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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١االقتصادیةاللجنة 

  السیاسة العامة — ةتنمیة النقل الجوي االقتصادی  :من جول األعمال  ٤٠البند رقم 

  مبادئ حقوق حمایة المستهلك
  )كولومبیامن (ورقة مقدمة 

  الموجز التنفیذي

تحلــل ورقــة العمــل هــذه أهمیــة وضــع مبــادئ بشــأن حقــوق حمایــة المســتهلك تــوازي حقــوق القطــاع، وتنظــر فــي فائــدة تطبیــق 
سیاســات حمایــة المســتهلك بالنســبة للــدول ومقــدمي خــدمات النقــل الجــوي، وتــدعو الــدول إلــى التصــدیق علــى اتفاقیــة توحیــد 

  ).Doc 9740(الوثیقة  ٢٨/٥/١٩٩٩ولي، التي ُأبرمت في مونتلایر في بعض قواعد النقل الجوي الد
  القیام بما یلي: من الجمعیة العمومیةى : ُیرجاإلجراء

  دعم عمل المجلس في إعداد سیاسات حمایة المستهلك؛  )أ
  على تنظیم مؤتمرات/حلقات دراسیة بشأن حمایة المستهلك مع الدول المتعاقدة؛ االیكاوحث أمانة   ب)
  .١٩٩٩حث الدول المتعاقدة على إعداد سیاسات لحمایة المستهلك والتصدیق على اتفاقیة مونتلایر لعام   ج)

األهداف 
 :االستراتیجیة

  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي –(ج)  ستراتیجياالهدف الترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

-٢٠١٤المیزانیــة البرنامجیــة للفتــرة تُنفــذ األنشــطة المشــار إلیهــا فــي هــذه الورقــة رهنــًا بتــوفر المــوارد فــي 
   التبرعات خارج إطار المیزانیة.و/أو ب ٢٠١٦

  (ATCon/6) تقریر المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، Doc 10009  المراجع:
Doc 9626 دلیل تنظیم النقل الجوي الدولي ، 

                                                                 
  كولومبیا.النسخة االسبانیة مقدمة من  ١
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  المقدمة  -١

تزداد مسألة حمایة المستهلك أهمیًة في عالم یتجاوز الحدود الوطنیة وتنمو فیه اتجاهات السیاحة وخدمات  ١- ١
 األسواق الكبیرة، وٕان لم تقتصر علیها.النقل الجوي الدولي. كما اكتسبت هذه المسألة أهمیة أكبر بشكل خاص في 

وكاتن اإلرشادات المتعلقة بحمایة المستهلك توفر بشكل رئیسي على المستوى الوطني، ولكن بسبب التدویل  ٢- ١
المتزاید للعالقات االقتصادیة واالجتماعیة من جهة، وغیاب االختصاص القضائي الدولي لحمایة حقوق المستهلك من جهة 

روري توفیر حمایة فعالة لحقوق المستفیدین من خدمات النقل الجوي الدولي الذین یجدون أنفسهم في أخرى، أصبح من الض
 موقف ضعف في إطار العالقة التعاقدیة التجاریة.

وهذا الموقف الضعیف ناتج من عقود االنضمام التي تجرد المسافر من الحمایة من االستغالل الناشئ عن  ٣- ١
نح مقدم الخدمة نفسه حقوقًا أكثر مما یفرض على نفسه من التزامات. لذا ینبغي أن تقوم الصلة هیمنة الطرف المقابل، فیما یم

 التعاقدیة على ممارسة حقوق وواجبات متوازیة وعلى مبدأي االنصاف والعدالة.

یما وتكتسي مسألة حمایة حقوق المستهلك بعدًا دولیًا في الواقع وهي مسألة أساسیة في األسواق المعولمة وال س ٤- ١
 في قطاع النقل الجوي الدولي.

 التحلیل - ٢

ُیطلب من الدول أوًال وضع سیاسات وأنظمة تضمن حمایة حقوق المستهلك في مجاالت تشمل الحجز  ١- ٢
وٕاصدار التذاكر واسترداد المدفوعات ومساعدة المسافرین في حاالت التأخیر وٕالغاء الرحالت وعدم السماح لمسافر ما بركوب 

ن ذوي اإلعاقات وشفافیة األسعار والرد على شكاوى المستهلكین الطائرة وفقدان األمتعة وحمایة بیانات الركاب ومرافق المسافری
 األصول. وتوفیر خدمات ذات نوعیة جیدة تقوم على احترام كرامة االنسان وُتقدم حسب 

وهناك مجموعة فوائد ومزایا ترتبط بحمایة المستهلك، لیس فقط لتشجیع الركاب المسافرین من أجل العمل أو  ٢- ٢
ها من األغراض الذین سیروق لهم االستفادة من الخدمات التي یقدمها قطاع النقل الجوي، وٕانما أیضًا الدراسة أو السیاحة وغیر 

للدول باعتبار هذه المسألة عنصرًا أساسیًا في الترویج للسیاحة ودافعًا للتنمیة االقتصادیة ككل، نظرًا للنمو المطرد الذي یشهده 
 قطاع النقل الجوي.

ز سیطرة مقدمي الخدمات وتعفیهم من المسؤولیة إزاء حقوق الركاب، مثل غیر أن هناك أحداث تتجاو  ٣- ٢
 الحوادث القاهرة أو الكوارث الطبیعیة التي تقتضي معاملة منصفة لضمان حقوق القطاع والمستهلك على السواء.

إلى أن  وتشكل اإلیكاو المحفل الطبیعي لتوجیه الدول إلى إعداد سیاسة عامة بشأن حمایة المستهلك، استناداً  ٤- ٢
االنسان هو محور أنشطة الطیران، وأن راحة المستهلك ضرورة أخالقیة وسببًا رئیسیًا لعمل المنظمة في مجال وضع القواعد 

 الكفیلة بحفظ السالمة البشریة في مختلف جوانبها.

إلیكاو وسیكون مجدیًا لو أن الدول المتعاقدة ترسل أدلة أو أنظمة حمایة المستهلك المطبقة لدیها إلى ا ٥- ٢
 للمساعدة على صیاغة مبادئ دنیا منسقة على الصعید العالمي في هذا المجال.

ویتعین وضع مجموعة مبادئ توجیهیة لحمایة حقوق المستهلك تشكل توازنًا سلیمًا مع حقوق القطاع وسط  ٦- ٢
 لي.عالم متشابك ومعولم بشكل متزاید من أجل ردم الفجوات القائمة في هذا المجال على الصعید الدو 
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ذلك فقد أعرب المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي عن الحاجة إلى دعم حمایة مستهلكي وباإلضافة إلى  ٧- ٢
فعالیة استجابة الدول في هذا الصدد من حیث وضع اللوائح  من شأن ذلك أن یعزز خدمات النقل الجوي واتفق على أن

 التنظیمیة المالئمة بفعل تعزیز التنسیق والمطابقة.

وأوصى المؤتمر بأن تبادر اإلیكاو في األمد القریب بصیاغة مجموعة أساسیة من مبادئ حمایة المستهلك،  ٨- ٢
 ) والدول والهیئات اإلقلیمیة.ATRPبمساعدة من فریق خبراء تنظیم النقل الجوي (

 اإلجراء - ٣

 ُیرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: ١- ٣

الطبیعي للتوصل إلى توافق أراء في قطاع النقل الجوي الدولي،  أن تطلب من اإلیكاو، بوصفها المحفل  أ)
من خالل المجلس، أن تضع سیاسة عامة بشأن حمایة المستهلك لفائدة مجتمع الطیران الدولي، وفقًا 

  ؛١- ٢للتحلیل المبین في الفقرة 

حلقات دراسیة أن تطلب من األمانة، بوصفها الوكالة المنفذة لسیاسات المجلس، أن تنظم مؤتمرات/  ب)
بشأن حمایة المستهلك مع الدول المتعاقدة وأن تجمع البیانات المتاحة عن األنظمة الساریة في الدول 

  المتعاقدة بشأن هذه المسألة، بهدف وضع مبادئ توجیهیة دنیا یمكن اعتمادها على الصعید الدولي؛

توحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي، التي ُأبرمت في  االمتثال التفاقیةالدول المتعاقدة  أن تطلب من  ج)
 .٢٨/٥/١٩٩٩في  لیامونتر

  –انتهـــى  –


