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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

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

  ١باإلنترنتالشراء  عملیاتحمایة المستهلك في 
  )كولومبیا(مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
جراء معامالت أثناء عملیات الحجز، وإ  المسافرینوضع مبادئ توجیهیة لحمایة إلى تتناول ورقة العمل هذه بالتحلیل الحاجة 

  .باستخدام اإلنترنتالشراء والتسجیل 
   :أن تقوم بما یليالجمعیة العمومیة یرجى من  اإلجراء:

  .٢-٣و ١-٣الواردة في الفقرتین تعتمد التوصیات 

األهداف 
  :االستراتیجیة

  .ويحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الج -االستراتیجي (ج)  فالهدترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

سوف یتم االضطالع باألنشطة الواردة في ورقة العمل هذه رهنا بتوافر الموارد في المیزانیة البرنامجیة للفترة 
  و/أو من المساهمات خارج المیزانیة. ٢٠١٦-٢٠١٤

  (ATConf/6) المؤتمر العالمي السادس للنقل الجويتقریر  ،Doc 10009الوثیقة   المراجع:

   

                                                                 
 ة من كولومبیا.اإلسبانیة مقدمباللغة النسخة  ١
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 مقدمةال - ١

اء تذاكر ر أداة اكتست أهمیة قصوى في المعامالت التجاریة وال سیما في الحجز وش اإللكترونیةالتجارة  ١- ١
أن هناك حاجة  . لكن عادة ما یسقط الركاب ضحایا التزویر أو أخطاء في النظام، وهو ما یعنياإلنترنتالطیران الدولي على 

 .اإلنترنتعلى حقوقهم وواجباتهم وحقوق وواجبات الموردین و/أو الباعة بالتقسیط على  اطالعهمإلى 

 التحلیل - ٢

هناك حاالت یفرض فیها النظام رسوما إضافیة على الركاب بعد أن ینهوا عملیة الشراء أو قد یجعلهم، عن  ١- ٢
وهناك حاالت أخرى قد لتسجیل. ا دىعدم وجود أسمائهم في النظام لب طریق الخطأ، یدفعون مقابل تذاكر متعددة أو یفاجأون

یضطر فیها المسافرون إلى دفع رسوم إضافیة أو یعیدون تذاكرهم بسبب عدم التناسب بین االسم العائلي والشخصي على 
 .اإلنترنتالتذكرة وفي جواز السفر وعدم اإلشارة إلى ذلك في صفحة الحجوزات على 

دون أن یتوصل  ،اإلنترنترى قد یحدث أن یقوم المسافر بعملیة الحجز ویشتري التذكرة على وفي مناسبات أخ ٢- ٢
 بما یؤكد الحجز ودون أن یتسلم التذكرة.

وأخیرا قد تمنع شركة الطیران المسافر من الصعود إلى الطائرة ألسباب معینة وهو ما قد یصیبه باإلحباط  ٣- ٢
 ما دفعه مقابل الحجز في الفندق.یخسر التذكرة وكذا ویسبب له خسارة مالیة. وفي حاالت عدیدة ال یسترجع المسافر ماله و 

لتزام اآلخر هو دفع االلتزام األول هو تقدیم خدمة واالنطوي على التزامین: عقد النقل جوا عبارة عن اتفاق ی ٤- ٢
مقابل لهذه الخدمة. وحیث إن هذا العقد عقد إذعان، فیجب أن ینبني على حسن النیة. وحسن النیة مبدأ من المبادئ التوجیهیة 

خدمة  - الحصول علیها  سوف یتم -  ، وال یعدو أن یعكس الثقة بین طرفین على فائدة معینةالتجاریة التعاقدیةفي العالقات 
 .قل الجوي ودفع مقابل هذه الخدمةالن

، وال سیما في المسائل التي تتجاوز اإللكترونیةمعامالت التجارة  إنجازفبدون حسن النیة، سیكون من الصعب  ٥- ٢
ستدامة النقل الحدود الوطنیة، حیث یكون المسافر في موقف ضعف وال یتمتع بالحمایة القانونیة المناسبة. وسعیا إلى تحقیق ا

فإن المطلوب من الدول وشركات  ،اإلنترنتالجوي الدولي وبالنظر إلى تنامي الطلب على المعامالت التجاریة باستخدام 
 . اإلنترنتآلیات لحمایة المستهلك في عملیات الشراء على الطیران أن تلتزم التزاما صادقا بإنشاء 

التزامات الموردین الذین  ینُ بّ تي التجارة اإللكترونیة ینبغي للدول أن ترسم سیاسات لحمایة المستهلك ف ٦- ٢
 الوسائط اإللكترونیة، وكذا حقوق المستهلك. استخدامبیعرضون منتجات 

من المطلوب أن تضع االیكاو مبادئ توجیهیة بشأن حمایة المستهلك في علمیات الحجز وشراء التذاكر  ٧- ٢
 والتسجیل باستخدام اإلنترنت. 

 اإلجراء - ٣

 العمومیة أن تقوم بما یلي: ى من الجمعیةجیر  ١- ٣

تحث الدول على رسم سیاسات بشأن حمایة المستهلك في عملیات الحجز وشراء التذاكر والتسجیل   )أ 
 باستخدام اإلنترنت؛

 .اإللكترونیةتحث مجلس االیكاو على وضع سیاسات بشأن حمایة المستهلك في معامالت التجارة   )ب 

  –انتهــى  –


