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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي
  االجتماع السادس

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یامونتر

 من جدول األعمال ٣-٢البند 

من جدول األعمال وینبغي إدراجه في المكان  ٣-٢یشكل الجزء المرفق التقریر الُمعد عن البند 
  .المناسب في ملف التقریر بالغالف األصفر
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  اللوائح ذي الصلةنظیم تالرئیسیة وٕاطار  القضایابحث   من جدول األعمال: ٢البند 

  حمایة المستهلك  :٣-٢

  الوثائق  ١-٣-٢

 WP/15و WP/5 ورقات العمل التالیة: باالستناد إلىمن جدول األعمال  ٣- ٢نظر المؤتمر في البند   ١-١-٣-٢
النقل الجوي الدولي  كندا وألمانیا واإلمارات العربیة المتحدة والوالیات المتحدة واتحاد( WP/70(األمانة العامة) و WP/20و

المملكة العربیة (WP/43 ) ومنظمة السیاحة العالمیة لألمم المتحدة(WP/31 و )شیلي(WP/30 و )والرابطة الدولیة للشحن الجوي
أعضاء اللجنة األفریقیة للطیران ( WP/47 ) والوالیات المتحدة(WP/45 ) والدول العربیةمن نیابة عن مجموعة  السعودیة

عضاء ودول أخرى أعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران بة عن االتحاد األوروبي ودوله األأیرلندا نیا( WP/55) والمدني
في آسیا والمحیط الهادئ  اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطیران( WP/68 و )المدني

 WP/91و )ندونیسیاا( WP/83و )سنغافورة( WP/79) وجنوب أفریقیا(WP/77 ) وورابطة النقل الجوي ألمریكا الالتینیة والكاریبي
رابطة أمریكا الالتینیة لقانون الطیران ( WP/102و WP/69و )الصین( WP/98و )البرازیل( WP/95و )المجلس الدولي للمطارات(

   .)والفضاء

أعضاء لجنة أمریكا ( IP/7و (األمانة العامة) IP/1 أحاط المؤتمر علمًا أیضًا بورقات المعلومات التالیة:  ٢-١- ٣- ٢
  .)كوریا( IP/15و )الالتینیة للطیران المدني

  المناقشة  ٢-٣-٢

ولوحظ أیضًا أن فعالیة  .أعرب المؤتمر عن تأییده باإلجماع للحاجة  لحمایة مستهلكي خدمات النقل الجوي  ١-٢- ٣- ٢
  االستجابات بتنظیم اللوائح التي تعتمدها الدول ستستفید من زیادة التضافر والتوافق.

فها أفضل منتدى لمعالجة المسائل المتعلقة صكان ثمة تأیید واسع النطاق للرأي الذي مؤداه أن االیكاو، بو   ٢-٢- ٣- ٢
بشأن حمایة اإللزامیة في وضع المبادئ األساسیة رفیعة المستوى غیر  بالنقل الجوي الدولي، ینبغي أن تؤدي دورًا رائداً 

وجرى اإلقرار بأنه، في وضع مثل هذه المبادئ األساسیة، سیكون من الضروري السعي من أجل توازن مالئم بین  .المستهلك
ئ األساسیة یجب أن یتیح الحاجة لحمایة المستهلك وقدرة الصناعة على المنافسة. ولوحظ أیضًا أن وضع مثل هذه المباد

، مع أخذ خصائص اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة محددة في الحسبان. واعتُبر تثقیف لها المرونة فیما یتعلق بتنفیذ الدولة
  .من جوانب حمایتهمهامًا  جانبابشأن الجوانب الرئیسیة للسفر الجوي ومساعدتهم على تحدید االختیارات الصائبة  المستهلكین

الحظت عدة دول ومنظمات أن وضع المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك ینبغي أن تكون متماشیة   ٣-٢- ٣- ٢
مایو  ٢٨ل في یامع الوثائق الحالیة، وال سیما االتفاقیة لتوحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي، التي اعُتمدت في مونتر

ل على أن تصدق یادول التي لم تصدق بعد على اتفاقیة مونترل"). وفي هذا الصدد، ُشجَِّعت الیا(أي "اتفاقیة مونتر ١٩٩٩
  علیها.  

فیما یتعلق بوضع المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك بطریقة تتسم بالكفاءة والسرعة، جرى اإلعراب   ٤-٢- ٣- ٢
ریق خبراء تنظیم النقل مكرس لهذا الموضوع، یمكن أن ینبثق عن هیئات االیكاو الحالیة مثل ف عن التأیید إلنشاء فریق خاص

  ه الدعوة إلى الخبراء المعّینین من الدول األعضاء في مختلف األقالیم للمشاركة.یوینبغي توج الجوي.
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نظرًا لفوائد تزوید مستخدمي خدمات النقل الجوي بمعلومات واضحة عن األسعار، كان ثمة تأیید للحاجة   ٥-٢- ٣- ٢
  ألساسیة بشأن حمایة المستهلك.إلدراج شفافیة األسعار كجزء من المبادئ ا

الدول عن تأییدها للتدابیر الرامیة لتعزیز ترابط النقل الجوي وأیدت التعاون في تحدید العوائق التي  تأعرب  ٦-٢- ٣- ٢
فیما یتعلق بالمزید من العمل الذي تضطلع به االیكاو في هذا المجال، وخاصة ذلك الذي یتركز على تحلیالت و  .تعترضه

والمنافع، جرى اإللماح إلى أنه من المطلوب المزید من النظر فیه، بما في ذلك النظر فیه من ِقبل فریق خبراء أمن التكالیف 
  الطیران وفریق خبراء التسهیالت.

إدخال تعدیالت على العملیة المتعلقة المؤتمر علمًا بقرارها لألمم المتحدة أحاطت منظمة السیاحة العالمیة   ٧-٢- ٣- ٢
اتفاقیتها بشأن حمایة السائحین ریثما یتم استعراض نتائج المؤتمر. ووافق المؤتمر على الحاجة لتفادي تطبیق وضع مشروع ب

مجموعات مختلفة من القواعد، استنادًا إلى ما إذا كان أي شخص یعتبر راكبًا جویًا أو سائحًا، وخاصة في حاالت االضطرابات 
  أو حاالت "القوة القاهرة". الهائلة

ة د االستنتاجات األولیة خالل الدور وأعربت بعض الدول عن تأییدها للشروع فورا في العمل بغیة اعتما  ٨-٢- ٣- ٢
  الثامنة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو.

  االستنتاجات  ٣- ٣- ٢
 ٣-٢البند  حمایة المستهلك بمقتضىبشأن التي دارت  ة، وعقب المناقشتم بحثهاعلى ضوء الوثائق التي   ١-٣- ٣- ٢

  ، َخُلص المؤتمر إلى ما یلي:من جدول األعمال

  إلى التقارب والتوافق؛الحاجة  تحظى أهمیة حمایة مصالح المستهلكین بتأیید شامل، شأنها في ذلك شأنأ) 

المبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك، التي تشكل مسائل مثل شفافیة األسعار ومساعدة الركاب   ب) 
وكذا األشخاص من ذوي اإلعاقات، اإللغاءات والمنع من ركوب الطائرة، في حاالت تأخر الطائرات و 

  ؛ستفید الركاب والمشغلین على السواء

اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي،  أن تصبح أطرافا فيینبغي تشجیع الدول على   ج)
  ؛١٩٩٩مایو  ٢٨في ل یامونترفي تمدة عالم

على الوصل التي یوفرها النقل الجوي وأن تعمل على تحدید وٕازالة العوائق ینبغي للدول أن تعزز القدرة   د)
تقدیم البیانات والمعلومات عن الركاب المتوافرة  أمام القدرة على الوصل، وینبغي للدول أن تضمن

لتسهیل  لطات الحكومیة وشركات الطیران والمطارات والمصادر األخرى ذات الصلة إلى االیكاوسلل
  ؛هذه الجهود

  ثمة حاجة لنهج ُمنسَّق بین المنظمات، بما في ذلك منظمة السیاحة العالمیة لألمم المتحدة.  ه)
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  التوصیات  ٤- ٣- ٢

  حمایة المستهلك — ٣/١-٢التوصیة 

  :بما یليیوصي المؤتمر 

الریادة في وضع إرشادات  رات حمایة المستهلك وأن تلعب دورینبغي لالیكاو أن تواصل رصد تطو   أ)
في مجال السیاسة العامة، مع مراعاة مصالح الدول وقطاع الطیران والمسافرین جوًا وغیر ذلك من 

  ؛الجهات الفاعلة في مجال الطیران

ئ األساسیة دمجموعة من المبافي األجل القریب  لالیكاو، على وجه الخصوص، أن تعدینبغي   ب)
بشأن حمایة المستهلك تحقق توازنًا مالئمًا بین حمایة المستهلكین یة اإللزامالرفیعة المستوى وغیر 

وقدرة قطاع الطیران على المنافسة وتراعي احتیاجات الدول للمرونة، نظرًا للخصائص االجتماعیة 
وینبغي أن تكون هذه المبادئ األساسیة متسقة مع  ؛والسیاسیة واالقتصادیة المختلفة للدول

في ل یامونترفي تمدة عالماتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي، یما الساریة، والس  الصكوك
  ؛١٩٩٩ مایو ٢٨

ینبغي لالیكاو أن تنشئ فریقًا خاصًا مكرسًا ُیستَمد من هیئات قائمة مثل فریق خبراء تنظیم النقل   )ج
االیكاو، وذلك بغیة ، بما في ذلك خبراء معّینین من الدول أو الهیئات اإلقلیمیة بدعوة من الجوي

  ؛تسهیل إعداد المبادئ األساسیة بطریقة تتسم بالكفاءة والسرعة

ان تستمر في لعب دور الریادة في حمایة المستهلك في مجال النقل الجوي وینبغي لها یكاو لالینبغي   )د
المتحدة، بشأن أن تتعاون مع المنظمات الدولیة األخرى، بما في ذلك منظمة السیاحة العالمیة لألمم 

  وذلك بغیة تحقیق جملة من األمور من بینها تفادي ازدواجیة الجهود؛ مجاالت االهتمام المشترك

إلى زیادة القدرة على تدابیر لحمایة المستهلكین تهدف للدول أـن تشجع على اعتماد وتطبیق  ینبغي  )ه
  ؛الوصل التي یوفرها النقل الجوي

ءات الضروریة، ویمكن أن یكون ذلك من خالل إشراك هیئات مالئمة أن تتخذ اإلجرایكاو لالینبغي   )و
خبراء أمن الطیران وفریق خبراء التسهیالت، من أجل األعمال الالحقة بشأن تحلیل  مثل فریق

  بقدرة النقل الجوي على الوصل. ةالتكالیف والمنافع المتصل

— — — — — — — —  


