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المستدام من لنقل الجوي تمكين اتحقيق التوازن الصحيح بين  من الجوهريع إطار تنظيمي للطيران، ضوعند و  ٢-١

وضع مبادئ لحماية المستهلكين أو  ولذا فإنمن جهة أخرى.  تطلعاتهممن جهة، وتلبية احتياجات الركاب مع مراعاة ، النمو
 لصون حقوق الركاب يستوجب اتباع نهج دقيق للحفاظ على التوازن في العالقة بين الناقلين الجويين والمطارات والركاب.

على سبيل منها و  –مجموعة واسعة من حقوق الركاب في أوروبا خالل السنوات العشر الماضية  استحداثوأما  ٣-١
األسعار المدفوعة، وتقديم المساعدة ب، وتوفير الشفافية فيما يتعلق للمعوقين لسفر بالطائراتات اإمكانيإتاحة المزيد من المثال 

مدة قبل الموعد بات أو التي يتعرضون فيها إلى إلغاء رحالتهم في الحاالت التي يمنع فيها الركاب من الصعود إلى الطائر 
ن العالقة بين الركاب وصناعة النقل الجوي. وقد أظهرت التجربة في أوروبا أن حسّ فقد  –قصيرة أو إلى تأخيرها لمدة طويلة 
 زيادةزدياد ثقة المستهلكين و وا الطرفين يمكن أن تؤدي إلى تحسن في تقديم الخدمات بينتعزيز العالقة على أساس المساواة 

 هذه الصناعة.كفاءة تحسينات على ال بعض الخيارات أمامهم. وهذا ما أدى أيضًا في أوروبا إلى إدخال

  المستجدات التنظيمية  -٢
إما من خالل اعتماد قوانين محددة  ،ت اليوم معظم الدول ومجموعات الدول قوانين جديدة لحماية الركابقد سنّ ل  ١-٢

ت وزارة النقل (على سبيل المثال في االتحاد األوروبي والهند)، واعتماد قواعد إدارية حكومية (كما في الواليات المتحدة حيث سنّ 
نوا من أن تتوفر في الناقلين الجويين ليتمك يجبالتي  الحد األدنى من الشروطقواعد بشأن حقوق الركاب)، وٕاما في إطار 

 الحصول على ترخيص للعمل (كما في كندا، على سبيل المثال).

متوافقة هذه القوانين  من أن ، ما أمكن،التأكدإذا تم ومن الواضح أن هناك فوائد تعود بالنفع على جميع الركاب   ٢-٢
 إلى حدهانية بين البلدان، اختالف النظم القانو الناجمة مثًال عن  التباين،مجاالت  ضمان تقليصو ، ةدوليمع التشريعات ال

 .إلغاؤها حيثما يتعذر األدنى

  المبادئ الرئيسية لحماية المستهلكين  -٣
وذلك لتكوين أساس تقوم عليه سياسة حماية  ،يجري تقديم المبادئ األساسية التالية لينظر فيها المؤتمر  ١-٣

 ةالقائمتحقيق االنسجام بين اللوائح من أجل  ،الجوي المستهلكين في منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) في مجال النقل
  على حماية الركاب من خالل اعتماد القواعد المناسبة التالية: تي ليس لديها تشريعات بهذا الشأنال وتشجيع الدول

تمييز، خالل المنع الناقلين الجويين من  ذلك النقل الجوي: ينبغي أن يشملب االنتفاععدم التمييز في   أ)
فينبغي أن توفر لهم  ذوو اإلعاقةأما  . تهإعاقجنسية الراكب أو مكان إقامته أو  استنادًا إلىإصدار التذاكر، 

هؤالء  ينبغي أال يمنعو  المساعدة دون أي رسوم إضافية.  الحصول علىإمكانية الوصول إلى الطائرة و 
 ،ق بالسالمةلإال ألسباب تتعحرك الخاص بهم الكرسي المت ومعهماألشخاص من السفر على متن الطائرة 

  ون. الناقلون الجويّ  ذلك أن يبررينبغي و 
في الوقت المناسب، سهلة المنال الشفافية: ينبغي أن تشمل حق الركاب في حصولهم على معلومات دقيقة   ب)

  :ما يلي وعلى وجه الخصوص
ينبغي أن يتمكن ، إذ همتالحصول على معلومات بشأن ما هو مدرج ضمن سعر تذكر  أن يتاح لهم  -١

 ،)المطبقةالمعلومات ذات الصلة (على سبيل المثال السعر والرسوم  االطالع على جميعالركاب من 
قبل شراء تذكرة السفر. وسوف تمكنهم هذه المعلومات من  قائم على معرفة األسبابوذلك التخاذ قرار 

يتيح و  للمنافسة العادلة. مجاالً لشركات الطيران  كما أنها توفر، سعار التذاكرمنصفة ألإجراء مقارنة 
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بالتفصيل الشروط والقيود المفروضة على كل  يبينونالتأكد من أن الناقلين الجويين  أيضاً  هذا النهج
الضرائب والرسوم والنفقات، فضًال عن الرسوم  يتضمن كلعة يالمب التذاكرمن ث، وأن ثمن تذكرة

عن أسعار  أن يعلنواأن يمنع الناقلين الجويين من  ذلك من شأنو  . ئبمثل نقل الحقا –"االختيارية" 
 ؛فقط الركاب أثناء عملية الدفع المفروضة علىالرسوم  وأن يضيفواالضرائب"  بدون"

  ؛رحلتهم الجويةتسيير يتولى الناقل الجوي الذي س من هو قبل المغادرةأن يعرف الركاب   -٢
ما على المعلومات المناسبة قبل شراء تذكرة السفر وفي المراحل المناسبة من السفر، وال سيّ أن يحصلوا   -٣

  عندما يحدث خلل ما؛
كامل المبلغ في حالة عدم القيام بالرحلة كما كان مخططًا لها نتيجة  يستردواعن السفر و  أن يعدلوا  -٤

  تصرفات الناقل الجوي.
لركاب في إلى االتعويضات التي تقدم  ذلك يشملو  فورية ومتناسبة:مساعدات و الحصول على تعويضات     )ج

قبل إال  لجويةلرحالت اعالن عن إلغاء ااإلعدم من الصعود إلى الطائرة، و  منعهمظل ظروف خاصة، مثل 
ذلك  يشملو . ال يؤخذ بهذا الظرف إال إذا تحققت بعض الشروطوحدوث تأخير طويل، و ، الموعد بمدة قصيرة

ذلك في و تبديل الخطوط، في نقاط أو  ةمغادر ال عند ةمساعدالالحق في أن يحصل الركاب على  أيضاً 
  على سبيل المثال:األشكال التالية 

المرطبات وٕاجراء مكالمات وشرب  الطعامتناول وجبات وجه خاص يشمل ذلك بالحق في الرعاية، و  )١
  وتأمين وسائل النقل من المطار إلى مكان اإلقامة؛ هاتفية واإلقامة في الفندق

  حق في تحويل المسار أو التعويض المادي وٕاعادة إجراء الحجز.ال )٢

  التوصيات  - ٤
  المؤتمر مدعو إلى ما يلي:  ١-٤

الناجمة عن تنسيق المبادئ األساسية المطبقة لحماية المستهلكين على المستوى  االعتراف بالفوائد المحتملة  )أ 
  الدولي؛

مقترحات الواردة في هذه النظر في المبادئ األساسية لحماية المستهلكين والموافقة عليها، على أساس ال  )ب 
 الورقة؛

تشريعات وطنية بشأن تشجيع الدول األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) على اعتماد   )ج 
 النقل الجوي. قابلة للتطبيق أيضًا على أو كانت بالنقل الجويكانت خاصة سواء  حماية المستهلكين،

 —انتهـى  —


