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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  قتصادیةاالاللجنة 

  السیاسة العامة –االقتصادیة  نقل الجويتنمیة ال  :٤٠رقم د البن

   بشأن حمایة المستهلكلمنظور سنغافورة  المبادئ األساسیة
 )ةسنغافور (ورقة مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
الیكاو مجموعة من المبادئ األساسیة رفیعة المستوى وغیر اإللزامیة بشأن ا بأن تعدّ  أوصى المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي

 حمایة المستهلك تحقق توازنًا مالئمًا بین حمایة المستهلكین وقدرة قطاع الطیران على المنافسة وتراعي احتیاجات الدول للمرونة، نظراً 
وینبغي أن تكون هذه المبادئ األساسیة متسقة مع  .لدولهذه الخصائص االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة لمختلف ال
  .٢٨/٥/١٩٩٩في  لیاالساریة، السیما اتفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي، المعتمدة في مونتر مواثیقال

مجموعة ة على نظر الجمعیة العمومیة، تعرض هذه الورقة ساسیمجموعة من المبادئ األ إعدادن االیكاو بشأ ناقشاتوللمساهمة في م
  تجربة سنغافورة. بناء على األساسیة من المبادئ 

  :قیام بما یليال الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:
  ؛بشأن حمایة المستهلك الواردة في هذه الورقة المبادئ األساسیةأخذ علما بأن ت  أ)

المستهلك االلزامیة بشأن حمایة  عة المستوى وغیررفی المبادئ األساسیةمجموعة من  إعدادمراعاتها عند لى االیكاو إطلب تأن   ب)
  .وفقا لتوصیة المؤتمر السادس للنقل الجوي

األهداف 
  :االستراتیجیة

   .نمیة المستدامة للنقل الجويحمایة البیئة والت –(ج)  ف االستراتیجيالهدترتبط ورقة العمل هذه ب

  .ال توجد آثار مالیة  اآلثار المالیة:
  تقریر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي.، Doc 10009الوثیقة   المراجع:

  .نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، A38-WP/56الورقة 
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 المقدمة  - ١

الیكاو مجموعة من المبادئ األساسیة رفیعة المستوى بأن تعّد ا أوصى المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي  ١- ١
المستهلك تحقق توازنًا مالئمًا بین حمایة المستهلكین وقدرة قطاع الطیران على المنافسة وتراعي وغیر اإللزامیة بشأن حمایة 

وینبغي أن تكون هذه  .لدولهذه الخصائص االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة لمختلف ااحتیاجات الدول للمرونة، نظرًا ل
في  لیا، المعتمدة في مونترة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولياتفاقیالساریة، السیما  مواثیقالمبادئ األساسیة متسقة مع ال

٢٨/٥/١٩٩٩ (Doc 9740).  
وّد سنغافورة أن تعرض على مجموعة من المبادئ األساسیة، ت إعدادوللمساهمة في مناقشات االیكاو بشأن   ٢- ١

 .تهاتجرببناء إلى نظر الجمعیة العمومیة مجموعة من المبادئ األساسیة 

  في سنغافورة ینالمستهلك حمایة  - ٢
المؤتمر السادس للنقل الجوي ورقة تحدد نهجا ثالثیا لحمایة مصالح المستهلكین من  ت سنغافورة خاللعرض  ١- ٢

زن بین مصالح ت الحكومة تشریعات تحقق التواالركاب الجویین. أوال، في إطار حمایة المستهلك على المستوى الوطني، سنّ 
لى اتباع نهج استباقي عالمسافرین . ویشجع هذا النهج ١تنفیذهاالتجاریة، والتكالیف الالزمة لعملیة  المستهلك ومصالح الشركات
خدمات النقل الجوي، وهو نهج أكثر استدامة فیما یخص حمایة المستهلك في  عند الحصول علىر والتحلي باالسقاللیة والتبصّ 

  سنغافورة. تراجع الموارد في  ضوء
سیاساتها التحریریة في مجال الخدمات الجویة  اعتمادًا علىفورة على حمایة مصالح المستهلك ثانیا، تعمل سنغا  ٢- ٢

العمل بسرعة ُترغم شركات الطیران على  ٢في مجال النقل الجويالتي ساهمت في إنشاء سوق قویة وقائمة على المنافسة 
سواق في سنغافورة قدرتها على التوفیق أثبت األ ثم فقداحتیاجات وتطلعات المستهلك بشأن نوعیة الخدمات. ومن وفعالیة لتلبیة 

یتیح للمستهلك خدمات، بما المستوى المطلوب من الزّودها بشركات الطیران التي تاحتیاجات بین احتیاجات المستهلكین و 
  .شركات الطیرانمختلف األسعار والخدمات التي تعرضها  ما یخصة فیثیر خیارات ك

ذین الجوي بین المستهلكین ال سفرلالطلب على ا یحّفز علىالتكالیف لناقلین منخفضي نمو انظرا ألن ثالثا،   ٣- ٢
هیئة  تعاونت، یجهلون نوعیة الخدمات التي تنتظرهمالتكالیف أو  ون منخفضو الناقل ا یعرضهمربما لیست لدیهم درایة كاملة ب

بالجوانب الرئیسیة للسفر الجوي، بما عیة المستهلكین تو بغرض الطیران المدني في سنغافورة مع رابطة المستهلكین في سنغافورة 
سبل االنتصاف المتاحة في حالة تقصیر شركات الطیران أیضا بو  ،وقعوها عند شراء تذاكر السفرتالتي ینبغي في ذلك الجوانب 

ة تضییق الفجو كثر استنارة لر الحلول األاتیالمسافرین على اخإن توعیة المستهلك تشكل أداة تساعد في تقدیم الخدمات. وهكذا، ف
  التكالیف. ون منخفضو الناقلالتي یقدمها خدمات الومستویات  ینبین تطلعات المستهلك

   

                                                                 
والمستهلكون  .١٩٩٩ل لعام یافیذ اتفاقیة مونتروفقا لهذا النهج الوطني، فإن هیئة الطیران المدني لسنغافورة ال تفرض تدابیر تنظیمیة إضافیة لحمایة المستهلك محددة القطاع بخالف تن   ١

وفي حالة إنجاز المعامالت في  الذین یتضررون بسبب تعطل خدمات شركات الطیران لدیهم سبل عدیدة للتوصل إلى حل لها. إذ یمكنهم بحث المسألة مباشرة مع شركات الطیران،
كومیة ال تستهدف الربح، تهدف إلى تشجیع الممارسات التجاریة المنصفة ،  وهي هیئة وساطة غیر حCASE)سنغافورة، یمكن طلب المساعدة من رابطة المستهلكین السنغافوریة (

دوالر  ٢٠ ٠٠٠غیرة (أقل من صالاألخالقیة)، أو رفع شكوى إلى محكمة المظالم الصغیرة، وهي محكمة ثانویة بسنغافورة أنشأت لتوفیر محفل سریع وغیر مكلف لحل المطالبات و 
 .ا هو منصوص علیه في قانون حمایة المستهلك (التجارة المنصفة)المقدمة خالل سنة من تاریخ الشراء) حسبم

 رحلة جویة أسبوعیا. ٦٠٠٠شركة طیران منتظم ُتسّیر أكثر من  ١٠٠تعمل بها أكثر من    ٢
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  المقترحة المبادئ األساسیةبعض   - ٣
كي لزامیة رفیعة المستوى وغیر اإل المبادئ األساسیةسهم في إعداد أن ت ،اهتجربتبناء على  ،وتوّد سنغافورة  ١- ٣

هي  ثالثة مجاالت أساسیة بادئالم تشمل هذهلك. و هحمایة المستبشأن  المبادئ األساسیةو النظر فیها عند إعداد ُتواصل االیكا
لركاب من الحصول على المعلومات تمكین ا) ٢(؛ سواقنافع من خالل منافسة األحصول المستهلك على أفضل الم) ١(

  .ة لحمایة المستهلك واالتفاقات الدولیةتحقیق المواءمة بین النظم الدولی )٣(؛ ینوتوعیة المستهلك
  المنافسة  ٢- ٣
سعار ن عروض األحسیالنقل الجوي القائم على المنافسة من أجل تسخیر قوى السوق لت قطاعالنهوض بینبغي   ١- ٢- ٣

التذاكر اختیار فیما یخص األسعار والخدمات بما یمكنهم من أكبر والخدمات التي یقدمها الناقلون، وتزوید الركاب بخیارات 
  .همتستجیب لتطلعات التي 
  المعلومات وتوعیة المستهلك  ٣- ٣
والضرائب والرسوم (بما في ذلك  سعاراأل نععلى المعلومات  ،تذاكرالقبل شراء  ،ینبغي أن یحصل الركاب  ١- ٣- ٣

 ین التشغیلیین الفعلیینالحقوق التعاقدیة للركاب والناقلأثناء الرحالت)، وعن المساعدة الخاصة المقدمة المعلومات عن أشكال 
تقدیم التعجیل ب، ینبغي لغائهاإ مثل تأخر الرحالت الجویة و تعطیل الخدمات . وفي حالة خدمات تقاسم الرموز)بما في ذلك (

شكل ي أ، عند االقضاء، وكذلك اإللغاءنوع ومدة التأخیر و  نوعیشمل ذلك  قدالركاب المتضررین. و لى إالمعلومات ذات الصلة 
  .وعملیات تحویل مسار الرحالت الجویة أو المبالغ المستردة ،ة والمساعدةعنایلتعویض والا من أشكال

توعیة المستهلكین بتنوع ذكاء خیارات مستنیرة، ینبغي بذل جهود إلاتخاذ ولمساعدة الركاب الجویین على   ٢- ٣- ٣
سبل ن الحقوق التعاقدیة للركاب و شأركات الطیران بمختلف سیاسات شبو  ،شركات الطیران في السوقالتي تقدمها  العروض
  .المتاحة في حالة نشوب نزاعات االنتصاف

  ةالمواءمة مع النظام الوطني لحمایة المستهلك واالتفاقات الدولی  ٤- ٣
(مثل اتفاقیة مونتریـال معمول بها ركاب الجویین مع أي نظم دولیة طار العام لحمایة الینبغي أن یتماشى اإل  ١- ٤- ٣

ت وفقا لمختلف الخصائص االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة عدّ وطنیة لحمایة المستهلك التي أُ النظم ال ) ومع١٩٩٩لعام 
  .للدول

  الخالصة  - ٤
في إطار التعاون مع الدول عاله على نظر االیكاو بشأن حمایة المستهلك الواردة أ المبادئ األساسیة عرضتُ   ١- ٤
  هلك.تبشأن حمایة المس المبادئ األساسیةجموعة من مإعداد  لمن أجعضاء والمنظمات الدولیة األ
  التوصیة  - ٥
  :قیام بما یليالجمعیة العمومیة مدعوة إلى ال  ١- ٥

  أن تأخذ علما بالمبادئ األساسیة بشأن حمایة المستهلك الواردة في هذه الورقة؛  أ)
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االلزامیة  عة المستوى وغیرمجموعة من المبادئ األساسیة رفی إعدادأن تطلب إلى االیكاو مراعاتها عند   ب)
 .بشأن حمایة المستهلك وفقا لتوصیة المؤتمر السادس للنقل الجوي

  
  -انتهى  -


