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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  استعراض شامل لالتجاهات والتطورات  :من جدول األعمال ١البند 
  طرأت على اللوائح التنظیمیة التطورات في قطاع النقل الجوي والتطورات التي  :١-١

  أمریكا الالتینیة  إقلیمالتحالفات االستراتیجیة في 
  )(الكاك) للطیران المدني ، أعضاء بلجنة أمریكا الالتینیة٢اً دولة عضو  ٢٢من  ةمقدم(

  الموجز التنفیذي
ورقة العمل هذه معلومات بشأن االتجاه المتزاید إزاء تشكیل مجموعات من شركات الطیران كجزء من  تقدم

ترعي االنتباه إلى بعض عملیة تحریر النقل الجوي.  ولقد أحیط علما بمزایا وعیوب هذه التحالفات، واسُ 
  .المسائل التنظیمیة، والتي تنشأ نتیجة لهذه التطورات

  ؤتمر القیام بما یلي:یرجى من الم: اإلجراء
  النظر في هذه المعلومات والتقییمات المقدمة في هذه الورقة؛  أ)

  ؛٥والموافقة على االستنتاجات المعروضة في الفقرة   ب)
  .٦واعتماد التوصیات الواردة في الفقرة   ج)

 .ATConf/6 reference material is available at www.icao.int/meetings/atconf6  :المراجع

  مقدمةال - ١

عن اتجاه جدید في سوق النقل  ١٩٧٨الذي اعتمدته الوالیات المتحدة في عام  برفع القیودلقد أسفر ما یدعى  ١- ١
مما السلطات في هذا المجال، من جانب  القل تدخأو الجوي الدولي، والذي أصبحت تحكمه اتفاقات جویة تجاریة أكثر انفتاحا 

شكلت االقتصادات الكبیرة بالطبع عامال حاسما في مجال المنافسة.  وقام حیث شدیدة بین شركات الطیران،  منافسة إلىأدى 
قبل بدور رئیسي في هذه العملیة فیما یتعلق بضمان البقاء في سوق دولیة ذي حجم السوق وتشكیل شبكات أكثر كثافة من 

ي جعل تحالفات شركات الطیران تظهر على جدول األعمال تتسم بمزید من االنفتاح والمنافسة.  وهذا هو السبب الذ
 -كاستراتیجیة تنافسیة في سوق الطیران العالمیة الحالیة وهي تقوم بدور متزاید األهمیة في تطویر الطیران في أمریكا الالتینیة 

 التي هي منطقة جغرافیة استثنائیة ذات معدالت نمو مرتفعة.

                                                 
  .(LACAC)للطیران المدني لجنة أمریكا الالتینیة النسخة اإلسبانیة مقدمة من  ١
اال، هندوراس، األرجنتین، أروبا، بلیز، بولیفیا، البرازیل، شیلي، كولومبیا، كوستاریكا، كوبا، الجمهوریة الدومینیكیة، إكوادور، السلفادور، غواتیم  ٢

  جامایكا، المكسیك، نیكاراغوا، بنما، باراغواي، بیرو، أوروغواي، فنزویال.

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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 مزایا التحالفات وعیوبها - ٢

 المزایا ١- ٢

هذه  وتعودالتحالفات.   إنشاءهو أحد المزایا الرئیسیة، إذ أنه یشجع  واإلمدادإن توسیع نطاق الشبكات  ١- ١- ٢
ضمان من عملیات التكامل والدمج والتملك، طالما أن هناك  غالتحالفات بالفائدة على المنتفعین، وهي تمثل عامال حاسما لتسوی

 أن هذه العملیات تجري وفقا لقواعد المنافسة.

مجموعة  إنتاجوبخالف منح التحالفات حضور عالمي لشركات الطیران، فان هذه التحالفات تسهم أیضا في  ٢- ١- ٢
متنوعة أكبر من الخدمات للمستهلكین مثل زیادة التواتر والطرق الجویة، وربط أفضل بین الرحالت الجویة، وبرامج والء موحدة 

خصیات الهامة، وتقدیم فواتیر فردیة للرحالت الخاصة بالرحالت الجویة للركاب كثیري األسفار، ولالستخدام المشترك لبهو الش
.... الخ.  وفي نفس الوقت، فهي تمنح شركات الطیران األعضاء مزیدا من القوة  واحدة التي تشمل أكثر من شركة طیران

وكفاءة الصیانة، وزیادة فعالیة برمجة  الشرائیة ومزیدا من الكفاءة التشغیلیة مثل تنسیق مسار الرحلة واستخدام الخانات الزمنیة،
 افر .... الخ.ضاألسطول، وخلق حاالت ت

 العیوب ٢- ٢

نتیجة التعدیالت الالزمة أثناء  إضافیةالتحالف وتكالیف  إلىنهج مختلفة لنماذج األعمال قبل االنضمام  ١- ٢- ٢
 .اعملیة التحالف، مثل اتساق األساطیل والعملیات والتكنولوجی

 إلىالسلطات على أساس قواعد المنافسة، والتي قد تؤدي  تفرضهالمحتملة التي االعتراضات أو القیود ا ٢- ٢- ٢
 وحدة تنظیمیة االتساق. إلىحاالت عدم الیقین بشأن عملیة التحالف.  واالفتقار 

التأثیرات السلبیة الممكنة التي قد تنال من المنتفعین في حالة عدم وجود آلیات ضبط مناسبة لمنع ممارسات  ٣- ٢- ٢
 المنصفة. المنافسة غیر

 التحالفات األخیرة في أمریكا الالتینیة - ٣

في مجال  الحمائیةلقد مر النقل الجوي بأوضاع تنظیمیة عدیدة أثناء تاریخه التجاري، من زیادة اللوائح ( ١- ٣
لقد كانت االتفاقات والتحالفات بین شركات الطیران قائمة دائما و زیادة االنفتاح (التحریر واألجواء المفتوحة).   إلى) الطیران

العملیات  إلىإال  اإلشارةوسائدة، ولكن بدرجات مختلفة من حیث نطاقها ومحتواها وطریقة تحقیقها.  وفي هذه الورقة، لن تتم 
 أمریكا الالتینیة. إقلیمالتي حدثت مؤخرا في 

رونة للمفاوضات بشأن حقوق الحركة الجویة ینتشر في أمریكا وحتى سنوات التسعینات، بدأ نموذج أكثر م ٢- ٣
نحو اعتماد ما یدعى بنماذج األجواء المفتوحة.  الالتینیة، ضمن اطار االتجاهات الدولیة الناشئة في الوالیات المتحدة وأوروبا 

الفات بین المشغلین الجویین، لدرجة نظر المفاهیم، فان هذه النماذج قد أثبتت أنها أكثر اتساقا مع التح ةوعلى األقل من وجه
، فقد تمثل االتفاق لألسواق الجویة األكثر انفتاحاأنهم أزالوا الحواجز أمام استخدام الطرق الجویة.  وضمن هذه البیئة الجدیدة 

ید من المشغلین هذا االتفاق بین العد إبرامالرموز.  ولقد تكرر  التشارك فيالنموذجي للتحالف التجاري بین شركات الطیران في 
الجویین، ومن ثم فقد فتح الباب أمام ما یدعى بالتحالفات العالمیة.  وتتكون هذه التحالفات العالمیة من شبكات شركات طیران 

توحید المكاسب للعمالء من خالل برامج الركاب كثیري األسفار، مع ما یترتب على ذلك من  إلىتنتهج نموذج أعمال یسعى 
 .الختسجیل المطارات وبهو للركاب كثیري األسفار وترفیع درجة السفر ....  إجراءاتاألمیال وتوحید  متراك
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رد أدناه أحدث الخبرات من حیث التحالفات بین شركات تومع مراعاة هذا الوصف الموجز للبیئة التنظیمیة،  ٣- ٣
وهي ظاهرة قد تعد  - مجموعات شركات طیران ممیزة  إلىأمریكا الالتینیة وتبین أن الجهات المتنافسة تنضم  إقلیمالطیران في 

 .اإلقلیمسمة ممیزة للتصمیم الحالي للتحالفات في 

، الموحدة في عام (Avianca Taca Holding S.A. Group) "أفیانكا تاكا هولدینج س. أ. جروب"إن مجموعة  ٤- ٣
)، والتي تضم (Aerovías del Continente Americano S.A "إیروفیس دي كونتیننتي أمریكانو س. أ."، تتكون من شركة ٢٠٠٩
تاكا الدولیة "وشركات طیران مجموعة تاكا: شركات طیران   (Aerogal)"جاالباجوس زأیرولین"، فضال عن "تامبو كارجو"شركة 

“TACA International Airlines S.A  وشركة طیرانLíneas Aéreas Costarricenses S.A. (LACSA)  وشركة طیران
Transamerican Airlines S.A. (TACA Peru)  وشركة طیرانServicios Aéreos Nacionales S.A. (SANSA)  وشركة طیران

Aerotaxis La Costeña S.A  وشركة طیرانIsleña de Inversiones C.A. de C.V. (ISLEÑA) هذه  إنشاء.  ولقد أسفر
التینیة، مما ییسر عملیات الوصل بین الرحالت من خالل نظامها المجموعة عن أحد أكبر شبكات النقل الجوي في أمریكا ال

 وفي السلفادور وفي سان خوزیه (كوستا ریكا) وفي لیما. بوغوتاالمتعدد لمراكز الوصل في 

، شكلت شركات طیران كوبا تحالفا مع شركة ٢٠٠٠.  في حوالي سنة (COPA) مجموعة شركات طیران كوبا ٥- ٣
)، مما جعلها تملك أغلبیة األسهم، وركزت أساسا على تحدیث "یونیتد"السابقة (وهي تدعى الیوم شركة طیران  "كونتنتال"طیران 

 التشارك فيالمزید من المقاصد الدولیة من خالل اتفاق  إلىعملیاتها، وترخیص وتحدیث أسطولها للحصول على الوصول 
امتلكت  ٢٠٠٥.  ومن خالل  هذه العملیة، وفي بدایة ان البنمیةالطیر تعزیز شركة  إلىالرموز، وقد أدت جمیع هذه األمور 

مع شركة تشكیل تحالف استراتیجي  إلىومضت  )Aero Republica(شركة الطیران الكولومبیة  (COPA)" كوبا هولدینجز"شركة 
، وال سیما من خالل حالتبین الر  ، وذلك من أجل زیادة عملیاتها وقدرتها على الوصل الجوي"ایرالینزكوبا "الطیران البنمیة 

مقصدا في  ٦٠أكثر من مائة رحلة جویة یومیا وتغطي حوالي  (COPA)" كوبا"وتوفر شركة طیران مطار التجمیع في بنما.  
رة من بنما وٕالیها.  وتتم تكملة هذه العملیة بواسطة شالقارة األمریكیة، مما یعني أن المنتفعین یمكنهم السفر بطرق مباببلدا  ٣٠

 )"كولومبیا ایرالینزكوبا "(المعروفة الیوم باسم  (Aero Republica)" أیرو ریببلیكا"شبكة الرحالت الجویة والطرق الجویة لشركة 
(COPA Airlines Colombia). 

 (LAN Airlines)" ینزالیر االن "ة الشیلیة .  في نهایة سنوات التسعینات، شرعت الشرك(LAN Group) مجموعة الن ٦- ٣
" الن" االسمشركات طیران في بلدان مختلفة تحمل نفس  إنشاءأمریكا الجنوبیة، من خالل نموذج  إقلیمفي عملیة توسیع في 

(LAN)  والن بیر "، وذلك من أجل خدمة كل من سوق الطیران الداخلي والطرق الجویة الدولیة الرئیسیة.  ولقد ظهرت شركة" 
الشیلي.  وفي عام مع مكتب الطیران الرئیسي  "الن"نتیجة هذا المفهوم وشكلت مجموعة  "الن األرجنتین"و "الن إكوادور"و

، التي جذبها النمو الهائل لسوق الطیران الداخلي الكولومبي، بشراء حصة أغلبیة األسهم في "الن"، قامت مجموعة ٢٠١٠
، وغیرت اسمها بعد سنة من تلك العملیة لكي یتسق مع بقیة المجموعة، وأعادت تسمیتها (AIRES)" أیریس"الشركة الكولومبیة 

تقریبا، بتشكیل تحالف  "أیریس"شركة  ة، أثناء عملیة حیاز "الن"وذلك ألسباب تجاریة.  وقامت مجموعة  "الن كولومبیا"لتصبح 
، مما اإلقلیمشركات في ال، والتي تعد بدون شك إحدى أكبر (TAM)" تام"استراتیجي مع شركة النقل الجویة البرازیلیة الرئیسیة، 

 .(LATAM)" التام"مهد السبیل لظهور تحالف 
 مشاركة شركات طیران أمریكا الالتینیة في التحالفات العالمیة - ٤

 ,Star Alliance)" سكاي تیم"و  "ورلدو وان "و "ایرالینز"ستار لقد أنشأت ثالثة تحالفات عالمیة، هي:  ١- ٤
Oneworld and SkyTeam)  في المائة من نقل الركاب في العالم.  ویمثل االنضمام  ٦٠، وهي تغطي في مجموعها أكثر من

للطیران  اكبیر  ا، أحد أكبر التحالفات العالمیة، حضور "ایرالینزستار "تحالف  الى "كوبا"و "تاكا"و "أفیانكا"األخیر لشركات 
الفعل ضمن سوق النقل الجوي الدولي، مما یعني خیارات أفضل للوصل بین ألمریكا الالتینیة في شبكة عالمیة ب اإلقلیمي

 الرحالت الجویة بالنسبة للمنتفعین وزیادة األرباح.

بعملیة تقییم ألنها یتعین علیها أن تتخذ قرارا لالختیار بین  (LATAM)" التام"وتمر مجموعة شركات طیران  ٢- ٤
، "ایرالینزوورلد وان "هي جزء من تحالف  "الن"شركات طیرانها، حیث أن شركة  التحالفات العالمیة المختلفة التي تنتمي الیها

 ."ایرالینزستار "جزءا من تحالف  "تام"بینما تشكل شركة 
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، وتبین التحالفات (ALTA)المعلومات المعروضة أدناه قدمتها رابطة النقل الجوي ألمریكا الالتینیة والكاریبي و  ٣- ٤
 .اإلقلیمالعالمیة، الممثلة في 

التحالفات بین شركات  إبرامقبل وبعد  اإلقلیمفي  (ASK) ةالمتاح ةعد الكیلومتریاوهي تقارن أیضا مجموع المق ٤- ٤
أن شركات الطیران قد وحدت جهودها في مجال  إلى فقطالطیران المحلیة.  ومن الجلي أن هذه الزیادة ال ترجع في حد ذاتها 

 نظرا للتأثیر الناجم عن االقتصادات المحلیة. المبیعات والعملیات بل بسبب زیادة حركة المسافرین

اإلقلیمیةالوجھات  التحالف لسوق المعقد الكیلومتري  اإلقلیمیةالحصة  
 المتاح

الوجھات 
 العالمیة

الحصة العالمیة 
للمقعد الكیلومتري 

 المتاح
 %14.51 754 %18.06 144 وان وورلد
 %19.32 946 %16.95 134 سكاي تییم
 %27.94 1185 %30.98 170 ستار الیانس

 

مجموع عدد المقاعد الكیلومتریة  السنة
 المتاحة من التحالفات

2002 28.00% 
2012 65.99% 

  االستنتاجات  - ٥
إن توسیع نطاق هذه األنواع المختلفة من تحالفات شركات الطیران هو جزء من توجهات وسمات سوق النقل   ١- ٥

الجوي، وخاصة في المجال الدولي.  وفي بعض الحاالت یحدث ذلك نتیجة القیود الخاصة بلوائح األسواق (مثل القیود الثنائیة 
على  لإلبقاءتقلیص التكالیف  إلىالطرق)، بینما في حاالت أخرى، فان هذا األمر یحدث نتیجة الحاجة  إمكانیة استخدامعلى 

هیكلة الشبكات األكبر في معظم األسواق التنافسیة لتحسین  إعادة إلىقدرة المنافسة والحضور بالسوق، أو نتیجة للحاجة 
  األرباح.

قل الجوي زیادة حجم العملیات.  وتسهم عملیة تشكیل الشبكات وقطعا، من المهم للغایة في مجال أعمال الن  ٢- ٥
بطریقة قویة لتحقیق قدر أكبر من العمل، وتخفیض التكالیف وزیادة القدرة على  واإلقلیمیةللطرق في المجاالت المحلیة والدولیة 

 إلى، مما أدى الرائدةشركة الطیران المنافسة.  ولقد ساعدت االتجاهات نحو تحریر األسواق في التغلب على المفهوم التقلیدي ل
 إلىظهور مخطط قائم على مجموعات شركات الطیران (التحالفات)، الذي یتجاوز حدود البلد الواحد ویسعى عوضا عن ذلك 

خدمة مناطق جغرافیة أوسع.  وتقوم التحالفات بدور رئیسي ضمن هذه البیئة من حیث تحسین القدرة على المنافسة وضمان 
  ي األسواق في األجل الطویل.التوازن ف

غریبا على هذا االتجاه القائم على التحالفات، بل أصبح یواجه التحدي المتمثل في جعل لیس قطاع الطیران   ٣- ٥
هذا االتجاه متماشیا مع اطار تنظیمي أكثر تحررا، یتحتم فیه ضمان تطور المنافسة بطریقة منصفة وعادلة.  ولقد أدت زیادة 

  التنافسي غیر المنصف. السلوكخطر زیادة  إلىالتوحید  المنافسة وعملیة
ثمة اتجاه متزاید نحو تشكیل مجموعات لشركات الطیران من خالل وختاما، وفي حالة أمریكا الالتینیة،   ٤- ٥

 رك فيالتشا.  ویمكن مشاهدة ذلك في األنواع المختلفة من االتفاقات بین شركات الطیران مثل التي هي قید التطورالتحالفات 
الرموز واالستخدام المشترك للنظم التكنولوجیة لحجوزات الركاب ونظم التسجیل بالمطارات (الرمز الواحد)، واتفاقات استخدام 
الطائرات، في كل من ترتیبات الطیران العارض وتبادل الطائرات على أساس المعاملة بالمثل، والتي تسعى إلى االستخدام 

یادة السعة التشغیلیة لشركات الطیران، واالتفاقات التجاریة العدیدة، بما في ذلك االتفاقات المتعلقة األمثل ألساطیل الطائرات وز 
  .السم سائدباالستخدام المشترك 
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  التوصیات  - ٦
  جى من المؤتمر النظر في التوصیات المقترحة التالیة:یر   ١- ٦

 لالستجابة للتغیراتینبغي لالیكاو مواصلة رصد التطورات الجدیدة في هذا المجال وتحدیث إرشاداتها   أ)
  واحتیاجات الدول؛

وینبغي لالیكاو وضع مجموعة من المبادئ األساسیة بشأن المنافسة العادلة في النقل الجوي الدولي،   ب)
ل تحدث بصورة متزایدة بین التحالفات نظرا إلى أن المنافسة ال تحدث بین شركات الطیران وحسب ب

  العالمیة أیضا.
 -  انتهى  -


