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المبادئ األساسية لتنظيم حقوق الركاب
 3يونيو  –2013كيب تاون ،جنوب أفريقيا – أيدت الجمعية العمومية التاسعة والستون لالتحاد
الدولي للنقل الجوي والتي تقام في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا ،جماعيا ً مجموعة من المبادئ
األساسية التي يجب على الحكومات أخذھا في االعتبار عند اعتماد تنظيم حماية المستھلك.
وتناول قرار الجمعية العمومية لالتحاد الدولي للنقل الجوي ظاھرة انتشار مجموعة من التشريعات
غير المنسقة والتي تطبق حتى خارج أراضي الدول الواضعة لھا حول حقوق وتنظيم حركة الركاب
والتي تعد سبب االرتباك بين الركاب .وتملك نحو  50دولة متطلبات لحقوق الركاب تؤثر على
قطاع النقل الجوي والعديد منھا تنظر في تطبيق تشريعات وحقول مماثلة.
وفي ھذا السياق ،قال توني تايلور ،المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي ":ان
شركات الطيران تتفق مع الحكومات في الرغبة بإيصال ركابھا إلى وجھاتھم في الوقت المحدد.
ولكن في بعض األحيان ذلك ليس ممكنا ً .لذا ينبغي على الحكومات ان تضع بعض الضمانات
البسيطة التي توضح ما يجب أن يتوقعه الركاب في مثل ھذه الحاالت .ولكن اللوائح والتشريعات
االقليمية الغير منظمة يمكن أن تسبب االرتباك التام للمسافرين الدوليين".
"الحكومات تغض الطرف عن المشاكل التي تقوم بتوليدھا .ونحن نريد من المشرعين أن يفھموا بان
المسافرين ھم عمالئنا .ونحن نريد أن يتمكن العمالء من خوض افضل تجربة ممكنة الن أعمالنا
تعتمد على عودة العمالء الستخدام خدماتنا .ولذلك تعمل الصناعة على توفير حلول جديدة .وستعمل
ھذه المبادئ األساسية لحماية حقول المستھلك على مساعدة الحكومات في مواءمة أنظمتھا المختلفة.
وستكون محور حملة على مستوى الصناعة لمساعدة المشرعين في إعادة تقويم انطباعھم حول
تجربة السفر الجوي ،التي يمكن أن تكون أفضل".

وباختصار ،فإن المبادئ األساسية تدعو الحكومات إلى وضع لوائح حماية المستھلك كما يلي:
• واضحة وغير غامضة وتتواءم مع االتفاقيات الدولية وال تترتب عليھا آثار خارج أراضيھا
وقابلة للمقارنة مع األنظمة القائمة لوسائط النقل األخرى
• تسمح لشركات النقل القدرة على تمييز أنفسھم من خالل تقدم مستوى خدمة عمالء أعلى من
المستوى المحدد
• ضمان وصول المسافرين إلى:
 oمعلومات متعلقة بحقوقھم وأسعار التذاكر بما في ذلك الضرائب والرسوم )قبل
شراء تذكرة( ،المشغل الفعلي للرحلة والتحديثات العادية في ظروف انقطاع الخدمة
 oالمساعدة المالئمة لذوي االحتياجات الخاصة
 oكفاءة إجراءات التعامل مع الشكاوى التي يتم إبالغھا بوضوح
•
•
•
•

•

تعكس مبدأ التناسب وأثر الظروف االستثنائية عند تحديد التعويض
ال تتعرض لألولويات الرئيسية للصناعة مثل السالمة ،وتبرئة الخطوط الجوية من مسؤولية
التأخير واإللغاءات المتعلقة بالسالمة
في حالة عدم الصعود إلى الطائرة وإلغاء الرحلة ،تخول الركاب إلى إعادة الحجز أو
استرداد مبالغھم أو التعويض حيث تقع الظروف ضمن سيطرة شركات الطيران
في حالة التأخير ،تخول الركاب إلعادة الحجز أو استرداد المبالغ أو الحصول على الرعاية
والمساعدة الالزمة ،واالعتراف بذلك عندما يعد التأخير خارج عن نطاق سيطرة شركات
الطيران .فيجب تحديد الرعاية والمساعدة المتاحة للركاب وفقا ً لألسواق.
ضمان توزيع األعباء على مختلف مقدمي الخدمة المعنيين.

وأضاف تايلور" :ما نحتاج إليه ھو مجموعة من االلتزامات من قبل الجھات المشرعة .اولھا ھو
عدم احداث ضرر مقصودة أو غير مقصودة .ويجب على كل مشرع أن يلتزم بحل المشاكل،
واالستفادة الكاملة من مشورة الخبراء ،وقياس التكاليف مقارنة مع الفوائد وضمان التنسيق العالمي.
المبادئ األساسية تعد الخطوة األولى "

 -إياتا -
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مالحظة للمحررين:
•

يمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي نحو  240شركة طيران تغطي نحو  %84من حركة النقل الجوي

•

يمكن متابعتنا على موقع التواصل االجتماعي تويتر للحصول على أخر االخبار التي تھم اإلعالم
http://twitter.com/iata2press

