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  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 15/11  نشرة إخبارية

و في توقعات االيكاو على المدى المتوسط تشير إلى مواصلة النم
  ٢٠١٣قطاع الطيران خالل سنة 

في  ٦,٢، و٢٠١١في المائة في عام  ٥,٣بنسبة تناهز تتوقع االيكاو تنامي الحركة الجوية ـ  ١٩/٧/٢٠١١ ،ونتريالم
  .، من حيث عدد الركاب المنقولين في كل كيلومتر٢٠١٣في المائة في عام  ٦,١و ٢٠١٢المائة في عام 

في المائة  ٣,٥وتعكس الزيادات المتوقعة اآلفاق االقتصادية االيجابية في جميع أرجاء العالم، على أساس متوسط نمو قدره 
نظرة /استقصاءات األسر المعيشيةث المقبلة، وفقا لتقديرات الالي العالمي على مدى السنوات الثتج المحلي اإلجمفي النا
  .وهي إحدى المنظمات األبرز في مجال التوقعات االقتصادية IHS/Global Insightعالمية 

بالرغم من العوائق المتعددة، مثل احتماالت ارتفاع أسعار النفط وتنفيذ سياسات تقشفية في المجال المالي في الدول ذات و
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في  ٣,٩االقتصادات الكبرى، فإن هذه التوقعات المخفضة بعد أن كانت 

نمو الحركة الجوية يغذيه ارتفاع الطلب على السفر الجوي بفضل تحسن  ستتيح، مع ذلك، تواصل الزخم في ٢٠١٠ عام
  .الوضع المالي لألسر ومتانة التدفق النقدي لدى الشركات

 ٢,٩خر حيث سيتراوح بين آإلى  إقليموسيختلف المتوسط السنوي لمعدالت نمو الحركة الجوية على مدى ثالث سنوات من 
في المائة، كنسبة قصوى، بالنسبة  ١٤السوق و جي أمريكا الشمالية مما يعكس نضفي المائة بالنسبة لشركات الطيران ف

في الشرق األوسط التي من المتوقع أن تظل تحقق نموا برقمين بفضل استراتيجية التنمية المميزة المعتمدة لشركات الطيران 
  .فيما يخص شركات النقل والمطارات على السواءاإلقليم في 

آسيا والمحيط الهادي بسرعة أعلى من المتوسط العالمي إقليم فع وتيرة الحركة الجوية بالنسبة لشركات ومن المنتظر أن ترت
اتساع اآلفاق االقتصادية في دول مثل الصين والهند، حيث من المتوقع من سنوات الفترة الثالثية، بالنظر إلى  ةفي كل واحد

  .ادة متوسط دخل األسرأن يتسع نطاق أنشطة الطيران بسرعة أكبر تمشيا مع زي
أما شركات الطيران في أمريكا الالتينية، فمن المنتظر أن تسجل ثالث أحسن معدل نمو في الحركة الجوية بفضل زيادة 

ومع تحسن األحوال االقتصادية، من المتوقع أن تسجل  .اإلقليمالطلب المحلي وإستراتيجية متماسكة للشركات على صعيد 
يا معدال أعلى فيما يخص الحركة الجوية، في حين ينتظر أن يكون معدل الشركات األوروبية أقل شركات الطيران في أفريق

بالرغم من األداء المطرد والجيد لشركات النقل منخفضة األسعار في من المتوسط العالمي، مما يدل على نضوج السوق 
  .األوروبيةواالستجمام سوق الترفيه 
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  بالنسبة لرحالت نقل الركاب المنتظمة ٢٠١٣-٢٠١١توقعات االيكاو للفترة 

 )ونسب النمو) بالماليين(عدد الركاب المنقولين في كل كيلو متر (

 المتوقع   الفعلي    

       متوسط      

       النمو      

 
 نسبة النمو  نسبة النمو  نسبة النمو  السنوي    

 ٢٠١٣في  ٢٠١٢في   ٢٠١١في  ٢٠١٠- ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٠ األقاليم
              

 ٨,٣ ٨,٠ ٥,٤ ٦,٤ ١٢٣ ٦٦ أفريقيا
المحيط /آسيا

 ٥,٨ ١٢٩٣ ٧٣٦ الهادي
٧,٩ 

٨,٧ ٨,٨ 
 ٣,٩ ٣,٨ ٣,٣ ٥,١ ١٣١٧ ٨٠٤ أوروبا

 ١٣,٥ ١٤,٠ ١٤,٤ ١٣,٩ ٣٤٥ ٩٤ الشرق األوسط

 ١,٨  ١٤١٢ ١١٧٦ أمريكا الشمالية
 
٢,٩ ٣,٤ ٢,٤ 

             الالتينية  اأمريك
 ٦,٨ ٧,٣  ٦,٩ ٣,٤ ١٩٨ ١٤٢ والكاريبي

 ٦,١ ٦,٢ ٥,٣ ٤,٥ ٤٦٨٧ ٣٠١٧ العالم

   

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمة الالزمـة ل وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعاونمحفل ابمثابة  هيو.  فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحماية البيئة في مجال الطيرانوأمنه وكفاءته وانتظامه، الطيران 
  .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين 

  


