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سوق متنامية باستمرار. وهكذا، تم نقل أنه غير مدعوم من دولة شيلي و النقل الجوي أن على سياسة ه الهذدلت و  ١-١-١

في  ١٧.٣ا يمثل نموا بنسبة دولية، وهو مالوطنية و العمليات العن طريق  ٢٠١٢في شيلي في عام راكبا  ١٥ ٢٣٣ ٩٨٠
 .٢٠١١ بعامالمائة مقارنة 

المسائل بشكل أساسي  ويتناولوقانون حماية المستهلك الطيران قانون مستمد من والتنظيم الوطني لحقوق الركاب  ٢-١
األمتعة و بسبب الحجز الزائد؛ ومنع ركوب الطائرة تأخير وٕالغاء الرحالت؛ الو المعلومات؛ الحصول على  الحق فيالمتعلقة ب

 .المفقودة ومسؤولية وكاالت السفر وشركات النقل الجوي
جميع المشتريات من على بوجع عام عامة وتطبق  ذات طبيعةحقوق المستهلك التزامات قانون حماية ويتضمن  ١-٢-١

 الوقت فيالنقل يتم توفير أن في ، كقاعدة عامة، الحق شمليفإنه لطيران، ابقدر ما يتعلق األمر بقانون و . السلع أو الخدمات
لناقل الجوي على وقف أو تأخير أو إلغاء رحلة قدرة ا، مع ألي شروط أخرى منصوص عليهاووفقا  ماالمنصوص عليهوالتاريخ 

 لناقلا من جانبلتزامات باالوفاء العدم  وفي حالةأو تعديل الشروط المتعلقة بها، ألسباب تتعلق باألمن أو "القوة القاهرة". ما 
  .الصلة ذاتالتعويض عن األضرار  ذلك سيؤدي إلى فإن، الجوي

حيز النفاذ في  تدخل التي )١٩٩٩( مونتلایرمطبق في اتفاقية وفيما يتعلق بالرحالت الجوية الدولية، يرد التشريع ال ٢-٢-١
 .٢٠٠٩شيلي اعتبارا من عام 

 وتشجيع ثقافة المطالبات. ينوفير المعلومات عن حقوق الركاب الجويأهمية مركزية لتشيلي أولت د وق ٣-١
في مجال جالء بذلك ظهر االستهالكية وي الخاصة باألنشطة في كل العالقات ةالمعلومات غير المتماثلة موجودو  ١-٣-١

في هذا القطاع نظمة األ تهدفولذلك، ينبغي أن  . على حد سواء وفنيةتنظيمية  يي هت، والةعقدطبيعته المالنقل الجوي بسبب 
  .إنفاذها يمكنهم وكيف محقوقه كبر قدر من المعلومات بشأنبألركاب زويد اإلى ت
 مؤشراتوتنشر دوريا  جويينركاب اللالكتيبات التي تقدم المعلومات ل وترويجبنشر شيلي في طيران الوتقوم هيئة  ٢-٣-١

 للركاب.المقدمة المعلومات  تحسينجودة الخدمة (التأخير واإللغاء والمطالبات)، وذلك بهدف 
اللجوء  شركة الطيران قبل لدىلوساطة ضطلع بات هيئة خاصةالنقل الجوي  المطالبات لمستخدمي اتإجراء وتشمل ٤-١
 التي تحمي حقوق المستهلك، وكذلك إجراءات قانونية أمام محاكم العدل.اإلدارية  هيئةال إلى
في المائة  ٠.٠٢ نسبة ما يعادلم، اتمطالب ٣ ١٠٣دمت وقُ  ٢٠١١مليون مسافر في عام  ١٣تم نقل نحو وقد  ١-٤-١

في  ٠.٠٢ نسبةأيضا  مما يعادل، اتمطالب ٤ ٥١٠دمت مليون مسافر وقُ  ١٥نقل أكثر من تم  ٢٠١٢في عام ، و من الركاب
معظم المطالبات بسبب إلغاء قدم تُ في حركة الركاب. و المسجلة منخفضا على الرغم من الزيادة المطالبات مؤشر ويظل المائة. 

  ).ةمطالب ٧٦٧األمتعة (ب) والمشاكل المتعلقة ةمطالب ١ ٠٣٠( هاالرحلة وتأخير 

 اليكاولالمقدم قتراح االو قواعد التنظيمية الجزئة ت -٢

بدوره  يؤدي ذلكمعلومات غير متماثلة، و توفير لى إتجزئة التنظيمية، على الصعيدين الوطني والدولي، تؤدي ال ١-٢
 .المعمول بها نظمةأنواع األمختلف وفقا ل الحقوقلركاب، نظرا لصعوبة معرفة اإلى عدم حماية 

ذلك أن  من شأنو حقوق الركاب. نظمة المتعلقة بوتوحيد األلهذه التجزئة التنظيمية يكمن في تدويل المقترح الحل و  ١-١-٢
  من اليقين القانوني للركاب والمشغلين.يهيئ قدرا أكبر و  المعلومات غير المتماثلة يحد من
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 وأ يةالتوجيهدلة األخالل ين من ظمة في مجال حقوق الركاب الجويتوحيد األنضطلع بإجراء وينبغي لاليكاو أن ت ٢-٢
المنظمة التي تقوم في هذا المجال باعتبارها اليكاو دور أساسي لو السلوك أو مشروع اتفاق متعدد األطراف. قواعد مدونات 

مزيد من الفي  تتسببيمكن أن  خارج نطاق االيكاو أنظمةبإنشاء مبادرات  وٕان أي . تنظيم وتوجيه العمليات الجوية ككلب
الركاب أيضا  تشمل، ولكن ينبغي أن المسافرين كسائحين فقط على الركابالحماية قتصر ت الفي الواقع، ينبغي أو . جزئةالت

الذين ينتمون الى أصول عرقية مختلفة والركاب الذين يعانون من إعاقة حركية والركاب  والركاب من أجل أعمالهم نيالمسافر 
 .وما إلى ذلكالدراسة، غراض يسافرون أل الذين

حماية توفير البين  السليمالتوازن حقق وياإلفراط في التنظيم جانب االيكاو المقترح من  التنظيمفادى يت يجب أنو  ٣-٢
لشركات ستزيد بالنسبة التكاليف فإن  للغايةكّلفا مٕاذا كان التنظيم و والقدرة التنافسية لشركات الطيران.  الجويينكافية للركاب ال

الركاب بعض  انتفاعإمكانية حد من يقد مما ، األسعارفي الحق يتم تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، مع ارتفاع وسالطيران. 
 .النقل الجوي من خدمات

شركات ن إإذ  شركات الطيران الصغيرة، على بشكل رئيسي يةتكاليف التشغيلالزيادة في التؤثر ومن ناحية أخرى،  ٤-٢
أقل من  مشاكلو ساطيل األأحدث ا مفرطة، على سبيل المثال: لديهالمتطلبات الالطيران الكبيرة أكثر قدرة على التعامل مع 

حتى في  تقديم الخدماتب ايسمح لهمما  ؛ستراتيجيةلديها تحالفات الركاب و/أو تحويل اطائرات لو ؛ بديلة أطقمو ؛ الصيانةحيث 
 .ةفكلّ الحاالت الصعبة أو الم

أيدي في  القوةركز مإلى ت يؤدي، مما قد يتسبب في وقف عمليات شركات الطيران الصغيرةواإلفراط في التنظيم  ١-٤-٢
النقل حد من خدمات اإلفراط في التنظيم، مما ي ا بسببالتكاليف المفروضة عليهتتحمل الشركات الكبرى الوحيدة التي يمكن أن 

  الجوي.
حماية أن توحد و دولي التنظيم النحو متعدد األطراف لى الصعيد الع تعملأن  على ما تقدم، ينبغي لاليكاوبناء و  ٥-٢

في ى القدرة التنافسية عل ايشكل خطر األمر الذي قد حقوق الركاب، مع التركيز على المعلومات بدال من اإلفراط في التنظيم، 
 .الجوي سوق النقل

 ةالتوصي -٣

 ضع دليالأن تاليكاو ه ينبغي لأنبُيدعى المؤتمر إلى النظر في اقتراح شيلي  التي سبق وصفها، مناقشةوفقا لل ١-٣
وينبغي لهذه حماية حقوق الركاب. المتعلقة بيوحد األنظمة  ممااتفاق متعدد األطراف، ا أو مدونة قواعد سلوك أو مشروع توجيهي

 .والقدرة التنافسية لشركات الطيران ينركاب الجويبين حماية ال السليمتوازن الاإلفراط في التنظيم وتحقيق فادي تالتدابير 

 -انتهى  -


