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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  السیاسة العامة —تنمیة النقل الجوي االقتصادیة    :من جول األعمال  ٤٠البند رقم 

  من أجل إرشادات لوضع معاییر لحمایة الركاب اقتراح
  )الجمهوریة الدومینیكیةمن (ورقة مقدمة 

    الموجز التنفیذي  

معاییر أساسیة تقترح الجمهوریة الدومینیكیة في هذه الورقة أنه یتعّین على االیكاو أن تتصّدر على وجه السرعة مسألة سّن 
  لحقوق الركاب.

موجز كیفیة تناول حقوق المستهلكین فـي تشـریعاتنا الوطنیـة. وسـُیمثل قـانون حمایـة الركـاب وتصف هذه الورقة أیضًا بشكل 
  الجدید إضافة للقوانین القطاعیة، على أساس أنه یجب تناول حقوق الركاب بشكل أكبر في إطار اللوائح الخاصة.

مثــل المشــكلة بطریقتهــا الخاصــة، ممــا ال یُ  اق المعــاییر، تقــوم الكثیــر مــن الــدول بحــلتّســالونظـرًا لعــدم وجــود توجیهــات دولیــة 
طّبقهــا الــدول فیــا یتعلــق حــ̂ال فــي األجــل الطویــل. وُیمكــن أن یــؤّدى تنــّوع اللــوائح إلــى تبــاین فــي قواعــد حمایــة الركــاب التــي تُ 

  بالرحالت الجویة الدولیة.
  القیام بما یلي: من الجمعیة العمومیةى : ُیرجاإلجراء
وضع إرشادات من أجل مساعدة الدول في صیاغة لوائح داخلیة لحمایة لالیكاو ب ر في االقتراح الُمقّدمالنظ  )أ 

 الركاب؛
نوعیة  يمالیهات الخاصة بخدمة المستهلكین وٕاجالمعاییر والتوجمراعاة رجى یُ وعند وضع اإلرشادات المذكورة،   )ب 

  .(LACAC)التي أقّرتها لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني  الخدمات الجویة والمطارات

األهداف 
 :االستراتیجیة

  .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي –(ج)  ستراتیجياالهدف الورقة العمل هذه ب تّتصل

اآلثار 
  المالیة:

 باالیكـاو ةیجوز تنفیذ األنشطة الُمشار إلیها في هذه الورقة رهنًا بتوفر األموال في میزانیة البرنامج العادیـ
   .٢٠١٦-٢٠١٤للفترة 

 State letter SC 6/1-13/63 dated 26 July 2013, Outcome of the Sixth World Air Transport  المراجع:
Conference (ATConf/6). 

  
  

______________________________  
  النسخة االسبانیة. قّدمت الجمهوریة الدومینیكیة ١
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  المقدمة  -١

، قام األمین العام لمنظمة الطیران المدني الدولي ٢٦/٧/٢٠١٣المؤرخ   6/1SC-13/63وفي كتاب المنظمة  ١- ١
 ٢٢-١٧(االیكاو) بإبالغ الدول بشأن نتائج المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي الذي ُعقد في مونتریـال بكندا، في الفترة 

ال یتجّزأ من منظومة الطیران المدني وأعاد التأكید  . وبالتحدید فقد رّكز المؤتمر على أن النقل الجوي ُیشكل جزءاً ٢٠١٣مارس 
مي لولقد أفسح هذا األمر السبیل لتحدیث إطار المعاییر العا .على دور االیكاو القیادي في تنظیم النقل الجوي الدولي

 واإلجراءات الجدیدة التي تقوم بها االیكاو في أعمالها الُمقبلة في مجال النقل الجوي.

الرسالة، حّث األمین العام لالیكاو اإلدارات الحكومیة على النظر في التدابیر التي أوصى بها وفي نفس  ٢- ١
 المؤتمر من أجل توفیر المساعدة أثناء تنفیذها لجهودها.

ال یمنح لهیئات وعمومًا، فإن قانون الطیران المدني األساسي في دول كثیرة وفي الجمهوریة الدومینیكیة،  ٣- ١
والذي ُینشىء  ٣٥٨-٠٥حقوق الركاب. وفي بلدنا، فإن حقوق المستهلكین العامة یحُكمها القانون رقم  الطیران سلطة تنظیم

نظامًا لضمان التأكید والنوعیة للعالقات بین الموردین والمستهلكین للبضائع والخدمات، ما إذا كانت عمومیة أو من القطاع 
 صوص علیها في القوانین القطاعیة المتعددة.یة أو أجنبیة، إلى جانب أحكام مماثلة منالخاص أومحلّ 

وینص دستور الجمهوریة الدومینیكیة على حمایة المستهلك كحق أساسي وهو ُیمّثل أولویة علیا للدولة لتوعیة  ٤- ١
م الجمهور بشأنه. ومع ذلك، ففیما یتعلق بعقود النقل الجوي ورغم القواعد العامة القائمة لحمایة المستهلك، فثمة حاجة إلى نظا

یض شركات الطیران للركاب في حالة إلغاء حجز مؤّكد، أو المنع أساسي لتنظیم حمایة الركاب بالتحدید، سیما فیما یتعلق بتعو 
 من الصعود إلى الطائرة أو التأخیر. فینبغي وضع مثل هذه اللوائح في إطار القواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو.

زاید باعتماد قواعدها الخاصة لحمایة حقوق الركاب. ورغم أن ذلك قد ُیفید الركاب وكذلك، تقوم الدول بشكل مت ٥- ١
 في بعض الحاالت، إال أنه قد یوّسع نطاق الفرق في اللوائح فیما بین الدول.

 والذي أقرّ  ٣- ١٨ الجمعیة العمومیة قرار (LACAC)ولقد اعتمدت لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني  ٦- ١
، والذي یسعى إلى توحید حقوق والتوجیهات الخاصة بخدمة المستهلكین وٕاجمالي نوعیة الخدمات الجویة والمطاراتالمعاییر 

وواجبات المطارات ومستخدمي النقل الجوي، فضًال عن وضع توجیهات عامة لطرائق رصد مناسبة من أجل ضمان إجمالي 
  النوعیة.

 اإلجراء - ٢

 یلي : ُیرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما ١- ٢

 أن تطلب إلى االیكاو وضع إرشادات من أجل مساعدة الدول في صیاغة لوائح داخلیة لحمایة الركاب؛  )أ 

وعند وضع اإلرشادات المذكورة، ُیرجى مراعاة المعاییر والتوجیهات الخاصة بخدمة المستهلك وٕاجمالي نوعیة   )ب 
 .طیران المدنيالخدمات الجویة والمطارات التي أقّرتها لجنة أمریكا الالتینیة لل
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  الخالصة - ٣

وفي الختام، ُتشّدد الجمهوریة الدومینیكیة على أهمیة هذه المسألة وتؤّید موقف الدول األخرى الذي أعربت  ١- ٣
عنه بالمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، سیما أنه یتعین على االیكاو أن تقوم على وجه االستعجال بوضع معاییر للدول 

ولهذا الغرض، فنحن نطلب من االیكاو أن تتابع تنفیذ نتائج المؤتمر  .خلیة بشأن حمایة المستهلككأساس لصیاغة لوائح دا
ل المنظمة بوضع مجموعة من المبادئ األساسیة لحمایة المستهلك ذات العالمي السادس للنقل الجوي والتي توصي بأن ُتعجّ 

، إلى جانب مساعدة من فریق خبراء تنظیم النقل الجوي. ونحن نقترح أیضا مراعاة رضفولكنها ال تتسم بطابع ال مستوى رفیع
  .معاییر وتوجیهات خدمة المستهلك وٕاجمالي نوعیة الخدمات الجویة والمطاراتقرار لجنة أمریكا للنقل الجوي بشأن 

  —انتهـــى  —


