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 لشركات الطريان املدنيضع القانوني للتحالفات الدولية الو
 فاطمة امحد منصور                             طلعت جياد جلي احلديديأ.م.د         

 باحثة قانونية                          املساعدالعام لدويل القانون ا استاذ           
   كركوكجامعة  - والعلوم السياسية كلية القانون      

 امللخص     
 

يشهد المجتمع الدولي تحوالت عميقة في مختلف الميادين ،والسيما تلك التيي        

ألقت بضاللها علي  ييياش كيت ات الاييتام الميدكي بتايوين التحالديات الدوليية  وبيدا 

الدارق واضيحا بيين اليدور اليؤد ت ديي  تليك الشيت ات  بوكيدها كيت ة م ديتد  فيي 

لايتام وبين الدور اليؤد ت ديي  بوكيدها كيت ة داضلية ضيمن تحالديات يضيم عالم ا

 مجموعة كت ات تعمل جميعها ضمن إستتاتيجية واحد   

 

إم هييؤا التحالدييات يييد دفعييت بالييدو  كحييو ته ييي سياسييات تهييد  إليي  تقييدش ال قييل      

هييؤا التحالدييات  والييدو  عليي  حييد سييواه ،وتم لييت هييؤا  حالجييود بمييا يحقيي  م ييال

اسات بتوييع الدو  للمئات مين االتدايييات ال  اةيية والمتعيدد  اف يتا  لتحتييت السي

ال قيييل الجيييود اليييدولي مييين القييييود التشيييتيعية الداضليييية لليييدو  ووفييي  ميييا يعيييت  

 ب))اتداييات األجواه المدتوحة(( 

 

وفي ظيل تليك التحيوالت فيي مجيا  الاييتام الميدكي ، فقيد ظهيتت موجية مين       

لية بين مختلف كت ات الايتام الميدكي ،هيدفها هيو تقويية الشيت ة االكدماجات الدو

الجديد   في مواجهة الم افسة وتحقي  ا هت يدر من الادياه  واألربيا، ، األميت اليؤد 

أثار العديد من التساؤالت حو   هيعة العالية بيين اليدضو  فيي التحالديات  وتايوين 

الايييتام المييدكي  من بشيي واالكييدماجات ،وضاكيية إم العديييد ميين الاتيياب والمهتمييي

يخلاوم بين هؤين الم الحين مع العلم إم الدتق بي هما   هيت وضاكة من ال احية 

 القاكوكية 
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 ـدمةملقــا
 

 أهمية الموضوع -أوال:

 

يثير مفهوم  لتحالتفولا لتليتيوش تاورالا لتنيورلد لتجولً  اولًا يل و ًل  و             

تجفهوم  موآ يتيوش  جوش بحاولها م هول       لألي لط لتسيل يش يلتقلًمًيش، ًظورًل تجول تهوال ل   

لتجؤشرلا لتح  يحالد ي قهل ًاولط ذواا لتحالتفولا، امًهول بحإسور ت وحرلبيطيش  هو         

لتقل لا يلتليل هخلمحهل،يهلتحلت   أد ذواا لس وحرلبيطيش بدولد باودش ماوم  ًاولط       

ذوواا لتحالتفوولا،تو هليًووك ا يجدووآ  هووو لإي حهوول ييتيوولا  ججهوول،يمآ لتسحوول   لتحوو       

 آ ت حرلبيطيش ذاا لتحالتفلا،ذم بجيز لألخيرة هلتجريًوش يهقول بهل  جور    بحجخض 

لتحديف ي قًل تحغير لتظريف لاقحصلديش يلتسيل يش يلتقلًمًيش،وتا أد مطولل لبسول    

ًاللهل  جر لتجسحمى لتليت  يؤذجهل تال حفلدة مآ لتجزليل لتح  باققهل لاخحال ولا  

يلتسقليش لتجح لدة،يهيآ لتحسظيجلا لتقلًمًيوش   لتقل جش هيآ لتليل يلتجسللق لاقحصلديش

 يلتضريإيش لتجحسم ش  جر لتجسحمى لتليت  . 

 

أد لبطلا شرالا لتنيرلد لتجلً  تجلخمل    ذاا لتحالتف يأب  ًحيطش ترغإش       

ذاا لتارالا    بم يع  ق ش خنملهول يلتقول ة  جور مسل سوش لتاورالا لألخورى       

تاورالا لأل ضولف  و  لتحاولتف يوتوا موآ خوالل        هلسضل ش تتر د وو لقحصولديلا ل  

 زيلدة  مل لذل يهلتحلت  أ هلحهل . 

 

أد بدووميآ لتحالتفوولا لتليتيووش ذوو  تيسوول لتصووم ة لتمحيوولة لتحوو  بجطووأ تتيهوول           

شرالا لتنيرلد لتجلً  تجملاهوش أخنول  لتجسل سوش يلس والن يتًجول ذسول   وم ة        

ز لاقحصولد  يلااحجول   يذوم لاًولمل      أخرى بجثش لألدلة لتقلًمًيش لتجثجر تجحراو 

لتليت  تهاا لتارالا.  لت الموش لتفل قوش هويآ لبطولا شورالا لتنيورلد لتجولً  ًاوم         

بدوووميآ لتحالتفووولا أي لتووولخمل  ووو  لًووولملالا يدجوووآ  ووو  أد بدوووميآ لتحالتفووولا ا  

يصنل  ه قإلا يقيومد باوري يش، ه  ياولا تجملاهوش لتجسل سوش يزيولدة لتجدل و         
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ر لت دووم مووآ لتوولخمل  وو  لاًوولملالا  لت قإوولا يلتقيوومد لتحاووري يش   لتجاووحراش، ج

  .بامل ديد قيل  لت ليل مآ لاًلملالا

 

 لتحاري لا لتللخجيش تجليل بضع قيمدًل أمل  بججا لألالًو  تاصوف  و                

مؤ سلا لقحصلديش أي بطل يش يلسيش، لًلمل  شراحيآ أي أاثر ي سو  بدومد يحولة    

سظجش قلًمًيًل قلد ة  جر حجليوش حقوما لتجسولذجيآ لألمور لتوا  قول       لقحصلديش قميش م

يثيووور لتجخوووليف ًاوووم لًفووورلد لتاوووراش لتسلبطوووش  وووآ لاًووولمل   ووو  لححدووول   وووما   

لتجسل سووش،يتدآ يهوولترغو مووآ اووش موول  ووإق قمتووك  ووأد بدووميآ لتحالتفوولا ي وول أذووو        

ك  وول  لأل وإل  لتحوو  بقوف ي لف بدووميآ لاًولملالا،امد ذوواا لتحالتفولا ب وول هماو     

أاثر لتحالتفلا بأثرًل هلتحنم لا لاقحصلديش، يهقل  مل يدمد ذال لتحالتف محسلغجوًل  

مع لإي ش بنم  لتاورالا لتللخجوش  يوك يمسوحم إًل تهوال لتحنوم  يحراحوك هقول  مول          

 يسل ل وتا  جر د ع لتارالا ًام  ججيش لاًلملالا لتليتيش. 

 

 مشكلة البحث -ثانيا:

 

   بدجآ لتح  أًنجق لتإاث هصلد حجهل يل حطالف مضلميسهل أد لتجادجش           

  -لتحسلؤاا لآلبيش:

 شلتوولخمل  وو  بالتفوولا ذووم تجملاهوو   ذووش أد تطوومف شوورالا لتنيوورلد لتجوولً  تتوور   

 لتجسل سش يزيلدة لأل هلح؟

 لتطم  لتليت ؟  شيذش  لذجل بجا لتحالتفلا    بارير لتسق

 لألاملف لتجفحمحش؟ ا يل ليمل ذم ممقف لتليل يلتجسظجلا لتليتيش مآ 

ذووش أد تطوومف شوورالا لتنيوورلد لتجوولً  تتوور بدووميآ لاًوولملالا ي وول اإووليش  ووآ  ي

 تقلمش لتحالتفلا  يجل هيسهل ؟

أ  أًهول بجطول تحجوا لاًولملالا      أ  أًهل بجطوأ تالًولملالا تجملاهوش بجوا لتحالتفولا ؟     

    تحقميش ًفموذل دلخش لتحالتفلا؟
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 خطة البحث -ثالثا:

 

يتإلالهش  جر بجا لتحسلؤاا  إًسل قل قسجسل هاثسل تتر ثالثش مإلحث ،يحس  مل      

بقحضيك ضري ة لتإاث لت جج  ،تو بسليتسل  و  لتجإاوث لأليل لتح ريوف هلتحالتفولا     

لتليتيووش تاوورالا لتنيوورلد لتجوولً  مووآ حيووث باليوول مفهووم  لتحالتفوولا يشخصوويحهل  

م وول ش لتليتيووش تحاريوور لتسقووش لتطووم   لتقلًمًيووش، تموول لتثوولً   قوول خصصووسلا تإيوولد لت 

لتليت  يوتوا موآ خوالل هيولد دي  لابفلقيولا لتليتيوش يلتجسظجولا لتليتيوش  و  ذوال           

لتوليت  تحجوا لتحالتفولا يوتوا       لتجطلل، أمل لتثلتث  قل لقحصور  جور تهورلز لاًولمل    

 مآ خالل هيلد مملاهش لاًلملالا تجحالتفلا يبمضيح وتا هسجلو  بنإيقيش.
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 املبحث األول
 مدخل إىل التعريف بالتحالفات الدولية لشركات الطريان املدني

 

أد  دوورة لتحالتفوولا لتليتيووش تاوورالا لتنيوورلد لتجوولً  ب وول يلحوولة مووآ أذووو           

لأل دل  لتجهجش لتح  لرحل  جر هسلط لتإاث لتقلًمً ،هغيش لتم مل تتر لتحاليول  

ال ووش لأله وولد لتحوو  يثيرذوول لتح ووليد لتووليت   وو        لتقوولًمً  لتوولقيق لتووا  يسووحم     

 لتجطلاا لاقحصلديش.

 

وتا أد لتفدرة لتقلًمًيش تهاا لتحالتفلا مل زلتل    مرلحجهل لأليتر    مطلل       

قم ًول هغيرذول موآ لتمحوللا لتقلًمًيوش لتليتيوش لتجسوحقرة         لتقلًمد لتليت  لت ول ، تول 

 آ لتديلًلا لتليتيش لألخرى .التليتش يلتجسظجلا لتليتيش يغيرذل م

  

تقل يلاهل شرالا لتنيرلد لتجلً  باوليلا  ولة تال وحجرل  يلتصوجمد                

   قنل  و  ذلمش  هح ضيق،تو الًل  رضش تألزمش لتجلتيوش لت لتجيوش يلتراومد    

لتالد  و  قنول  لتسقوش لتطوم  لتوليت ،لألمر لتوا  د وع بجوا لتاورالا ًاوم لتحدحوش            

 ديتيش بملاك ههل لألخنل  لتح  بهلد مسحقإش لتسقش لتطم  لتليت . تحدميآ بالتفلا 

 

يتإيلد مل لتجقصمد هحجوا لتحالتفولا يلإي وش شخصويحهل لتقلًمًيوش  أًسول قسوجسل              

تمل لتثولً   قول    ، باليل مفهم  ذاا لتحالتفلا لأليل حسليليذال لتجإاث تتر منجإيآ 

 التفلا .     تإيلد لتاخصيش لتقلًمًيش تهاا لتحخصصسلا 
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 املطلب األول
 حتديد مفهوم التحالفات الدولية لشركات الطريان املدني

 

أد لتجطوومف تتوور  يل ووش لتحاوولتف تًجوول يووأب  ل ووحطلهش تتوور ه ووض لتجقحضوويلا أي         

لتضري لا لتح  بدمد دل  ًل ًاوم بإسو  بجوا لتسيل وش،يمآ ثوو  إقلموش لتحالتفولا ا        

يو لتصوللقش لتليتيوش ، يتًجول ذو  بساوأ اسحيطوش تجإور لا        يساأ ل حطلهش تجإلدئ  أي قو 

يديل ع بقحض  قيلمهل،يمآ ثو  أد ًاأبهل يهقل هل يلًقضل هل مرذمد ههواا لتوليل ع   

 .  5يلا حإل لا أي لتجقحضيلا يامدًل ي لمًل 

 

ييجدآ ب ريف لتحالتف هأًك )) إل ة  آ لبفلا هيآ لر يآ أي أاثر يحاقق هلححفلظ 

رلف لتحاوولتف هخصم وويحك لتحوو  بط جووك يحجيووز  ووآ غيوورا مووآ  اووش لوورف مووآ ألوو

لتاجفلف .ييحو هجما  ذال لتحالتف لا حفلدة مآ لتقل لا لتالبيش تدش لورف هاودش   

يسجح تأللرلف لتجحالتفش مآ باسيآ قل لبهل لتحسل سيش    مطلل  ججهل ،يوتا مآ 

جح تهوول خووالل بفوولد  أياووك لتقصووم  لتووا  يجيووز  ججهوول هاوودش مسفوورد ،يذووم موول يسوو

هزيلدة  ل جيحهل هادش يسجح تهل هحخفيض بدلتيفهل لسًحلايش أي زيلدة حصحهل دلخوش  

لتسووما لتحوو  ب جووش  يهوول مووع لت جووو تد لتحاوولتف يقحضوو  بقييجوول دي يوول هقصوول بفوولد  

  2لألخنلف مآ لاش باسيآ لألدلف((

 

ديتيش   جر مل بقل  لًنجقل شرالا لتنيرلد لتجلً  ًام باديش بالتفلا يهسلًف       

 -بحجام  حمل ثالث بالتفلا   يسيش يذ  :

 ((Star Alliance ,Sky team Alliance ,One world 

Alliance))   موآ لتاطوو لتدجو  تاراوش لتسقوش      11يلتح  بسحامو  جر أاثور موآ %

اغرل يًل هجل  هللتطم  لتليت  ييضو اش مسهل شرالا ليرلد بحمل ق شإدلا  حالب

                          

 - د. مجليح ماجمد مصنفر مسصم ، يل لا لتحالتف لتليت ،مدحإش  -ظر:يس 

.515،ص5111ملهمت ،
حجل،لا حثجل  لألاسإ  لتجإلشر اادش مآ أشدلل د و لتحالتفلا لس حرلبيطيش زغلل  ل  

.510،ص 2112/ 10تجملاهش لتجسل سش ، مطجش لتإلحث، لد  



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

515 

ي ال ش يوتا  آ لريق بم ع شإدش لترحالا  يضجآ حراش لترال  هدش  همتش

موآ خوالل  هو  اولليتهل ي حالبهول موع لتورحالا لتاجيفوش  و  مسوللق مخحجفوش مووآ            

 (. 5لت لتو )

 أًوك يحنجو  موآ لتاوراش لت ضوم لتقيول         لايتجلخمل    تحولى ذواا لتحالتفو           

 ل وش   هلسيفلف هلتال لألدًر تججمل فلا يشوريط لاًحسول   أي لا وحجرل  ا ضوم    

 وو  لتحاوولتف يتا  ضووميحك  ووح جق يذووال موول حصووش تج ليوول مووآ شوورالا لتنيوورلد  

 (. 2) ((شراش  ل   مثش )) لتجلً 

 

 -بمال ثالثش أًمل  مآ لتحالتفلا لتليتيش تارالا لتنيرلد لتجلً  يذ  :    

 Star Allianceتحالف ستار  -أواًل :

 

بووول ين تًاووول ك تتووور    يي حإووور أيل يأاإووور باووولتف ليووورلد  ووو  لت ووولتو ييراوووع       

  -   هلليحك بالتف خجم شرالا ليرلد  لتجيش يذ  : يالد 5111/مليم/52

(AirCanada ,Luthansa ,United Airlince ,Thai Airlines 

,Scandinnavian Airlines ) .  

 (. 0يلتجقر لتر يس  تجحالتف ذم مليسش  رلًدفم ا لألتجلًيش )  

لا لتنيورلد لاًضوجل  تتور ذوال لتحاولتف امًوك       يتقل حليتل لت ليل مآ شورا        

لألقمى مآ هيآ لتحالتفلا لتليتيش    مطلل لتنيرلد لتجولً  يدخجول  و   ضوميحك     

 اش مآ شرالا لتنيرلد لتسميسريش يلتهسليش يلتجصريش . 

 

ييقسو أ ضلف لتحالتف تتر  ئحيآ لأليتر أ ضلف يحجح مد هلت ضوميش لتدلمجوش         

سظجوش لتحاولتف ي يل وحك يقملًيسوك يياصوجمد  جور مسل  وك        يلتا  ي ججومد باول م  

 Adria)   -أمل لتفئش لتثلًيش  هو ي ججمد بال   ليش لأل ضلف لتجؤ سيآ مثوش : ،

                          

 .comHttp://www.Maraya2 

 

 

 - Star Alliance –wikipedia ,the free encyclopedia 

 enwikipedia.org/wiki/star . 

http://www.maraya/
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Air ways Airlines ,Croatia) . لتجحلد ب جالد بال مظجش لتاراش لألتجلًيش 

(Lufthansa) 

 

سوو  لتفمل وول لتحوو  ييماوول ضووجآ ذوواا لتحالتفوولا مسووحمييآ مووآ لتاوورالا يح        

 (Gold) لتجسهوول  لتوولي   تجوورحالا ،لأليل يسووجر    يطسيهوول لت ضووم مووآ خووالل   

ي نور أل ضولف لتحاولتف      ي و  اوال ذوايآ لتجسوحمييآ      (Silver) يسوجر   يلتثلً 

لأل إقيش    لتاطمزلا يلاًحظول   و  لتجنول  ي اوف لتاقل و  يلتومزد يلتجق ول        

خلمش لتخل ش تججسل ريآ  جر موحآ  لتجضجمد لتجفضش  جر لتنل رة يلاًحظل  يلت

 (. 5لل رلا لتحالتف  ضاًل  آ خلملا أخرى )

-Adria Airwaysييضوووو لتحاووولتف  ووو   ضوووميحك لتاووورالا لآلبيوووش))          

Aegean Airlines-Air Canada-ANA-Air NewZealand-South 

African Airways-Austrian Airlines–bmi-EgyptAir –LOT 

Polish Airlines-Lufthansa –Turkish Airlines- TAM Airlines 

– TAP Portugal –Swiss International Airlines – United 

Airlines-US Airways-Croatia Airlines – Brussels Airlines - 

Asiana  Airlines-Blue-Air China – Spanair-Singapore 

Airlines –Scandinavian Airlines –Ethiopian Airlines – Thai 

Airways International   ))  (حجوش  25511يذال لتحالتف يسير أاثور موآ  )

(ديتووش ييصووش  وولد   511(منوول ل  وو ) 5211يمميوول يبصووش ذوواا لتوورحالا تتوور )   

 .2( مجيمد  لا 111تتر )  لترال  لتسسم

 

 

 

 

 

                          

. 55سلهق،صلتجصل  لتملال يلن تنيف ،  -أًظر: 

 - Star Alliance –wikipedia ,the free encyclopedia,op.cit. 
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 Sky team Allianceتحالف سكاي تيم  -ثانيًا :

 

 2111يذم ثلً  أاإر بالتف ديت  تارالا لتنيرلد  بو بأ يسوك  و   ول            

  -قإش شرالا : مآ

(Korean Air-Delta Airlines-Aeromexico-Air France)  يي ل يخور

 لتحالتفلا لتليتيش تارالا لتنيرلد لتجلً  باداًل،تا تًك أححوش لتجربإوش لتثلًيوش ه ول    

(Star Alliance)     يقإوش (one world Alliance)     يلآلد يحدومد موآ

الد ذال لتحالتف  2112 ل  ي    ممز ش  جر أ هع قل لا. ( شراش ليرلد51)

 ( North west –KLM- امًحيسسحولل ييور اًول   ) أاإر بم  ًل  سلمل لًضجل أتيوك 

اورالا لأل اسحيسيوش   لت   يقل يلحل اأ ضلف المج  لت ضميش ثوو بالذول ت الًولا    

تحصإح المجش لت ضوميش  و    (Aerolineas)يبالهسل يير اًز يال يدل أًليًيسيل  

ال لتحالتف قل أ جآ أد لتخنمط لتطميش لت رهيش لتس مديش ،ااتا  أد ذ2155يسلير 

.يل حإوول ًل مووآ  2152يشوراش ليوورلد لتاورا لألي وو   ومف بووسظو أتيوك  وو   ول       

( منل     121أ إح هإمدلد ذال لتحالتف لتاذل  تتر أاثر مآ ) 2155 إحجإر 

( لول رة  0211(  حجش يمميوًل موآ خوالل )   52111( ديتش يهملقع أاثر مآ )510)

 ( مجيمد  لا   سميًل.212م  هسقش )بق

 

 -Aeroflotييضوووووو لتحاووووولتف  ووووو   ضوووووميحك لتاووووورالا لتحلتيوووووش ))         

Aeroméxico-Air Europa- Air France- Alitalia-China 

Airlines-  China Eastern Airlines – China Southern 

Airlines-Czech Airlines- Delta Air Lines-Kenya Airways- 

KLM-Korean Air-TAROM-Vietnam Airlines)) (5) 

  

 

 

 

                          

 - Sky team – Wikipedia the free encyclopedia .

en. Wikipedia . org / wiki / sky team 
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 One World Alliance          ورلدوتحالف ون  -ثالثًا :

  

 Star –Sky)  ي حإور ذوال لتحاولتف لتثلتوث موآ حيوث لتاطوو ه ول باولتف                

team)  اووش مووآ ) مووآ قإووش   5111 وول    لتحاوولتف بأ ووم ذووالAmerican 

Airlines- British Airways- Cathay Pacific- Qantas -( )5 . ) 

 

 2152حصوف  سااتا  قول أ جسول لتخنومط لتطميوش لتججديوش لأل دًيوش أًهول م                

 حسضو   جيًل تهال لتحالتف، يهاتا بصإح أيل شراش ليرلد    لتاورا لألي و    

هولأا لل رلبوك هولتنيرلد ًاوم أاثور       2155( .  ي و  يمتيوم   2بسظو تهوال لتحاولتف )  

(  حجووش يمميووًل 1011( ديتووش يأًووك يسووير أاثوور مووآ )521( ياهووش  وو  )111مووآ) 

 .     لا  مجيمد (001ي جر محسهل )

 

 -American Airlinesييضوو لتحاولتف  و   ضوميحك لتاورالا لتحلتيوش))           

British Airways- Cathay Pacific- Finnair- Ibeeia- Japan 

Airlines-LAN –Malev-Mexicana- Qantas- Royal 

Jordaanian- S7 Airlines)) 0    

 

 

 

 

 

 

 

                          

 - One World – Wikipedia ,the free encyclopedia   

            en.wikipedia .org /wiki / one world . 

  -تل( لتطم  مقلل مسام   جر لتجمقع :يي لتخنمط لتججديش لأل دًيش بسظو تحالتف )) يد  

http:// www.algzeera.net  1/52/2155أخر زيل ة 

 - One World – Wikipedia ,the free encyclopedia , op,cit. 
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 املطلب الثاني
 الشخصية القانونية للتحالفات الدولية لشركات الطريان املدني

 

أد لتحالتفلا لتليتيش لتح  أ سحهل شرالا لتنيرلد لتجلً     أيلخر لت قل          

لألخير مآ لتقرد لتجلض ، يلبسل  ًفموذل تياجش ثجث   ججيش لتسقش لتطم  لتوليت   

جحقول ير لتحو  ب ولذل  وسميًل مسظجوش لتنيورلد لتجولً  لتليت ،قول يثيور لتحسولؤل           ي قًل ت

حوومل لإي ووش لتاخصوويش لتقلًمًيووش تهوواا لتحالتفوولا ،يلتووا   وويحالد  جوور أ ل ووهل       

لتقلًمد لتا   يادو أًانحهل،تال  أد باليل م لتو شخصيحهل لتقلًمًيش يهيلد ًنلقهل 

جر بجا لتحالتفلا قل يل مًل تإيلد مل أمر    غليش لألذجيش، إ إلغ ي ف لتليتيش  

 لتجقصمد هلتاخصيش لتقلًمًيش لتليتيش يمل ذم ًنلقهل ؟ 

 

بجثش د ل ش لتاخصيش لتقلًمًيش لتإلليش تج ر ش أشخلص لتديلد لتقلًمً  ادوش        

، إجماإهل يجدآ تخضل  لتاخف تجسظول  لتقولًمً  لتوا  يادجوك، ه  باولد لًحجولف       

مالد،ياواتا ذو  لتفل وش مول هويآ لتخضوم  أل  موآ         شخف م يآ تسظل  قولًمً  

لتسظلميآ لتقلًمًييآ لتللخج  أ  لتليت . يأد م ر ش ذواا لتاخصويش يًنلقهول يجدسسول     

مآ م ر وش لألشوخلص لتوا  ياججومد ي وفهل،يهلتحلت  تخضول هو تجسظول  لتقولًمً          

لتا  يسل   باحهل، وأد الًول لتاخصويش لتقلًمًيوش دلخجيوش خضوع لتاوخف تجقولًمد         

  (. 5لتللخج ،يأد الًل ديتيش خضع لتاخف تجقلًمد لتليت  )

 

 لتاخصيش لتقلًمًيوش هصوفش  لموش ذو )) لتح إيور  وآ لت القوش لتحو  بقوم  هويآ                 

(.أمل لتاخصيش لتقلًمًيش لتليتيوش  قول  ر ول    2يحلة م يسش يًظل  قلًمً  مالد (( )

لتليت  يبإلشر لخحصل وًل  هأًهل ))اش يحلة تًسلًيش باغش مرازًل    هسلف لتجطحجع 

                          

،دل  5ل ه سملد لتجراز لتقلًمً  لتليت  تجارالا مح لدة لتطسسيش،طمؤتفس -أًظر:  

.551،ص2111لتالمل، جلد 
 . 515،ص5111د.حلمل  جنلد، أحدل  لتقلًمد لتليت     لتاري ش لس الميش ،لتقلذرة، -أًظر : 

د. ياير لتطجش ،لا حرلف    لتقلًمد لتليت  لت ل  ،دل  لتسهضش  -ااتا أًظر : 
. 21،ص5110لتقلذرة،لت رهيش،
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ل الد أي ًم يًل،بحمتر بسظيجك لتقمل ل لتقلًمًيش لتليتيش اجل بحمتر باليل يديتيًل،تقجيج

مل تهاا لتمحلة مآ حقما يلتحزلملا يمسؤيتيش بطلا لتمحللا لتقلًمًيش لألخرى أي 

 ( .    5) ((لبطلا لتجطحجع لتليت  ادش

        

 -آ باليلا هأمريآ :أمل هخصمص ًنلقهل  يجد        

 أيًا // لتقل ة  جر لتح إير  آ ت لدة ولبيش خل ش    ميللد لت القلا لتليتيش .  

ثلًيًل // لتقل ة  جور مجل  وش ه وض لتاقوما يلاخحصل ولا لتليتيوش ي قوًل ألحدول          

 (. 2لتقلًمد لتليت  لت ل  )

ليتيوش يجدسسول   يمآ خالل ذال لت رض لتجوماز تجالموح لتاخصويش لتقلًمًيوش لت           

لتقوومل أد لتاخصوويش لتقلًمًيووش ذوو  تيسوول ي ووفًل تصوويق هلتليتووش  اسوو ،هش ذوو        

ي ف يجدآ أد يالز  أ  يحلة بدمد دلخش ًنلا لتجطحجع لتليت  محور مول الًول    

مسووحدججش ت سل وورذل يمووؤثرة يمحووأثرة  يووك،وتا أًووك تجوول الًوول مالمووح لتاخصوويش      

 ضواًل  وآ    -لتجطحجوع لتوليت   –إيئش لتليتيوش  لتقلًمًيش لتليتيش يأه لدذل ًحلاًل تحأثير لت

 ملمش أخرى  أد  درة لتاخصيش لتقلًمًيش لتليتيوش ولبهول بدومد  و  بغيور يبنوم        

 مقحصورل  مسحجر بإ ًل تحغير يبنم  لتجطحجع لتليت ، لألخير تو ي ل اجل ذم يلضوح 

ي  جر لتليل  ق  يتًجل شجش أشخل ًل يخريآ التجسظجلا لتليتيش،تهال  أد لاحجلل أ

باها  لتاخصيش لتقلًمًيوش لتليتيوش تمحولة مول يدومد بإ وًل ااحجولل أي باهوا  ًظورة          

 ( . 0لتجطحجع لتليت  تهل )

 

يبربيإًل  جر مل بقل   وأد غيول   ؤيوش قلًمًيوش يلضواش لتج ولتو  وآ حقيقوش                 

لتجدلد لتا  باوغجك لتحالتفولا لتليتيوش تاورالا لتنيورلد لتجولً   و   ولتو لتقولًمد          

تتر  ل  يامد بسظيو قلًمً  مالد يادجهل ذوال موآ ًلحيوش،يامًهل بالتفولا     يراع 

حليثووش لتساووأة مووآ ًلحيووش أخوورى  وويؤد   وو  لتسهليووش تتوور لاخحال وولا  وو  باليوول        

لألي لف يلأللر لتقلًمًيش لتح  بادجهل،امد ي ف شخصيحهل لتقلًمًيش هلتللخجيش 

                          

د. ماجل المش يلقما ،لتاخصيش لتقلًمًيش    لتقلًمد لتليت  لت ل  يلتاري ش  -أًظر : 

. 12،ص5115،دل  تتهسل تجنإل ش،لتقلذرة، 5لس الميش ،ط
215،ص2115، دل  لتدح  تجنإل ش يلتسار، هغللد، 1ط 

  . 520-522مؤتفسل  لتف لتاار ، ص -أًظر : 
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فلا بإلي تجمذجش لأليتر هأًهل أي لتليتيش يامهك لتضإلهيش ي ل  لتمضمح، هاا لتحالت

أد لتا  أًاأذل شرالا لتنيرلد لتجولً  يتيسول لتوليل     توأشخلص قلًمًيش دلخجيش،

لألموور لتووا  ي سوو  تًهوول تيسوول التجسظجوولا لتليتيووش، ه  تووو بساووأ هلبفوولا ديتوو  تًجوول 

ل بفل  شلة لتجسل سش يلتخمف مآ لس الن قل د ع هحجا لتارالا ًاوم بدوميآ بجوا    

 اححدل   ما لتسفر يلتسيلحش . لتحالتفلا 

     

 ضاَل  آ وتا  أًك موآ لتطولير هلتواار أد ه وض شورالا لتنيورلد هإمدلًهول              

 (Mexicana) بالتف يخور لم يوًل مثوش شوراش     جش تتيك تتر ضبر  لتحالتف لتجس

يبراحوك  و     2110 و   ول     (Star Alliance)أتح  لًضوجل تتور باولتف  وحل     

ك    لتجقلهش  أد اإر حطجهل يب لد أًانحهل    لت ليول موآ   ( .تا أ5ً) 2112 ل  

ديل لت لتو قل ا ش مسهل يحوللا ولا لولهع ديتو  ا يجدوآ بطلذجوك هوأ  حولل موآ         

لألحملل، هاا لتحالتفلا  بقحر  تتر حول مول موآ لإي وش لتاورالا مح ولدة لتطسسويش        

د لتجولً  ياوش   (.  لتحالتفلا لتليتيش بضو هيآ د حيهل لت ليل موآ شورالا لتنيورل   2)

يلحلة مسهل باجش اسسيش ديتش مخحجفش يذال لألمر ا يخحجف  آ مسظممش لتارالا 

أد لتاورالا لتمتيولة   حيآ مح لدة لتطسسيش،امد لتاراش لأل  باجش اسسيش ديتش    

 يلتفر يش باجش اسسيلا مخحجفش. 

 

يل مآ ديل  ضاًل  آ أد ًالط اجيهجل ي إر لتاليد لتقمميش تجليل تياجش لت ل       

ذوم لتحرايوز لاقحصولد  يلححدول   وما لتجسل سوش تهوال        يلت لتو اجل أد ذل هل يلحل 

 لتحالتفلا لتليتيش تارالا لتنيرلد لتجلً  يأد الًول ا بججوا ي وف لتاخصويش     

لتقلًمًيووش لتليتيووش  وو  لتمقوول لتالضوور،  ووأد لتحاووري لا لتللخجيووش تجووليل قوول بدوومد     

لتحالتفلا أي  رض لترقلهش لتف لتش  جيهل،امًهول    لازة أحيلًًل  آ بسظيو ًالط بجا

تيسوول مووآ لتمحووللا لتليتيووش لتثلهحووش يتًجوول ذوو  يحوولة بحفل ووش دلخجهوول قوومى مح وولدة  

بحطلوههل ااتا لتقمى لتجاينش ههول موآ لتمحوللا لتليتيوش لألخرى، هو  حلتوش بوأثير        

ضور،مآ  يبأثر مسحجر،يأد لا حرلف تهل هقل  مآ لتجدلًوش لتليتيوش،   لتمقول لتال   

                          

. 55د. ملال يلن تنيف،مصل   لهق، ص -: يسظر 

تججزيل مآ لالال  حمل لتارالا مح لدة لتطسسيش ، أًظر مؤتفسل  لهق لتاار  -:يسظر 

يمل ه لذل . 551،ص
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شأًك أد يالد قل لبهل يمطلاا بفل جهل مع لتمحللا لتليتيش لألخرى مآ خالل مل 

باغجك مآ مرلاز    هسلف لتجطحجع لتليت  مآ ًلحيش،يبأثيرذل    لت القلا لتليتيوش  

(.  يذ  أول أ حورف تهول هلتاخصويش لتقلًمًيوش لتليتيوش مسوحقإاًل       5مآ ًلحيش أخرى )

 أد بسحدجش يأله لد حراحهل أد بالد .   أًك يجدآ تصم بهل لتاقيقيش

 

 املبحث الثاني
 الوسائل الدولية لتحرير النقل اجلوي الدويل

 

بدجآ ديل ع لتحسظيو لتليت      درة أ ل يش،يأد الًول محسلقضوش هنإي حهول            

تا تًهل ي لف اش بسظيو ديت ،يذاا لتفدرة ذ  لتصورل  مول هويآ لتسز وش لتطجل يوش      

(،مجول ي سوو   2يوش  وو  لت القولا لتليتيووش يبغجو  لأليتوور  جور لتثلًيووش )    يلتسز وش لتفرد 

بغجوو  لتسز ووش لتطجل يووش لتجحجثجووش هجصووجاش لتجطحجووع لتووليت   جوور لتسز ووش لتفرديووش   

لتجحجثجش هلتجصلتح لتخل ش هلتحالتفلا لتليتيش تارالا لتنيرلد لتجولً  ذوم لتولل ع    

ق لابفلقيوولا لتثسل يوووش  ي لف لتجاوولياا لتجحدوور ة لتحووو   ووجدحهل لتوووليل  ووآ لريووو    

                          

ل مل  ول ضوغملًل  جور لتادمموش     ق  (Lufthansa) سطل  جر  إيش لتجثلل أد شراش لتخنمط لتطميش لألتجلًيش 

-لألتجلًيش ا  بر ض لجإلا )) ليرلد لألمل لا(( تجاصمل  جر حوق لتحاجيوق لتجإلشور تتور منول  هورتيآ ))هورتيآ       
ليورلد تم حهولًزل يضوغ   جور لتادمموش لألتجلًيوش تور ض          -يسظور: هسرغ((، يتججزيل مآ لتحمضيح تهال لتجثولل  -هرلغ

 هرتيآ ،مقلل مسام   جر لتجمقع  لج  ليرلد لألمل لا    لتهإمط    
 
 

Http : // www . irhal .com 2155/ 55/ 51زيل ة  أخر 
 Lufthansa)ولبوك قلتول لتهيئوش لت لموش تجنيورلد لتجولً   و  لسمول لا أد لتخنومط لتطميوش لألتجلًيوش)             اي   لابطول 

باول     (Air France) يلتخنومط لتطميوش لتفرًسويش    British Airways) يشراش لتخنمط لتطميش لتإرينلًيوش) 

لتسلقالا لسمل لبيش ،ا حش تتر تد شراش لتخنمط لتدسليش بحالتف مع لتارالا لألي هيش  مآ خوالل تهرلمهول بالتفولا    
مع شرالا ليرلد  لتجيش أخرى  هغيش تغالا مطلتهل لتطم  أمل  لتاورالا لسمل لبيوش يبقييول حراحهول  و  لتجالحوش       

  جر لتجسل سش. لتطميش لت لتجيش يبقجيش قل بهل

 مقلل مسام   جر لتجمقع ،لسمل لبيش ليرلد لسمل لا: ثالث شرالا ليرلد أي هيش بال   لتسلقالا 
5890.htm-id-show-action-http://www.mithag.com/news 

أخر زيل ة21/55/2155
د. لًلد ً جش،لتسيلدة    ضمف لتحسظيو لتليت   -أًظر : 

امزيف باجإرتيآ،لتح ليد لتليت   -،ااتا أًظر:21،ص5111لتج ل ر،هيريا،
يمل ه لذل . 51،ص5115يبسظيجك،براجش د. إللهلل لت ريلد،دل  لتج ر ش،لتقلذرة،

http://www.mithag.com/news-action-show-id-5890.htm
http://www.mithag.com/news-action-show-id-5890.htm
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يلتجح لدة لسلرلف يااتا مآ قإش لتجسظجلا لتليتيش تحسظيو أًانش ذاا لتحالتفولا  

 ديتيًل. 

أد قصووم  لتحسظوويو لتقوولًمً   ووآ لسحللووش لتف جيووش هساوولط ذوواا لتحالتفوولا               

 يته لدا،يثل  لت ليل مآ لتجالاش امًهل بنجق لت سلد ألًانحهل لتجخحجفش هلل ع لتورهح 

يا يهجهوول  ووملف أدى وتووا تتوور د ووع لت ليوول مووآ لتاوورالا لتملسيووش ًاووم ذلييووش          

  لس الن أ  ب رضهل تجحقاف لتالد . 

يتقل حليتل لت ليل مآ لتجسظجلا لتليتيش بسظويو أًاونش ذواا لتحالتفولا موآ              

)) لألاملف لتجفحمحش(( أي مول يسوجر ))هلتسوجملا     شخالل لابطلا ًام لًحهل   يل 

حمحوش(( هغيووش لا بقولف ه ججيوولا لتسقوش لتطووم  لتوليت  ًاووم باريورا مووآ لتقيوومد      لتجف

لتحاري يش لتح  بفرضهل لتليل  جر ياهلا شرالا لتنيرلد لتجولً  لتحله وش تحجوا    

 لتحالتفلا . 

إاث تتر منجإويآ بسليتسول   جيتإلحللش لتدل يش  هحجا لتم ل ش  أًسل قسجسل ذال لت       

  خصصوسلا لتثولً    أمول ا لتليتيش    بارير لتسقوش لتطوم  .   دي  لابفلقيل    لأليل

 تإيلد دي  لتجسظجلا لتليتيش    بارير لتسقش لتطم  لتليت  . 

 

 املطلب األول
 دور االتفاقيات الدولية يف حترير النقل اجلوي الدويل

 

 وو  يضووع تلوول  قوولًمً  مح وولد      5122أد أخفوولا مووؤبجر شوويدلغم ت وول             

لتسقش لتطوم  لتوليت  اولد لتسوإ  لتر يسو   و  لبطولا لتوليل ًاوم          لأللرلف تحسظيو 

تهوورل  لبفلقيوولا ثسل يووش تحاريوور لألاووملف لتليتيووش مووآ لتقيوومد لتحسظيجيووش لتحوو  بضوو هل  

لتليل  جر حريش لتجالحش لتطميوش . أد لبطولا لتوليل ًاوم تهورل  لابفلقيولا لتثسل يوش        

(، يلتحوو  5) 5122لغم ت ول   ( موآ لبفلقيووش شويد  1يطول أ ل وك لتقولًمً   وو  لتجولدة )    

 حاول لتإول  أمول  لتوليل ًاووم تهورل  ذواا لابفلقيولا اإووليش  و  حولل  اوش لابفوولا           

 لتطجل   لتا  الفا هك    ذاا لابفلقيش .

                          

. 5122(مآ لبفلقيش شيدلغم ت ل  1ًف لتجلدة ) -أًظر : 
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 (Open skies agreements)أد أهوورل  لبفلقيوولا لألاووملف لتجفحمحووش       

ضواًل  وآ وتوا     مف بفوحح مطولاا اليولة موآ لت جوش تاورالا لتنيورلد لتجلً ،        

 أًهل  حزيل مآ حراش لتسفر يلتحطل ة،يلتا   يقلهجك لتجزيل موآ تًحلايوش يموللخيش    

ذوواا لتاوورالا، ي وومف بحوويح ذوواا لابفلقيوولا أيضووًل حريووش لتحاوولتف هوويآ شوورالا    

لتنيرلد    لتليل لتجح لقلة ي ق بربيإلا خل ش مآ قإش  جنلا لتنيرلد لتجولً   

    بجا لتليل.

لتجحربإش  جر بجا لابفلقيلا تًهل  مف بال مآ بلخش لتادمملا  يمآ لتسحل       

   لتقرل لا لتجحخواة موآ قإوش لتاورالا مجول  ويؤد  هلتسحيطوش قول بهل  جور بقوليو           

ل وحفلدا   ل( .يتقو 5خلملا ًقش ام  مرهاش يمرياوش تججسول ريآ يتسقوش لتإضول ع )    

اوووووش موووووآ شووووورالا لتنيووووورلد يلتجسووووول ريآ موووووآ بمقيوووووع لبفلقيووووولا لألاوووووملف       

لتجفحمحش، إخصووومص شووورالا لتنيرلد، وووأد لتفل ووولة لتحووو  حصوووجل  جيهووول موووآ       

لابفلقيلا ذم بدميآ بالتفولا محدلمجوش موع ه ضوهل لتإ ض،أمول هلتسسوإش تججسول ريآ        

 أًهو قل ل حفلديل مآ خالل بجديسهو تجم مل تتر لتجزيل مآ لتماهولا  وآ لريوق    

 ( .2زيلدة لتجسل سش يبخفيض لأل  ل  )

  

قل  2112ير لتسسم  لتا  أ لبك مسظجش لتنيرلد لتجلً  لتليت  ت ل  ي   لتحقر    

لبفلقووووًل ثسل يووووًل تجخنوووومط لتطميووووش قوووول أهوووور  أي بووووو ب ليجووووك خووووالل        11أ وووولد )أد 

% مآ ذاا لابفلقيولا يلتح وليالا   1لت ل .يل حجرل ًل تالبطلا لتسلهق الد أاثر مآ 

( 55مسهول،  هسول  موثاًل )    يخف ًم ًل مل مآ لتحربيإولا لتحسظيجيوش لتحو  بوو لتحاور      

( هجلًل يًصل ذاا لابفلقيلا  جر حق دخومل  50لبفلا )أاملف مفحمحش(  قل هيآ )

لأل ملا هال قيل يا شرط يفرض  جر لتحسوجيلا يحقوما لتنورا لتطميوش يلتسو ش      

( لبفولا  511يبملبر لترحالا لتطميش يلترممز يلتح ريفلا يهاجمل  إحجإر اولد ) 

                          

    يل ش لألاملف لتجفحمحش هيآ لتإجللد     رف شرالا لتنيرلد،مقلل مسام   جر لتجمقع  ملول ب س -أًظر :  

http: //ejabatgoogle.com  

  -أًظر :  

Airline ,Alliances, Antitrust immunity and Merger in the U.S.A  

COMWWW.CROWELL.       25/12/2011لخر زيل ة 

http://www.crowell.com/
http://www.crowell.com/
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لبفلقووًل  وو  لتسووسملا لتثالثووش لتجلضوويش( هوويآ       21مقلهووش أاووملف مفحمحووش قوول  قوول )   

 ( . 5( لبفلقًل مآ ذال لتقإيش يخف هجللًًل ًلميش ...( )11(ديتش.يالد )11)

 

( ديتوش  52)أد )) قل أشل  تتر  2111حقرير لتا  أ لبك لتجسظجش ت ل  لتي         

لابفلقيولا   ( لبفلقيلا اليلة تألاملف لتجفحمحش هايوث أ وإح مطجوم    1قل أهرمل )

( ديتش يبسف ذواا لابفلقيولا   جور دخومل لأل وملا هوال       15( لبفلقًل ياجش )501)

 ( . 2قيل يا شرط ...(()

 

 قل بضوجآ أًوك ) جور     2111أمل هخصمص لتحقرير لتا  أ لبك لتجسظجش ت ل       

( لبفلقوًل اليوولًل ) تألاوملف لتجفحمحووش( هايووث   51ديتووش ) 25لتصو يل لتثسوول   أهرمول   

يبوسف ذواا لابفلقيولا     ش( ديت11( لبفلقًل ياجش )510مطجم ش لابفلقيلا ) أ إح

 جوور دخوومل لأل ووملا هووال قيوول يا شوورط ... ،ي وو  يمًيووم أ نوور مطجووم  لاباوولد  

لألي ه  لتجفمضيش لألي هيش بفميضلا اليلة هإلف مفليضلا ًيلهش  آ اجيع ديل 

هاوأد لبفولا ليورلد شولمش     لأل ضلف    لاباولد لألي ه ،موع أ وحرلتيل يًيمزيجسولل     

سًالف مسنقش ليرلد مفحمحوش،يأ نل لتجفمضويش لألي هيوش أيضوًل بفميضولا هإولف       

مفليضلا    أاحمهر مع تإسلد،ي   ديسجإر مع بمًم يلتطزل ر،مآ أاش لتحم ش 

تتر لبفلا لتسقش لتطم  هويآ أي هول يلتإاور لألهويض لتجحم و ،ي   ًوم جإر أهرمول        

بوو لتحمقيوع   وجيًل  جيوك  و   ول        قول  بفلا ليرلد شلمش لتجفمضيش لألي هيش ياسلل ل

2111(0. ) 

 

يمآ ًجلو  لابفلقيلا لتليتيش تألاملف لتجفحمحش  قل أهرمول لتمايولا لتجحاولة         

( ديتووش ولا مسووحميلا  11لألمريديووش لبفلقيوولا مح وولدة لأللوورلف مووع أاثوور مووآ )     

أهرمول لتمايولا    2111(.ي   2لقحصلديش مخحجفش    مطلل لتسقش لتطم  لتليت  )

يقض  هحارير لترحالا لتطميش  إور   لبفلقًل لتجحالة لألمريديش مع لابالد لألي ه 

                          

 Doc 9851

 Doc 9896

 Doc 9916 
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،ي يسجح ذال لابفلا تدال 2111لأللجس  يقل دخجل ذاا لابفلقيش حيز لتسفلو  ل  

شرالا لتنيرلد لألي هيوش يلألمريديوش حوق لسقوال  يلتهإومط  و  لتجنول لا لتحو          

 ( . 5ل يلتمايلا لتجحالة لألمريديش)بخحل ذل    أي ه

 

لبفلقووًل  2111ي جور لتصوو يل ًفسوك أهرموول لتمايولا لتجحاوولة لألمريديوش  وول            

(،اواتا  قول أهرمول لتجغور      2ثسل يًل مع لتدميل تفحح خ  ام  مإلشر هيآ لتإجليآ)

ًول   لبفلقًل ثسل يًل مع لابالد لألي ه  تألاملف لتجفحمحوش  ضواًل  وآ أد اوش موآ هري     

،يذال شي سغل م ة يبليالًل قل يق ل لبفلقًل مح لد لأللرلف تحارير لتخلملا لتطمي

لابفلا  يدمد مفحمحًل أمل  لتليل لأل ضلف لألخرى     لهنش أمو اسم  يشرا 

 (.0ي يل)

  

لت لمش تجنيرلد  لتهيئش يهخصمص ديتش لسمل لا لت رهيش لتجحالة  قل أ جسل       

لبفلقيش ًقوش اوم ، ثجثلذول لبفلقولا أاوملف       511يق ل  مل لا قللتجلً  تد ديتش لس

 2مفحمحش بحضجآ لتاريش لتخلمسش

 

ي جر لتص يل لت رهو   قول ًوح   وآ لاحجول  يز لف لتسقوش لت رهو  ي ؤ ولف                

لبفلقيوش مح ولدة لأللورلف     2112لتنيرلد لتجلً     لتليل لت رهيش    دماق  ل  

ت رهيووش يقوول دخجوول ذوواا لابفلقيووش حيووز لتسفوولو  وو      تألاووملف لتجفحمحووش هوويآ لتووليل ل  

(ديل. يتقوول 1(ديتووش ي وولقل  جيهوول)50،ه وول أد يق وول  جيهوول)2111/ إرليوور/51

يض ل ذاا لابفلقيش لأللر يلأل م لتحسظيجيش يلتفسيش يلتقلًمًيش هغيش بمحيل لتسقش 

                          

 

http://www.alwatan.com 

لتيم  بمقيع لبفلقيش لألاملف لتجفحمحش هيآ لتدميل  -لتسفير لألمريد : -أًظر: 

. 2155-ديسجإر-22(،لتدميل،52110ييلشسنآ،اريلة لألًإلف لتدميحيش، لد)
ل  جصلت،2112لتحقرير لتسسم  تجطجم مسظجش لتنيرلد لتجلً  لتليت  تسسش  -أًظر: 

. 50سلهق،صلت

http://news.swalif.com/index.php?id=ODEzMDQ5

http://www.alwatan.com/
http://www.alwatan.com/
http://news.swalif.com/index.php?id=ODEzMDQ5
http://news.swalif.com/index.php?id=ODEzMDQ5
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لتطووووم  لت رهوووو  يبقميحووووك  وووو  مملاهووووش باووووليلا لت متجووووش يباريوووور لألاووووملف     

يللتإل لابفلقيش لتليل لت رهيوش هضوري ة  جوش مرلا وش تقوملًيآ لتنيورلد       لتليتيش،

 شهجوول يهوولف  صووش لتسظوول  لتمقوول    ووآ لتخوولم  يد وول شوورالا لتنيوورلد لت رهيوو   

يلتخلض ش ألشرلف لابالد لت ره  تجسقوش لتطوم  موآ لا وحفلدة موآ ذواا لابفلقيوش        

 ( .5يباقيق أاإر قل  مآ لتح ليد هيسهل)

 

 املطلب الثاني
 دور املنظمات الدولية يف حترير النقل اجلوي الدويل

 

باريور لتسقوش لتطوم  لتوليت   جور لابفلقيولا لتثسل يوش أي           تو يقحصر لألمر       

مح وولدة لأللرلف،يتًجوول أمحوول تياووجش لتجسظجوولا لتليتيووش أيضوول يخل ووش لاباوولد         

يآ لتليل .  جقول  لألي ه  لتا  الد تك لتلي  لتإل ز    قيلدة  ججيلا  حح لألاملف ه

أارا لتجفمضيش لألي هيش  لة مفليضلا ت قل لبفلقلا خنمط اميش موع ديل موآ   

خل   لابالد لألي ه  يوتا مآ أاش تًالف مسنقوش ليورلد مفحمحوش،اجل أًوك ياوق      

تججفمضيش لألي هيش لتح ليد مع ديل خل   لابالد لألي هو  تغورض بإوليش أحدول      

  بإوويآ تًهوول مخلتفووش تقوولًمد لتطجل ووش لألي هيووش    م يسووش  وو  لابفلقوولا لترلذسووش،يلتح  

،اواتا  قول  قولا    2112هجما  حدو أ ل بك مادجش لت لل لألي هيش    ًم جإر 

لتجفمضوويش لألي هيووش لبفلقوولا هوولألحرف لأليتوور مووع لتووليل لتجطوولي ة مووثاًل هجغل يوول   

 ( . 2يلتجغر  ي يملًيل يبرايل)

 

ز  لتجاي  لتهلد  حيز لتسفلو،يوتا ي   أاحمهر دخش لبفلا لتخلملا لتطميش تط     

(.اواتا  0( ديل أ ضلف    شورا اوز  لتجاوي  لتهولد  )    1هصفش أيتيش هلتسسإش ل)

(مآ أ ضول هل  و  ًوم جإر    51 قل قلمل  لهنش أمو اسم  شرا ي يل ي آ لريق)

                          

. 2112ش لتطم   هيآ لتليل لت رهيش    دماق  ل  لبفلقيش بارير لتسق -أًظر: 

  

،مصل   لهق 2111لتحقرير لتسسم  تجطجم مسظجش لتنيرلد لتجلً  لتليت  ت ل   -ر :يسظ 

. 1،ص
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هلتح طيش هحدلمش لتخنمط لتطميش يلتا  يهلف تتر تًالف لابالد لاقحصولد  ألموو   

ي حح هول  لتحمقيوع  جور لبفلقولا لتسقوش      ، 2121  مم ل أقصلا اسم  شرا ي يل  

لتطووم  هوويآ لتووليل لأل ضوولف يلتووليل لتجسحسووإش  وو   لهنووش ديل لتدوول يإ  ييق وول  

 (.5( ديل أ ضلف )1) 2112 جيك ححر  ل  

 

ي   تلل  مسظجش لتحطل ة لت لتجيش  قول يل وجل لا وح رلض لتثولً  تجججاوق             

و لتحرايوز  بلتحلهع تالبفولا لت ول  تجحطول ة  و  لتخولملا،ي     هاأد خلملا لتسقش لتطم  

 وو  لتجسلقاوولا  جوور لتحنووم لا لاقحصوولديش يلتحسظيجيووش لتجهجووش  وو  قنوول  لتسقووش       

لتطم ،مثش خلملا لتسلقجيآ مسخفضش لتحدجفش يخلملا ًقش لترال  يلتااآ لتطم  

جش جش،يشووججل لتجالدثوولا أيضوول لقحرلحووًل تحم وويع ًنوولا لتججاووق هايووث ياوو   ضلتجس

 شلتخوولملا لأل ضوويش يخوولملا باووغيش لتجنل لا،هلسضوول ش تتوور لتساوولللا لتثالثوو   

أ  أ الح لتنل رلا ي ويلًحهل يهيوع لتسقوش لتطوم  يبسوميقك       ،لتالتيش لتح  ياججهل

 ( . 2يخلملا ًظل  لتاطز لآلت  )

ميض  يل ش لألاملف لتجفحمحش  قل قي   خنمة ًام   ض اش ماليتش تح          

ضوويش لألي هيووش حظوور  ججيووش لًوولمل  هوويآ شووراح  )تيطيوولد ييرايسووز(  قوور ا لتجفم

ي)أيتجإيا يير( لتيمًلًيحيآ تجنيورلد ههولف  رقجوش ماليتوش لححدل ذول تسوما لتسقوش        

لتطم  لتيمًلً ،يقلتل لتهيئش لتحسفيايش تالبالد لألي ه     هيلد تهل)) ذال الد موآ  

أ ووش  ووحش ماليوويآ مسووحهجا شووأًك أد يووؤد  تتوور ل بفوول  لأل وو ل  أموول  أ ه ووش مووآ  

يقلتل لتجفمضيش لألي هيوش أد   يمًلً  يأي ه  يسل ريد مآ يتتر أثيسل  سميًل (( . 

باقيقًل أظهر أًك ا بمال أ  لححجلاا يلق يش هأد شراش ليرلد اليولة ولا حطوو   

 ( . 0ايل  حلخش لتسما يبدإح اجلح لأل  ل  أمل  لتديلد لتجلم  )

 

                          

،مصل  2112جش لتنيرلد لتجلً  لتليت  تسسش لتحقرير لتسسم  تجطجم مسظ -: يسظر 

. 50 لهق،ص
،مصل   2111لتحقرير لتسسم  تجطجم مسظجش لتنيرلد لتجلً  لتليت  تسسش  -: يسظر 

. 1 لهق،ص
  

http;//www.flying way .com 
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 ملبحث الثالثا
 الدويل لشركات الطريان املدنياالندماج 

 

أد لتنيرلد لتجلً  لتليت  يؤد  دي ًل هل زًل يهلتغ لألذجيش تجطجل ش لتليتيوش         

امًك يسلذو مسلذجش امذريش ي  لتش    لتسالط لاقحصلد  لت لتج ،هش أًك ي ل    

 (.  5لتاقيقش أ ر  قنل لا لاقحصلد لت لتج  ًجمًل )

 

ذرة لتحرايز لاقحصلد  تارالا لتنيورلد لتجولً  يلتوا     يوتا مآ خالل ظل      

يظهر،أ  لتحرايز لاقحصولد  هصوم  مح ولدة، هم قول يظهور هصويغش لتحالتفولا أي        

هصيغش لاًلملالا،يذم ههال لتم ف تيم تك شدش قولًمً  يخضوع تسظول  قولًمً      

 خلص هك، دش مل ي سيك لتحرايز لاقحصلد  ذم  إل ة  آ )) بطجع لقحصولد  هويآ  

يحللا لقحصلديش يخحجف ًظلمك لتقولًمً  حسو  لت القوش لتقلًمًيوش لتحو  بوره  ذواا        

 ( .2لتمحللا لاقحصلديش (( )

  

 ل مآ لتصوم   بيحيث أد ظلذرة لاًلمل  لتليت  تارالا لتنيرلد لتجلً         

لتحوو  يحخوواذل لتحرايووز لاقحصوولد ، أد هيوولد حقيقووش ذوواا لاًوولملالا  وو  مملاهووش     

ثوك موآ خوالل منجإويآ يراوز      ا ل أمر    غليوش لألذجيوش يلتوا   ويحو  ه    لتحالتفلا ي

 جر هيلد لاًلمل  لتليت  تاورالا لتنيورلد لتجولً   و  مملاهوش بالتفلبهول        لأليل

 تإيلد ًجلو  مآ لاًلملالا لتليتيش تهاا لتارالا . خصصسلا لتثلً  أمل لتليتيش . 

 

 

   

 

                          

د. ماجل  إل لترحجآ لتل مق ،لتاجليش لتليتيش تجنيرلد لتجلً     لألًانش  -ر :يسظ 

. 1،ص2111لت سدريش تجليل    زمآ لتسجو يحلتش لتار ،دل  لتسهضش لت رهيش،لتقلذرة،
 ،دل  لتثقل ش تجنإل ش5سظل  لتقلًمً  اًلمل  لتارالا ،طد. حسل  لتليآ لتصغير ،لت -أًظر : 

. 51،ص 5111، ،لتقلذرة يلتسار
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 املطلب األول
 ريان املدني يف مواجهة حتالفاتها الدوليةاالندماج الدويل لشركات الط

 

 يأثوول ا أحدلمووكلاًوولمل  هوويآ لتاوورالا مفهمموول قلًمًيوول تووك      ي وول مفهووم       

لتدثيور   تد تاب ريوف توك،    ت نولف لتخل ش هك، ي غو خجم لتحاري لا لتملسيش موآ  

 مآ لتفقهلف يلتدحل  قل بصليل تك يأ نما ب ل يف  لة.

 وولة  أي" ججيووش بحضووجآ قيوول  شووراش  هأًووك  "Chuilon" لأل ووحلو جقوول  ر ووك      

هجقولل  ذواا     أ وجلتهل قل جوش يزيول    أخورى شراش  تترشرالا هسقش ال ش ممامدلبهل 

لتطليولة ال وش    أيشوراش اليولة، هايوث بحاجوش لتاوراش لتللمطوش        تتر أيلتجمامدلا 

لتاصووف لتطليوولة لتحوو  بجثووش ذوواا    أي لأل ووهوخصووم  لتاووراش لتجسلمطووش يبووؤيل   

 5لتارالا لتجسلمطش". تترلا لتجمامد

 لألقوش دمو  شوراحيآ  و      أيهاوراش قل جوش قلًمًول     أاثر أي"دم  شراش  هأًكي رف 

 لألقووشياوومد شووراحيآ  وو     تودتحدووميآ شووراش اليوولة، يبحنجوو   ججيووش لاًوولمل      

 2يلًحهلف لتاخصيش لتج سميش تجاراش لتجسلمطش".

 

 أي، أخورى  و  شوراش    أاثور  أي" سلف شوراش   هأًكهيسجل ي ر ك لتلاحم  ماسآ شفيق 

 .0ومو لتارالا لتح   سيل" تتيهليقيل  شراش اليلة بسحقش  أاثر أي سلف شراحيآ 

 

 تالًلمل   م بيآ : تدييحضح مآ ذاا لتح ل يف 

 أييب سوو  ذوواا لتنريقووش  سوولف شووراش  األولىى: : الىىدمر قطراقىىة البىىم  االقىىت ع  :

بله وش   أي   شراش يلسيش يتيولة     شراش قل جش   ال، أ   سلف شراش يلسيش  أاثر

،  حدوومد لتاووراش لتمتيوولة ذوو  لتللمطووش يلتاووراش لتملسيووش ذوو         أاسإيووش أ تاووراش 

                          

 .21لتجصل  ًفسك، ص   5
د ل وش  و  لتحاوريع لت رلقو ، مطجوش       –المش  إل لتاسيآ لتإجللي ، دمو  يباميوش لتاورالا      2

 .252، ص5111، 51، الم ش لتجم ش، لت لد لآلدل لترل ليآ، بصل ذل اجيش  يدل 
، لتسهضوووش لتجصوووريش، 0، ط5د.ماسوووآ شوووفيق، لتم وووي   ووو  لتقووولًمد لتحطووول   لتجصووور ،   0

 .112، ص5111لتقلذرة، 
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 تتووريديوومد لتاووراش لتجسلمطووش   يأ وومليمماوومدلا  أمووملللتجسلمطووش،  يووحو ًقووش  

 5لتاراش لتللمطش.

اجيوع لتاورالا لتللخجوش     تديذواا لتنريقوش ب سو      الثانية : الدمر قطراقة المزج :

 أًقلضوهل  ججيش لاًلمل  بفسور يبوزيل  سهول شخصويحهل لتج سميوش، يبقوم   جور           

 لألاثوورلاًوولمل  هنريقووش لتضووو "لاهووحال " ذوو  لتنريقووش    تدشووراش اليوولة، غيوور  

 هلذظوش ًظرل تجل    لتلم  هنريقش لتجوز  موآ بدولتيف     لترأ جلت  يلال    لت لتو 

 وم  ًحيطوش تجزيولدة  و  حطوو      بحجثش    ل بفل  ًفقلا لتلم  يزيلدة لتضورل   يلتر 

 2لتاراش لتطليلة. تترلتح  بو ًقجهل  لأل مل

 

 ةدومد لتغليوش مسوك يلحول    بأد لتلخمل    بالتفولا أي بدوميآ لًولملالا قول               

ذووو  لاحسووول  قووول لا بسل سووويش  لتجيوووش،بجدسهل موووآ لتإقووولف  ووو  لتسوووما لت لتجيوووش       

(،يذوال  0هزيجوش هجسل سويهل ثلتثوًل)   أيًا،يلتجال ظش  جور لححدل ذول توك ثلًيًل،يتتاولا لت    

يإلي يلضاًل مآ خالل لتجطمف تتر  ججيلا لاًلمل  هيآ شورالا لتنيورلد لتجولً     

تحاقيق أقصر قل  مآ لتسجم تجارالا لتجدمًش تك مآ خالل ب زيز  ججيلا لسًحل  

يلتحسووووميق يبم وووويع قل وووولة لت جووووالف يخفووووض لتجسل سووووش أي لتوووولخمل  وووو   ووووما 

ليورلد موع شوراش ليورلد أخورى أي أاثور  ويم ر يتيوش تحجوا          اليلة، لًلمل  شراش 

 ججيلبهل يبخفويض لتحدولتيف موآ خوالل بقل وو لتجومل د لتجحلحوش           تبجل  لتارالا 

 يلتقضلف  جر لازديلايش    لتخلمش . 

 

هلتجقلهش ًطل أد اش بالتفلا شرالا لتنيورلد لتجولً  بهولف تتور تيطولد                 

  أل ضووولف ذوووال لتحاووولتف لتوووا  ياوووجش أاثووور موووآ  بوووملزد  ووو  لتحمزيوووع لتطغرل ووو 

                          

، هيول  5لتحسظيو لتقلًمً  تجاورالا مح ولدة لتطسسويش يلت متجوش، ط     مً  ماجل لتفخر ،  ر:ظيس 5

، اواتا لًظوور هووسفم لتج سور ًغووو حسول  ؤيف ًسوويم، لتسظوول     551، ص ،2112لتادجوش، هغووللد،  
، لتلل  لت ججيش لتليتيش 5لتقلًمً  تزيلدة  لن ملل لتاراش لتجسلذجش،  جسجش لتر ل ش لتقلًمًيش، ط

 .10، ص2112يدل  لتثقل ش تجسار يلتحمزيع،  جلد، 
لتاوورالا لتجح وولدة لتقمميوولا، لتجؤ سووش لت رهيووش تجل ل وولا يلتساوور،   د.حسوول   يسوور،  يسظوور: 2

 .11-11ص ، هيريا، هليد  سش لإع
يمخلتفلا يخن  تو بداف -لًلملالا يبالتفلا-قش لتنيرلدتلد.ماجل   يل حجيل، ج -:يسظر 

. 22،ص2155(،ديسجإر52-55ه ل،مطجش لتنيرلد لتجلً  يلأل  لد،لت لدلد )
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قل ة،أحيلًووًل أي لت ليوول مووآ لتووليل يذوواا لس ووحرلبيطيش لتحوو  بسحهطهوول بجووا لتحالتفوولا 

بحووأبر مووآ خووالل  قوول لبفلقيوولا ثسل يووش بهوولف تتوور  ووحح لألاووملف ًاووم باريوور لتسقووش  

 ( . 5لتطم  لتليت  هال قيل يا شرط )

 

تاوورالا لتنيوورلد لتجوولً  ذوو  ولا لإي ووش      أد ظوولذرة لاًوولملالا لتليتيووش       

لقحصلديش تدآ تيسل ذو  لتغلتإوش ألد ه وض موآ ذواا لاًولملالا يجدوآ أد بظهور         

ارد   ش  جر لتحالتفلا لتثسل يش هيآ شورالا لتنيورلد يلتوا   وي زز موآ ًفموذول       

 Star Alliance Sky))شدلخش لتحالتفلا لتليتيش لتثالث

 team Alliance ,One world Alliance))  اجوول  وو  باوولتف لتخنوومط

لتطميش لتإرينلًيش مع لتخنمط لتطميوش لألمريديوش ياواتا باولتف لتخنومط لتطميوش       

لتفرًسيش مع لتهمتسليش يالد تجإ ل لتسيل   أثرا  و  ظهوم  ذواا لتحالتفولا لتثسل يوش      

بأثيرذول  جور          يلتح  قل بدمد مالههش تال مل تظلذرة لاًولملالا يلتحو  تهول    

يرلد يخل ش    شجلل لأللجس  يلتا  اولد تهول لتولل ع  و  أد لاًولمل        ما لتن

قل شودش تجملاهوش ًجوم ه وض شورالا لتنيرلد،يخل وش لتخجيطيوش، لتسجم لتجحزليول         

تارالا لتنيرلد لسمل لبيش يقل بهل  جور دخومل لتجسل سوش موع اإريولا لتاورالا       

الا لتملسيش يلتليتيوش  لتغرهيش قل د  هل يخل ش لألمريديش مسهل ًام بدميآ لاًلمل

 (. 2) لتجملاهش أ   يل يش لقحصلديش مسلذضش ته

 

أد لتاوول لتفل ووش موول هوويآ لتوولخمل  وو   ضووميش باوولتف موول يلاًوولمل  هوويآ              

شراحيآ أي أاثر يطل أ ل ك    لسلل  لتقلًمً  لتا  يسظو يتيلا بدميآ اش مسهجل 

ع يأخوووا مفهممووولد أحوووللذجل ))لتحالتفووولا يلاًووولملالا((  لاًووولمل  هج سووولا لتمل ووو

دومد أمول    ًلقحصلد  يلآلخر قلًمً  يتيم هلتضري ة أد يحنلهق لتجفهمملد ححور  

                          

   -ظر:يس 

 Alliances .-www.garsonline.de/../holtzAirlince Alliances and Merger in Europe.  

    .10/11/2011 لخر زيل ة

 - Ibid

http://www.garsonline.de/holtz-Alliances%20.last
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حلتش لًولمل ، لتجفهم  لاقحصولد  أي وع  و  موللا موآ لتجفهوم  لتقولًمً  حيوث أًوك           

 (. 5ياجش  م ًل تجحراز لاقحصلد  ا ب ل مآ قإيش لاًلمل  اجفهم  قلًمً  )

 

يي قًل تجحصم  لتسلتف لتاار  جل دل  لتجفهوم  لاقحصولد  ا ي ول     يهلتحلت           

(،تتور حول مول خل وش     2لًلملاًل هج سلا لتقولًمً  لتولقيق  هوم يقحور  موآ لتحالتفولا )      

يأد لتجفهووم  لاقحصوولد  تالًوولمل  ا يزيووش لتاخصوويش لتقلًمًيووش تجاوورالا لتللخجووش 

ل لتاخصووويش لتقلًمًيوووش   يوووك،   حووويآ أد لتجفهوووم  لتقووولًمً  تالًووولمل  ي سووو  زيل    

 تجارالا لتجدمًش تك تصلتح لتاراش لتطليلة لتسلبطش  آ لاًلمل  . 

 

أد  ججيووش لاًوولملالا لتليتيووش تيسوول هوولألمر لتسووهش امًهوول بخضووع تقيوومد              

قلًمًيش بقف أمل  حراش لاًلملالا لتليتيش تارالا لتنيرلد لتجلً ، ف  لتمايلا 

% مآ 21،ا يسجح تغير لألمريدييآ أد يجحجدمل أاثر مآ لتجحالة لألمريديش ،مثاًل 

 ول م ظوو   حلأل هو لتح  بسجح أل الههل هلتحصميل،يهسإ  ذاا لتقيومد لتقلًمًيوش بإ  

دحف  هلاًلملالا بشرالا لتنيرلد لتجلً  لتدإرى مآ  ججيلا لاًلمل  لتليت  ي

لاًولمل   أًوك ا   لتجاجيش، يبأ يسًل  جر مل بقل  يححر يسجح تاراحيآ أي أاثر    

يجدووآ أد بظهوور  ةهوول أد يدوومد تهووال لاًوولمل  دي   ل ووش  وو  بقجيووش أ   وول ش م قوول

ا ملموووش   يسووويش ب يوووق  ججيوووش لاًووولمل ، يخل وووش بجوووا لتجح جقوووش هنإي وووش  وووما  

لتنيرلد،أ  يط  أد يأخوا ه ويآ لا حإول   يجول توم الًول لتقول ة لتحسوميقيش أقوش أي          

تهووال  ووأد لتج لتطوولا لتقلًمًيووش تهوواا لاًوولملالا  أاثوور  سوول بدووميآ ذووال لاًوولمل  . 

بهلف تتر بقجيش لاخحالف    ل حرلبيطيلا لتارالا يبسجح تجاراش لتطليولة هوأد   

 (. 0بلخش لتسما ي ق تلل  لتجسل سش )

 

                          

د.لحجل ماجل  -ظر :يس،ااتا 51د. حسل  لتليآ لتصغير ،مصل   لهق،ص -ظر :يس 

مارز،لًلمل  لتارالا مآ لتطهش لتقلًمًيش : د ل ش مقل ًش،مساأة لتج ل ف،لس دسل يش،هليد 
ذل .يمل ه ل 51 سش لإع،ص

أد مصنجح لتحالتفلا ذم  يل   يتيم قلًمً  ،تهال  أًسل قل أتإسسلا ثم  لتجفهم   

لاقحصلد  تالًلمل  امًهجل ياهلد ت ججش يلحلة .
 alliances  -and–…/Marger / www.nmainl) Merger alliance in civil aviation 

.Find   20/11/2011    لخر زيل ة   

http://www.nmainl/
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 املطلب الثاني
 مناذج من االندماجات الدولية لشركات الطريان املدني

 

ًلمل  هويآ شورالا لتنيورلد لتجولً  يلتوا       أد لتنلهع لتليت  ت ججيلا لا          

حلث هدثرة    لآليًش لألخيرة هسإ  لأليضل  لترلذسش    لتسلحش لتليتيش ،ا يجل 

بجا لتح  أتقل هظالتهل  جور تطومف لتوليل تتور  وحح أامل هول هوال قيول أي شورط أمول            

ه ضهل  آ لريق لابفلقيولا لتثسل يوش يلابفلقيولا مح ولدة لأللرلف، ومف ي دوم       

 تحقل   هيآ لتارالا لتح  بسحه   يل لا يل حرلبيطيلا محالههش تتر حل مل . ل

يمآ لتطلير هلتاار أد ذسول  أمثجوش  ليولة  جور مماوش لاًولملالا لتال وجش              

هوويآ شوورالا لتنيوورلد لتجوولً ،يمسهل لًوولمل  شووراح  ليوورلد ))لتخنوومط لتطميووش    

 ))-أي هيش  جالقش بال أ وو :  لتإرينلًيش يأيإيريل لأل إلًيش تحدميآ شراش ليرلد

International Airline Group)) 5    اوواتا  قوول أ جسوول شووراحل لتنيوورلد

لتحاويجيش ))اد(( يلتإرلزيجيووش )بوول (  زمهول  جوور لاًوولمل  مجول  وويؤد  تتوور يادة    

أاإووور شوووراش تجسقوووش لتطوووم   ووو  أمريدووول لتطسمهيوووش باجوووش أ وووو )) ا بووول  ليراًوووز  

 لملاًل از يووووووًل حصووووووش هوووووويآ شووووووراش (.اجوووووول أد ذسوووووول  لًوووووو 2غووووووري (()

(Lufthansa)      لألتجلًيش ي ميم يير لتجفجسوش، دح  تهوال لاًولمل  لتسطولح يحقوق

 (. 0لأل هلح بجم لأل هلح )

 

يمآ لألمثجش  جر لاًلملالا لتللخجيش ولا لتحأثيرلا لتليتيش لًولمل  شوراح          

موريديحيآ تحدوميآ   ((ي))امًحيسسحولل ييور ا يسوز(( لأل   United Airlinesليورلد )) 

 ر شراش ليرلد ملً     لت لتو .إأا

 

                          

  -يادة أاإر ليرلد    أي هل ه ل لًلمل  لتخنمط لتإرينلًيش يأيإيريل لأل إلًيش  جر لتجمقع : -:  

http://msnbearabic.com  55/55/2155بل ين لتزيل ة
  -ام     أمريدل لتطسمهيش  جر لتجمقع : هرلزيج  يلشآ أاإر ًلقش-لًلمل  بايج  -ظر :يس 

http://msnbearabic.com   2/5/2152بل ين لتزيل ة   
. 22ماجل   يل حجيل ،مصل   لهق ،ص  -: يسظر 

http://msnbearabic.com/
http://msnbearabic.com/
http://msnbearabic.com/
http://msnbearabic.com/
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يتقوول أاوولزا يزل ة لت وولل لألمريديووش ذووال لاًوولمل  ه وول شووهر مووآ ت ووالد           

لتجفمضيش لألي هيش  آ  ل  ل حرلضهل  جر  فقش لاًلمل  ، جر ل حإول  أًوك توآ    

ش لتطليلة يؤثر  جإًل  جر  ل  لتجسل سش     ما لتنيرلد لألي هيش،ي حاجش لتارا

 (.United Airlines()5لتجحجخضش  آ لاًلمل  أ و )

 

 Delta Air ي جر لتص يل ًفسك حصش لًلمل  هيآ شراحيآ أمريديحيآ ذجل       

 -Air Franceيلتح  تهل لبفلقيش ب ليد ماحر  مع باولتف )) North Westمع 

(KLM(2   يأد مل حصوش هويآ.)Air France- KLM    شوراش ذمتسليوش ذوم    يذو

موآ شوراش    Air France باميوش  ذل وك  -تف يتيم لًلمل  يذال مل هيسلا  لهقًلبال

حدمميش تتر شراش خل وش هلتدلموش،أ  خصخصوش قنول  لتنيورلد ذوال موآ ًلحيوش         

 يبدميآ قمة بسل سيش بحصل   لتو لتسقش لتطم  مآ ًلحيش أخرى .  

 

د لتجولً   يمآ لتطلير هلتاار أد لت ليول موآ لتدحول  يلتجهحجويآ هاوؤيد لتنيورل          

يخجنوومد موول هوويآ لتوولخمل  وو  بالتفوولا يبدووميآ لاًوولملالا ي وو  أحيلًووًل اثيوور          

ي حإريًهجل ياهلد ت ججش يلحلة،يذال لتخج  ا يسحقيو مآ لتسلحيش لتقلًمًيش  لتفل ا 

ياجل هيسلا  هيسهجل يلضح خل ش  يجل يح جق هزيلل أي لاححفلظ هلتاخصيش لتقلًمًيش

 .  لهقل

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 http://msnbearabic.com 

. 22ماجل   يل حجيل ،مصل   لهق، ص -أًظر : 

http://msnbearabic.com/
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خلامتةا  

 

جحالتفلا لتمضع لتقلًمً  تلثر ي متسل ًهليش لتجنلف    هاثسل لتجم م   ))      

 يبم يلا ل حسحلالالتليتيش تارالا لتنيرلد لتجلً (( إًسل قل بم جسل تتر اججش 

                                                                                -يالاب :

         

ستتتاااتاال -أوال:  

 

ً  تتر باديش بالتفولا ديتيوش  يجول هيسهول هغيوش      لتطمف شرالا لتنيرلد لتج -5

لتاوول مووآ لتجسل سووش ي  ووع افلفبهوول يزيوولدة أ هلحهوول ياوولد مووآ ًحيطووش وتووا   

 star alliance- sky team)ظهوووم  ثوووالث بالتفووولا يذووو  

alliance-one world alliance. ) 

جووور لت دوووم موووآ ًظووول     تووويم تهووواا لتحالتفووولا شووودش قووولًمً  ماووولد         -2

لاًلملالا ،لألمر لتا  ي س  لًوك موآ لتصو مهش تخضول هل تسظول  قولًمً        

 مالد يادو ًالللبهل.

تد لتحنم لا لتجحالحقوش لتحو  ياوهلذل لتجطحجوع لتوليت  قول أتقول هضوالتهل          -0

 جر قنول  لتنيورلد امًوك موآ أ ور  لتقنل ولا لاقحصولديش ًجومل يبوأثرل          

يل لا لتليل ًام  قل لبفلقيلا لألاملف هلتحنم لا ،يلتا  لً دم  جر  

لتجفحمحووش هغيووش باريوور لتسقووش لتطووم  لتووليت  مووآ أ  قيوومد باووري يش ب يووق  

 حريش لتنيرلد.

توووو يحمقوووف باريووور لتسقوووش لتطوووم  لتوووليت   جووور  قووول لابفلقيووولا لتثسل يوووش   -2

يلتجح لدة لأللرلف  اس  يتًجل الد تججسظجولا لتليتيوش أيضول دي  اإيور     

 ههال لتخصمص.

  ه ووض شوورالا لتنيوورلد لتجوولً  لألي هيووش مسهوول يلألمريديووش هحدووميآ   قيوول -1

بالتفلا مضلدة ضل ليورلد ديتوش لسمول لا لت رهيوش لتجحاولة خل وش ه ول        

 لتسطلحلا لتجحدر ة تارالبهل.
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شهل قنل  لتنيرلد لتجلً  مماوش موآ لاًولملالا لتللخجيوش يلتليتيوش اولد        -1

جوولً  يمملقفهوول بطوولا  تهوول بووأثير اإيوور  جوور  يل وولا شوورالا لتنيوورلد لت   

 بالتفلبهل لتليتيش.

لتنيوووورلد لتجوووولً  هوووويآ  دهاووووؤياثيوووورل موووول يخجوووو  لتدحوووول  يلتجهحجوووويآ   -1

 .مصنجا ))لتحالتفلا يلاًلملالا((

تد تطمف بجا لتارالا تحدميآ لاًولملالا لتليتيوش اولد تمول ههولف بقميوش        -1

 لاالتفو لتحبجوا   ًفموذل هجملاهش لتحالتفلا لتليتيش أي تحقميش ًفموذول دلخوش   

 لولبه

 

 التوصيات -ثانيا:

ضري ة قيل  لألموو لتجحاولة هإًاولف ذيئوش بله وش تهول مهجحهول مرلقإوش يبقيويو           -5

 أًانش لتحالتفلا لتليتيش تارالا لتنيرلد لتجلً .

ضري ة باديش بالتف ديت  يضو     ضميحك شورالا لتنيورلد لتحله وش     -2

 تليل لتارا لألي   يخل ش لت رهيش مسهل.

لملالا دلخجيش أي ديتيوش هويآ شورالا لتنيورلد لسمل لبيوش      ضري ة قيل  لً -3

يلتقنريووش يلتسوو مديش يلتجصووريش تجملاهووش مسل سووش بالتفوولا يلًوولملالا     

 شرالا لتنيرلد لألي هيش يلتغرهيش.
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Abstract 

  The international committee is witnessing a very 

strategic changes in many different aspects. Especially 

in the field of international planes. This subject has a 

great effect on establishing international alliances. This 

may represent the difference between the role of a single 

company and with group of companies. This group may 

work together to fulfill a specific goal. 

 These alliances may urge the states to adopt 

certain political strategies that aim to make the air travel 

more luxury and the aims of both companies and states 

come to be true. These political attitude may be seen in 

signing mutual treaties among the states. These treaties 

support the international plane to be free from the inner 

administrations and to make what is called (Open Skies 

Agreements). 

 According to these transformations in this aspect, a 

group of air companies started to make mergers. These 

mergers aim to consolidate the new company and to 

face any other company and to make benefit and 

effectively. This subject may raise a question concerning 

the alliances and mergers especially in civil plane. There 

is a kind of mixing between these terms especially from 

legal point of view.   

 


