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  الركاب حقوق لتنظيم ا�ساسية المبادئ
  

يدت الجمعية العمومية التاسعة والستون ل�تحاد أ –كيب تاون، جنوب أفريقيا   –2013يونيو  3
 مجموعة من المبادئ جماعياً التي تقام في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، والدولي للنقل الجوي 

  .المستھلك حماية تنظيم اعتماد عند ا)عتبار ى الحكومات أخذھا فييجب علالتي  ا#ساسية
  

 التشريعاتالجمعية العمومية ل�تحاد الدولي للنقل الجوي ظاھرة انتشار مجموعة من  قراروتناول 
 الركابوتنظيم حركة  حقوقوالتي تطبق حتى خارج أراضي الدول الواضعة لھا حول  سقةالمن غير

دولة متطلبات لحقوق الركاب تؤثر على  50وتملك نحو . الركاب بين ا)رتباكوالتي تعد سبب 
  تطبيق تشريعات وحقول مماثلة.  في تنظر ھامن والعديد الجوي النقلقطاع 

  
" ان ور، المدير العام والرئيس التنفيذي ل�تحاد الدولي للنقل الجوي:وفي ھذا السياق، قال توني تايل

 .المحدد الوقت في وجھاتھم إلى ركابھابإيصال  الرغبةشركات الطيران تتفق مع الحكومات في 
ً ممكنليس  ذلك ا#حيان بعض في ولكن  الضمانات بعضلذا ينبغي على الحكومات ان تضع . ا

والتشريعات  لوائحال ولكن. الحا)ت ھذه مثل في الركابيتوقعه  أن يجب ما ة التي توضحبسيطال
  " .الدوليين للمسافرين التام ا)رتباك سببت أن يمكنا)قليمية الغير منظمة 

  
أن يفھموا بان  المشرعينتوليدھا. ونحن نريد من ب تقوم التي المشاكل عن الطرف تغض الحكومات"

 أعمالنامكن العم�ء من خوض افضل تجربة ممكنة )ن يت أن نريد ونحنالمسافرين ھم عم�ئنا. 
ستعمل و. جديدةول حل توفيرعلى  الصناعةتعمل  لذلكعم�ء )ستخدام خدماتنا. والعودة  على تعتمد
. المختلفة أنظمتھا مواءمةفي  الحكومات مساعدةعلى  المستھلكحقول  حمايةل ا#ساسية المبادئھذه 

حول  انطباعھم تقويم إعادةفي  المشرعين لمساعدة صناعةال مستوى على حملة محور وستكون
  أن تكون أفضل."  يمكنالتي  الجوي، السفر تجربة

  
  
  
  

 



 
  :يليكما  المستھلك حماية لوائح وضع إلى الحكومات دعوت ا#ساسية المبادئ فإن وباختصار،

 

 أراضيھا رجخا آثار عليھا تترتبو)  الدولية ا)تفاقيات مع تواءموغير غامضة وت واضحة •
 ا#خرى النقل لوسائط القائمة ا#نظمة مع للمقارنة وقابلة

أعلى من  عم�ء خدمة مستوىتقدم  خ�ل من أنفسھم تمييز على القدرةلشركات النقل تسمح  •
 المستوى المحدد 

 ضمان وصول المسافرين إلى:  •
o قبل( والرسوم الضرائبوأسعار التذاكر بما في ذلك  بحقوقھم متعلقة معلومات 

 الخدمة انقطاعظروف  في العادية تحديثاتالورحلة لل الفعلي المشغل ،)تذكرة شراء
o الخاصة ا)حتياجات لذوي الم�ئمة المساعدة 
o ح بوضو إب�غھا يتم التي الشكاوى مع التعامل إجراءات كفاءة  

 

 التعويض تحديد عند ستثنائيةا) ظروفال وأثر التناسب مبدأ تعكس  •

 مسؤولية من الجوية الخطوط وتبرئة ،ت الرئيسية للصناعة مثل الس�مةتعرض لLولويات ) •
 بالس�مة المتعلقة واNلغاءات التأخير

 وأ الحجز إعادة إلى الركاب تخول ،عدم الصعود إلى الطائرة وإلغاء الرحلة حالة في  •
  الطيران شركات سيطرة ضمن الظروفتقع  حيث التعويض ومبالغھم أ استرداد

الحصول على الرعاية الحجز أو استرداد المبالغ أو  Nعادة الركاب تخول تأخير،ال حالة في •
والمساعدة ال�زمة، وا)عتراف بذلك عندما يعد التأخير خارج عن نطاق سيطرة شركات 

 وفقاً لLسواق.  للركاب المتاحة والمساعدة الرعاية ديتحدالطيران. فيجب 

  خدمة المعنيين. ضمان توزيع ا#عباء على مختلف مقدمي ال •
  

 
ھو اولھا . المشرعة"ما نحتاج إليه ھو مجموعة من ا)لتزامات من قبل الجھات وأضاف تايلور: 

 المشاكل، حليلتزم ب أن مشرع كل على ويجب. مقصودة غير أو مقصودةعدم احداث ضرر 
. العالمي تنسيقال وضمان الفوائدمقارنة مع  تكاليفالوقياس  الخبراء، مشورة من الكاملة وا)ستفادة
  " ولىا# خطوةتعد ال ا#ساسية المبادئ

 
 
 

 - إياتا -
 

  
  

  للمزيد من المعلومات، يرجى ا)تصال بـ 
  مصطفى الشيخلي 

  المكتب الصحفي للجمعية العمومية ل�تحاد الدولي للنقل الجوي 
  27214105253+ھاتف: 

  corpcomms@iata.orgمحمول: 
  
  



  م�حظة للمحررين: 
  

 %  من حركة النقل الجوي 84شركة طيران تغطي نحو  240يمثل ا)تحاد الدولي للنقل الجوي نحو  •

يمكن متابعتنا على موقع التواصل ا)جتماعي تويتر للحصول على أخر ا)خبار التي تھم اNع�م  •
http://twitter.com/iata2press  


