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) 2015ابريل  29-27(الدوحة، قطر،   

 
     

 النقل الجوي   : لتاسعالبند ا
  النقل الجويحماية مستھلكي خدمات 

 
  )مقدمة من دولة قطر(

 

 الموجز

ذا  تھلك، و ك ة المس ة بحماي ة المتعلق تستعرض ھذه الورقة الحاجة الملحة لوضع  األنظم
ؤوليات  د المس ك تحدي ي ذل ا ف وانين بم ذه الق ي وضع ھ ات ف ه الحكوم ذي تلعب دور ال ال

  لتطبيق ھذه القوانين. 
ة  اه التأسيس لبيئ ذة  تج راءات المتخ ة قطر و الإلج ة دول ة حكوم ة رؤي ذه الورق دم ھ وتق
ا  اقتصادية صحية و األھمية الكبيرة التي توليھا دولة قطر لحقوق المستھلك و حمايته، كم
وانين  داد مشاريع الق ار خالل إع ين االعتب ين أخذھا بع ي يتع واحي الت تم توضيح أھم الن

ث منظم ة و ح ة المحلي يم النقدي ك الق ي ذل ا ف د بم ام موح اد نظ ى اعتم او عل ة االيك
ارب  ي تض وي و تالف ل الج ال النق ھيل أعم اه تس وة تج ات كخط يات و الغرام للتعوض

 القوانين.  
 

 

 
 مقدمة .1
 

مما ال شك فيه أن موضوع حماية المستھلك أصبح ضرورة ملحة تَوجب فيه على الحكومات  .1.1
منظمة لھا، خاصة في ظل القوانين األوروبية واألمريكية الملزمة ضمان إنشاء تشريعات وقوانين 

للناقلين الجويين، وقد قامت العديد من دول العالم بسن تشريعات وقوانين خاصة بھا لحماية المستھلك 
لخدمات النقل الجوي، وبالتالي تعددت التشريعات وزادت األعباء على المشغلين الجويين مما كان له 

اُ على اقتصاديات النقل الجوي والتي يجب أن تعمل الحكومات على التوازن بينھا وبين حماية تأثيراُ سلبي
 حقوق المستھلك.

 
 المناقشة .2

  
إشارة الى قرار الجمعية العامة الثامنة والثالثون لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" الخاص  .2.1

 من مجموعة القريب األجل في يعدّ  أن المجلس إلى تطلببحماية المستھلك والذي ينص على ما يلي " 
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 الستخدامھا المستھلك، حماية بشأن اإللزامية وغير المقيَّدة غير المستوى الرفيعة األساسية المبادئ
ً  تحقق سياسية، كإرشادات  المنافسة الطيران على قطاع وقدرة المستھلكين حماية بين مالئماً  توازنا
 للدول؛ المختلفة واالقتصادية والسياسية االجتماعية للخصائص نظًرا للمرونة، الدول احتياجات وتراعي
 بعض توحيد اتفاقية مع والسيما السارية، المواثيق مع متسقة األساسية المبادئ ھذه أن تكون وينبغي
 ." (مرفق نسخة).١٩٩٩ مايو ٢٨ في مونتريال في المعتمدة؛ الدولي، الجوي النقل قواعد

  
ومنھا توصية لجنة تشريعات النقل الجوي التابعة لمنظمة الطيران المدني  لهالقرارات التنفيذية وكذلك 

م (مرفق نسخة من 2014مايو  30-26الدولي في إجتماعھا الثاني عشر في مونتريال بتاريخ 
ريعات أو التوصيات) والتي أوضحت القواعد األساسية التي يجب مراعاتھا من الدول عند إنشاءھا لتش

 .مستھلكقوانين لحماية ال
  

م، والتي 2013لسنة  69الى قرارات الجمعية العامة لإلتحاد الدولي للنقل الجوي " أياتا" رقم  .2.2
ً الى تبني الحكومات لنظم لحماية  يشير إليھا قرار منظمة الطيران المدني الدولي والتي تدعو أيضا

عام لھذه النظم حتى يكون المستھلك، ووضع اإلتحاد الدولي للنقل الجوي القواعد األساسية واإلطار ال
ھناك توحيد في النظم والتشريعات بين الدول ويتم مراعاة التوازن بين حقوق المستھلك واألعباء التي 

 تترتب على شركات الطيران (مرفق نسخة).
  

لذا قامت الھيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بإعداد مشروع الئحة لحماية المستھلك/  .2.3
اً بالالئحة اإلسترشادية التي أعدتھا الھيئة العربية للطيران المدني وباللوائح والقوانين المسافرين إسترشاد

المطبقة في دول المنطقة وكذلك النظم األوروبية واألمريكيةحيث تعد األسواق األكبر تعامالً مع السوق 
  القطري.

ً مناقشة مشروع الالئحة/القانونيتم و داخلياً واإلسترشاد بتوصيات المنظمات واإلتحادات  حاليا
وتشارك الھيئة في أعمال فريق عمل حماية المستھلك التابع للھيئة العربية للطيران المدني الدولية،

لإلطالع على مالحظات وتجارب أعضاء الفريق واإلستفادة منھا لتعديل وتنقيح مشروح الالئحة/ القانون 
 المحلي.

 
رؤية الحكومة القطرية بتوفير مناخ وبيئة عمل جيدة لنشاط إقتصادي ھام كالنقل وقد تم مراعاة  .2.4

الجوي الذي يُعتبر أحد محفزات اإلستثمار ووسيلة ھامة وحيوية لتنشيط الحركة التجارية ومختلف 
النشاطات، كما تم الوضع في اإلعتبار حماية جميع المستھلكين المستخدمين لخدمات النقل الجوي بما 

المسافرين وكذلك الشاحنين الجويين كرؤية خاصة لدولة قطر، وفي ذات الوقت يتم مراعاة التوازن  فيھم
بين األعباء المترتبة على المشغلين الجويين وحقوق مستھلكين خدمات النقل الجوي لضمان كفاءة 

  إقتصاديات تشغيل قطاع النقل الجوي وتنميته.
لإلسترشاد بالتطبيقات العملية وتجنب أي لخطوط القطرية" وكذلك سيتم مناقشته مع الناقل الوطني "ا

تمھيداُ لرفعه للجھات المعنية إلصدار القانون صياغة يترتب عليھا أعباء زائدة على المشغلين الجويين، 
 .أو الالئحة

  
قسم يتولى متابعة تنفيذ القانون/الالئحة ويكون موظفيه من ذوي الخبرة  كما تم عمل مشروع إلنشاء

راية الفنية للفصل في أى شكوى لمستھلكين خدمات النقل الجوي وكذا مرجعية فنية، إضافة الى والد
مھامھم باإلشراف على إعالم المستھلكين بحقوقوھم ومراقبة موردي الخدمة لتنفيذ ما يرد في القانون أو 

  .الالئحة الخاصة بحماية المستھلك/المسافرين
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 : المقترح .3
  
والنظم وتحديد المخالفات وقيم التعويضات بھدف عدم تضارب القوانين  إقتراح توحيد القواعد .3.1

  : بين الدول وتتركز أھم المحاور في
  

  الحجز و البيع  -
  

  رفض اإلركاب بسبب الحجز الفائض -
 

 تأخير و إلغاء الرحالت -
 

 ذوي اإلحتياجات الخاصة -
 

  تأخير وفقد وتلف األمتعة -
 

 الشحن الجوي -
 

 االجتماعاإلجراء المطلوب من  .4
 
توحيد أحكام نظام لحماية حقوق مستھلكي خدمات النقل الجوي، وتقوم  االجتماع مدعو الى تبني .4.1

بتحديد قيم موحدة للتعويضات والغرامات تيسيراً على المسافرين ولتوحيد أسس حماية حقوق المستھلكين 
  وتجنب تضارب القوانين بين الدول.

 
 

  -نتھىأ-


