
  
  ٢٠١٦خالل عام  بضائعال حركةنمو حركة الركاب وانتعاش  االیكاو تتوقع استمرار

المنتظمة لنقل الركاب في الجویة حركة الرحالت  بأن منظمة الطیران المدني (االیكاو) أفادت – ١٦/٧/٢٠١٤، لیامونتر
 ٥،٨، حیث بلغ عدد الركاب الكیلومتریین المنقولین ٢٠١٣في المائة في عام  ٥،٥ ةسبنبنموًا سجلت جمیع أرجاء العالم 

في  ٦،٥و  ٢٠١٥في المائة في عام  ٦،٣و ٢٠١٤في المائة في عام  ٦،٠توقع أن یزید هذا العدد بنسبة یًا، و راكبتریلیون 
  .٢٠١٦المائة في 

الرحالت الدولیة والمحّلیة متن على (المنقولین ئة في عدد الركاب الكیلومتریین في الما ٥،٥وكانت نسبة الزیادة وقدرها 
الزیادة المسجلة في على مقارنة بدولة أ ١٩١مجتمعة) والتي سّجلتها شركات الطیران في الدول األعضاء في االیكاو وعددها 

عملیات  تتزایدبینما  بلیون، ٣١لى إفي المائة لیصل  ٤،٥ نحومائة. وارتفع عدد الركاب بفي ال ٥،٣ في المتمثلةو  ٢٠١٢عام 
  ملیون عملیة في جمیع أرجاء العالم. ٣٢في المائة لتبلغ  ١،٢ نسبةالمغادرة ب

فسجلت نموا بنسبة المعّبر عنها باألطنان الكیلومیتریة المنقولة من البضائع  بضائعالأما حركة الرحالت الجویة المنتظمة لنقل 
و  ٢٠١٥في المائة في عام  ٤،٢و  ٢٠١٤في المائة في عام  ٣،٧توقع أن تزداد بنسبة ی، و ٢٠١٣في المائة في عام  ٠،٤
  .٢٠١٦في المائة في عام  ٤،٤

  على المدى القصیر والمتوسطحركة الركاب تنبؤات 
نموًا من حیث عدد الركاب الكیلومتریین وذلك بنسبة  العالملنقل الركاب في منتظمة جویة التتوقع االیكاو أن تسّجل الرحالت ال

فقا لتقدیرات . وو ٢٠١٣في عام  ٥،٥ معدل النمو المسجل بنسبةي زیادة طفیفة مقارنة ب، وه٢٠١٤في المائة في عام  ٦،٠
HIS Global Insight ، حلي اإلجمالي العالمي المنظمات العالمیة في مجال التنبؤات االقتصادیة، یكون الناتج الممن أبرز وهي

  في المائة السنة الماضیة. ٢،٥بعدما حقق نسبة   ،٢٠١٤في المائة في عام  ٢،٩الحقیقي قد ارتفع بنسبة 
معدل أن یبلغ قّدر من المإقلیم الشرق األوسط األسرع نموا من حیث الركاب الكیلومیتریین المنقولین، حیث  ظلتوقع أن ییُ و 

لتوسع القوي لشبكة الناقلین الجویین في هذا اإلقلیم أن یدعم نمو ومن شأن ا. ٢٠١٤في المائة في عام  ١١،٦النمو نسبة 
  . ینرقمالمكّون من الحركة 

ث ُیقّدر حیذي تنظمه الفیفا في البرازیل، الحركة الركاب في إقلیم أمریكا الالتینیة والكاریبي من كأس العالم لكرة القدم وستستفید 
  .٢٠١٤في المائة في عام  ٨،٩تسجیل نمو بنسبة 

في المائة في عام  ٧،٢ یبلغ نمو مطرد، بمعدل تقدیري حقیقتوقع أن تواصل حركة الركاب في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ تیُ و 
 وحي إلىهناك ما ی وٕان كان سنةبفعل تباطؤ االقتصاد الصیني خالل النصف األول من ال هذا اإلقلیم وقد تأثر نمو. ٢٠١٤

  .یقترب اآلن من نهایته انخفاض االقتصاد الصینيأن 
اقتصاده العام تحسنا  شهد. وقد ٢٠١٤في المائة في عام  ٥،٤أوروبا نموا بنسبة إقلیم توقع أن تشهد حركة الركاب في یو 

ة ركتنمو ح نالمقبلة. وُیتوقع أشهر خالل األومن المقرر أن یستمر اتجاه االنتعاش مطردا خالل النصف األول من السنة 
  شهده.یتمشیا مع النمو االقتصادي المطرد الذي  ٢٠١٤في المائة في عام  ٤،٨فریقیا بنسبة قلیم إالركاب في إ
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في المائة هذه السنة، وُیعزى ذلك إلى انتعاش األنشطة  ٢،٧توقع أن تنمو حركة الركاب بنسبة یُ وفي إقلیم أمریكا الشمالیة، 

   .وارتفاع معدل العمالة في الوالیات المتحدةاالقتصادیة 
نمو معدالت ) في ٢٠١٦عام في في المائة ( ٣،٧) و٢٠١٥عام في في المائة ( ٣،٥ تي تبلغتوقعات النمو الحالیة الأما 

عام في المائة في  ٦،٣نمو حركة الركاب في العالم بمعدل فمن المقرر أن تدعم سنویا في العالم الناتج المحلي اإلجمالي 
  .٢٠١٦في المائة في عام  ٦،٥و  ٢٠١٥

  ٢٠١٦حتى عام  على المدى المتوسطحركة الركاب تنبؤات 
 الحركة الدولیة والمحلیة

 (PKP)الركاب الكیلومیتریون المنقولون 

  ةالنمو السنوی التمعد      
 التنبؤات الماضي  

  2012 2013* 2014 2015 2016 

 (%) (%) (%) (%) (%) في الدولة ینالجوی ینالمشغل شھاداتالمنطقة التي ینتمي الیھا حاملو 
 5.9 5.7 5.4 4.6 4.8  أوروبا
 6.3 5.9 4.8 4.4 2.2  أفریقیا

 12.3 12.1 11.6 11.2 14.3 الشرق األوسط
 7.5 7.4 7.2 7.7 6.7 آسیا والمحیط الهادي

 3.3 3.1 2.7 2.0 1.6 أمریكا الشمالیة
 8.6 8.2 8.9 6.7 9.0 أمریكا الالتینیة والكاریبي

 6.5 6.3 6.0 5.5 5.3 العالم

  * األرقام األولیة
   .٢٠١٤منقحة في مایو ال رقامعن األلحركة الركاب السابقة ر النتائج ّبـــتع
  

  على المدى القصیر والمتوسط بضائعالحركة تنبؤات 
ذلك بنسبة طنان الكیلومیتریة من البضائع و عالمیًا نموًا من حیث عدد األللبضائع توقع االیكاو أن تسّجل الرحالت المنتظمة ت

 HISفقا لتقدیرات . وو ٢٠١٣في عام  ٠،٤نسبة معدل النمو المسجل بانتعاش مقارنة ب، وهو ٢٠١٤في المائة في عام  ٣،٧

Global Insight ،٤،٢م الصادرات والواردات، ستسجل نموا بنسبة احجأحسب  ةقاسمة بالقیمة الحقیقیة، والفإن التجارة العالمی 
  .٢٠١٣في المائة في عام  ٢،٢ ةنسب، بعدما حقق ٢٠١٤في المائة في عام 

حیث أن یبقى اإلقلیم األسرع نموا من فُیتوقع كاب، ر حركة ال على مستوى على غرار ما أحرزه نتائجو إقلیم الشرق األوسط، أما 
في المائة. ومن شأن تزاید األنشطة  ١٢،١، حیث یقّدر معدل النمو بنسبة ٢٠١٤عد األطنان الكیلومیتریة المنقولة في عام 

ة ركلنمو ح سواق الدولیة أن یشكل أساسا متیناً في األالتجاریة في العالم واألداء القوي الذي حققه الناقلون في هذا اإلقلیم 
  في هذا اإلقلیم. بضائعال
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االنتعاش  باالستفادة من، ٢٠١٤في عام  بضائعالفي المائة في حركة  ٢،٧أوروبا نموا بنسبة إقلیم سجل یومن المتوقع أن 

  االقتصادي وتحسین المجال التجاري في هذا اإلقلیم. 
 ٣،١نموا بنسبة  مفي هذا اإلقلی بضائعالحركة  یتوقع أن تسجلنمو في أحجام التجارة، حیث  تحقیقفریقیا قلیم إواصل إیكما س

عبر العالم في عام  بضائعالفي المائة من حركة  ٤٠في المائة هذه السنة. أما إقلیم آسیا والمحیط الهادئ، الذي سجل نسبة 
ن االقتصادات األوروبیة واألمریكیة، من . وفي ظل تحسّ ٢٠١٤في المائة في عام  ٣،٠، فیتوقع أن یشهد نموا بنسبة ٢٠١٣

المصنعة في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ أن یدعم الزیادات في حجم الصادرات ونمو  البضائعطلب على شأن ارتفاع معدل ال
  .الشحن الجوي

. ومن ٢٠١٤في المائة في عام  ٠،٣نمو بمعدل  حقیقفي إقلیم أمریكیا الالتینیة والكاریبي ت بضائعتوقع أن تواصل حركة الیُ و 
  .٢٠١٤في المائة في عام  ١،٤بنسبة نموًا الشمالیة في أمریكا  بضائعحركة ال شهدأن ت قررالم
 ٥،١و  ٢٠١٥عام في في المائة  ٥،٣ تي تبلغالو ویا نس یةالراهنة لمعدالت نمو التجارة العالمتوقعات الدعم أن ت قررمن المو 

في المائة في  ٤،٤و  ٢٠١٥في المائة في عام  ٤،٢في العالم بمعدل  بضائعنمو حركة المعدالت  ٢٠١٦عام في في المائة 
  .٢٠١٦ عام

 ٢٠١٦حتى عام  على المدى المتوسطحركة البضائع تنبؤات 
 الحركة الدولیة والمحلیة

 (FTK) األطنان الكیلومیتریة المنقولة من البضائع

  معدالت النمو السنویة      
 تنبؤاتال الماضي  
  2012 2013* 2014 2015 2016 

 في الدولة ینالجوی ینالمشغل اتحاملو شھادالمنطقة التي ینتمي الیھا 
(%) (%) (%) (%) (%) 

 3.2 3.1 2.7 0.1- 2.4-  أوروبا
 3.6 3.4 3.1 4.0 13.9  أفریقیا

 12.4 12.3 12.1 12.0 13.9 الشرق األوسط
 3.7 3.5 3.0 0.2 4.3- آسیا والمحیط الهادي

 1.7 1.6 1.4 4.9- 1.3- أمریكا الشمالیة
 3.7 3.5 3.0 2.7 2.3 الالتینیة والكاریبيأمریكا 
 4.4 4.2 3.7 0.4 1.0- العالم

  * األرقام األولیة
  . ٢٠١٤لحركة الركاب عن األرقام المنقحة في مایو  السابقةتعّبـــر النتائج 

- 30 –  
 مصادر معلومات للمحّررین:

Monitor.pdf-http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly : Monthly Monitor:The ICAO  
 

http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspxICAO Data+:  
 

http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspxICAO Air Services Negotiation Conference (ICAN):   
  

http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly
http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاو(اال منظمة الطیران المدني الدولي
العدید من  ئة، وذلك ضمنالمدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة البی

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

  
Contact:  

communications@icao.int 
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