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  PIO 06/10  للنشر الفوري
  ٢٠١٠حركة نقل الركاب تستعيد عافيتها في عام 

  ٢٠٠٩بعد ركود مهول في عام 
قد تشهد الحركة الجوية لشركات الطيران المنتظم في الدول األعضاء في االيكاو نمـوا قـدره   ـ  ١٣/٧/٢٠١٠ ،مونتريال

، وذلك حسب األرقام التـي  ٢٠٠٩٪ في عام ٢بنسبة  ٪ هذه السنة من حيث عدد الركاب الكيلومتريين، مقابل انخفاض٦,٤
  .جمعتها المنظمة

مفـي  ٤,٥هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة عن تحسن اآلفاق االقتصادية في أرجاء العالم، على أساس نمـو قـدره    وتن ٪
  .االقتصادية لتنبؤاتا، إحدى أكبر المؤسسات في مجال Global Insightالناتج المحلي االجمالي العالمي، وفقا لتنبؤات 

وقد تشهد حركة النقل الجوي في آسيا والمحيط الهادئ نموا أسرع بكثير من متوسط النمو العالمي بالنظر الى اآلفاق 
  .مثل الصين والهند، حيث يتوقع أن يتسع نطاق أنشطة الطيران بوتيرة أسرعاالقتصادية األفضل في دول 

أفريقيا وأمريكا الالتينية نموا أعلى في الحركة الجويـة مـع تحسـن الظـروف     الشرق األوسط و أقاليمكما ستشهد 
وبالمقابل سيكون نمو الحركة الجوية في أمريكا الشمالية أبطأ مقارنة مع المتوسط العـالمي بسـبب اسـتمرار    . االقتصادية

  .ضعف االقتصاد
دى األعوام الثالثة المقبلة، فإن حركة النقـل  ٪ سنويا على م٤وحيث إنه من المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة 

ويرد في الجدول أدنـاه  . ٢٠١٢و ٢٠١١٪ على التوالي خالل عامي ٤,٩٪ و٤,٧الجوي على الصعيد العالمي ستنمو بنسبة 
  .األقاليملنسب نمو حركة النقل الجوي حسب  توزيع

 النمو اإلقليمي للركاب الكيلومتريين المنقولين

 مقارنة بالسنة السابقة) ٪( ييرالنسبة المئوية للتغ
 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ اإلقليم
 ٪ ٪ ٪ ٪ 

 7.7 8.5 9.8 3.3- أفريقيا
 7.5 7.5 10.8 0.2- المحيط الهادئ/آسيا

 2.7 2.5 3.5 3.9-  أوروبا
 11.5 12.0 15.5 9.1 الشرق األوسط
 2.5 2.2 2.8 3.9- أمريكا الشمالية
 5.6 5.5 9.8 0.9 الكاريبي/أمريكا الالتينية 

     
 4.9 4.7 6.4 2.0-  العالم
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  ٢٠٠٩إعادة النظر في أرقام 
٪ ٢، بلغت نسبة االنخفاض في عدد الركاب الكيلومتريين على متن شركات الطيـران فـي العـالم    ٢٠٠٩في عام 

وبالمثل، انخفض . ٢٠٠٢، وهو أكبر انخفاض في حركة النقل الجوي منذ عام ٢٠٠٨مقارنة مع األرقام المتدنية أصال لعام 
، وهو أكبر انخفاض أيضا يسـجل  ٢٠٠٨٪ مقارنة مع عام ١٠,٦األداء في مجال نقل البضائع باألطنان الكيلومترية بنسبة 

  .٢٠٠٢في هذا المجال منذ عام 
 وسجل إقليم آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسـبة . ٪٣,٤وتقلّص إجمالي حركة نقل الركاب على الصعيد الدولي بنسبة 

٪ ٣٪ و٣,٤٪، ثم أقاليم أوروبا وأفريقيا وأمريكا الالتينية بنسـبة  ٥بنسبة  أمريكا الشماليةإقليم  ٪، تاله٦,٥ من االنخفاض بـ
بنسـبة   وكانت شركات النقل في إقليم الشرق األوسط هي وحدها التي سجلت زيادة في حركة النقل الـدولي . ٪ تباعا٢,٥و

٪ ٩,٣الى  ٢٠٠٨٪ في عام ٨,٢من  دوليا مجموع الركاب الكيلومتريين المنقولين٪ مما ساعدها على رفع حصتها من ٩,١
  .٢٠٠٩في عام 

وقد غطى التوسـع  . ٪ فحسب٠,٤بلغت  ٢٠٠٨في عام  قد نمت بنسبة ضئيلة لنقل المحلي في العالماأسواق وكانت 
٪ في أسـواق أمريكـا الالتينيـة والمعـدل     ٥,٢٪ ونسبة النمو المطردة البالغة ٨,٧الشديد في أسواق الشرق األوسط بنسبة 

أمريكا ٪ على نسب االنكماش الكبيرة في أسواق أفريقيا وأوروبا و٩,٦المرتفع في تنامي أسواق آسيا والمحيط الهادئ وقدره 
٪ فـي ارتفـاع   ٢٠بمعدل  ساهم النمو الهائل في السوق المحلية الصينية كما. ٪ تباعا٣,٤٪ و٧,٤٪ و٥,٤الشمالية والبالغة 

  .نسب النمو في أسواق إقليم آسيا والمحيط الهادئ
  .ىوتمثّل القاسم المشترك بين بلدان العالم في نمو الناقلين منخفضي التكلفة على حساب الناقلين القدام

  الوضع المالي لشركات الطيران
أن تحـد مـن    في السنة الماضية ، استطاعت شركات النقل الجوي٢٠٠٩لعام  الحادة بالرغم من األزمة االقتصادية

  .تقليص النفقات وإيقاف تبخّر العائدات لىعخسائرها بفضل االقتطاعات الجذرية في الطاقة االستيعابية مما ساعد 
باليـين دوالر   ٤,١ بمبلـغ  لتشغيلية التي تكبدتها شركات الطيران فـي العـالم  ، قدرت الخسارات ا٢٠٠٩وفي عام 

باليـين   ٨,٩والبالغـة   ٢٠٠٨مقارنة مع الخسارات التي لحقت بها في عـام   جزئي وقد اعتبر هذا بمثابة انتعاش. أمريكي
 ١٩,٩والبالغة  ٢٠٠٧في عام البون شاسعا مقارنة مع األرباح التشغيلية القياسية التي حققتها تلك الشركات  إن ظّلودوالر، 

  .بليون دوالر أمريكي
ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض بالى وهنِ البيئة االقتصادية العالمية التي اتسمت  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨وتعزى خسارات 

الشركات من قلـة حركـة   عانت معظم حيث  ٢٠٠٩وظل الطلب على السفر الجوي ضعيفا في عام . رحاد في ثروات األس
  .النقل وضعف العائد

الى تقليص طاقته االسـتيعابية   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨بفعل تقلص حركة النقل الجوي في عامي  وهكذا اضطر هذا القطاع
دوالرا  ٣٥تراوحت بـين  زيادة في أسعار النفط  ذلك بالرغم منو اتستوى الطلب ويتيح الحد من الخسارمبما يتماشى مع 

وهكذا خرجت شركات . ٢٠٠٨، وإن لم تتسم هذه األسعار بنفس التقلبات التي شهدتها في عام دوالر ٨٠للبرميل وأكثر من 
  .أكثر استعدادا لالستفادة من االنتعاش ٢٠٠٩الطيران من الصعوبات التي واجهتها في عام 

الـى   الجويوتيرة حركة النقل  عودةمع  ٢٠١٠ي العالم خالل عام ومن المتوقع أن يتحسن أداء شركات الطيران ف
  .سابق عهدها

  ـ ىـانته ـ
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لتعزيز التطـور   ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو في عام . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 

وأمنه وكفاءته وانتظامـه،  طيران السالمة واألنظمة الالزمة لوضع القواعد  المنظمة تتولىو  .اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم
دولة فـي   ١٩٠ المتعاقدة البالغ عددها دولهابين  لتعاونامحفل بمثابة  هيو.  لحماية البيئة في مجال الطيران فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة

  .جميع مجاالت الطيران المدني

  


