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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات  من جدول األعمال: ١لبند ا
  الصناعة والتطورات التنظیمیة   :١-١

  القیمة الخاصة بالنقل الجوي:سلسلة 
  سمات الصناعة خالل العقد الماضي

 )األمانة العامةمن  ة(مقدم

  الموجز التنفیذي
وهي تركز التطورات التي حصلت في صناعة النقل الجوي خالل العقد الماضي. ورقة العمل هذه تصف 

في سلسلة القیمة الخاصة بالنقل الجوي. وُتعّرف سلسلة  جهة من الجهات المعنیةكل بشكل خاص على 
لتوفیر خدمات النقل الجوي  النقل الجوي على أنها النطاق الكامل لألنشطة المضطلع بهاب الخاصة قیمةال

للمستخدم، من مبادرة المستخدم وحتى االستخدام النهائي. كما تقدم ورقة العمل هذه التوزیع الجغرافي ألنشطة 
  نقل الجوي.خدمات ال
  ما یلي:إلى : المؤتمر مدعو اإلجراء

 استعراض المعلومات والتقییم الوارد في ورقة العمل هذه؛  ) أ
 ؛٣االستنتاجات الواردة في الفقرة  تأییدو   ) ب
  .٤واعتماد التوصیات الواردة في الفقرة   ج)

االنترنت السادس للنقل الجوي على موقع العالمي یمكن االطالع على مراجع المؤتمر   المراجع:
 .6www.icao.int/meetings/atconf التالي:

  مقدمةال - ١

تقدم ورقة العمل هذه لمحة عامة شاملة عن السمات والتطورات التي حصلت خالل العقد الماضي في  ١- ١
الجهات المعنیة قل الجوي وردود فعل النب الخاصة قیمةالبشكل خاص على سلسلة  . وهي تركزالدولي صناعة النقل الجوي

 .فیها حدة المنافسةوتزداد  دائماً  تتغیرالسوق التي  حیال

 الصناعة تطورات - ٢

بموازاة االتجاه نحو التحریر، خضع قطاع شركات الطیران لتحول هیكلي ضخم فیما یواصل  شركات الطیران. ١- ٢
ت الطیران وتخطیطها بشكل متزاید على التحالفات واالندماج ادینامیكیة. فمن جهة، ركزت استراتیجیة شركالسوق الالتكیف مع 

. وهناك حالیا التعاونیة الشبكات بفضلوفورات الحجم والنطاق واالستثمار العابر للحدود في األسهم للتمكن من االستفادة من 

http://www.icao.int/meetings/atconf
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وتنص هذه االتفاقات على تعاون محدود جویین أو أكثر في العالم. الناقلین اثنین من الیضم اتفاق تحالف  ٦٥٠أكثر من 
والحیز المحجوز والتعاون في التسویق والتسعیر  الرموزاستخدام الحجم، یعالج، على سبیل المثال، عناصر مثل التشارك في 

في الجدولة وتشاطر المكاتب ومنشآت المطارات والمشاریع ) والتنسیق FFPكثیري األسفار (الوبرامج الركاب  ومراقبة المخزون
. وعالوة على ذلك، تم إنشاء ثالثة تحالفات عالمیة وهي ستار العائدات باإلضافة إلى منح االمتیازات التجاریة اسموتقالمشتركة 

من  في المائة ٦٠ أكثر منب معاً ستأثر التي ت )SkyTeam) وسكاي تیم (Oneworldورلد (و ) ووان Star Allianceنس (اأالی
حركة المسافرین العالمیة. وأخیرا، تزاید عدد عملیات االندماج بین شركات الطیران خالل النصف األخیر من العقد الماضي 

 عملیات االندماجالملكیة األجنبیة ما زالت تقید عملیات االندماج الدولیة، فقد جرت معظم ولكن، بما أن القیود المفروضة على 
 ضمن البلد الواحد. أو االمتالك

لشركات الطیران الكبرى التقلیدیة تحت المجهر في  كاملةمتنموذج شبكة الخدمات ال وضعومن ناحیة أخرى،  ٢- ٢
) في بعض LCCلیف (قام بعض الناقلین منخفضي التكا. وفي السنوات األخیرة، تتغیر دائمًا وتزداد فیها حدة المنافسةبیئة 

لشركات الطیران  السفر الترفیهيوأعمال  كاملة لشركات الطیران الكبرى التقلیدیةمتنموذج شبكة الخدمات ال منافسةالمناطق ب
الطیران لشبكات الكبرى وشركات التابعة لطیران الجبرت شركات أُ وبمواجهة تزاید التكلفة والضغوط التنافسیة، العارضة. 

التي أحد النماذج یقوم . و هالعملیاتبغرض إعادة تصمیم مفاهیم األعمال ووضع نماذج بدیلة  هاالعارضة على تغییر أولویات
لتولي العملیات على المسارات  لها اختارتها شركات طیران الشبكات الكبرى على إنشاء منظمات منفصلة أو شركات تابعة

وتسعى . في السوق المحتمل من جانب الداخلین الجددالخطر القصیرة بغیة منافسة الناقلین منخفضي التكالیف وتفادي 
، السابقةاستراتیجیة "شركة الطیران ضمن شركة الطیران" منخفضة التكلفة هذه، على الرغم من النجاح المحدود للمحاوالت 

 تجاریة وجودتها.ال عالمةاللناقلین منخفضي التكالیف مع سمعة لالعناصر الرئیسیة  جمعل

لحكومات من أبرز التحوالت في النقل الجوي. ویشار إلى أن مملوكة لكانت خصخصة شركات الطیران القد و  ٣- ٢
 مملوكةشركة طیران  ٢٠٠خصخصة ما یفوق في دولة قد أعلنت عن خطط خصخصة أو أعربت عن نیتها  ١٣٥أكثر من 

بلغت جمیع شركات الطیران المستهدفة هذه تقریبا أهداف وخالل هذه الفترة،  خالل العقود الثالثة الماضیة. لحكوماتل
، بما من شركات الطیران في العالم ذات أسهم حكومیة في المائة ٢٩، كان حوالى ٢٠١٠الخصخصة إلى حد ما. وفي عام 

مملوكة بشكل غیر مباشر عبر وكاالت أو في ذلك أسهم تملكها مباشرة هیئات حكومیة وطنیة أو محلیة أو بلدیة وأسهم 
شركات مملوكة للحكومة. إال أن انتشار األسهم الحكومیة في شركات الطیران كان یتباین إلى حد بعید بحسب األقالیم، من 

في الشرق األوسط. من شركات الطیران  في المائة ٥٦لطیران في أمریكا الشمالیة إلى حوالى من شركات ا في المائة ٦حوالى 
في ، وأخیرا، أنشأت بعض الدول شركات طیران وطنیة جدیدة حلت محل الشركات القائمة المملوكة للحكومة والمثقلة بالدیون

 بالشراكة مع مستثمرین أجانب.كثیر من األحیان 

 في دارةواإل الملكیة هیكل تمس التي التغیرات ظلت لقد ).ANSPرات ومقدمو خدمات المالحة الجویة (المطا ٤- ٢
في  أخرى راتتغی الثمانینات فترة وشهدت ..الماضي القرن من السبعینات أواخر حتى التطور بطیئة المطارات توفیر مجال
اكتسبت  أن لىإ البطء، شابها االتجاه هذا في الحركة أن بید وخصخصتها، المطارات توفیر في الخاص القطاع مشاركة صالح
 حركة عادت األخیرة، اآلونة وفي .الماضي العقد نهایة قرب التباطؤ لىإ لتعود الحالي، القرن وأوائل التسعینات في زخما

 خدمات حالة وفي .العالمي الصعید على قویة دفعة جدید من لتشهد المطارات في والخصخصة القطاع الخاص مشاركة
 خدمات تقوم بتوفیر ذاتیا مستقلة هیئات إنشاء خالل من أساسي بشكل واإلدارة الملكیة في التغیرات حدثت الجویة، المالحة
تحتفظ  لتاز  فما األخرى الدول معظم أما .العالم أرجاء شتى في الهیئات هذه من هیئة ٦٠ نحو حالیاً  وتوجد. الجویة المالحة
 .مباشرة بصورة توفیرها وتتولى الجویة المالحة خدمات بملكیة

ال یؤدي بالضرورة إلى جعل المطار أو مقدم خدمات المالحة الجویة غیر  أن إنشاء هیئة مستقلة ذاتیا رغمو  ٥- ٢
له ، إال أن الخبرة المكتسبة في مختلف أنحاء العالم من هذه التطورات تدل على أن إنشاء الهیئات المستقلة كان المربح مربحا

بإدرار العائدات واالستثمارات وتطور األعمال والوصول إلى أسواق رأس جملة أمور أخرى، ضمن ، قأثر إیجابي فیما یتعل
 معلومات إضافیة بهذا الصدد. ATConf/6-WP/6تتضمن ورقة العمل و المال الخاص. 

الناقلین الجویین طائرة بدال من شرائها من  دأح أن یستأجرممارسة تأجیر الطائرات، أي  عرفت المؤجرون. ٦- ٢
ویلعب استخدام الطائرات المستأجرة دورا  نموا مستقرا خالل العقد الماضي. ،ناقل جوي آخر أو من هیئة لیست شركة طیران
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 یةاالقتصاد الجوانب ما یعكس على وجه الخصوصممهما بالنسبة إلى شركات الطیران في توفیر الخدمات الجویة الدولیة، 
التأجیر بالمقارنة مع الشراء (كخفض عبء التكلفة األولیة أو مستوى الدین، وكسب فوائد ضریبیة، وتلبیة ا یتیحه يتوالمرونة ال

 هل تأجیر الطائرات دخول ناقلین جدد إلى السوق.محررة، یسّ التنظیمیة البیئة ال ظل على سعة إضافیة). وفي الطلبات الموسمیة

. وقد أشار أحد التقاریر الصادرة عن التأجیر التشغیليعملیات وتعتمد شركات الطیران بشكل متزاید على  ٧- ٢
، وقد ١٩٨٠في عام  من أساطیل الشركات العالمیة كانت تتكون من طائرات مستأجرة في المائة ١الصناعة إلى أن حوالى 
في  ائلاألو  ةاألربعمالكي الطائرات كان اثنان من وعالوة على ذلك، . ٢٠١١في عام  في المائة ٣٨ارتفعت هذه النسبة لتبلغ 

طائرة،  ١٧٣٢ حیث كان لدیها )،GECASل أفییشن سرفیسز (ا: جنرال إلكتریك كابیت٢٠١١في عام  من المؤجرین العالم
حجم أسطول ناقلین جویین كبیرین بذلك  فتجاوزا طائرة، ١٠٣١ حیث كان لدیها )،ILFCیشن (وٕانترناشونال لیس فاینانس كوربور 

 طائرة). ٧٧٥طائرة)، وأمریكان إرالینز ( ٨٠٠، (هما دلتا إرالینز

مقعد) على  ١٠٠تسیطر إرباص وبوینغ (في قطاع الطائرات التجاریة التي تحمل أكثر من  صانعو الطائرات. ٨- ٢
من صانعي الطائرات هذین  واحد وخالل العقد الماضي، تلقى كل .١٩٩٧مكدونل دوغالس عام  زوالصناعة الطائرات منذ 

أكثر  مجتمعتین طائرة. ومن المتوقع أن تسلم إرباص وبوینغ ٣٩٠٠حوالى  كل منهما مطلب طائرات، فیما سلّ  ٦٠٠٠حوالى 
جدیدة ستسلم  طائرة ١٥٠٠فضال عن ذلك، لقد سجال عددا هائال من الطلبات یقارب ؛ ٢٠١٢طائرة جدیدة في عام  ٩٤٠ من

آي تي آر ه و یفي السنوات القادمة. وفیما یتعلق بصانعي الطائرات اإلقلیمیین، خالل العقد الماضي، حافظ إمبرایر وبومباردی
ر ولكن، من المتوقع أن تزداد المنافسة في القطاع الذي تسیط قطاع الطائرات النفاثة الرئیسیة األصغر حجما.على تفوقهم في 

العبین آخرین مثل باإلضافة إلى ه یبومباردیمن صنع  CSeriesالطائرات علیه إرباص وبوینغ، مع وصول داخلین جدد مثل 
 كوماك أو سوخوي.

 االعتیادیةصیانة الالمحركات و عمرة یمكن تقسیم هذه األنشطة إلى  ).MRO( عمرةالصیانة والتصلیح وال ٩- ٢
المحركات القطاع األكبر،  عمرةو  صیانة وتصلیحتشكل و والتعدیالت.  ةالثقیل راتكل الطائاوصیانة هی اتمكونوعمرة وتصلیح ال

ري العدید من شركات في حین تجعلى الصعید العالمي. و  عمرةمن أنشطة الصیانة والتصلیح وال في المائة ٤٠وتمثل حوالى 
من الناقلین الجویین إلى التعاقد الخارجي على األقل للقیام بجزء  في المائة ٦٠داخلیا، یلجأ حوالى الصیانة االعتیادیة الطیران 

 وردونیوفرها م عمرةمن أعمال الصیانة والتصلیح وال في المائة ٥٠إلى  ٣٠. ویقدر أن عمرةأنشطة الصیانة والتصلیح والمن 
وقد شهد العقد  ).OEMومن ضمن أولئك الموردین هناك صانعو القطع األصلیة لهیاكل الطائرات ومحركاتها ( خارجیون.
لصیانة صانعي القطع األصلیة لهیاكل الطائرات ومحركاتها في سوق ا اتجاها نحو مزید من المشاركة من جانبالماضي 

بمحركات الطائرات التجاریة، یسیطر ، وبات موقعهم اآلن راسخا في القطاع. فعلى سبیل المثال، وفیما یتعلق عمرةوالتصلیح وال
الصیانة لشركات الطیران خدمات ومن بین مقدمي من سوق ما بعد البیع.  في المائة ٥٠صانعو المحركات على حوالى 

شركات الطیران الكبرى، مثل إر فرانس  عمرةالخدمات المستقلین، یشمل أهم العبي الصیانة والتصلیح والومقدمي 
وٕاس تي  سآي إي انجنیرینغ كو، إس آر تكنیك س، لوفتانزا تكنیك، أإنداستریز/كاي أل أم إي أند أم، دلتا تك أوبس

 كبیر الحجم في مختلف أنحاء العالم. مورد صیانة متوسط إلى ٣٠إلى  ٢٠إیروسبایس؛ ویلي هؤالء 

ویوفر السلعة موردون عالمیون وقود الطائرات سلعة یرتبط سعرها بسعر النفط العالمي. موردو الوقود.  ١٠- ٢
مزید التجاه نحو أنحاء العالم. وخالل العقد الماضي، كانت أسعار وقود الطائرات متقلبة مع ا شتىومحلیون في المطارات في 

من إجمالي تكالیف تشغیل شركات الطیران، بالمقارنة مع  في المائة ٢٥یوم، بات وقود الطائرات یمثل أكثر من من التقلب. وال
بغرض ردم الهوة و . ستخراج وقود الطائراتالوقد ارتفعت أیضا تكالیف تكریر النفط الخام  .٢٠٠٠م اع في المائة ١٥أقل من 

سعر وقود الطائرات، تجدر اإلشارة إلى أن دلتا  اتتقلب معالجةوضمن إطار  ،الطائراتبین سعر الوقود الخام وسعر وقود 
 .٢٠١٢الركاب العادي المنقولین، اشترت مصفاة لتكریر النفط في عام إرالینز، وهي أكبر شركة طیران من حیث عدد 

بخدمة السفر  ضیة بربط البنیة األساسیة للمطارتقوم شركات المناولة األر مقدمو خدمات المناولة األرضیة.  ١١- ٢
مقصورة التي تقدمها شركة الطیران. وهي توفر سلسلة واسعة من الخدمات، مثال، من تشغیل صاالت المطارات إلى تنظیف 

خدمات المناولة الذاتیة، أي أ) التموین بالطعام أثناء الرحلة. وهناك ثالثة نماذج أعمال رئیسیة للمناولة األرضیة: و الركاب 
مباشرة (أكان ذلك داخلیا أو من خالل التعاقد من الباطن مع طرف ثالث یقوم  المناولة التي تؤمنها شركات الطیران بنفسها

إلجراء أنشطة المناولة األرضیة في المطارات  التدابیر الالزمة اتحیث تتخذ سلطات المطار  ،ب) المناولة المركزیةو بالعمل)؛ 
 ألداء خدمات المناولة األرضیة في المطارات. حیث یتقدم مناولون أرضیون یشكلون طرفا ثالثا ،اشرة؛ وج) المناولة المستقلةمب
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وقد شهد العقد الماضي توجها نحو نموذج المناولة المستقلة في الدول التي حررت قطاع النقل الجوي. ومن  ١٢- ٢
 ، وورلدواید فالیت سرفیسز.غروب، وسرفیسار، وسویسبورت انترناشونال بین أهم المناولین األرضیین هناك منزیز أفیایشن

تركزا وتوسعا وتغییرات في بنیة  )CRSم الحجز بواسطة الحاسوب (شهدت صناعة نظ توزیع المنتجات. ١٣- ٢
عبر والمعامالت الملكیة وتطورات تكنولوجیة وتحدیات من جانب مبیعات خدمات النقل الجوي عبر شبكة اإلنترنت للمستهلك 

(بما في  الثالثة الرئیسیون، أي أمادییوس وسابر وترافلبورتالعالمیون بواسطة الحاسوب  نظم الحجز باعةوقد شهد  اإلنترنت.
نظم الشركات اإلقلیمیة التي تبیع في األسهم شراء )، فنشطوا في GDSذلك غالیلیو وورلدسبان) تحوال إلى أنظمة توزیع عالمیة (

محلیة لتوسیع أعمالهم  مع شركاتركة ووقعوا على اتفاقات شراكة ، وأقاموا المشروعات المشتبواسطة الحاسوبالحجز 
بواسطة الحاسوب أعمال التجارة اإللكترونیة بقوة من خالل شراء وكاالت  نظم الحجز باعةالخارجیة. وعالوة على ذلك، مارس 

العاملة بواسطة اإلنترنت، في حین دخل السوق عدد ضخم من مقدمي الخدمات التابعین ألطراف ثالثة. وعلى الرغم من السفر 
، مثل ران ووكاالت السفر العاملة بواسطة اإلنترنتلشركات الطیاإلنترنت مواقع هناك زیادة كبیرة في المبیعات عبر  تذلك، كان

في أي األسهم إكسبیدیا وبرایسالین وترافیلوسیتي وأوربیتز. وختاما، تجدر اإلشارة إلى أن شركات الطیران لم تعد تملك غالبیة 
 من أنظمة التوزیع العالمیة.

  االستنتاج - ٣
 على ضوء ما تقدم من مناقشات، یمكن استنتاج ما یلي: ١- ٣

تزداد فیها في سلسلة القیمة الخاصة بالنقل الجوي في بیئة  ت مختلف الجهاتخالل العقد الماضي، عمل  )أ 
 ؛حدة المنافسة

التكالیف ؛ وتؤثر في سلسلة القیمة الخاصة بالنقل الجويالعاملة مختلف الجهات  هناك ترابط قوي بین  )ب 
 التشغیلیة والبیئة التشغیلیة على القیمة التي تنتجها صناعة النقل الجوي.

  التوصیات - ٤
 التوصیات التالیة مقترحة على المؤتمر للنظر فیها: ١- ٤

مان استدامة سلسلة القیمة ضالیكاو مواصلة رصد التطورات في صناعة النقل الجوي، بغرض ل ینبغي  )أ 
 ؛الجهات المعنیةالخاصة بالنقل الجوي لصالح جمیع 

الدول والمنظمات على تطور صناعة النقل الجوي بشأن ما أجرته من تحالیل أن تعرض االیكاو ینبغي   )ب 
 الدولیة والصناعة.

  - انتهى-


