة التأميف بطريقة مرئي في مكاف استقباؿ يزكره الركاب 

 أك يصؿ إليو الركاب الذيف يزكركف المبنى.
مف  19بناء عمى طمب المكظفيف العمكمييف الذيف يفتشكف شركة الطيراف بمكجب المادة  (2)

ف سمطات ككظائؼ الييئة المنفذة يجب عمى مقدـ الخدمة الئحة المجمس التنفيذم بشأ
بياف االلتزاـ بيذه المادة كأف يقدـ لممسئكليف إيداع شيادة التأميف أك أم دليؿ آخر عمى 

 كجكد تأميف سارم مف شركة تأميف طرؼ ثالث معترؼ بيا.
مس كزراء النقؿ بناء عمى اقتراح الككالة المنفذة المعتمد مف مج -يجكز لممجمس التنفيذم  (3)

 تبني قكاعد لمتأميف مصممة لفائدة المستخدـ األخير. –الجكم في أفريقيا 
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 عدم التمييز – 9المادة 
في مجاؿ تطبيؽ ىذه البلئحة، كدكف المساس بأم أحكاـ خاصة تحتكييا، ُيمنع أم تمييز  (1)

لقدرة الجسمانية عمى أساس الجنسية أك الجنس أك النكع أك السف أك المكف أك العقيدة أك ا
 أك الحالة الجسمانية.

 نة( مؤتمر )المجبناء عمى اقتراح الككالة المنفذة المعتمد مف  -يجكز لممجمس التنفيذم  (2)
كزراء النقؿ لمجنة الفرعية لمكزراء المسئكليف عف الطيراف المدني كبعد التشاكر مع        

 ييز.تبني قكاعد تحظر مثؿ ىذا التم –البرلماف األفريقي 
 

 وسائل االتصال – 11المادة 
تمتـز شركات الطيراف كككاالت السفر كمدمجي األفكاج السياحية في جميع األكقات العادية ( 1)

بالحصكؿ عمى كاالحتفاظ برقـ ىاتؼ أك عنكاف بريد إليكتركني لممسافر أك الشخص 
ثر مف كسيمة المسئكؿ عف ترتيب الحجز أك دفع ثمف التذكرة المحجكزة، كعند تقديـ أك

لبلتصاؿ يجب الحصكؿ مف الشخص المعني عمى أفضؿ كسيمة لبلتصاؿ في حاالت 
 الطكارئ. 

بناء عمى قكاعد حماية البيانات المطبقة في أقاليـ الدكؿ األطراؼ يجب أال تهستخدـ بيانات   (2)
كتركني االتصاؿ التي يتـ الحصكؿ عمييا بما فييا رقـ الياتؼ كرقـ الفاكس أك البريد اإللي

إال لبلتصاؿ بالمسافر إلعادة ترتيب الرحمة أك إببلغو بأم تأخير ممكف، أك ترتيب كسيمة 
 نقؿ بديمة أك لتكصيؿ أية معمكمات ضركرية تتعمؽ برحمة الطيراف المعنية.

عندما يككف المسافر غير قادر عمى إعطاء رقـ ىاتؼ أك عنكاف بريد إليكتركني عند أم  (3)
ف تبمغو شركة الطيراف برقـ ىاتؼ يمكف لممسافر استخدامو لبلتصاؿ محطة نيائية يجب أ

بالمكتب المحمي في محطة الكصكؿ المعنية، كالمغة التي يمكف استخداميا لبلتصاؿ 
بالمكتب المحمي كمكاعيد فتح المكتب. حيث تككف ىذه المعمكمات متاحة عمى المكقع 

إما عمى التذكرة أك المكقع اليكتركني في  اإلليكتركني لشركة الطيراف تكفي اإلشارة إلى ذلؾ
مكتب التسجيؿ في المطار عند كؿ رحمة أك عند مطار الكصكؿ أك في كتيب يتاح لكؿ 
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مسافر. تكلي شركة الطيراف، عند تطبيؽ ىذا الحكـ، عناية خاصة بالحكاجز المغكية في 
 .الدكؿ األطراؼ كبأم صعكبة قد تكاجو أم مسافر في القراءة بمغة معينة

يتأكد مقدمك الخدمة المعنييف أنيـ يستخدمكف الطريقة المفضمة لبلتصاؿ بكؿ مسافر في  (4)
الحاالت التي تنطكم عمى احتماالت اإللغاء أك الحجز الزائد أك التأخير باستثناء ما إذا 

ساعة مف مكعد مغادرة الرحمة المعنية ما لـ يكف الراكب قد أكد  12كاف اإلشعار أقؿ مف 
طيع الكصكؿ إلى بريده اإلليكتركني بكاسطة جياز جكاؿ كعندئذ ُيرسؿ اإلشعار أنو يست

 بكاسطة الياتؼ الجكاؿ أك برسالة قصيرة. 
يقع عمى مقدـ الخدمة المعني عبء إثبات ما إذا كانت تفاصيؿ االتصاؿ المفضمة قد تـ  (5)

ؾ كسائؿ بديمة استبلميا مف الراكب كمتي تـ استخداميا لبلتصاؿ بو كما إذا كانت ىنا
 متكفرة لبلتصاؿ تحت الظركؼ القائمة.

 
 معمومات لممستيمك – 11المادة 

يمتـز ككيؿ السفريات كشركة الطيراف كمشغؿ الرحبلت كككيؿ الخدمة األرضية كقت شراء  (1)
التذكرة كعند تسجيؿ المسافر بإببلغ المسافر بمغة مفيكمة لممسافر بحقكقو في المكاقؼ 

 التالية:
 ريفو بمغتو ىك التزامو بتكفير كسيمة لبلتصاؿ في الطكارئ؛تع أ. 

ساعة عمى األقؿ بأم إلغاءات أك حاالت تأخير  12تعريفو قبؿ مكعد الرحمة بػ  ب.
 متكقعة لمدة طكيمة؛

تعريفو بالتزامات شركة الطيراف في حالة عدـ الصعكد أك إلغاء الرحمة أك تأخير  ج.
 البديمة كالتعكيض؛ الرحمة كخاصة فيما يتعمؽ بالحمكؿ

جراءات الشكاكل  د. جراءات سياسة التأميف كالتعكيض كالمساعدة كا  طمب كثائؽ كا 
 اتساقا مع ىذه البلئحة؛



 

52 

 

بالنسبة لؤلمي ك/أك ذم اإلعاقة البصرية ك/أك ذك اإلعاقة البدنية: طمب كسيمة  ق.
 اتصاالت بديمة مناسبة.

مؾ عرضيا لممسافر بمكجب ىذه أم معمكمات أخرل قد تطمب ىيئة حماية المستي ك.
 الشركط كاألحكاـ.

تعرض شركات الطيراف كمشغمك الرحبلت كالمطارات كككبلء الشحف معمكمات ترل  (2)
بكضكح  في مقراتيا كمكاقعيا اإلليكتركنية كمكاد التسكيؽ ككتيباتيا األرضية تبيف حقكؽ 

 لممستيمؾ.المستيمؾ فيما يتعمؽ بالخدمات المحددة التي يقكمكف بأدائيا 
مف ىذه المادة تشمؿ )أ( ميمة المؤسسة فيما  2المعمكمات المعركضة كفؽ الفقرة الفرعية  (3)

يتعمؽ بالتحديد بخدمة المستيمؾ، )ب( حؽ العميؿ في معمكمات محددة بشأف الخدمات 
التي تقدميا المؤسسة، )ج( حؽ الشككل ضد المؤسسة في حالة إخفاؽ مقدـ الخدمة 

ؽ الحد األدنى مف معيار الخدمة، )د( تشير إجراءات الشكاكل إلى الجية المعني في تحقي
التي قد يقدـ إلييا المسافر شككاه، )ق( الحؽ في إنصاؼ معيف يشمؿ، دكف حصر، 

 التعكيض كما ىك مبيف في ىذه البلئحة كمبلحقيا.
 

 إجراءات الشكوى – 11المادة 
 لعبلقات المستيمؾ كخاصة في كؿ مطار يعمؿ فيو، كيعيف مكظفان  ينشئ كؿ مقدـ خدمة مكتبان 

إلدارة المكتب لغرض استقباؿ الشكاكل كحسميا كتكجيييا إلى المكتب الرئيسي ككذلؾ االتصاؿ 
.  مع ىيئة الطيراف المدني في الدكلة الطرؼ عند المزـك

 

 تسجيل معمومات مسبقة عن الرحمة والمسافرين – 13المادة 
شركة الطيراف مقدما قبؿ الكصكؿ إلى إقميـ الدكلة الطرؼ معمكمات عف كؿ رحمة ترسؿ  (1)

طيراف كعف كؿ راكب متجو لدخكؿ مطار الدكلة الطرؼ سكاء أكاف الراكب المعني سيدخؿ 
 ىذه الدكلة أـ ال.
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التي يجب تسجيميا طبقا لمتشريع  -( يتـ نقؿ المعمكمات المسبقة عف الرحمة كالمسافريف 2)
إلى المتمقي المرخص المعمف في جدكؿ ىذه البلئحة، كيجب  –في كؿ دكلة طرؼ  الكطني

. 1مف الجدكؿ رقـ  2ك  1أال تحتكم عمى اقؿ مف المعمكمات القياسية المحددة في رقـ 
مف  3يجب عمى الدكؿ األطراؼ التي تتطمب مزبدا مف المعمكمات المذككرة في رقـ 

 معمكمات معينة.أف تقدـ لشركة الطيراف طمب  1الجدكؿ 
تتصؿ الككالة المنفذة بالدكؿ األطراؼ كتقترح تدابير أكثر عمى المجنة الفرعية لمنقؿ التابعة  (3)

بشأف النقؿ، كالبنية التحتية بيف القارية كبيف اإلقميمية  4لمجنة الفنية المتخصصة رقـ 
ة ضد شركة طيراف كالطاقة كالنقؿ. يجكز لمدكؿ األطراؼ تقديـ شكاكل رسمية لمييئة المنفذ

 تخفؽ باستمرار في تكفير المعمكمات مقدما.
سنكات  5مف ىذه المادة، تجرم الييئة المنفذة مراجعة شاممة خبلؿ  3دكف المساس بالفقرة  (4)

 مف سرياف ىذه البلئمة تشمؿ، دكف حصر، الحاجة إلى إدارة قارية أك إقميمية لمبيانات.
 

  مسؤولية القانونيةلا بشأن نظمة وارسوأل  متثالاال – 14المادة 
تمتـز شركات الطيراف بشدة بشركط التعكيض بمكجب اتفاقية تعكيضات كارسك حسبما تطبؽ عمى 
كؿ مسافر، كأال تفرض أم شركط أك أحكاـ أحادية الجانب عمى المسافر كال تطبؽ سياسات 

جراءات أك مطالبات مف المستيمكيف ُتحسب أك يمكف أف تُفسر عمى أنيا تح د أك تؤدم إلى كا 
 الحد مف مسئكلياتيا في التعكيض.

 

 رفض الصعود  – 15المادة 
عمى شركة الطيراف، في حالة الحجز الزائد عف الحد، أف تستخدـ أدكات تحميؿ السكؽ  (1)

الذكية لمساعدتيا عمى تحميؿ أنماط التحميؿ المعتادة التي قد تؤدم في بعض الحاالت 
ف تتخذ جميع التدابير البلزمة بما فييا إعطاء المسافريف إلى إفراط في بيع التذاكر، كأ

 رسائؿ قصيرة أك تيسيرات فكرية لمرككب )أكف اليف(.
إذا حدث عند استخداـ شركة الطيراف لمتسييبلت السابقة عمى صعكد الطائرة أف تكقعت  (2)

 6عدـ تمكف البعض مف صعكد الطائرة )إذا تبيف ذلؾ  قبؿ مكعد الرحمة بأكثر مف 
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ساعات فإنيا تتصؿ ىاتفيا أك ترسؿ رسائؿ قصيرة أك رسائؿ بالبريد اإلليكتركني إلى 
المسافريف إذا كاف المسافركف قد كافقكا عمى رسائؿ البريد اإلليكتركني ككسيمة لبلتصاؿ 
في الطكارئ( يجب عمى الشركة أف تبدأ أكال بطمب متطكعيف لمتنازؿ عف حجكزاتيـ مقابؿ 

سب شركط يتـ االتفاؽ عمييا بيف الراكب المعني كشركة الطيراف الحصكؿ عمى مزايا ح
مف ىذه البلئحة.  13المادة يجب أال تقؿ بأم حاؿ عف نظاـ التعكيض المطبؽ في 

عمى شركات الطيراف في مثؿ ىذه الحالة االىتماـ بصفة خاصة بالمسافريف إلى أبعد 
ي ليا كلذا يجب عمييا جمع مسافة مف مطار المغادرة كإجراء لمنع حدكث مشقة ال داع

 معمكمات عف أجزاء اإلقميـ التي مف المحتمؿ أف يتجو منيا المسافركف.
في حالة اضطرار شركة الطيراف إلى المنع مف الصعكد يـك قياـ الرحمة يجب السماح  (3)

لشركة الطيراف بعمؿ طمبات منفصمة لمتطكعيف مع تعريؼ المتطكعيف المطمكبيف 
 ( أعبله حسب الحؽ في المعمكمات(.4) 6مكجب المادة )بحقكقيـ المحددة ب

إذا تقدـ عدد غير كاؼ مف المتطكعيف يجكز لشركة الطيراف منع مسافريف مف الصعكد  (4)
 إلى الطائرة ضد إرادتيـ حسب الشركط التالية:

أف يهمنع مف صعكد الطائرة أقؿ عدد ممكف مف األشخاص الحاصميف عمى حجز  أ(
 حمة رغـ إرادتيـ.مؤكد عمى ىذه الر 

أف ُيعكض أكلئؾ المسافركف كفؽ نظاـ التعكيض الذم يجب أال يقؿ بأم حاؿ  ب(
 مف ىذه البلئحة. 13المادة عف نظاـ التعكيض المطبؽ في 

 
 التأخير - 16المادة 

 عندما تتكقع شركة طيراف بطريقة معقكلة تأخير رحمة عف الكقت المحدد لممغادرة:
 ساعات: تقـك شركة الطيراف بما يمي: مف ساعتيف إلى أربع أ. 

 دقيقة بأكؿ مكعد متكقع لممغادرة، كأسباب التأخير  45. إببلغ المسافريف كؿ 1                  
ساعات يتـ  3بالضبط، كبالنسبة لمرحمة التي مف المتكقع أف تستمر ألقؿ مف 

ات إببلغ المسافريف بحقيـ في إعادة جدكلة رحمتيـ بدكف تحمؿ أم جزاء
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كالسفر خبلؿ مدة متفؽ عمييا عمى نفس خط السير عمى رحمة تشغميا نفس 
 شركة الطيراف،

 . مرطبات تشمؿ الماء كالمشركبات المرطبة كالحمكل أك كجبة خفيفة،2 
 رسالة قصيرة أك بالبريد اإلليكتركني، ك 2مكالمة ىاتفية دكلية أك  2. عدد 3 
 عد المتكقع لكصكليـ.. يتـ اإلعبلف في مطار الكصكؿ عف المك 4 

 أربع ساعات فأكثر: تقكـ شركة الطيراف بما يمي: ب. 
دقيقة بأكؿ مكعد متكقع لممغادرة، كأسباب التأخير  45. إببلغ المسافريف كؿ 1             

بالضبط، كبالنسبة لمرحمة التي مف المتكقع أف تستمر ألقؿ مف ساعتيف يتـ 
لة رحمتيـ بدكف تحمؿ أم جزاءات إببلغ المسافريف بحقيـ في إعادة جدك 

كالسفر خبلؿ مدة متفؽ عمييا عمى نفس خط السير عمى رحمة تشغميا نفس 
 شركة الطيراف،

 . مرطبات تشمؿ الماء كالمشركبات المرطبة كالحمكل أك كجبة خفيفة،2 
 . كجبة،3 

 . تسكيف بفندؽ،4
 إلليكتركني، رسالة قصيرة أك بالبريد ا 2مكالمة ىاتفية دكلية أك  2. عدد 5
 . النقؿ بيف المطار كمكاف اإلقامة )الفندؽ أك أم مكاف آخر(، ك6
 . يتـ اإلعبلف في مطار الكصكؿ عف المكعد المتكقع لكصكليـ.7

ساعات عمى  6ج. عندما تتكقع شركة طيراف بطريقة معقكلة أف يككف كقت المغادرة           
 و تقـك شركة الطيراف بما يمي:األقؿ بعد كقت المغادرة الذم سبؽ اإلعبلف عن

. إببلغ المسافريف بحقيـ في استرداد قيمة التذاكر التي اشتركىا بالكامؿ كعمى 1             
الفكر بسعر الشراء لجميع أجزاء الرحمة التي لـ تتـ، كبالنسبة لمجزء أك األجزاء 
التي لـ تتـ إذا كانت الرحمة لـ تعد تخدـ أم غرض يتعمؽ بخطة سفر 
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لمسافر األصمية مع رحمة العكدة )عندما تنطبؽ(  إلى أكؿ نقطة مغادرة في ا
 أقرب فرصة ممكنة،

. إعادة ترتيب خط السير، حسب شركط النقؿ المشابية، إلى المحطة النيائية 2              
 في أقرب فرصة ممكنة، أك

إلى المحطة النيائية . إعادة ترتيب خط السير، حسب شركط النقؿ المشابية، 3              
 في تاريخ الحؽ مناسب لممسافر شرط تكفر المقاعد.

د. عند تطبيؽ ىذا النص تطبؽ األحكاـ التالية عند عمؿ الترتيبات حسب الفقرات مف          
 أعبله: 3إلى  1
( أعبله، 1( ك ب )1. إذا اختار المسافر إعادة جدكلة الرحمة حسب الفقرة أ )1             

مى شركة الطيراف أف تتأكد مف كجكد مقاعد عمى الرحمة التي يطمبيا يجب ع
 المسافر.

. عندما تعرض شركة طيراف عمى المسافر رحمة إلى مطار بديؿ عف المطار 2            
الذم سبؽ الحجز عميو تتحمؿ الشركة الناقمة تكمفة نقؿ المسافر مف ذلؾ 

جز عميو أك إلى مطار آخر قريب المطار البديؿ إما إلى المطار الذم سبؽ الح
 مف المقصد النيائي يتفؽ عميو مع المسافر.

. تقـك الشركة في جميع األكقات العادية بترتيب أكلكيات األشخاص ذكم 3     
االحتياجات الخاصة كأم أشخاص يرافقكنيـ ككذلؾ احتياجات القصر غير 

 المصحكبيف
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 إلغاء الرحمة – 17المادة 

 مة:عند إلغاء رح (1)
أ( إذا كاف قرار إلغاء الرحمة قد اتخذ قبؿ المكعد المحدد لمغادرة الرحمة المعنية بأقؿ           

ساعة كتـ إببلغ المسافريف في المطار، أك عندما يككف المسافر عمى  24مف 
رحمة طيراف مكممة قد بدأ الجزء األكؿ مف ساعات طيرانو قبؿ قرار إلغاء الرحمة 

عرؼ عف اإللغاء إال عندما يصؿ إلى المطار تقكـ شركة كمف المحتمؿ أال ي
 الطيراف بما يمي:

ببلغيـ بحقيـ بمكجب ىذه األحكاـ بما في 1  ( إببلغ المسافريف بأسباب اإللغاء كا 
 ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 أ( الحؽ في إلغاء حجزىـ، 
مسافر ب( الحؽ في إعادة ترتيب خط السير أك عرض كسيمة نقؿ مناسبة لم 

 المعني حسبما يككف مناسبا، 
 ج( الحؽ في التعكيض، 
 د( مرطبات تشمؿ الماء كالمشركبات المرطبة كالحمكل أك كجبة خفيفة، 
 ،رسالة قصيرة أك بالبريد اإلليكتركني 2مكالمة ىاتفية دكلية أك  2ق( عدد  

مغادرة الرحمة إذا كاف قرار إلغاء الرحمة قد اتخذ قبؿ المكعد المحدد ل ب(           
ساعة تتصؿ الشركة فكرا بالمسافريف المتأثريف بالقرار  24المعنية بأقؿ مف 

كتعرض عمييـ عدـ الذىاب إلى المطار إذا لـ يككنكا في طريقيـ بالفعؿ إلى 
المطار، كتعريفيـ بحقكقيـ بمكجب ىذه البلئحة بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 الحصر
 أ( الحؽ في إلغاء حجزىـ،
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ب( الحؽ في إعادة ترتيب خط السير أك عرض كسيمة نقؿ مناسبة لممسافر  
 المعني حسبما يككف مناسبا، 

 ج( الحؽ في التعكيض، 
عند إببلغ المسافريف باإللغاء يجب أف ُتشرح ليـ بدائؿ النقؿ الممكنة التي قد تشمؿ عمى  (2)

اريخ أك كقت مختمؼ سبيؿ المثاؿ ال الحصر السفر عمى نفس شركة الطيراف لكف في ت
سكاء مف نفس المطار أك مف غيره، أك السفر عمى شركة طيراف أخرل مف نفس المطار 
في تاريخ أك كقت مختمؼ سكاء مف نفس المطار أك مف غيره، أك السفر عمى كسيمة سفر 

 أخرل تككف معقكلة كمناسبة لممسافر.
 ة الممغاة ما لـ:لممسافريف الحؽ في التعكيض مف شركة الطيراف عف الرحم (2)

 يتـ إببلغيـ باإللغاء قبؿ المكعد المحدد لممغادرة بأسبكعيف عمى األقؿ، أك أ(
يتـ إببلغيـ باإللغاء فيما بيف أسبكعيف كسبعة أياـ قبؿ المكعد المحدد لممغادرة  ب(

كيعرض عمييـ إعادة ترتيب خط السير كتمكينيـ مف المغادرة قبؿ المكعد المحدد 
يف عمى األكثر كالكصكؿ إلى محطتيـ النيائية بعد المكعد المحدد لممغادرة بساعت

 لمكصكؿ بأربع ساعات، أك
 يتـ إببلغيـ باإللغاء قبؿ المكعد المحدد لممغادرة بأسبكعيف عمى األقؿ، أك ج(
يتـ إببلغيـ باإللغاء قبؿ المكعد المحدد لممغادرة بسبعة أياـ كيعرض عمييـ إعادة  ب(

ينيـ مف المغادرة قبؿ المكعد المحدد لممغادرة بساعة عمى ترتيب خط السير كتمك
األكثر كالكصكؿ إلى محطتيـ النيائية بعد المكعد المحدد لمكصكؿ بساعتيف عمى 

 األقؿ.
، إذا تمكنت مف إثبات أف  22لف تككف شركة الطيراف ممزمة بدفع تعكيض، طبقا لممادة  (3)

 ا حتى بعد اتخاذ جميع التدابير المعقكلة.اإللغاء ناتج عف ظركؼ استثنائية تعذر تجنبي
يقع عمى شركة الطيراف عبء إثبات مسألة ما إذا كاف المسافر قد ُأبمغ كمتى ُأبمغ بإلغاء  (4)

 الرحمة أك بالظركؼ االستثنائية المزعكمة.
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60 

 

 خفض الدرجة – 18المادة 
ي اشترل تذكرتيا إذا كضعت شركة الطيراف المسافر في درجة أقؿ مف الدرجة الت (1)     

 7بما في ذلؾ، دكف الحصر، تطبيؽ سياسة الجمكس الحر فإنيا ترد إليو خبلؿ 
 أياـ:

 ساعات أك أقؿ، أك 3% مف ثمف التذكرة بالنسبة لجميع الرحبلت التي تبمغ مدتيا  25)أ( 
 3% مف ثمف التذكرة بالنسبة لجميع الرحبلت التي تبمغ مدتيا أكثر مف  50)ب( 

 ساعات.
ذا كضعت شركة الطيراف المسافر في درجة أعمى مف الدرجة التي اشترل تذكرتيا ليس إ (2)

 مف حقيا طمب أم مبالغ إضافية.
 

 وكالء السفر ومنظمو الرحالت الشاممة – 19المادة 
مع مراعاة االلتزامات العامة في ىذا الجزء مف البلئحة، يجب عمى ككيؿ السفر أك منظـ الرحمة 

طبؽ( الذم يدخؿ في عقد يتضمف السفر جكا مقدـ مف شركة طيراف ككذلؾ الشاممة )حيثما ين
 خدمات أخرل تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ اإلقامة كخدمات سياحية أخرل أف:

أ( يقدـ لممستيمؾ كتابة أك بأم طريقة مناسبة أخرل قبؿ إبراـ العقد معمكمات عامة حكؿ        
مى مكاطني الدكلة الطرؼ المعنية متطمبات الجكازات كتأشيرات الدخكؿ المطبقة ع

كخاصة فيما يتعمؽ بالمدد البلزمة لمحصكؿ عمييا، كما يقدـ  ليـ معمكمات عف 
 الشيادات الصحية المطمكبة لمسفر كاإلقامة.

ب( يقدـ لممستيمؾ كتابة أك بأم طريقة مناسبة أخرل المعمكمات التالية قبؿ بداية الرحمة      
 بكقت كاؼ:

. مكاعيد كأماكف التكقؼ أثناء الرحمة ككسائؿ االنتقاؿ كتفاصيؿ المكاف 1                     
 الذم سيشغمو المستيمؾ؛
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. اسـ كعنكاف كرقـ ىاتؼ المنظـ ك/أك ممثؿ الككيؿ المحمي، أك إذا 2
تعذر ذلؾ، اسـ كعنكاف كرقـ ىاتؼ الككاالت المحمية التي سيتصؿ 

 صعكبة؛ بيا المستيمؾ طمبا لممساعدة عندما يكاجو
.  في حالة عدـ كجكد مثؿ ىؤالء الممثميف أك الككبلء ال بد مف تزكيد 3

المستيمؾ بأم حاؿ برقـ ىاتؼ الطكارئ أك أم معمكمات أخرل تمكنو 
 مف االتصاؿ بالككيؿ؛

. في حالة سفر أك إقامة أطفاؿ قصر: معمكمات تمكف مف االتصاؿ 4
 قامة الطفؿ؛المباشر مع الطفؿ أك الشخص المسئكؿ عف مكاف إ

. معمكمات عف اإلبراـ االختيارم لكثيقة تأميف لتغطية تكمفة اإللغاء 5
بكاسطة المستيمؾ أك تكمفة المساعدة، بما في ذلؾ اإلعادة إلى 

 الكطف عند كقكع حادث أك حدكث مرض؛
بعد  -. حيث ُيمنع المستيمؾ مف إكماؿ الحزمة، يجكز لو تحكيؿ حجزه 6

أك ككيؿ التجزئة قبؿ مغادرتو بكقت معقكؿ تقديـ إشعار إلى المنظـ 
إلى شخص آخر تتكفر فيو جميع الشركط المطبقة عمى  –عف عزمو 

الحزمة. سيككف المحكؿ كالمحكؿ إليو مسئكليف معا ككؿ عمى حده 
أماـ المنظـ أك ككيؿ التجزئة عف العقد كتسديد الرصيد المستحؽ 

 ىذا التحكيؿ.نتيجة أك مقابؿ أم تكاليؼ أضافية تنشأ عف مثؿ 
 

 مشغمو المطار – 11المادة 
مع مراعاة االلتزامات العامة في ىذا الجزء مف البلئحة، المسافركف كجميع األشخاص اآلخريف 

فيما عدا المكدعيف أك الذيف يقكمكف بتكصيؿ كاستقباؿ  –الحاضريف في المطار بأم صفة 
 الكطنية ليـ الحؽ في كجكد: خضكعا لمكائح األمف كالسبلمة –المسافريف أك الترحيب ىـ 

 أ( الفتات مرئية تبيف حقكؽ المسافريف.
 ب( دكرات مياه صحية كالئقة. 
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أماكف معقكلة لمجمكس قبؿ التسجيؿ كبعد إجراءات األمف كالجكازات كأثناء انتظار  ج(
 الطائرات القادمة كالمغادرة.

 د( بيئة نظيفة كآمنة بدرجة معقكلة.
 

 الجزء الرابع
 يمكحقوق المست

 
 حق االسترداد – 11المادة 

عند اإلشارة في ىذه البلئحة إلى حؽ المسافر في االسترداد يتـ خبلؿ سبعة أياـ استرداد  (1)
كؿ تكمفة التذكرة بسعر شرائيا بالنسبة لجزء أك أجزاء الرحمة التي لـ تستخدـ، ك لجزء أك 

تخدـ أم غرض يتعمؽ بخطة  أجزاء الرحمة التي استهخدمت بالفعؿ إذا كانت الرحمة لـ تعد
سفر المسافر األصمية مع  رحمة العكدة )إذا كانت متصمة( إلى أكؿ نقطة مغادرة في 

 أقرب فرصة ممكنة.
عند  –يتـ دفع المبمغ المسترد نقدا أك بتحكيؿ مصرفي إليكتركني، أك بأكامر مصرفية أك  (2)

 بشيكات رحبلت ك/أك بخدمات أخرل.  –مكافقة المسافر 
 

 الحق في إعادة تحديد خط السير – 11دة الما
 عندما ُيعرض عمى المسافريف إعادة تحديد خط السير يككف لممسافريف الحؽ في اختيار :

االسترداد خبلؿ سبعة أياـ لكؿ تكمفة التذكرة بسعر شرائيا بالنسبة لجزء أك أجزاء الرحمة  -
عؿ إذا كانت الرحمة لـ تعد التي لـ تستخدـ، كلجزء أك أجزاء الرحمة التي استهخدمت بالف

 تخدـ أم غرض يتعمؽ بخطة سفر المسافر األصمية مع )إذا كانت متصمة(
 رحمة العكدة إلى أكؿ نقطة مغادرة في أقرب فرصة ممكنة مع اإلقامة، -
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إعادة تحديد خط سير الرحمة، تحت ظركؼ السفر المقارنة، إلى مقاصدىـ األخيرة في  -
 ك:أقرب فرصة ممكنة مع اإلقامة، أ

)أ( إعادة تحديد خط سير الرحمة، تحت ظركؼ السفر المقارنة، إلى مقاصدىـ األخيرة في أقرب   
 فرصة ممكنة مع اإلقامة، شريطة تكافر المقاعد.

مة إلى مطار بديؿ عف المطار األصمي الذم تـ ح)ب( عندما تعرض شركة طيراف عمى راكب ر  
تتحمؿ شركة الطيراف  - منطقةالة أك مدينالفي كجكد عدة مطارات تخدـ  - الحجز إليو

تكاليؼ نقؿ المسافر مف المطار البديؿ إما إلى المطار األصمي الذم تـ الحجز إليو أك 
 إلى محطة نيائية أخرل باالتفاؽ مع المسافر. 

 
 الحق في التعويض – 13المادة 

دا التعكيض حيثما ترد اإلشارة في ىذه البلئحة إلى حؽ المسافر في التعكيض، فيما ع (1)
بمكجب معاىدة كارسك كما ىك مطبؽ في الدكلة الطرؼ، يحصؿ المسافر عمى تعكيض 

 يبمغ: 
دكالر أمريكي لجميع الرحبلت التي تقدر مدتيا بثبلث ساعات فأقؿ لمرحمة  250)أ(     

 كميا.
ساعات  6دكالر أمريكي لجميع الرحبلت التي تقدر مدتيا بيف ثبلث ساعات ك  400)ب(   

 مة كميا.لمرح
دكالر أمريكي لجميع الرحبلت التي تقدر مدتيا بأكثر مف ست ساعات لمرحمة  600)ج(    

 كميا.
لتحديد مدة الرحمة يككف األساس ىك آخر محطة حدث فييا منع الصعكد أك اإللغاء  (2)

المؤدم إلى تأخير كصكؿ المسافر إلى ما بعد الكقت المحدد كتشمؿ جميع مرات التكقؼ 
 أك الترانزيت أك أم انقطاع مجدكؿ آخر. المجدكلة
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عندما ُيعرض عمى المسافريف إعادة ترتيب خطة سفرىـ إلى المحطة النيائية عمى رحمة   (3)
ال يزيد كقت كصكليا عف كقت كصكؿ الرحمة األصمية المحجكز  22بديمة طبقا لممادة 

 عمييا:
 ساعات فأقؿ، أك 3أ( بساعتيف: بالنسبة لجميع الرحبلت التي تصؿ مدتيا إلى  
 ساعات، أك 6ك  3ب( بثبلث ساعات: بالنسبة لجميع الرحبلت التي تتراكح مدتيا بيف  
 ساعات. 6ج( بأربع ساعات: بالنسبة لجميع الرحبلت التي تزيد مدتيا عف  

 % .50بنسبة  1يجكز لشركة الطيراف تخفيض التعكيض المبيف في الفقرة  (4)
بعد  –دا أك بتحكيؿ مصرفي إليكتركني، أك بأكامر مصرفية أك يتـ دفع مبمغ التعكيض نق (5)

 بشيكات رحبلت ك/أك بخدمات أخرل. –مكافقة مكقعة مف المسافر 
 

 الجزء الخامس
 اإلدارة
 

 إجراءات إدارية – 14المادة 
تعيف كؿ ىيئة طيراف مدني مكظفا لعبلقات المستيمؾ في كؿ مطار يجكز أف تقدـ إليو  (1)

 الشكاكل أيضا.
كحدات لحماية المستيمؾ  مقرر يامكسككركتنشئ الييئة المنفذة كالييئة اإلقميمية ل (2)

جراءاتيا  كاإلعبلف عف تفاصيميا بما في ذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، تفاصيؿ االتصاؿ بيا كا 
 عمى مكقع إليكتركني مخصص لتنفيذ ىذه البلئحة.

عند عدـ  -ضد مقدـ الخدمة أك  يمكف لمشاكي تقديـ شككاه إلى ىيئة الطيراف المدني (3)
أك الييئة المنفذة فيما  مقرر يامكسككركإلى الييئة اإلقميمية ل -الحصكؿ عمى حؿ مرِض 

يتعمؽ بمخالفة ىذه البلئحة بتعبئة نمكذج الشككل كتقديمو بعد أف يككف المستيمؾ قد أبمغ 
 مقدـ الخدمة المعني بمثؿ ىذه المخالفة كظمت الشككل بدكف حسـ.
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رساليا إلى ىيئة الطيراف المدني. (4)  يجكز تقديـ الشككل كتابة كما ىك مبيف في النمكذج كا 
 تككف كؿ شككل مصحكبة بما يمي: (5)

 صكرة مف تذكرة الطائرة أ( 
صكرة مف الخطاب المرسؿ إلى مقدـ الخدمة الجكية المعني يبيف الدعكل بمخالفة  ب(

 البلئحة.
 .أم رد أك ردكد أك مراسبلت أخرل ج(
 أم كثائؽ أخرل ذات عبلقة بالشككل.  د(

حيثما تقدـ شككل بكاسطة ممثؿ الشاكي يجب عمى الممثؿ تقديـ التفكيض المكتكب الذم  (6)
 يخكلو العمؿ بالنيابة عف الشاكي أك الشاكية.

المدني كخاصة فيما يتعمؽ بمقدـ يجكز لمشاكي رفع دعكل قضائية أماـ ىيئة الطيراف  (7)
، لكف ال بد أف يعيف مف يمثمو في ىذه 25كاجب الرعاية بمكجب المادة خدمة لـ يقـ ب

 القضية.
 

  التحقيق – 15المادة 
 أك ىيئة الطيراف المدني إجراء  مقرر يامكسككركتطمب الييئة المنفذة أك الييئة اإلقميمية ل (1)

 كثائؽ.تحقيؽ في مكضكع الشككل كرد مقدـ الخدمة خبلؿ فترة معقكلة بعد استبلـ ىذه ال
عند القياـ بأم تقدير بمكجب ىذه البلئحة يككف لممسئكؿ الذم تحدده الييئة كؿ سمطات  (2)

التحقيؽ بمكجب القانكف الكطني أك حسب أحكاـ الئحة حسـ النزاعات، كلو أف يطمب 
 إضافة إلى ذلؾ تقديـ مذكرات مف أم مف األشخاص المعنييف تتعمؽ بالشككل.

 ء أخرل بما يمي:تقـك الييئة ضمف أشيا (3)
 إببلغ المدعى عميو برفع الدعكل ضده بمكجب ىذه القكاعد؛ أ( 
 أياـ؛ 7مطالبة المدعى عميو بالرد عمى الشككل خبلؿ  ب( 
 مطالبة المدعى عميو ببياف اإلجراء الذم اتبعو لحسـ المكضكع.  ج( 
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 تكييف الشكوى – 16المادة 
 لتقييـ يتضمف تكصياتو.يعد المحقؽ، بعد كؿ تقييـ، تقريرا عف ا (1)
بعد دراسة تقرير التقييـ، كطبيعة التصرؼ المزعـك ضد المدعى عميو، كمدل دعكل  (2)

الشاكي، كالصالح العاـ كغير ذلؾ مف العكامؿ ذات الصمة، تكيؼ الييئة ىذه الشككل 
 حسب األكجو التالية:

 الشككل تفتقر إلى األىمية البلزمة كسيتـ شطبيا؛  أ( 
 لشككل تستدعي نصح األطراؼ بحسـ المكضكع عف طريؽ الكساطة؛طبيعة ا ب(
طبيعة الشككل تستحؽ تقديميا إلى الييئة لتطبيؽ إجراءات جمسات االستماع  ج(

 اإلدارية طبقا لمقانكف الكطني.
 تبمغ الييئة األطراؼ المعنية بقرارىا. (3)
 

 الجزاءات – 17المادة 
ـ ىذه البلئحة يككف، كفقا لمقانكف الكطني، أم مقدـ خدمة يخالؼ أم حكـ مف أحكا (1)

 عرضة لمجزاءات التي تفرضيا الييئة.
تككف الجزاءات التي تفرضيا الييئة بمكجب القسـ رقـ   رادعة كمتناسبة مع خطكرة  (2)

الحالة كالقدرة االقتصادية لمقدـ الخدمة المعني. سيؤخذ سجؿ التزاـ الجية المقصرة بعيف 
 االعتبار. 

مقدـ الخدمة أك أم مف مكظفيو أك ككبلئو مخالفا لمقانكف إذا تسبب في إعاقة أك  يككف (3)
منع الييئة أك مف تعينو مف مكظفيف مف إجراء التحقيؽ أك رفض تقديـ المعمكمات التي 

 تطمبيا الييئة فيما يتعمؽ بمخالفة ىذه البلئحة.
ذة كاعتماد مجمس كزراء النقؿ يجكز لممجمس التنفيذم، بناء عمى اقتراح مف الييئة المنف (4)

الجكم كبعد التشاكر مع البرلماف األفريقي، اعتماد كتنفيذ جدكؿ لمجزاءات التي تكقع عمى 
 مف يخالؼ أحكاـ ىذه البلئحة.
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 الفصل السادس
 أحكام متنوعة

 
 واجب العناية – 18المادة 

أك شركات ليست لممستيمكيف أية دعاكل ضد مقدمي خدمة المبلحة أك المطارات  (5)
الخدمات األرضية أك ككبلء السفر أك مدمجي الرحبلت السياحية أك شركات الشحف 
أك مشغمي الرحبلت أك أم مقدمي خدمة آخريف عف أم تأخير أك إلغاء أك حجز زائد 
عف الحد عمى رحبلتيـ أك إخفاؽ شركة الطيراف في نقؿ الشحف ك/أك البريد الخاص 

ء أك الحجز الزائد عف الحد أك اإلخفاؽ في حمؿ الشحف بيـ إذا كاف التأخير أك اإللغا
 أك البريد خارج إرادة شركة الطيراف.

، يجب عمى مقدمي الخدمة المتعاقديف 7مف المادة  1دكف المساس بعمكمية الفقرة  (6)
مع شركة الطيراف االىتماـ بالمستيمؾ فبل يتياكنكا كال يقدمكا الخدمات بطريقة طائشة 

إذا لـ تتخذ تدابير  –تمحؽ الضرر بشركة الطيراف أك تجعؿ عممياتيا  أك غير آمنة قد
خطرة تيدد أركاح الركاب عمى متف الطائرة أك تمحؽ الضرر بحمكلة  -استثنائية 

 الطائرة مف الشحف كالبريد.
مف ىذه المادة، يككف المستيمؾ مطالبا بإثبات الضرر أك  2دكف المساس بالفقرة   (7)

ؼ الطائش مف مقدـ خدمة طرؼ ثالث كالعبلقة السببية بيف اإلىماؿ أك التصر 
 الخدمة المعيبة التي تقدـ لشركة الطيراف كالضرر الذم تتحممو.

ليس لممستيمكيف أية دعاكل ضد أم مقدـ خدمة عف تأخير أك إلغاء رحبلتيـ أك  (8)
إخفاؽ مقدـ الخدمة في حمؿ أك العمؿ عمى حمؿ شحناتيـ أك بريدىـ إذا كاف 

أخير أك اإللغاء أك اإلخفاؽ في تحميؿ الشحف أك البريد نتيجة مباشرة لكارثة الت
 طبيعية خارج نطاؽ سيطرة أم مقدـ خدمة. 
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حسب  –عندما يشترؾ اثناف أك أكثر مف مقدمي الخدمة مسئكليف في نفس الضرر  (9)
يككنكا مسئكليف منفرديف كمجتمعيف دكت المساس بأحكاـ  –أحكاـ ىذه البلئحة 

 انكف الكطني المتعمؽ بالحؽ في المشاركة أك الرجكع.الق
يجكز لممجمس التنفيذم، بناء عمى اقتراح مف الييئة المنفذة كاعتماد الييئة الكزارية  (10)

المعنية في االتحاد األفريقي كبعد التشاكر مع البرلماف األفريقي، اعتماد قكاعد 
 الخدمات غير اآلمنة.مناسبة تنظـ مسئكليات مقدمي الخدمة فيما يتعمؽ ب

 
 الجبر حق مقدمي الخدمات في – 19المادة 

في حاالت قياـ شركات الطيراف بدفع تعكيضات أك أداء االلتزامات األخرل المكمفة بيا بمكجب 
ىذه البلئحة، ال تكجد في ىذه البلئحة أحكاـ يمكف تفسيرىا عمى أنيا تقيد حقيا في طمب 

ـ األطراؼ الثالثة كفقا لمقانكف المطبؽ في الدكلة الطرؼ. التعكيض مف أم مقدـ خدمة بما فيي
ىذه البلئحة بصفة خاصة ال تقيد بأم حاؿ حؽ شركة الطيراف في طمب االسترداد مف أم ككالة 
سفريات أك شركة خدمات أرضية، أك مشغؿ مطار، أك مقدمة خدمة مبلحة جكية، أك مشغؿ 

لناقمة. كبالمثمػ ال تكجد في ىذه البلئحة رحبلت أك أم شخص آخر يرتبط بعقد مع الشركة ا
فيما عدا  -أحكاـ يمكف تفسيرىا عمى أنيا تقيد حؽ ككالة سفر أك مشغؿ رحبلت أك طرؼ ثالث 

يرتبط بعقد مع شركة الطيراف في الحصكؿ عمى تعكيض أك استرداد مبالغ مف شركة  -المسافر
 الطيراف كفقا لمقكانيف السارية.

 
 لييئة المنفذةمراجعة ا – 31المادة 

خبلؿ سنتيف مف دخكؿ ىذه البلئحة  –تقدـ الييئة المنفذة إلى الييئة الكزارية المعنية في االتحاد
مقترحات  –عند المزـك  –تقريرا عف تنفيذ البلئحة كنتائج تنفيذىا. ترفؽ بالتقرير  –دكر التنفيذ 

 تشريعية.
 التنفيذ حيزدخول الالئحة  – 31المادة 

 عقب إقرارىا مف ِقبؿ مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات. حة دكر التنفيذ فكران تدخؿ ىذه البلئ
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 1الجدول 

 كل شركة خطوط جوية توفرىافيما يمي البيانات التي  13 لمادةفيما يتعمق با

 بيانات تتعمق بالرحمة
التسم
 سل

 بيان وصفي لمبيانات البيانات المطموبة

 نات الرحمةابي 1
 

الجكية عضك االتحاد الدكلي  ككد )رمز( شركة الخطكط
 سلمنقؿ الجكم كرقـ الرحمة.

تاريخ المغادرة المجدكؿ لمطائرة كفؽ التكقيت المحمي  تاريخ المغادرة المجدكؿ 2
 لمكاف المغادرة

تكقيت المغادرة المجدكؿ لمطائرة كفؽ التكقيت المحمي  تكقيت المغادرة المجدكؿ 3
 لمكاف المغادرة

تاريخ الكصكؿ المجدكؿ لمطائرة كفؽ التكقيت المحمي  كؿتاريخ الكصكؿ المجد 4
 كصكؿلمكاف ال

تكقيت الكصكؿ المجدكؿ لمطائرة كفؽ التكقيت المحمي  تكقيت الكصكؿ المجدكؿ 5
 لمكاف الكصكؿ

المكاف األخير/ميناء النداء عمى  6
 الطائرة

مغادرة الطائرة مف أخر مكقع أجنبي/ميناء النداء لمتكجو 
 ائرة/ميناء الكصكؿ األكؿ لمطائرة. إلى مكاف الط

 المكاف/ميناء الكصكؿ األكلي لمطائرة  7
 

مكاف/ميناء دكلة المقصد التي تصؿ إلييا الطائرة قادمة 
 مف أخر مكاف/ميناء النداء عمى الطائرة. 

  .المكاف التالي/ميناء النداء داخؿ البمد المكاف التالي/ميناء النداء داخؿ البمد 8
 .متف الطائرة العدد اإلجمالي لمركاب عمى كابعدد الر  9

 

 بيانات تتعمق بكل فرد من الركاب
 مى الجياز المقروء لمنطقة وثيقة السفر الرسمية عالبيانات الرئيسية التي يمكن العثور عمييا   ( أ)

 رقـ جكاز السفر أك أم كثيقة سفر رسمية أخرل رقـ كثيقة السفر الرسمية 1
إسـ الدكلة أك المنظمة المسؤكلة عف إصدار كثيقة السفر جية إصدار كثيقة الدكلة أك المنظمة  2
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 الرسمية السفر الرسمية
 إصدار كثيقة السفر الرسمية

 مؤشر تحديد نكع كثيقة السفر الرسمية نكع كثيقة السفر الرسمية 3
 tتاريخ انتياء صبلحية كثيقة السفر الرسمية تياء كثيقة السفر الرسميةنتاريخ ا 4
 لقب كاسـ حامؿ كثيقة السفر الرسمية كما ىك مبيف. المقب/اإلسـ 5
 جنسية حامؿ كثيقة السفر الرسمية الجنسية 6
 تاريخ ميبلد حامؿ كثيقة السفر الرسمية تاريخ الميبلد 7
 نكع حامؿ كثيقة السفر الرسمية النكع 8

 )ب( عناصر بيانات إضافية
 
 حةرقـ التأشيرة الممنك  رقـ التأشيرة 9

 تاريخ صدكر التأشيرة تاريخ الحصكؿ عمى التأشيرة 10
 اسـ مكاف صدكر التأشيرة جية إصدار التأشيرة 11
رقمـ الكثائؽ األخرل المستخدمة لمسفر حالة ككف كثيقة  رقـ كثيقة سفر أخرل مستخدمة 12

 السفر الرسمية غير مطمكبة
نكع كثيقة سفر أخرل مستخدمة في  13

 السفر
 د نكع كثيقة السفر المستخدمةمؤشر لتحدي

 
 بمد اإلقامة األساسي 14
 البمد الذم يقيـ فيو المسافر معظـ أكقات السنة. بمد اإلقامة األساسي  أ
 بيانات تحديد المكاف مثؿ اسـ كرقـ الشارع. العنكاف ب
 المدينة ج

 
 المدينة

 ذلؾ مبلئمان اسـ الدكلة/اإلقميـ/القطر، حيثما يككف  الدكلة/اإلقميـ/القطر د
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 الرمز البريدم الرمز البريدم ه
 عنوان المقصد 15
 بينات تحديد المكاف مثؿ اسـ كرقـ الشارع العنكاف أ
 المدينة  المدينة ب
 اسـ الدكلة/اإلقميـ/القطر، حيثما يككف ذلؾ مبلئمان  الدكلة/اإلقميـ/القطر ج
 الرمز البريدم الرمز البريدم د

 ف الميبلد مثؿ المدينة أك القطرمكا مكاف الميبلد 16
 الركاب، طاقـ الطائرة، مكاف العبكر)الترنزيت( كضع المسافريف 17
المكاف/الميناء الذم يبدأ منو المسافر  18

يرجى الرجكع إلى  –رحمتو إلى الخارج 
  6.1.8المادة 

 –المكاف/الميناء الذم يبدأ منو المسافر رحمتو إلى الخارج 
  6.1.8لمادة يرجى الرجكع إلى ا

مكاف/ميناء إجراءات الجكازات )ىيئات  19
 مراقبة الحدكد(

 مكاف/ميناء إجراءات الجكازات )ىيئات مراقبة الحدكد

مكاف/ميناء العبكر )الترانزيت( إلى دكلة  20
 7.1.8يرجى الرجكع إلى  –المقصد 

يرجى  –مكاف/ميناء العبكر )الترانزيت( إلى دكلة المقصد 
 7.1.8الرجكع إلى 

رقـ سجؿ اسماء الركاب في نظاـ  21
الحجز لمشركة الناقمة)النظاـ المحدد 

 الكحيد(

رقـ سجؿ اسماء الركاب في نظاـ الحجز لمشركة 
 الناقمة)النظاـ المحدد الكحيد(
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 1الجدول 
  ونظام االتصاالت المطموب APIتفاصيل بشأن متمقي بيانات 

 البمد
نقطة االتصال 

 الرئيسية
 السمطة
 العنوان المتمقية

نظام 
 االتصاالت

       جميكرية الجزائر الديمقراطية الشعبية
  

       جميكرية أنجكال
  

       جميكرية بنيف
  

       جميكرية بكتسكانا
  

       بكركينا فاسك
  

       جميكرية بكركندم
  

       جميكرية الكاميركف
  

       رأس األخضرلجميكرية ا
  

       ميكرية أفريقيا الكسطىج
  

       جميكرية تشاد
  

       اتحاد جزر القمر
  

       جميكرية الككنغك
  

       جميكرية ككت ديفكار
  

       جميكرية الككنغك الديمقراطية
  

       جميكرية جيبكتي
  

       جميكرية مصر العربية
  

       جميكرية غينيا االستكائية
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       كلة اريترياد
  

       جميكرية إثيكبيا االتحادية الديمقراطية
  

       جميكرية الجابكف
  

       جميكرية جامبيا
  

       جميكرية غانا
  

       جميكرية غينيا
  

       جميكرية غينيا بيساك
  

       جميكرية كينيا
  

       مممكة ليسكتك
  

       جميكرية ليبريا
  

       ليبيا
  

       جميكرية مدغشقر
  

       جميكرية مبلكم
  

       جميكرية مالي
  

       جميكرية مكريتاني
  

       جميكرية مكريشيكس
  

       المممكة المغربية
  

       جميكرية مكزمبيؽ
  

       جميكرية ناميبيا
  

       جميكرية النيجر
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       االتحاديةجميكرية نيجيريا 
  

       جميكرية ركاندا
  

       الجميكرية العربية الصحراكية الديمقراطية
  

       جميكرية ساك تكمي كبرانسيب الديمقراطية
  

       جميكرية السنغاؿ
  

       جميكرية سيشيؿ
  

       جميكرية سيراليكف
  

       جميكرية الصكماؿ
  

       ياجميكرية جنكب أفريق
  

       جميكرية جنكب السكداف
  

       جميكرية السكداف
  

       مممكة سكازيبلند
  

       جميكرية تنزانيا االتحادية
  

       جميكرية تكجك
  

       جميكرية تكنس
  

       جميكرية أكغندا
  

       جميكرية زامبيا
  

       جميكرية زيمبابكم
  

    حراء الغربيةجميكرية الص
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 مقرر ياموسوكرول 1الممحق 
  مقرر ياموسوكروتسوية النزاعات المتعمقة بتنفيذ  الالئحة الخاصة بآليات

 
ف في ماالبك، جميكرية ك أعضاء ىيئة مكتب مؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف، المجتمعنحن، 

الرابع لييئة مكتب ، بمناسبة االجتماع 2014ديسمبر  19ك 18غينيا االستكائية، يكمي 
مؤتمر كزراء النقؿ األفرقييف المكرس أساسان لتنفيذ مقرر المجمس التنفيذم 

EX.CL/Dec.826(XXV)   الذم يجيز تقرير الدكرة الثالثة لمؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف؛ 
 

القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي المعتمد في لكمي في         إذ نضع في االعتبار 
 13ك 9ك 6ك 5ك 3، كتحديدان المكااد 2000كليك ي 11
 .20ك 16ك 15ك 14ك

ذ نضع في االعتبار  المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية المكقعة          وا 
 13ك 11ك 10ك 8، كتحديدان المكاد 1991يكنيك  3في 
 ؛27إلى  25ك

ذ نضع  كسككرك حكؿ تحرير الكصكؿ المقرر بشأف تنفيذ إعبلف يام        في االعتباروا 
نكفمبر  14سكاؽ النقؿ الجكم في أفريقيا الصادر في أإلى 

، كاعتمده مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات 1999
األعضاء في منظمة االتحاد األفريقي كتـ تكقيعو بكاسطة 

 ؛ 2000يكليك  12الرئيس الحالي في لكمي في 
ذ نضع في االعتبار  مفكضية االتحاد األفريقي المعتمدة مف األنظمة األساسية ل      وا 

 10، جنكب افريقيا، في فمؤتمر االتحاد األفريقي في دربا
 ؛2002يكليك 

ذ نضع في االعتبار الصادر عف مؤتمر رؤساء    EX. Cl/Dec.369 (XI)المقرر        وا 
الدكؿ كالحككمات األعضاء في االتحاد األفريقي كالمنشئ 
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، المسماة 1999لعاـ  سككركمقرر يامك لمككالة المنفذة ل
  ؛2007يكليك  27 األفريقية الككالة المنفذةأدناه 

ذ نضع في االعتبار  1999لعاـ  مقرر يامكسككركالقرار بشأف متابعة تنفيذ      وا 
المعتمد مف المؤتمر األكؿ لكزراء االتحاد األفريقي 
المسؤكليف عف النقؿ الجكم المنعقد في صف سيتي، جنكب 

 ؛2005ي مايك أفريقيا، ف
ذ نضع في االعتبار  القرار بشأف سبلمة النقؿ الجكم في أفريقيا المعتمد مف      وا 

المؤتمر الثاني لكزراء االتحاد األفريقييف المسؤكليف عف 
 ؛ 2006النقؿ الجكم المنعقد في ليبرفيؿ، الجابكف، في مايك 

    
ذ نضع في االعتبار  ضركرة التي تحث عمى  مقرر يامكسككركمف  8المادة       وا 

بيدؼ إعطاء  مقرر يامكسككركتسريع كتيرة التنفيذ الكامؿ ل
دفعة قكية لعمميات شركات الخطكط الجكية األفريقية 
كالتصدم بفعالية لتحديات العكلمة التي يكاجييا النقؿ 

 ؛الجكم الدكلي
ذ نرغب تكمفة في تسكية المنازعات بطريقة سريعة تتصؼ بفعالية ال              وا 

 كتستخدـ تدابير تسكية المنازعات؛
ذ نعترف بحؽ الدكؿ األطراؼ كشركات الخطكط الجكية في المجكء                   وا 

إلى التفاكض كالكساطة كالتحكيـ لتسكية النزاعات كالحؽ 
 أيضان في استخداـ آلية مكتب الككالة النفذة؛

ذ  اعد لجنة األمـ المتحدة لمقانكف قك  إلى استخداـفي الكاقع                  نتطمعوا 
 خبلؼ أكأك  أم نزاع بشأفلمتحكيـ  كأساس التجارم الدكلي

بخرؽ أك إنياء أك  مقرر يامكسككركمطالبة تنشأ أك تتعمؽ ب
 أك بطبلف.
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 ننا نقررإف
 

 1المادة 
 التعريفات

 ألغراض ىذا القرار، يقصد بالتعبيرات التالية اآلتي:
 لمقرار. 2يقصد بيا محكمة التحكيـ التي يتناكليا الممحؽ ة، محكمة الطيران األفريقي

 لمقرار. 2الذم أنشئ بمكجب الممحؽ  ستئناؼيقصد بو مجمس اال، ستئنافمجمس اال
يشار بو إلى أجيزة االتحاد األفريقي كفقان لممنصكص عميو في جياز االتحاد األفريقي، 

 القانكف التأسيسي.
 ؿكجياز الرصد )المتابعة( المجنة الفرعية لمنق لة المنفذةالككا، يشمؿ جياز اتخاذ القرار

 الجكم المنبثقة عف لجنة النقؿ كاالتصاالت.
سست أئت أك تشتعني الييئة أك الككالة التي أن مقرر ياموسوكروالسمطة اإلقميمية ل

بكاسطة مجمكعة اقتصادية إقميمية معترؼ بيا مف االتحاد األفريقي بمكجب معاىدة أبكجا 
دارتو. كعيد  إلييا بسمطات لئلشراؼ عمى تنفيذ مقرر يامكسككرك داخؿ اإلقميـ كا 

يقصد بيا كؿ دكلة أفريقية مكقعة عمى معاىدة أبكجا كأيضان الدكؿ األخرل الدولة الطرف، 
ف لـ تكف طرفان في المعاىدة عزميا االلتزاـ بمقرر المذككرة إال أنيا أعمنت كتابة  التي كا 

 يامكسككرك. 
 1المادة 

 .ستئنافإنشاء المحكمة األفريقية لمطيران ومجمس اال
أنشئت محكمة الطيراف األفريقية بمكجب ىذه الكثيقة لنظر المسائؿ ترتبط بتفسير . 1

مقرر يامكسككرك كالنزاعات الناشئة عف تنفيذه ككذلؾ بعض نزاعات الطيرات األخرل 
 المتصمة بتنفيذ مقرر يامكسككرك.



 
 

 

78 

 

الخاص بمقرر يامكسككرك لمنظر في الشكاكل المثارة ضد  مجمس االستئناؼأنشئ  .2
 .الككالة المنفذةقرارات 

بمكجب قكاعد اإلجراءات  مجمس االستئناؼيتـ تشكيؿ محكمة الطيراف األفريقية ك  .3
 المنصكص عمييا في ىذه البلئحة.

 عمى نحك مستقؿ. مجمس االستئناؼيعمؿ كؿ مف محكمة الطيراف األفريقية ك  .4
بكاسطة المجمس  مجمس االستئناؼانتخاب أعضاء محكمة الطيراف األفريقية ك . يتـ 5

 التنفيذم لبلتحاد األفريقي.
سنكات قابمة  3 مجمس االستئناؼ. مدة كالية أعضاء محكمة الطيراف األفريقية ك 6

كيمارسكف عمميـ عمى أساس أف كؿ منيما ىك بمثابة كياف لمتجديدة لمرة كاحدة 
 خاص.

قكاعد لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي في ة الطيراف األفريقي . تطبؽ محكمة7
 البت في النزاعات.

في دكار، السنغاؿ، أك في أم  مجمس االستئناؼ. يكجد مقر محكمة الطيراف األفريقية ك 8
 مكاف آخر حيثما يككف لمككالة التنفيذية مف حيف آلخر مقرىا.

 
 3المادة 

 ومحكمة الطيران مجمس االستئنافوأعضاء قائمة الخبراء الوسطاء 
ف جياز االتحاد األفريقي ذك الصمة أعضاء كرئيسي محكمة الطيراف األفريقية يعي .1

 .الككالة المنفذةمف قائمة الخبراء األكفاء المقدمة مف  مجمس االستئناؼك 
لمخدمة إما مف الخبراء المؤىميف عف كؿ إقميـ مف أقاليـ االتحاد األفريقي  2يتـ تعييف  .2

، شريطة أك خبير في الكساطة مجمس االستئناؼفي محكمة الطيراف األفريقية أك في 
 أال يعمؿ خبير كاحد في أكثر مف جياز.
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أشير مف تاريخ إعماؿ ىذه البلئحة، كبعد تعييف  3، في غضكف الككالة المنفذة. تقـك 3
تحاد األفريقي قائمتيف الخبراء بكاسطة الدكؿ األطراؼ، بإعداد كتقديـ إلى رئيس اال

مجمس منفصمتيف بأسماء الخبراء المؤىميف لمغعمؿ في محكمة الطيراف األفريقية ك 
 .االستئناؼ

. يحدد جياز الرصد المكاصفات كالخبرات المطمكبة في تعييف أعضاء محكمة الطيراف 4
 أك ككسطاء. مجمس االستئناؼاألفريقية ك 

 مجمس االستئناؼحكمة الطيراف األفريقية ك فكر اعتمادىـ، يمارس أعضاء كرئيسي م .5
عمميـ لمدة كالية كاممة، فيما عدا كجكد أسباب قكية يتـ عمى أساسيا استبعادىـ 

فبلس كجـر بكاسطة الرئيس  استنادان إلى ممارسات خطيرة تنطكم عمى سكء سمكؾ كا 
 جنائي خطير.

كـ معتمد معيف مف يتـ حث األطراؼ عمى تعييف أك المكافقة عمى تعييف كسيط أك ح .6
قبؿ رئيس االتحاد أألفريقي. عندما يتخذ أحد األطراؼ قراران بشأف كسيط أك حكـ مف 

 خارج قائمة الخبراء المعتمدة، عميو أخذ إذف مف رئيس االتحاد األفريقي.
 

 4المادة 
 التفاوض والوساطة

سكية مف مقرر يامكسككرك، تسعى األطراؼ المعنية إلى ت 8لمادة مع مراعاة ا .1
 النزاعات مف خبلؿ التفاكض كالكساطة أك التحكيـ.

مف خبلؿ التفاكض أك، عند  خبلفاتيـعمى تسكية  طراؼاأل الككالة المنفذةتشجع  .2
 .فصؿ عمى كجو السرعةاالقتضاء، التحقيؽ كال

الككالة قدـ إلى تأف  اعمى تكصية بالتفاكض، فأنو يتعيف عميي طراؼاألكافؽ ت.عندما 3
يكمان مف تاريخ التكصية أك في أم تاريخ  21ريران عف النتائج في غضكف تق المنفذة
 شير.أعمى أال يتجاكز ثبلثة  تفؽ عميو،قد تالحؽ 
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نتائج كاستنتاجات  الككالة المنفذةتستعرض  ،مف عدمو بناء عمى تمقييا التقرير .4
مف ؿ كتصدر حكميا. كيكافؽ كتحقؽ يف كسيط أك يالتفاكض كتصيغ قرارىا بشأف تع

 عمى الكسيط المعيف. األطراؼ
 

 6 الماداة
 الوكالة المنفذةالشكاوى المقدمة إلى 

تقدـ األطراؼ إلى الككالة المنفذة شكاكل ضد أطراؼ أخرل تتعمؽ بخرؽ أحكاـ  .1
المقرر كالبلئحة الخاصة بسمطات ككظائؼ الككالة المنفذة كالقكاعد كالمكائح التنفيذية 

 األخرل.
معينة، يجكز سقطت الشككل داخؿ أراضي مجمكعة اقتصادية إقميمية  في حالة ما إذا .2

لمككالة المنفذة أف تحيؿ الخبلؼ إلى آلية إقميمية لفض النزاعات، إف كجدت، أك 
 تسكم مثؿ ىذا  الخبلؼ كفقان لئلجراءات المنصكص عمييا في ىذه البلئحة.

لشكاكل المقدمة إلى الككالة يتـ إخطار الككالة المنفذة في غضكف ثبلثة أياـ بجميع ا .3
اإلقميمية لمقرر يامكسككرك. كترسؿ جميع الكثائؽ المتعمقة بالشككل إلى الككالة 

 مى الككالة.كما لك كاف قد عرض مباشرة عالمنفذة التي تتكلى معالجة الخبلؼ 
 تقـك الككالة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجميع الشكاكل كنتائجيا. .4
منفذة الحؽ في التحقيؽ كالصؿ في الشكاكل . كفي إطار التحقيؽ يككف لمككالة ال .5

 كالفصؿ في النزاعات يككف لمقرر يامكسككرك كالككالة الحؽ في:
 طمب كضع نياية لمخرؽ أك المخالفة. أ.        

فرض عقكبات عمى شركات الخطكط الجكية كمقدمي الخدمة اآلخريف، بما في  ب.      
 النقدية. ذلؾ الغرامات كالجزاءات

 األمر باتخاذ تدابير مؤقتة. ج.      
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د. قبكؿ التزامات االمتثاؿ التي تتعيد بيا الدكؿ األطراؼ كأجيزة االتحاد األإلريقي        
 كشركات الخطكط الجكية المؤىمة كمقدمي الخدمة اآلخريف.

أماـ  كـالمح. يككف ألطراؼ النزاع الذم خضع لتحقيؽ كحكـ الككالة أف يستأنفكا ىذا 6
 .مجمس االستئناؼ

 

 6المادة 
 محكمة الطيران األفريقية

عندما يفشؿ التحكيـ، سكاء بسبب عجز الككالة أك الطرفيف عف تعييف كسيط خبلؿ  .1
أك  منفذة، يجكز لمككالة الةطراؼ عمى تنائج الكساطالعتراض األأشير أك  3خبلؿ 

  ية.حكمة الطيراف األفريقمألحد األطراؼ عرض النزاع عمى 
 . يجكز لمدكؿ األطراؼ إحالة النزاع مباشرة إلى محكمة الطيراف األفريقية.2
 . تككف قرارات محكمة الطيراف األفريقية نيائية كتمـز جميع األطراؼ المعنية.3

  7المادة  
 التشكيل ومدة العمل

ال يجكز حرماف شخص مف ممارسة التحكيـ بسبب جنسيتو، فيما عدا إذا اتفؽ  .1
 اؼ عمى ذلؾ.األطر 

  اف المحكم، كىكذا يقـك فيف المحكـ الخاص بو مف قائمة المحكميفيعيف كؿ مف الطر  .2
 الثالث. المحكـبتعييف 

يكمان مف تاريخ استبلمو طمب  30. إذا فشؿ أحد الطرفيف في تعييف حكمان لو خبلؿ 3
 المحكـمى اف في االتفاؽ عالمحكمباتخاذ ىذا اإلجراء مف الطرؼ اآلخر، أك إذا فشؿ 

الطرفيف،  ديكمان مف تعيينيما، يتـ التعييف بناء عمى طمب أح 30الثالث خبلؿ 
 بكاسطة رئيس االتحاد األفريقي.

 

8المادة   
الوكالة المنفذةطعون ضد قرارات   
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مسؤكالن عف اتخاذ القرارات بشأف الطعكف المقدمة ضد أحكاـ  مجمس االستئناؼيككف 
لمقرر يامكسككرك )اللبلئحة  3مف الممحؽ  16ك 7ك 6كقرارات صدرت بمكجب المكاد 

 كصبلحياتيا القانكنية( الككالة المنفذةالخاصة بكظائؼ 
 لبلجتماع، عند االقتضاء. مجمس االستئناؼيدعى  .1
 بنفسو العمؿ كالمياـ المنكطة بو. مجمس االستئناؼيحدد  .2
 الطيراف.. يككف ألطراؼ الطعف الحؽ في رفع دعكل استئناؼ أماـ محكمة 3
يجكز لمدكؿ األطراؼ أف تقدـ مباشرة إلى محكمة الطيراف طعنان في قرار اتخذتو  .4

 .الككالة المنفذة
يضع المجمس قكاعد إجراءاتو كيحدد األعماؿ المكمؼ بيا. يتـ اعتماد اإلجراءت  .5

 بكاسطة رئيس مفكضية االتحاد األفريقي.
 

 9المادة 
 الدخول حيز التنفيذ

 ئحة حيز التنفيذ عقب إجازتيا مف مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات.تدخؿ ىذه البل
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:مقرر ياموسوكرول 3الممحق   

 مقرر ياموسوكرول الوكالة المنفذةالئحة بشأن سمطات ووظائف وعمميات 
 

ف في ماالبك، جميكرية ك أعضاء ىيئة مكتب مؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف، المجتمعنحن، 
، بمناسبة االجتماع الرابع لييئة مكتب 2014ديسمبر  19ك 18 غينيا االستكائية، يكمي

مؤتمر كزراء النقؿ األفرقييف المكرس أساسان لتنفيذ مقرر المجمس التنفيذم 
EX.CL/Dec.826(XXV)     الذم يجيز تقرير الدكرة الثالثة لمؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف؛ 

لبلتحاد األفريقي المعتمد في لكمي في إذ نضع في االعتبار         القانكف التأسياسي 
 13ك 9ك 6ك 5ك 3، كتحديدان المكااد 2000يكليك  11
 .20ك 16ك 15ك 14ك

ذ نضع في االعتبار          المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية المكقعة  كا 
 13ك 11ك 10ك 8، كتحديدان المكاد 1991يكنيك  3في 
 ؛27إلى  25ك

ذ ك  عتبار           المقرر بشأف تنفيذ إعبلف يامكسككرك حكؿ تحرير في االنضع ا 
الكصكؿ إلى اسكاؽ النمقؿ الجكم في أفريقيا الصادر في 

، كاعتمده مؤتمر رؤساء الدكؿ 1999نكفمبر  14
كالحككمات األعضاء في منظمة االتحاد األفريقي كتـ 

يكليك  12تكقيعو بكاسطة الرئيس الحالي في لكمي في 
 ؛ 2000

ذ نضع في االعتبار       األنظمة األساسية لمفكضية االتحاد األفريقي المعتمدة مف  كا 
 10، جنكب افريقيا، في مؤتمر االتحاد األفريقي في درباف

 ؛2002يكليك 
ذ نضع في االعتبار        المقرر الصادر عف مؤتمر رؤساء    EX. Cl/Dec.369 (XI)كا 

األفريقي كالمنشئ  الدكؿ كالحككمات األعضاء في االتحاد
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، المسماة 1999لعاـ  مقرر يامكسككركلمككالة المنفذة ل
  األفريقية؛ الككالة المنفذةأدناه 

 1999لعاـ  مقرر يامكسككركالقرار بشأف متابعة تنفيذ      ذ نضع في االعتبارا  ك 
لكزراء االتحاد األفريقي األكؿ  مف المؤتمرالمعتمد 

قد في صف سيتي، جنكب المسؤكليف عف النقؿ الجكم المنع
 ؛2005أفريقيا، في مايك 

ذ نضع في االعتبار      القرار بشأف سبلمة النقؿ الجكم في أفريقيا المعتمد مف  كا 
المؤتمر الثاني لكزراء االتحاد األفريقييف المسؤكليف عف 

 ؛   2006النقؿ الجكم المنعقد في ليبرفيؿ، الجابكف، في مايك 
ذ نضع في االعتبار      بيدؼ  مقرر يامكسككركضركرة تسريع كتيرة التنفيذ الكامؿ ل  كا 

إعطاء دفعة قكية لعمميات شركات الخطكط الجكية األفريقية 
كالتصدم بفعالية لتحديات العكلمة التي يكاجييا النقؿ 

 الجكم الدكلي.
 
 ننا نقررإف

 1المادة 
 التعريفات

 
 ألغراض ىذا القرار، يقصد بالتعبيرات التالية اآلتي:

 لمقرار. 2يقصد بيا محكمة التحكيـ التي يتناكليا الممحؽ محكمة الطيران األفريقية، 
 لمقرار. 2الذم أنشئ بمكجب الممحؽ  مجمس االستئناؼيقصد بو ، مجمس االستئناف

يشار بو إلى أجيزة االتحاد األفريقي كفقان لممنصكص عميو في جياز االتحاد األفريقي، 
 القانكف التأسيسي.
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 ؿالمجنة الفرعية لمنقك كجياز الرصد )المتابعة(  الككالة المنفذة، يشمؿ تخاذ القرارجياز ا
 الجكم المنبثقة عف لجنة النقؿ كاالتصاالت.

سست أئت أك تشتعني الييئة أك الككالة التي أن مقرر ياموسوكروالسمطة اإلقميمية ل
بمكجب معاىدة أبكجا  بكاسطة مجمكعة اقتصادية إقميمية معترؼ بيا مف االتحاد األفريقي

دارتو. مقرر يامكسككرككعيد إلييا بسمطات لئلشراؼ عمى تنفيذ   داخؿ اإلقميـ كا 
يقصد بيا كؿ دكلة أفريقية مكقعة عمى معاىدة أبكجا كأيضان الدكؿ األخرل الدولة الطرف، 

ف لـ تكف طرفان في المعاىدة المذككرة إال أنيا أعمنت كتابة عزميا االلتزاـ ب قرر مالتي كا 
 . يامكسككرك

 
 1المادة 

 نطاق التطبيقات
كتحرير أسكاؽ النقؿ الجكم عبر  مقرر يامكسككركتطبؽ ىذه البلئحة عمى تنفيذ . 1

 أراضي الدكؿ األطراؼ.
. كىي تحدد الحقكؽ كااللتزامات كتككف ممزمة ألجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة 2

راؼ في القرار كأجيزة اتخاذ القرار كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األط
 .طيرافكشركات ال

 
 3المادة 

 األىداف والمبادئ األساسية
اليدؼ الرئيسي ليذه البلئحة ىك منح المجنة األفريقية لمطيراف المدني سمطات  .1

( كتمكينيا مف اإلشراؼ الككالة المنفذةباعتبارىا ككالة منفذة )يشار إلييا فيما بعد بمسمى 
دارة تح  كقكاعده كلكائحو.  مقرر يامكسككرككالتنفيذ الفعاؿ لرير النقؿ الجكم في أفريقيا كا 
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كالدكؿ األطراؼ كأجيزة االتحاد األفريقي  الككالة المنفذةتسترشد  ،. تحقيقان ليذا الغرض2
كأجيزة صنع القرار كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كشركات الخطكط الجكية بالمبادئ 

 ية: األساسية التال
تـ ممارستيا في القارة إلى تحقيؽ تا( يجب أف تيدؼ جميع أنشطة النقؿ الجكم التي 

 السفر داخؿ القارة األفريقية عمى نحك سمس كآمف كمريح كفعاؿ.
مصالحو  مع اعتبارصالح المستيمؾ  ؽذ جميع أنشطة النقؿ الجكم بما يحقيب( تنف
 حمية بكاسطة جميع أصحاب المصمحة.م

عمى أف يككف تشغيميا مربح كبأقؿ تكمفة ممكنة مع تفضيؿ  لطيرافات اج( تشجيع شرك
كمساعدتيا عمى تحديد طرؽ جاذبة  ،مس المنطقية الحرةخاستخداـ جميع الطرؽ ال

قتصادية في مختمؼ االنشطة األجؿ عمى تركيز طكيؿ األستند عمى المحتممة ت
 المحميات األفريقية.

، ت كبنيتيا التحتية كخدماتيا عمى مدار اليـكالمطارا لفتحاتد( االستخداـ األقصى 
 شجيع األنشطة االقتصادية داخؿ المطارات األفريقية كفي محيطيا.كبالتالي ت

المنشآت في مختمؼ  مف المؤىمة كالعديد طيرافبيف شركات ال التعاكف النشطق( 
 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية.

 ة مسخرة لبلستخداـ لصالح القارة األفريقية.ك( اعتبار الطرؽ المحررة بمثابة سمعة عام 
 

 4المادة 
 معايير األىمية

، يجكز لمككالة أف تضع قكاعد كلكائح تتعمؽ مقرر يامكسككركمف  6.9إعماالن لممادة 
بشركات الخطكط الجكية المؤىمة تكطئة لعرضيا عمى أجيزة االتحاد األفريقي لمنظر فييا 

 كاعتمادىا.
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 وظائف: السمطات وال1الفصل 
 5المادة 

 الوكالة المنفذةوظائف 
مف ىذا  9مف المادة  4 ةكبكجو خاص الفقر  مقرر يامكسككركتحقيقان لغرض تنفيذ  .0

كتـ تكميفيا  الككالة المنفذةالقرار، عيد إلى المجنة األفريقية لمطيراف المدني بمسؤكلية 
نفاذه.باإلشراؼ  دارتو كا   عمى تحرير النقؿ الجكم األفريقي كا 

 التالية: مياـال تنفيذ ، تحديدان،الككالة المنفذةى كتتكل .2

نفاذ الشركط التي  . أ عبلف كا  يجكز لمدكؿ أف تحد مف التزاماتيا  كفقان لياتحديد كا 
 .مقرر يامكسككركمف  2.3بمكجب المادة 

نفاذ، حيثما يككف ذلؾ ممكنان، تدابير حديثة  ب( المراجعة كالتكصية بصفة مستمرة كا 
 1.5ترددات كقدرات بمكجب المادة  ،4إعماالن لممادة لرسـك ا ئلعبلف عفكفعالة ل

 2.6ك 1.6كتعييف شركات الخطكط الجكية المؤىمة كالترخيص ليا بمكجب المكاد 
 . مقرر يامكسككركمف  3.6ك

نفاذ معايير األىمية بمكجب المادة كسبلمة  مقرر يامكسككركمف  9.6 ج( كضع كا 
 الجكية. ت شركات الخطكطعمميا

نفاذ قكاعد المنافسة كحماية المستيمؾ.ك  د دراساتد( إعدا  رصد كا 
 لممنظمة الدكلية لمطيراف المدني.ق( ضماف معايير السبلمة كاألمف 

جراءات، بمبادرة منيا، أك بناء عمى طمب جياز الرصد أك أم مف  ك( تنفيذ أعماؿ كا 
الرصد فيما جياز  تيدؼ إلى تقديـ المساعدة كالمشكرة إلىأجيزة االتحاد األفريقي، 

كظائفو المنصكص عمييا في األقساـ أ كب كد كز كح كط  كم كؾ ئو ليتعمؽ بأدا
 .مقرر يامكسككركمف الممحؽ أ ل
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 6المادة 
 سمطات الوكالة

 التي تمكنيا مف إنجاز ما يمي:. يككف لمككالة السمطات 1
أنحاء جميع  بصفة مستمرة عبر مقرر يامكسككركأ( التأكد مف أنو جارم تطبيؽ      

 القارة األفريقية.
صمة الصادرة عف أجيزة لب( إنفاذ القرارات كالمقررات كالمكائح كالتكجييات ذات ا   

 االتحاد األفريقي كجياز الرصد.
عداد خطكط تكجييية كمكاد إرشادية، بما في ذلؾ     ج( صياغة آراء كاتخاذ قرارات كا 

 ة. تكضيحات ألحكاـ القرارات ككسائؿ االمتثاؿ المقبكل
في الدكؿ  كالمسؤكليف الرئيسييفالييئات العميا إلدارة الطيراف المدني أف د( التأكد مف     

قد تمقكا تدريبان معقكالن عمى  ،في تنفيذ القرارمباشرة األطراؼ ممف ىـ منخرطيف 
 فيـ مسؤكلياتيـ العالمية فيما يتعمؽ بالقرار.

خريف، اآلمصمحة الطراؼ أك أصحاب ق( المطالبة بإجراءات محددة مف قبؿ الدكؿ األ   
 تقارير.البيانات ك البما في ذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، 

 جراءاتكاتخاذ اإل صمةالتنفيذية ذات المكائح القكاعد ك مكلاالمتثاؿ لمقرار حالة  بيافك(     
 أك التكصية بيا. ناسبةالعبلجية الم

االتحاد األفريقي بشأف فرض عقكبات قديـ تكصيات إلى جياز الرصد أك أجيزة تز(     
 حيثما يككف ذلؾ مبلئمان.عمى الدكؿ األطراؼ، 

جزاءات الغرامات كالمى شركات الخطكط الجكية، بما في ذلؾ ح( فرض عقكبات ع   
 نقدية.ال

 ( المطالبة بكضع نياية لمخرؽ أك المخالفة.ط   
 ( األمر باتخاذ تدابير مؤقتة.م   
 المتثاؿ مف الدكؿ األطراؼ كشركات الخطكطط الجكية المؤىمة.( قبكؿ التزامات اؾ   
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عف حالة تنفيذ  حسبما يتحدد ذلؾ مف كقت آلخر،( تقديـ تقارير بصفة سنكية أك ؿ   
 القرار.  

( إجراء تحقيقات في أراضي الدكؿ األطراؼ كاتخاذ كافة التدابير البلزمة في إطار ـ   
 .أخرل اتفي تشريعأك  السمطات المخكلة ليا في ىذه البلئحة

مف قبؿ المجمس التنفيذم أك أحد تكمؼ بيا أخرل أك مياـ ممارسة أم سمطات  ـ(   
 .مقرر يامكسككركاألجيزة األخرل لبلتحاد األفريقي أك بمكجب 

بعيف االعتبار سيادة  الككالة المنفذةالمبينة أعبله، تأخذ  . في سياؽ ممارستيا لمكظائؼ2
المصالح التجارية لشركات الخطكط الجكية ذات األىمية، حقكؽ الدكؿ األطراؼ ك 

كشركط عمميات  بنكدشريطة أال تعطي ىيئة لمطيراف المدني لنفسيا سمطة إمبلء 
 الككالة. 

 
 7المادة 

 أعمال الوكالة
مف القانكف التأسيسي  21ك 20ك 18ك 17ك 15ك 13مع مراعاة أحكاـ المكاد  .0

مف القرار، تقـك الككالة بأداء األعماؿ  9المادة  مف 3ك 1لبلتحاد األفريقي كالفقرتيف 
 التالية، حيثما يككف ذلؾ مبلئمان:

 ا إلى أجيزة االتحاد األفريقي كأجيزة القرار لمنظر فييا.يفعتر  توصياتأ( صياغة       

ما بناء عمى طمب جياز الرصد كأجيزة االتحاد  إما آراء،تقديـ ب(       بمبادرة منيا كا 
 عنية.األفريقي الم

 مف ىذه البلئحة.  5المناسبة لتطبيؽ المادة القرارات ج( اتخاذ      
إلى الدكؿ األطراؼ كشركات الخطكط الجكية  خطوط توجييية وتوصياتد( إصدار       

 اآلخريف. مقدمي الخدمةك 
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 : عمميات الوكالة1الفصل 
 8المادة 

 الوطني واإلقميميصعيدين عمى ال تدابير تنفيذ
لة بأف تنشئ المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األطراؼ تكصي الككا .1

 مجمكعات رصد إقميمية ككطنية لتنفيذ القرار.
    

 9المادة 
 تدريب كبار موظفي اإلدارة

مف ىذه البلئحة، يينبغي عمى  6بالنظر إلى كظائفيا بمكجب الفقرة ق مف المادة  .1
ر اإلدارة العميا المنخرطيف الذيف الككالة تشجيع أك إدارة أك تسييؿ التدريب لطكاد

يشارككف مباشرة في الييئات الةطنية لتنفيذ القرار كمف الكارد مشاركتيـ في ام 
 مف ىذه البلئحة. 13ك 12تحقيقات كعمميات تفتيش يتـ تنفيذىا بمكجب المادتيف 

يجكز تنفيذ التدريب عمى المستكل اإلقميمي أك القارم كفي حالة التدريب اإلقميمي  .2
 تكلى إدارتو كتسيسيره المجمكعة االقتصادية اإلقميمية المعنية.ت
 يتعيف عمى الككالة اعتماد قكاعد تدريب كرعاية الككادر العميا. .3

 
 11المادة 

عداد التقارير  الرصد والتقاييم وا 
بالنظر إلى ىدؼ ىذه البلئحة، تقـك الككالة، بالتعاكف الكثيؽ مع المجمكعات  .1

برصد تطبيؽ القرار بكاسطة سمطات الطيراف المدني االقتصادية اإلقميمية، 
 اآلخريف. ةكشركات الخطكط الجكية كمقدمي الخدم

أك إلى تقدـ الككالة تقارير سنكية إلى جياز الرصد كمؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف  .2
 جياز آخر لبلتحاد األفريقي، حيثما يككف ذلؾ مبلئمان.
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داد التقارير المنكصكص عمييا في ىذه تقـك الككالة في إطار أدائيا لكظيفة إع .3
 المادة، بما يمي:

 إجراء تحقيقات بصفة منتظمة. . أ
 ب. إجراء عمميات تقييـ.        
بما في ذلؾ، عمى  ،ج. طمب االطبلع عمى لكائح الطيراف المدنية كمراجعتيا        

فاقيات خدمات الطيراف تسبيؿ المثاؿ ال الحصر، المكائح االقتصادية كا
 لمنقؿ الجكم التي تندرج في نطاؽ صبلحياتيا.  يةصاءات التشغيمحاإلك 

تنشر الككالة تقرير دكلة عف كؿ دكلة طرؼ كؿ خمس سنكات يكضح د.          
 مستكل كفعالية تطبيؽ القرار كأم قكاعد أك لكائح ذات صمة.

 ألفريقي المعنية:. تقدـ الككالة التقارير السنكية اإلضافية التالية إلى أجيزة االتحاد ا4    
ألنشطة كؿ مجمكعة اقتصادية إقميمية كأيضان، أ. تقرير أنشطتيا كيشمؿ مكجزان        

 بكجو خاص، حالة تنفيذ شركات الخطكط الجكية لمطرؽ الجكية.
 حكؿ تنفيذ لكائح المنافسة. يرب. تقر       
 تقرير حكؿ لكائح حماية المستيمؾ. ج.      
 كبات المفركضة أك المكصى بيا.كؿ العقحد. تقرير       
 المنازعات. تسكية الشكاكل ك  ق. تقرير حكؿ      

 طمب تقارير مف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األطراؼ كشركات ك.       
 الخطكط الجكية كمقدمي الخدمة اآلخريف. 

 
 11المادة 

 البحوث والتنمية
نطاؽ  تقع ضمفت التي يجب عمى الككالة تشجيع البحكث في المجاال .1

 صبلحياتيا.
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يتعيف عمى الككالة تشجيع الجامعات األفريقية كالمؤسسات التعميمية األخرل  .2
 زيادة تعزيزعاىد البحثية عمى إعداد مثؿ ىذه البحكث، ككذلؾ تعزيز الفيـ ك مكال

 تحرير النقؿ الجكم في أفريقيا.
التي أعدتيا بنفسيا  تحتفظ الككالة بقاعدة بيانات متاحة لمجميكر عف البحكث .3

كتمؾ التي ىي مف إعداد الدكؿ األطراؼ كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأجيزة 
 كغيرىا مف المنظمات كاألكاديميات كالمؤسسات البحثية اإلقميمية.االتحاد األفريقي 

يجكز لمككالة إعداد كتمكيؿ بحكث إذا كاف مف شأنيا أف تفضي إلى تحسيف  .4
 ختصاصيا كخاصة كفقان لمشركط التالية:أنشطتيا في مجاؿ ا

تقـك بتنسيؽ أنشطتيا البحثية مع تمؾ التي تنفذ بكاسطة االتحاد األفريقي  . أ
، إذا لـ تكف مصنفة كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األطراؼ

كتفادم يشكؿ متبادؿ ، كذلؾ لضماف اتساؽ السياسيات كاإلجراءات سرية
 الجيكد.  في زكاجيةاإل

بكاسطة الككالة أك نشر نتائج البحكث التي تـ تمكيميا كتسييميا كتنسيقيا ت . ب
لممكيتيا كفقان لمنيج الذم تراه الككالة. كفي حالة نشرىا  تخضع بشكؿ ما

لمثؿ ىذه  المكجز التنفيذم عمى األقؿ باعتبارىا مطبكعات تجارية، يككف
 ليكتركني لمككالة.لؤلطراؼ المعنية عمى المكقع اإل بسيكلةالتقارير متاحان 

 
 11المادة 

 التخطيط السنوي
شير مف تاريخ دخكؿ ىذه أ 6في غضكف يتعيف عمى الككالة أف تقدـ،  .1

البلئحة حيز التنفيذ، خطة عمؿ سنكية إلى أجيزة االتحاد األفريقية المعنية 
 العتمادىا.

مف دخكؿ ىذه  مف تاريخ أشير 6 في غضكفينبغي عمى الككالة ،  .2
تنفيذ، تقديـ قائمة سنكية باألنشطة النظامية المقترحة البلئحة حيز ال
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مف ىذه البلئحة إلى أجيزة االتحاد األفريقي  16لتنفيذىا بمكجب المادة 
 المعنية العتمادىا.

تقدـ خطة العمؿ السنكية كقائمة األنشطة النظامية في ذكرل تاريخ تسمميا  .3
 أعبله. 2ك 1اتساقان مع الفقرتيف 

 
 13المادة 

 لبيانات، الخصوصية والنشرقاعدة ا
يجب تشجيع الككالة كىيئات الطيراف المدني كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية . 1

الرصد عمى تبادؿ  ىيئةكشركات الخطكط الجكية كمفكضية االتحاد األفريقي ك 
فضبلن المعمكمات فيما بينيا مع استخداـ كسائؿ االتصاؿ األكثر أمنان كسرعة كفعالية 

 . في ىذا الصدد، يككف عمى الككالة اآلتي: يا بفعالية التكمفةعف اقتران
مزازلة تشجيع استخداـ الكسائؿ الحديثة كالمتطكرة لتكنكلكجيا المعمكمات في أ.

 .أعماليا
لتأكد مف أف السمطات الكطنية كأعضاء مجمكعات التنفيذ اإلقميمية متاح ليا ب. ا      

كأف في استطاعاتيا  قاعدة بياناتياالكصكؿ المباشر إلى شبكة معمكماتيا ك 
 التكاصؿ بسبلسة كأماف باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات ىذه.

ج. تسييؿ استخداـ شركات الخطكط الجكية كمقدمي الخدمة اآلخريف لممكقع      
معيا كمع الدكؿ األطراؼ كالمجمكعات اإلليكتركني لمككالة لمتكاصؿ 

 رل.االقتصادية اإلقميمية كالمؤسسات األخ
لمتبميغ  لئلنترنت مع تكفير الظركؼ المبلئمة ان د. يجب عمى الككالة أف تنشئ منبر        

  باألخطار.
ق. تقكـ الككالة بتجميع قاعدة بيانات مركزية لمنقؿ الجكم تشمؿ جميع أكجو      

 صبلحياتيا.
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الشفافية ىذه البلئحة، ينبغي أف تسترشد الككالة بمبادئ االنفتاح ك في إنفاذ ك.       
لنشر ىذه الكثائؽ لصالح جميع األطراؼ المعنية، بما في ذلؾ  رغبة الصادقةكال

 جميكر العامة.  
لنشر  التالية تدابيرال، إذا لـز األمر، تتخذ مف ىذه المادة، 3دكف اإلخبلؿ بالفقرة . 2

 عمى األطراؼ المعنية:المعمكمات 
التي تحتاجيا لتمكينيا مف الكفاء أ. تزكيد األشخاص كالمنظمات بالمعمكمات        

 .مقرر يامكسككركماتيا بمكجب بالتزا
ب. قصر نشر المعمكمات عمى تمؾ المطمكبة تحديدان ألغراض مستخدمييا، كذلؾ       

 بغية ضماف السرية المناسبة ليذه المعمكمات.
اد . تتخذ سمطات الطيراف المدني كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأجيزة االتح3

األفريقي كشركات الخطكط الجكية التدابير البلزمة لضماف السرية المناسبة ليذه 
 المعمكمات التي تمقتيا تطبيقان ليذه البلئحة.

 . يككف لمككالة مطبكعتيا الرسمية.4 
 

 14المادة 
 التحقيقات

اإلشراؼ عمى تحرير النقؿ الجكم في أفريقيا كتنفيذه، ينبغي عمى الككالة أف إطار في 
تعمؿ عمى نحك كثيؽ مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كأف ترصد تطبيؽ ىذه البلئحة 
كقكاعدىا التنفيذية مف خبلؿ إجراء تحقيقات مع سمطات الطيراف المدني لمدكؿ األطراؼ. 
كتجرل ىذه التحقيقات باالمتثاؿ إلى األحكاـ القانكنية لمدكؿ األطراؼ التي أجريت فييا 

 التحقيقات.
 حؽ لمككالة أف تجرم تحقيقات في دكلة طرؼ إال بعد استنفاد ما يمي:ال ي
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اتخاذ قرار بعدـ االمتثاؿ أك بكجكد انتياكات مستمرة ألحكاـ القرار كتسميـ نسخة  . أ
 منو لجياز الرصد.

 إعطاء الدكؿ الطرؼ الفرصة لبلمتثاؿ خبلؿ ميمة زمنية محددة. . ب
ببلغو إلى جياز ار إليو في الفقرة أ الفرعية ج. اتخاذ قرار بعدـ االمتثاؿ لقرارىا المش    كا 

 الرصد.
جمكعات االقتصادية اإلقميمية أك الدكؿ كف مصرحان لمسؤكلي الككالة أك الم. يك2 

سمطات يتـ منحيـ كلذا  ،ككالة كبالنيابة عنيالماألطراؼ القياـ بمثؿ ىذه المياـ 
 يـ مف:طراؼ المعنية تمكنلؤلحكاـ القانكنية لمدكؿ األامتثاالن 

أخذ صكر أك مقتطفات مف ىذه المحاضر كاألنظمة األساسية كالقكاعد كالسياسات أ.     
كالبيانات كالخطكط التكجييية كالمحاضر ذات الصمة كالبيانات كاإلجراءات كغيرىا 

 مف المكاد ذات الصمة.
 ب. طمب إجراء مقاببلت شفيية كتكضيحات.   
 ج. الدخكؿ في أم مقار ذات صمة.   
المعتمدكف  ،اؼالككالة كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالدكؿ األطر  كمسؤكليمارس  .3

ىذه التحقيقات، سمطاتيـ بناء عمى صدكر تصريح كتابي يحدد مكضكع إلجراء 
التحقيؽ كالغرض منو كالتاريخ الذم سيبدأ فيو. كينبغي عمى الككالة، قبؿ بدء 

الطرؼ المعنية بالتحقيؽ بيكية المسؤكليف التحقيؽ بميمة معقكلة، أف تخطر الدكلة 
 .معتمديف لمقياـ بيذه الميمةال

 .ياكالة في إجراء تحقيقاتك . يتعيف عمى الدكلة الطرؼ المعنية مساعدة ال4
بالتطبيؽ ليذه المادة متاحة بالمغة الرسمية لمدكلة المعدة تككف التقارير يجب أف . 5

 نية.عالم
 

 15المادة 
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 مقدمي الخدمة عمميات التفتيش عمى
يجكز لمككالة أف تتكلى بنفسيا أك أف تعيد إلى المجمكعة االقتصادية اإلقميمية أك  .0

سمطات الطيراف المدني أك إلى ىيئات مؤىمة إجراء كافة التحقيقات البلزمة عمى 
شركات الخطكط الجكية المؤىمة كمقدمي الخدمة اآلخريف. كتتـ عمميات التفتيش 

القانكنية لمدكؿ األطراؼ التي تجرل التحقيقات عمى  باالمتثاؿ إلى األحكاـ
أراضييا. كتحقيقان ليذا الغرض، يتـ تمكيف األشخاص المصرح ليـ بإجراء 

 مف أداء ما يمي: التحقيقات بمكجب ىذه البلئحة

 فحص السجبلت كالبيانات كاإلجراءات كأم مكاد أخرل ذات صمة. أ.    
نات كاإلجراءات كأم مكاد أخرل ذات ب. أخذ نسخ مف ىذه السجبلت كالبيا  

 صمة.
 طمب إجراء مقاببلت شفيية كنقديـ تكضيحات.ج.    

 . الدخكؿ في أم مقار ذات صمة.د           
. يجب عمى األشخاص المعتمديف لغرض ىذه التحقيقات أف يمارسكا سمطاتيـ بناء 2 

 عمى استصدار تصريح كتابي يحدد مكضكع التحقيؽ كالغرض منو.
ينبغي عمى الككالة، قبؿ بدء التحقيؽ بميمة معقكلة، أف تخطر الدكلة الطرؼ  .3 

المعنية، المطمكب إجراء التحقيؽ في أراضييا، بأمر التحقيؽ كىكية المسؤكليف 
بو. كيجب عمى مسؤكلي الدكؿ األطراؼ، بناء عمى طمب الككالة أك  المعتمديف لمقياـ

األشخاص المفكضيف بإجراء التحقيؽ في  المجمكعة االقتصادية اإلقميمية، مساعدة
 إنجاز ميمتيـ.

 16المادة 
 فرض العقوبات

مقرر يجكز لمككالة أف تحدد العقكبات المناسبة التي ينبغي فرضيا عمى خرؽ  .1
 كقكاعده كلكائحو التنفيذية. يامكسككرك
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مقرر العقكبات الكاجب فرضيا بمكجب بشأف . يككف عمى الككالة تقديـ الئحة 2
 كلكائحو التنفيذية إلى أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة. كسككركيام

 عمى ما يمي: ح. تنص البلئحة بكضك 3
 .جزاءاتأ. الشركط التفصيمية التي تحكـ تنفيذ الئحة ال      
 ب. طريقة إنفاذ العقكبات المفركضة.     
 يعتـز فرضيا م عقكبةأج. شركط اإلببلغ المسبؽ ب     
 .معتزمةة الكاجب االلتزاـ بيا خبلؿ الفترة التي تسبؽ فرض أم عقكبات د. السري     
 .عتـز فرضياق. نشر أم عقكبة م     
 ك. حؽ المفركض عميو أم عقكبة في السماح لو بتصحيح سبب ىذه العقكبة.     
 عف فرض عقكبة غير قانكنية تنطكم عمى ظمـ. الككالة المنفذةز. مسؤكلية      

 
 17المادة 

 صياغة اآلراء واإلجراءات والخطط والمواصفاتاءات إجر 
صياغة اآلراء كاإلجراءات كالخطط كالمكاصفات الخاصة بشركات الخطكط  كىي بصدد

ضع تالجكية المؤىمة كأيضان المكاد اإلرشادية التي يتعيف تطبيقيا بكاسطة الدكؿ األطراؼ، 
ت االقتصادية اإلقميمية كشركات باستشارة الدكؿ األطراؼ كالمجمكعايتعمؽ  إجراءن الككالة 

 الخطكط الجكية المؤىمة كمقدمي الخدمة كجميع األطراؼ المعنية.
اإلخطار بعممية كضع القكاعد ب الخاص جراءاإل. تعتمد الككالة قكاعد مف خبلؿ 1

 .مقرر يامكسككركالمقترحة بشأف 
لتنفيذ، اشير مف تاريخ دخكؿ ىذه البلئحة حيز ا 6الككالة، في غضكف تعتمد . 2

عداد  رأمإجراءات تفصيمية تحكـ إبداء ال كاتخاذ القرارات كصياغة التكصيات كا 
 الخطكط التكجييية كالمكاد اإلرشادية.

 الككالة ىذه اإلجراءات إلى رئيس مفكضية االتحاد األفريقي لبلعتماد. تسمـ. 3
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 . يراعى في كضع اإلجراءات ما يمي:4
حة لدل كؿ مف المجاف الدائمة كالمجاف التخصصية الخبرات المتاعتماد عمى اال أ.    

لمجنة األفريقية لمطيراف المدني كىيئات الطيراف المدني كالمجمكعات االقتصادية 
 اإلقميمية كشركات الخطكط الجكية.

ب. إشراؾ الخبراء المناسبيف مف األطراؼ المعنية ذات الصمة، بما في ذلؾ، عمى    
 ات األفريقية كالمؤسسات البحثية.سبيؿ المثاؿ ال الحصر، الجامع

ج. ضماف قياـ الككالة بنشر كثائؽ عمى نطاؽ كاسع مع األطراؼ المعنية كفقان لجدكؿ    
جراء يشمؿ التزامان عمى الككالة بتقديـ ردكد مكتكبة عمى عممية التشاكر.   زمني كا 

 
 18المادة 

 إجراءات اتخاذ قرارات اإلنفاذ
تخاذ القرارات المؤثرة عمى الدكؿ األطراؼ كشركات تضع الككالة إجراءات شفافة ال

 اليخطكط الجكية المؤىمة كمقدمي الخدمة اآلخريف.
 . يراعي في ىذه اإلجراءات:1

أ. إذا كاف مف شأنيا التأثير عمى الدكؿ األطراؼ، يتـ التأكد مف أف الدكؿ األطراؼ      
مؿ كأف إنفاذ القرار لكي تعالج سبب القرار المحت كافيةميمة زمنية أعطيت قد 

 يستند إلى تكجيو صادر عف المجمس التنفيذم.
ب. إذا كاف المقصكد التأثير عمى شركات خطكط جكية مؤىمة أك مقدمي خدمة،     

يجب ضماف النص في القرار عمى إتاحة جمسة استماع لشركة الخطكط الجكية 
 أك أم طرؼ آخر لو مصمحة مباشرة كفردية.

العمؿ عمى ك بالقرار شركة الخطكط الجكية أك مقدـ الخدمة  ارج. النص عمى إخط    
 نشره.
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د. تكفير المعمكمات لشركة الخطكط الجكية أك مقدـ الخدمة المتخذ بشأنيما قرار،     
لقانكنية المتاحة كسائؿ االنتصاؼ ام طرؼ آخر في اإلجراءات، بخصكص أك 

 حة.لشركة الخطكط الجكية أك مقدـ الخدمة بمكجب ىذه البلئ
    ق. ضماف أف القرار يحتكل عمى أسباب كافية تبرره.     
 

 الفصل الثالث: الترتيبات المؤسسية
 19المادة 

  الوكالة المنفذةإددارة 
. كفقان لمقسـ الثاني مف األنظمة األساسية لمجنة األفريقية لمطيراف المدني، تتكلى 1
ا الجياز األعمى لمككالة المنفذة أداء لمجنة التي تمارس عمميا باعتبارى الجمعية العمكميةا

 المياـ التالية: 
 كالحث عمى اتخاذ المزيد مف اإلجراءات. 8كفقان لممادة أ. اعتماد تقارير الككالة        
 .10ب. اعتماد البرنامج السنكم لمككالة كفقان لممادة      
 ج. كضع إجراءات تحكـ اتخاذ القرارات بكاسطة األميف العاـ.     
 مف ىذه البلئحة. 4د. االضطبلع بكظائفيا المتعمقة بميزانية الككالة إعماالن لمفصؿ       
صية بإعداد قائمة بأعضاء مجكمة الطيراف األفريقية كمجمس االستئناؼ ك ق. الت    

ىا مف رئيس مفكضية االتحاد دالمرفؽ بالقرار العتما 3كالكسطاء كفقان لمممحؽ 
 األفريقي.

 كصيات بشأف فرض عقكبات ضد دكلة طرؼ.ك. تقديـ ت     
اعتماد العقكبات المفركضة مف األميف العاـ عمى شركات خطكط جكية مؤىمة ز.     

  كمقدمي الخدمة.
كفقان لممادة  مقرر يامكسككركح. إقرار اإلببلغ بعممية كضع القكاعد المقترحة بشأف     

 مف ىذه البلئحة. 17
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تككف كثيقة م مسألة أ سدم النصح لؤلميف العاـ بشأفأف ت مجمعية العمكمية. يجكز ل2 
بالتطكير االسترتيجي لتحرير النقؿ الجكم، بما في ذلؾ البحكث كفقان لما تنص الصمة 

 .10عميو المادة 
، بالتنسيؽ مع المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، إنشاء الجمعية العمكمية. تشجع ا3

 .مقرر يامكسككركمجمكعات كطنية لتنفيذ 
 

 11المادة 
 األمين العام

تدار الككالة بكاسطة األميف العاـ لمجنة األفريقية لمطيراف المدني الذم يككف مستقبلن . 1
، فأف األميف الجمعية العمكميةتمامان في أدائو لكظائفو. كدكف اإلخبلؿ بصبلحيات ا

 العاـ ال يسعى إلى كال يتمقى تعميمات مف أم حككمة أك ىيئة أخرل.
ألجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة دعكة األميف العاـ لمككالة إلى تقديـ تقرير . يجكز 2

 عف اضطبلعو بميامو.  
 

 11المادة 
 وظائف وسمطات األمين العام

مف النظاـ  11ضافة إلى الكظائؼ كالسمطات المنصكص عمييا في المادة . باإل1
 العاـ الكظائؼ كالسمطات التالية:األساسي لمجنة األفريقية لمطيراف المدني، يككف لؤلميف 

مف ىذه البلئحة  5كالة كما ىك محدد في المادة ك اعتماد التدابير التي تتخذىا ال أ.    
 عدىا التنفيذية ككؿ قانكف جارم تطبيقو.في قكاك 

المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كاألجيزة ضطبلع بدكر ىمزة الكصؿ مع ب. اال  
لضماف تنفيذ القكاعد المتسقة البلزمة لتحقيؽ تحرير النقؿ األخرل لبلتحاد األفريقي 

 الجكم.
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 14ج. اتخاذ قرارات بشأف عمميات التحقيؽ كالتفتيش كفقان لما تنص عميو المادتاف   
 .15ك

 .لييئة اإلقميمية لقرار يامكسكركاتحديد مياـ د.    
اإلدارية الداخمية اعتماد التعميمات  ؾق. اتخاذ كافة الخطكات البلزمة، بما في ذل  

صدار ك   مع أحكاـ ىذه البلئحة. ؽلضماف تشغيؿ الككالة باالتسااإلشعارات ا 
 9ص عمييا في المادة ز. إعداد تقرير عاـ سنكم ككافة التقارير األخرل المنصك    

 عنية لبلتحاد األفريقي.مكاألجيزة ال الجمعية العمكميةكعرضيا عمى 
 .23كتنفيذ الميزانية كفقان لممادة 22ة إعماالن لممادة مككالل ح. إعداد ميزانية مؤقتة   
 الككالة. مف مكظفيآخريف  أعضاءط. تفكيض سمطاتو إلى    
 

 : الترتيبات المالية4الفصل 
 11المادة 

 الميزانية
 . تتككف إيرادات الميزانية مف:1

 أ. مساىمات االتحاد األفريقي كأم دكلة طرؼ.       
 مف أصحاب المصمحة كالشركاء اإلنمائييف.ب. المنح المقدمة      
ج. التبرعات كالغرامات كرسـك المطبكعات كالتجريب كأم خدمات أخرل تكفرىا      

 الككالة يجكز المكافقة عمييا مف كقت لآلخر.
. تشمؿ نفقات الككالة مصركفات العامميف كالبنية التحتية كالمصركفات اإلدارية 2

 كالتشغيمية.
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أشير عمى األكثر مف تاريخ سرياف ىذه البلئحة، باعتماد  6، في غضكف . تقـك الككالة3
رسالالتقديرات، بما في ذلؾ خطة العمؿ المعتمدة أك األكلية يا إلى رئيس مفكضية ، كا 

 ريقي.االتحاد األف
مف ىذه  3. تتبع في إدخاؿ تعديبلت عمى الميزانية اإلجراءات المشار إلييا في الفقرة 4

   المادة.
 

 13دة الما
 تنفيذ الميزانية ومراقبتيا

 . يككف الميف العاـ ىك المشؤكؿ عف تنفيذ الميزانية.1
. يعيد إلى المراقب المالي لمفكضية االتحاد األفريقي بميمة مراقبة االلتزاـ بجميع 2

 المصركفات كسدادىا كمراقبة كجكد كاسترداد جميع إيرادات الككالة.
أقصى تقدير، يقدـ األميف العاـ إلى مفكضية مى ديسمبر مف كؿ سنة، ع 31. بحمكؿ 3

كمدققي حسابات االتحاد األفريقي الحسابات  الجمعية العمكميةفريقي ك االتحاد األ
 التفصيمية لجميع اإليرادات كالمصركفات عف السنة المالية السابقة.

يما يتعمؽ . يعفي الجياز المعني لبلتحاد األفريقي األميف العاـ لمككالة مف المسؤكلية ف4
 بتنفيذ الميزانية.

 
 14المادة 

 الرسوم
يكمان مف تاريخ دخكؿ ىذه البلئحة حيز التنفيذ، الئحة  90تقدـ الككالة، في غضكف  .1

خذ  األبشأف الرسـك كالضرائب العتمادىا مف أجيزة االتحاد األفريقي ذات الصمة كمع 
 بعيف االعتبار سياسات المنظة الدكلية لمطيراف المدني.
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تحدد الئحة الرسـك كالضرائب، بكجو خاص، المسائؿ التي تستكجب فرض رسكـ . 2
كضرائب كمبمغ الرسـك كالضرائب كطريقة سدادىا. يتـ التعبير عف جميع الرسـك 

 كالضرائب كدفعيا بالدكالر األمريكي.
 

 14المادة 
 أحكام ختامية

 
 15المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 عقب إجازتيا مف مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات. ذتدخؿ ىذه البلئحة حيز التنفي
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مقرر ل الوكالة المنفذةلالئحة الخاصة بسمطات ووظائف وعمميات  1الممحق 
:ياموسوكرو  

صدار  الوكالة المنفذةاإلجراءات الواجب تطبيقيا بواسطة  في إبداء الرأي وا 
 التوصيات والقرارات ومواد التوجيو )"إجراءات وضع القواعد"(

 
 المبادئ األساسية وقابمية التطبيقات – 1قسم ال

 
 1المادة 
 النطاق

صدار التكصيات كاآلراء كالقرارات كالخطكط  يحدد ىذا القرار إجراءات إعداد كا 
 التكجييية كالمكاد اإلرشادية بكاسطة الككالة.

 
 1المادة 

 التعريفات
 ألغراض ىذا القرار: 

صدار قكاعد ل  .مقرر يامكسككركتنفيذ "كضع القكاعد" معناه إعداد كا 
 تشمؿ القكاعد ما يمي:

 قرارات الككالة. -
كقكاعده  مقرر يامكسككركاآلراء المتعمقة بالنطاؽ كالتنفيذ كاالمتثاؿ كمضمكف  -

 التنفيذية.
تكصيات الككالة إلى جياز الرصد أك مؤتمر كزراء النقؿ األفريقييف أك أم  -

 عقكبة ضد دكلة طرؼ. مف أجيزة االتحاد األفريقي بحيث تنعكس في تطبيؽ
 الخطكط التكجييية. -
مكاد إرشادية، كىي مكاد غير ممزمة تساعد في إبراز اإلجراءات المنظقية  -

 كال تنص عمى شرط االمتثاؿ.كالعمميات كالمكاد في تنفيذ قاعدة 
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 إجراءات وضع القواعد – 1القسم 

 3المادة 
  وضع البرامج

لقكاعد بالتشاكر مع جياز الرصد امجان سنكيان لكضع انيضع األميف العاـ بر  -
 كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية.

 . يأخذ برنامج كضع القكاعد بعيف االعتبار ما يمي:1
مف الئحة سمطات  3اليدؼ كالمبادئ األساسية المنصكص عمييا في المادة . 1    

 .الككالة المنفذةككظائؼ 
 ا. . ىدؼ تنفيذ سكؽ محررة لمنقؿ الجكم في أفريقي2    
 . الحماية الفعالة لمصمحة المستيمؾ األفريقي في مجاؿ النقؿ الجكم.3    
قابؿ ك نابض بالحياة كلكنو أمف . الحاجة إلى ضماف قطاع طيراف أفريقي 4    

 فعاؿ كصحي.ك لبلستمرار اقتصاديان 
. ىدؼ إنشاء نظاـ تنظيمي قارم يتميز بالكفاءة كالشفافية كالقدرة عمى 5    

 االستجابة.
. يجكز ألم شخص أك منظمة اقتراح كضع قاعدة جديدة أك إدخاؿ تعديؿ عمى 2

ىذه الطمبات في سياؽ مراجعة برنامج  في األميف العاـ نظرىذه البلئحة. كي
 كضع القكاعد.

 ات. ترسؿ المقترحات، مح تحديد ىكية مقدـ االقتراح كالنص المقترح كمبرر 3
 .ك منفردعمى نحاالقتراح، إلى الككالة العتماده 

المبررات الذتي يستند إلييا قرارة بشأف ما إذا . يبمغ األميف العاـ مقدـ االقتراح ب4
 األخذ باقتراحو.ـ كاف سيت

. يدعـ برنامج كضع القكاعد بتحميؿ لؤلكلكية التي تمنح لكؿ ميمة مع األخذ بعيف 5
 .االعتبار المكارد المتاحة لمككالة كالتاثير القارم المحتمؿ لبلقتراح
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في  ، حيثما يككف ذلؾ مبلئمان،. يقـك األميف العاـ بتكييؼ برنامج كضع القكاعد6
ضكء طمبات كضع القكاعد غير المتكقعة كالعاجمة. كيبمغ جياز الرصد بأم 

 تغيير مف ىذا القبيؿ.
 . ينشر برنامج كضع القكاعد المعتمد في المطبكعة الرسمية لمككالة.7
الصادرة بمكجب ىذه البلئحة منتظمة لتأثير القكاعد  . يجرم األميف العاـ مراجعات8

 عمى إجراءات كضع القكاعد.
  4المادة 

 االستيالل
. تستيؿ أنشطة كضع القكاعد كفقان ألكلكيات كضع القكاعد المنصكص عمييا في 1

 البرنامج السنكم لكضع القكاعد.
التشاكر مع يحدد األميف العاـ صبلحيات كؿ ميمة تتعمؽ بكضع القكاعد بعد . 2

طبكعة الرسمية ي المجياز الرصد. تشمؿ الصبلحيات، التي يتـ نشرىا ف
 لمككالة، ما يمي:

 كاضح لمميمة. عريؼ. ت1    
 الميمة. جدكؿ زمني إلنجاز. 2    
 . نمكذج لكيفية أداء الميمة.3    

أك حيثما يتـ تشكيؿ مجمكعة صياغة، سكاء باالستعانة بالمجنة الدائمة لمنقؿ الجكم 
أخرل،  مخصصةمجمكعة  أم المعنية بالمسائؿ القانكنية أك مخصصةلجنتيا ال

يراعى أف تشمؿ الصبلحيات أيضان تفاصيؿ تشكيؿ المجمكعة كأساليب كطرؽ 
 عمميا كمتطمبات إعداد التقارير.

. يختار األميف العاـ بيف استخداـ مجمكعة صياغة أك خبراء استشارييف أك مكارد 4
كؿ ميمة خاصة بكضع القكاعد، أخذا بعيف االعتبار درجة الككالة إلنجاز 

التعقيد التي تتصؼ بيا الميمة، مف ناحية، كالحاجة إلى االستفادة بخبرات 
يتخذ ىذا ك . ، مف ناحية أخرلأشخاص منخرطيف في تنفيذ القكاعد المتكخاة

 القرار بعد التشاكر مع جياز الرصد.
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اعتمادان عمى األميف العاـ تشكيميا الفعمي عندما تجتمع مجمكعة الصياغة، يحدد . 5
، شركات عند االقتضاءالخبرات الفنية المتاحة فيما بيف الييئات الكطنية كأيضان، 

  الخطكط الجكية كأطراؼ أخرل معنية، بؿ كتمؾ المتكفرة داخؿ الككالة نفسيا.
از . تكفر الككالة لمجمكعات الصياغة الدعـ اإلدارم كالمكجستي البلـز إلنج6

، حسب الضركرةإجراءات تشغيؿ قياسية يتـ تكييفيا، مياميا، بما في ذلؾ تكفير 
 بكاسطة المجمكعات نفسيا كفقان لمظركؼ الخاصة لكؿ منيا.

. تقكـ الككالة باعتماد أساليب عمؿ مكحدة لمجمكعات الصياغة، كعمى األخص 7
 فيما يتعمؽ باآلتي:

 .. انتخابات الرئيس/األميف1      
 عات.انز ات كتسكية ال. الحصكؿ عمى تكافق2      
 . إعداد المحاضر.3      
لمرافؽ . الكصكؿ إلى المكقع اإلليكتركني لمجنة األفريقية لمطيراف المدني أك 4      

 في عممية الصياغة.الشبكة العنكبكتية لممساعدة 
 5المادة 

 الصياغة
ئحة كفقان لمصبلحيات تتـ صياغة القكاعد الجديدة أك التعديبلت عمى البل .1

 مف ىذه البلئحة بشأف إجراءات كضع القكاعد. 4المنصكص عمييا في المادة 
 . يجكز لؤلميف العاـ تعديؿ الصبلحيات، حيثما يككف ذلؾ مبلئمان، في ضكء التقدـ2

 في ميمة كضع القكاعد. المحرز
 . يبمغ األميف العاـ جياز الرصد بأم تغييرات مف ىذا القبيؿ.3
 أف تأخذ عممية الصياغة بعيف االعتبار ما يمي:  . يجب4

 أبكجا كالقانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي. ة. معاىد1      
 صبلحياتياك  الككالة المنفذة، البلئحة بشأف كظائؼ مقرر يامكسككرك. 2      

 .فرعيةالقانكنية، بما في ذلؾ القكاعد كالمكائح ال
 . قكاعد المنافسة.3      
 اية المستيمؾ.مح قكانيف .4      



 
 

 

108 

 

 . معايير المنظمة الدكلية لمطيراف المدني كالممارسات المكصى بيا.5      
في الحسباف التأخير  مع األخذ. التنفيذ في الكقت المناسب لمقكاعد المقترحة، 6      

 المرتبط بأعماؿ الترجمة.
عد المعتمدة مف ، بكجو خاص، القكاكذلؾك  قائمة. التكافؽ مع القكاعد ال7      

  المجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالمحاكـ. 
. عند االنتياء مف صياغة القكاعد المقترحة، يتحرل األميف العاـ عف اتساؽ 5

كينشر إشعاران بعممية كضع  مع الصبلحيات المحددة لميمة كضع القكاعد دالقكاع
 ـ المعمكمات التالية:القكاعد المقترحة في المطبكعة الرسمية لمككالة، بما في ذل

 *القكاعد المقترحة.   
 *مذكرة تفسيرية تتضمف شرحان كصفيان لعممية اإلعداد.   
التي حددت خبلؿ  المشتركة*التفاصيؿ الكاممة لممسائؿ الميمة أك الخبلفية أك    

 عممية الصياغة.
 .مقرر يامكسككرك*تفاصيؿ عف الحالة فيما يتعمؽ ب   
قتصادية اإلقميمية كجياز الرصد كأجيزة االتحاد األفريقي *دكر المجمكعات اال   

 األخرل.
شعار عممية كضع القكاعد يتضمف إ . فيما يتعمؽ بالمكاد اإلرشادية، يكفي أف6

المقترحة تبريران )يشمؿ فقرة تبيف تكافؽ المكاد مع تعريؼ المكاد اإلرشادية( كالمكاد 
 اإلرشادية الجديدة أك المعّدلة المقترحة. 
 6المادة 
 التشاور

ميع الدكؿ األطراؼ كجميع شركات الخطكط الجكية المؤىمة كألم جيجكز ل. 1
، أف تبدم تعميقاتيا عمى أساس قيد اإلعداداعد ك بالق تيتـشخص أك منظمة 

  اإلشعار الذم تـ نشره بخصكص كضع القكاعد المقترحة
ؿ إلى الكثائؽ . تجرل كافة المشاكرات باالتساؽ مع القكاعد المنظمة لمكصك 2

 كظائؼي مقرر المجمس التنفيذم بشأف ة فبمكجب األحكاـ ذات الصمة الكارد
 القانكنية. صبلحياتياك  الككالة المنفذة
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. ترسؿ نسخ مف جميع إشعارات عمميات صنع القكاعد المقترحة إلى الدكؿ 3
يط األطراؼ كالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالبرلماف األفريقي كككالة التخط

 كالتنسيؽ لمنيباد كالبنؾ األفريقي لمتنمية.
 شير مف تاريخ نشر إشعار عممية صنع القكاعد المقترحة.أ 4. تككف مدة التشاكر 4
أقصر أك تشاكر  فترة التشاكر، أف يحدد فترةأف تبدأ . يجكز لؤلميف العاـ، قبؿ 5

تأثير المحتمؿ . يأخذ ىذا القرار في الحسباف ال4ف تمؾ المحددة في الفقرة مأطكؿ 
في نفس الكقت إشعار ينشر كدرجة التعقيد لمقكاعد المتكخاة كآراء جياز الرصد. ك 

 صنع القكاعد المقترحة.  إلحدة عممياتبطكؿ الفترة المعدلة باعتباره إشعار 
مبررة . يجكز لؤلميف العاـ، خبلؿ فترة التشاكر، في حاالت استثنائية كفي ظركؼ 6

بناء عمى طمب الدكؿ  5ك 4شاكر المحددة في الفقرتيف ، تمديد فترة التتمامان 
معنية. تنشر التغييرات في الطراؼ األجكية أك الخطكط الاألطراؼ أك شركات 

  طكؿ فترة التشاكر في المطبكعة الرسمية لمككالة. 
 . ترسؿ التعميقات إلى األميف العاـ كتككف مضمنة العناصر التالية:7

 صاحبة التعمؽ. . تحديد ىكية الجية1       
 . الككد الكرجعي إلشعار عممية كضع القكاعد المقترحة.2       
. مكقؼ المعمؽ فيما يتعمؽ باالقتراح )بما في ذلؾ مبرر المكقؼ الذم 3       
 اتخذ(.

 7المادة 
 مراجعة التعميقات

يتأكد األميف العاـ مف أف التعميقات قد تـ استعراضيا باسطة خبراء عمى قدر  .1
ير مف الكفاءة لـ يشترككا مباشرة في صياغة القكاعد المشتركة مع مكظفي كب

 الككالة أك فريؽ الصياغة المكمؼ بصياغة القكاعد المعنية. 
. يجرل المزيد مف المشاكرات مع خبراء استشارييف، عند االقتضاء، فقط لغرض 2

 ضماف فيـ أفضؿ لمتعميقات المقدمة. 
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يقات التي تسمـ إليو مف الخبراء االستشارييف كينشر . يستعرض األميف العاـ التعم3
تفصيبلن ردان عمى إشعار عممية كضع القكاعد المقترحة في المطبكعة الرسمية لمككالة 

 أشير مف تاريخ انتياء فترة التشاكر. 3في غضكف 
 . يشمؿ الرد عمى إشعار كضع القكاعد المقترحة ما يمي:4

 ية كضع القكاعد المقترحة.أ. مكجز لئلشعار األصمي لعمم     
 ب. تاريخ النشر كالتعميؽ.    
 ج. مكجز لمقكاعد الرئيسية.    
 د. قائمة بجميع األطراؼ التي عمقت عمى القاعدة قيد التناكؿ.     
 كردكد الككالة عمييا.ق. ممخص لمتعميقات التي كردت      

تعذر عمى األميف العاـ نشر رد . إذا حدث نظران لعدد التعميقات التي تمقتيا الككالة أف 5
عد المقترحة المشار إليو بحمكؿ التاريخ النيائي المحدد، لقكاعمى إشعار عممية كضع ا

 فأنو يقـك بنشر جدكؿ زمني معدؿ لعممية كضع القكاعد.
. إذا تبيف مف عممية مراجعة التعميقات أف النص المنقح يختمؼ كثيران عف ذلؾ الذم تـ 6

ممية التشاكر، يدرس األميف العاـ عندئذ إجراء جكلة إضافية مف تمريره في بداية ع
   المشاكرات باالتساؽ مع قراره. 

اعتراضات  الطيراف المدني سمطات. إذا تضمنت التعميقات الكاردة مف الدكؿ األطراؼ/7
 جكىرية عمى القاعدة المقترحة، يستعيف األميف العاـ بمجنة النقؿ الجكم إلجراء المزيد

ذا ما أسفرت الجكلة اإلضافية مف إ، ناقشات بشأنيا. في مثؿ ىذه الحاالتالم مف
القاعدة، يدرج األميف العاـ في الرد عمى  الخبلفات بشأفالمشاكرات عف استمرار 

قراره  عكاقبكتأثير ك  إشعار عممية كضع القكاعد المقترحة نتائج ىذه المشاكرات
   ة. حبخصكص القضية المطرك 

 8المادة 
 اد والنشراالعتم

. يصدر األميف العاـ قراره بشأف القاعدة قيد التناكؿ بعد شيريف عمى األقؿ مف تاريخ 1
نشر الرد عمى إشعار عممية كضع القكاعد بيدؼ إتاحة الكقت الكافي لمخبراء 

 االستشارييف لمرد عمى مضمكنو.
 ة تفسيرية. . تنشر القكاعد الصادرة عف الككالة في مطبكعتيا الرسمية مصحكبة بمذكر 2
 


