
 

يعتمد المبادئ األساسية بشأن حماية المستهلك  اإليكاومجلس 
  طويلة األمد لتحرير النقل الجويجديدة ورؤية 
، مبادئ أساسية للمنظمة الهيئة الرئاسية بوصفه، )اإليكاو( المدني الدولي الطيران منظمةمجلس  وضع -٩/٧/٢٠١٥، الـمونتري

لخدمات النقل  المستهلك مسارال النقل الجوي. وتشمل هذه المبادئ ثالث مراحل من ججديدة بشأن حماية المستهلك في معالمية 
 هانظم مراجعةإعداد أو لدى  اإليكاواألعضاء في دولة  ١٩١الـــ تنظر فيها س حيث، السفروبعد  أثناء السفرو  السفر: قبل الجوي

 .لمنطبقةالوطنية ا
ت واإلرشاداالمسبقة معلومات على ما يكفي من ال ،السفر، قبل لركابأن يطّلع اساسية لاليكاو بأنه ينبغي توصي المبادئ األو 

حماية قانونية مجموعة متنوعة من منتجات النقل الجوي وما يتصل بذلك من زخر بتأن السوق على أساس ستهلكين، وجهة للمالم
منتجات واألسعار الخص بتوخي الشفافية فيما يًا خرى التي قد تنطبق في هذا الشأن. وتوصي هذه المبادئ أيضالحماية األوأشكال 

 لمستهلك.لالحقوق األساسية باعتبار ذلك أحد 

من الحاالت  عن أي حالةآخر المعلومات ، لسفرا أثناء، بانتظام ركابلل توفرأن نه ينبغي على أ األساسية تنص هذه المبادئو 
وقد يشمل ذلك  .ضطراباتاال هذه حدوثفي حالة  ةالواجبالعناية  ءهموٕايال اضطرابات في الخدمةمن  يحدثالخاصة أو ما قد 

ساسية شركات ُتلِزم المبادئ األ. كما أو التعويضتوفير الرعاية أو السفر رّد ثمن تذكرة أو  للمسافر تغيير مسار الرحلة الجوية
رحالت عدد كبير من الإلغاء ؤدي إلى ت ضخمة وقوع اضطراباتلًا بأن يكون لديها خطط تحسب الطيران وغيرها من الجهات المعنية

  .  بشكل عادلالخدمات المتاحة حصولهم على كل  ةعاقاإلذوي ألشخاص ه من الحقوق األساسية لعلى أنًا دد مجدّ كوتؤ  ،جويةال

لمستهلكين ل وتوضيحها لمعالجة الشكاوى ةعناج إجراءاتاستحداث  أنه ينبغيساسية لاليكاو على تنص المبادئ األأما بعد السفر، ف
 .جليبشكل 

في مجال الطيران المدني العالمي نظيمي التتوافق التحسين مستوى  نإ" قائًال: السيد ريمون بنجامان،، إليكاول األمين العام وصرح
باستمرار لها ذنب تيلجهود الا منعطفًا هامًا فيتمثل ساسية الجديدة هذه المبادئ األ أنكما  ،اإليكاوبه الدور الذي تضطلع في صميم 

 .بر العالم"ع نقل الجويفي مجال تنظيم ال التجانس في سبيل تعزيز

، حيث ) األخيرة٢٠٥( رقم اإليكاوخالل انعقاد دورة مجلس اتُــــِخــــذ  ساسيةاستحداث هذه المبادئ األ قرارتجدر اإلشارة إلى أن و 
ًا نقطة مرجعية ومؤشر  شكلالتي ست "الدولي الجديدة الطويلة األمد لتحرير النقل الجوي اإليكاوخالل الدورة نفسها "رؤية  تـِمداعتُـــ

 .هذا الشأنالسياسة العامة في  إزاءالمتبعة نهوج في سياق الللدول ًا طموح
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 :علىرجى االطالع ــــلحصول على مزيد من المعلومات يُ ل

 ظم النقل الجويونُ  سياساتللتنمية االقتصادية بشأن  اإليكاوأعمال 

mailto:communications@icao.int
mailto:communications@icao.int
http://www.icao.int/sustainability/Pages/economic-policy.aspx

