
  

  

   ٢٠١٣في عام الصادرة عن اإلیكاو لنقل الجوي انتائج 
  وتباطؤ في سوق شحن البضائع من جانب الركابتؤّكد وجود طلب قوي 

 ٣,١نحـو رقام األولیة الصادرة الیوم عـن منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) أّن أّكدت األ  - ١٦/١٢/٢٠١٣، یالمونتر
فقـد سـّجل  .٢٠١٣ السـیاحة فـي عـامو  فـي مجـال األعمـالملیار شخص استخدموا شبكة النقل الجوي العالمیة  لتلبیة احتیاجـاتهم 

 ملیـار ٦,٤إلـى أكثـر مـن  یصـل هـذا الـرقمویتوقـع أن  ،٢٠١٢عـام بفي المائة مقارنـة  ٥زیادة بنحو الركاب السنوي  عدد مجموع
  ، استنادا إلى التوقعات الحالیة.٢٠٣٠ سنةبحلول  راكب

، وهو ما یشكل رقما قیاسیا یفوق الـرقم المسـجل ٢٠١٣عبر العالم في عام ملیون رحلة  ٣٣ الجویة المغادرةرحاالت الوبلغ عدد 
ارتفــع  المنتظمــة الــرحالتإجمــالي حركــة الركــاب علــى االیكــاو أیضــا أّن  وأّكــدتهــذا، بــأكثر مــن ملیــون رحلــة.  ٢٠١٢فــي عــام 

الھیئ!ة  كان!ت)، أي أزید بقلیل م!ن التوقع!ات الت!ي الركاب الكیلومتریین اإلیرادیینبحساب ( ٢٠١٣في المائة في عام  ٥,٢بنسبة 
  .٢٠١٣و یشھر یول قد وضعتھا فيالتابعة لألمم المتحدة 

األعمـال والمسـتهلكین فـي العدیـد تحّسـن ثقـة وبالنتائج االقتصادیة اإلیجابیة على الصعید العـالمي بوعّللت اإلیكاو الزیادة األخیرة 
  .االقتصادات الناشئة أیضا في نموتباطؤ حدث و  .٢٠١٣من االقتصادات الكبرى في عام 
  األداء على المستوى اإلقلیمي

فـي المائـة  ٣١بلغـت حصـته لنقل الجوي، حیث ة لأكبر سوق عالمی، ٢٠١٣إقلیم آسیا والمحیط الهادئ، بحسب أرقام سنة  یظلُّ 
نـاخ االقتصـادي فـي موبالرغم من تحسـن ال. ٢٠١٢عما تحقق في عام في المائة  ٧,٢من مجموع حركة النقل، أي بزیادة قدرها 

متوســط الزیــادة  تقــّل عــنحركــة شــركات الطیــران فــي أوروبــا وأمریكــا الشــمالیة فقــد ســجلت زیــادة أوروبــا وشــمال األطلنطــي، فــإن 
 إقلــیم الشــرق األوســط ویبقــىفــي المائــة تباًعــا.  ٢,٢فــي المائــة و ٣,٨النمــو لــدیها  ى الصــعید العــالمي، وبلغــت نســبة علــالمســجل

 فـي المائــة  ١١,٢ نسـبة نمـو قـدرهاحركــة النقـل الجـوي فـي هـذه السـوق  سـجلتحیـث ، سـوق النقـل الجـوي األسـرع نمـوا فـي العـالم
  .الركاب الكیلومتریین اإلیرادیین على الصعید العالمي في المائة من ٩بنسبة  المنطقة واستأثرت، ٢٠١٢عام بمقارنة 

   المستوى الدوليحركة الركاب على 
النمو في المائة. وقد تحققت أعلى مستویات  ٥,٢زیادة بنسبة  ٢٠١٣لت حركة النقل الجوي على المستوى الدولي في عام سجّ 

. أما في المائة) ٨,٦ائة)، تلیها شركات إقلیم أمریكا الالتینیة والكاریبي (في الم ١٠,٩لدى شركات طیران الشرق األوسط (
  في المائة. ٧,٤الشركات األفریقیة فقد سجلت ثالث أعلى نسبة نمو إقلیمیة قدرها 

 في ٣٨بنسبة  استأثرت هذه الشركاتعالمیا، ما تزال شركات الطیران األوروبیة مهیمنة على سوق النقل الجوي الدولي حیث 
  في المائة.  ٢٧المائة من الحركة الجویة الدولیة. وتأتي شركات طیران آسیا والمحیط الهادئ في المرتبة الثانیة بنسبة 
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  حركة الركاب على المستوى المحلي

شركات طیران  استأثرتفي المائة، حیث  ٥,١، شهدت حركة الركاب على المستوى المحلي زیادة بنسبة ٢٠١٢بسنة  مقارنةً 
في  ٤٧في المائة من هذه الحركة على الصعید العالمي ( ٨٣أمریكا الشمالیة وشركات طیران آسیا والمحیط الهادئ بنسبة 

في المائة آلسیا والمحیط الهادئ). وقد سجلت نتائج حركة النقل على المستوى المحلي في إقلیم  ٣٧المائة ألمریكا الشمالیة و
، وكانت شركات الطیران الصینیة بمثابة ٢٠١٢في المائة عما كانت علیه في عام  ١٠بنسبة  زیادةً آسیا والمحیط الهادئ 

  إجمالي السوق في هذه المنطقة. في المائة من ٦٠تقریبا بنسبة واستأثرت المحرك األساسي لهذه الزیادة 
  القدرة االستیعابیة

عام  في المائة في ٤,٦بنسبة  عالمیة زیادةً  المتاحة،یلومتریة الك المقاعدبحساب  ،لنقل الجويل االستیعابیة القدرةشهدت 
هذا ، لیصل ٢٠١٢بنصف نقطة مئویة مقارنة بعام  طفیفةً  زیادةً  ٢٠١٣في عام  حمل الركاب معّدل نسبة وحقق. ٢٠١٣
  .في المائة ٧٩,١إلى  نسبة المعّدل 

  بحسب اإلقلیم ٢٠١٢في عام  الحمل ومعدالتحركة الركاب والقدرة االستیعابیة وحصص األسواق نمو 

 
 المجموع النقل المحلي النقل الدولي

 

 عدد الركاب الكیلومتریین
عدد المقاعد 
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 المتاحة

معّدل نسبة 
حمل 
 الركاب

 

نمو 
 الحركة

الحصة من 
 السوق

نمو 
 الحركة

الحصة من 
 السوق

نمو 
 الحركة

الحصة من 
 السوق

نمو القدرة 
 االستیعابیة

نسب 
 الحمل

 %٦٩,٦ %٥,٢ %٢ %٧,٠ %١ %٤,٢ %٣ %٧,٤ إفریقیا
 %٧٧,٢ %٦,٧ %٣١ %٧,٢ %٣٧ %٩,٦ %٢٧ %٥,٢ آسیا والمحیط الھادئ

 %٧٩,٩ %٢,٦ %٢٧ %٣,٨ %٨ %٣,٧ %٣٨ %٣,٨ أوروبا
 %٧٦,١ %٥,٠ %٥ %٦,٣ %٧ %٤,٢ %٤ %٨,٦ أمریكا الالتینیة والكاریبي

 %٧٦,٩ %١١,٥ %٩ %١١,٢ %١ %١٦,١ %١٣ %١٠,٩ الشرق األوسط
 %٨٣,٠ %١,٩ %٢٦ %٢,٢ %٤٦ %١,٩ %١٤ %٢,٦ أمریكا الشمالیة

 %٧٩,١ %٤,٦ %١٠٠ %٥,٢ %١٠٠ %٥,١ %١٠٠ %٥,٢ العالم

المنتظمـة. وتنطبـق هـذه اإلحصـاءات علـى الحركـة حسـب اإلقلـیم الـذي  التجاریـةتعتبر هذه األرقام أولیة وال تشمل سوى الخـدمات  مالحظة:
  یوجد به مقر شركة الطیران. 

  
 الجوي لشحنا

 لیبلغ حجم، في المائة ١بنحو  المقطوعة، زیادةً  الكیلومترات مقابلفي  المشحونة بحساب األطنان الجوي، شهدت حركة الشحن
من هذه عالمیة شركات طیران آسیا والمحیط الهادئ بأكبر حصة  تاستأثر قد و . تقریبا ملیون طن ٥١ المحمولة حناتالشُّ 

 منطقة الشرق أّما .ًصا شبیها بما شهده الناقلون في أمریكا الشمالیةقلُّ فیما یتعلق بإجمالي حجم البضائع تَ األطنان، لكنها شهدت 
نمو حركة الشحن الجوي، وهي تستأثر لالوتیرة األسرع  ، المنطقة ذات٢٠١٢، كما في سنة ٢٠١٣فقد ظّلت في سنة األوسط 
 في المائة من األطنان المشحونة على الصعید العالمي. ١٢بنسبة 



- 3 - 

 
   نمو القطاعآفاق 

مع نهایة سنة  جدیدةتجاریة  طائرة ١٥٠٠ أزید منبتسلیم  العالم في الطائرات صناعةشركات  أكبر من المتوّقع أن تقوم
  ة. جدید طائرة ٢ ٨٠٠ یناهز المقبلة للسنوات الطلبیات من كبیرا عدداً  وهي قد سجلت. ٢٠١٣

لعملیات األكثر كفاءة التي تعمل شركات ول، سیكون لها ةعتبارات البیئیاال تراعي التي الطائرات هذهوتجدر اإلشارة إلى أن 
  .وفي استدامة هذا النمو الجوي النقل نمو في استمرار إیجابيإسهام  المطارات على تنفیذها،الطیران ومشغلو 
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
من أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید المدني الدولي في شتى 

  .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 

 
  

  المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة: للحصول على
  سو آن راباتونيالسیدة      السید أنثوني فیلبین

  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت   رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int  

  +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢١هاتف المكتب:     +١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٥١٤( ٢١٢-١٠٥١الهاتف المحمول:     +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦ الهاتف المحمول:
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