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  ملیارات راكب  ٣العدد اإلجمالي السنوي للركاب یقترب من 
  في مجال النقل الجوي ٢٠١٢وفقًا إلحصاءات االیكاو لعام 

رقام األولیة التي نشرتها الیوم منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) بشأن الخدمات أفادت األ  - ١٨/١٢/٢٠١٢، یالمونتر
الســــیاحة فــــي و ملیــــار شــــخص اســــتخدموا النقــــل الجــــوي لتلبیــــة احتیاجــــاتهم المتعلقــــة باألعمــــال التجاریــــة  ٢,٩نحــــو المنتظمــــة أن 

  .٢٠١٢ عام
 ٢٠٣٠بحلـول عـام  ملیـارات ٦وُیتوقـع أن تتجـاوز  ٢٠١١ة بعـام فـي المائـة مقارنـ ٥وقد زادت حركة الركاب بنسبة سنویة بلغـت 

  وفقا للتوقعات الحالیة.
فـي المائـة، وهـو تراجـع بنقطـة مئویـة  ٥,٥، ارتفع معـدل إجمـالي حركـة الركـاب علـى الخـدمات المنتظمـة بنسـبة ٢٠١٢وفي عام 

بمعدل النمو المسجل في السنة السـابقة. وتّعبـر هـذه األرقـام المسـجلة عـن النتـائج االقتصـادیة اإلیجابیـة بـالرغم مـن  واحدة مقارنة
  .بطء النمو االقتصادي في بعض األقالیم وتنفیذ سیاسات التقشف المالي في االقتصادات األوروبیة الرئیسیة

فـي المائـة  ٣٠أكبر سوق عالمي في مجال النقـل الجـوي، حیـث بلغـت حصـته  ٢٠١٢وكان إقلیم آسیا والمحیط الهادئ في عام 
فـــي المائـــة مـــن الركـــاب  ٨فیمـــا یخـــص الركـــاب الكیلـــومیتریین اإلیـــرادیین. وقـــد ســـجل إقلـــیم الشـــرق األوســـط، الـــذي یمثـــل نســـبة 

  .٢٠١١مقارنة بعام  ٢٠١٢في المائة في عام  ١٦,٨الكیلومتریین اإلیرادیین، أسرع نمو بمعدل 
    حركة الركاب على المستویین الدولي والمحلي

ذاتها المسجلة في السنة السابقة. وسّجلت  سبةالن وهي المائة، في ٦,٥ بنسبة ٢٠١٢في عام  الدولیة الجویة الحركة تازداد
الجویة وتلیها شركات الطیران في أمریكا الالتینیة شركات الطیران في الشرق األوسط أعلى معدل من حیث نمو الحركة 

في  ٧,٤بسبع مرات تقریبا، وذلك بنسبة  ٢٠١١والكاریبي. وحقق الناقلون في أفریقیا نموا یزید عن النمو الذي حققوه في عام 
  في المائة. ١,١المائة مقارنة مع نسبة 

، ویعزى ذلك في المقام األول إلى تحسن أداء ٢٠١٢ وبذلك تصبح أفریقیا ثالث سوق دولي من حیث سرعة النمو في عام
  شركات الطیران المسجلة في شمال أفریقیا نتیجة تزاید االستقرار السیاسي في هذه المنطقة الفرعیة.

وسجل إقلیم آسیا والمحیط الهادئ نموا أبطأ من السنة السابقة ویعزى ذلك أساسا إلى انخفاض النتائج االقتصادیة وضعف أداء 
  اقلین الجویین من الهند ومالیزیا.الن

أما إقلیم أمریكا الشمالیة، وبالرغم من األداء المرضي للناقلین الكندیین، فقد سجل أدنى معدل للنمو في جمیع األسواق الدولیة. 
 ومع ذلك، فإن هذا النمو ال یزال یمثل زیادة كبیرة من حیث الحجم. 

. وهو نمو یعزى باألساًس ٢٠١١في المائة مقارنة بعام  ٣,٩نموا بنسبة  ٢٠١٢عام ة فقد حققت في لمحلیأما بالنسبة لألسواق ا
إلى الطلب المتزاید على السفر الجوي المحلي في إقلیم آسیا والمحیط الهادئ وٕاقلیم أمریكا الالتینیة والكاریبي وٕاقلیم الشرق 

وأندونیسیا  امستوى اإلقلیمي هناك الصین وأسترالیاألوسط. ومن البلدان التي ساهمت كثیرا في تحقیق هذه النتائج على ال
والمكسیك والمملكة العربیة السعودیة. وتعتبر الیابان أیضا من بین البدان التي ساهمت كثیرا في نمو إقلیم آسیا والمحیط الهادئ 

  .٢٠١٢ألن أسواقها المحلیة شهدت انتعاشا في عام 

http://www.icao.int


- 2 - 

المالیة لبعض الناقلین الجویین وتدهور البیئة  تراجعا بسبب المشاكل األوروبي وق المحلي، شهدت الس٢٠١٢وفي عام 
االقتصادیة على المستویین الوطني واإلقلیمي. وقد أوقفت بعض شركات الطیران األوروبیة الرئیسیة عملیاتها أو تكبدت خسائر 

أقل معدالت النمو في أكبر  ٢٠١٢ل عام كبیرة، ال سیما في إسبانیا وٕایطالیا والیونان وفنلندا. وقد سجلت هذه البلدان خال
    .األسواق المحلیة في أوروبا

 االستیعابیة القدرة
      بنسبة المتاحة،الكیلومتریة  بالمقاعد عنها معبراً  الطیران، شركاتلنقل الجوي التي تقدمها ل االستیعابیة القدرة إجمالي رتفعا
  .٢٠١١سوى زیادة طفیفة بنقطة مئویة واحدة مقارنة بعام  العام الحمولة . ولم یشهد معدل٢٠١٢عام  في عالمیاً  المائة في ٤

  بحسب اإلقلیم ٢٠١٢الحمولة في عام  ومعدالتحركة الركاب والقدرة االستیعابیة وحصص األسواق نمو 
 المجموع النقل المحلي النقل الدولي  
  

  
عدد المقاعد  عدد الركاب الكیلومتریین
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٪٧,٤+  إفریقیا  ٢,٣+  ٪٣٪  ٦,٧+  ٪١٪  ٥,٢+  ٪٢٪  ٦٧,٨٪  
٪٥,٥+  آسیا والمحیط الهادئ  ٨,٨+  ٪٢٧٪  ٦,٩+  ٪٣٥٪  ٥,٩+  ٪٣٠٪  ٧٦,٦٪  

٪٥,٦+  أوروبا  ٤,٩+  ٪٨ ٪٠,٧-  ٪٣٩٪  ٢,٥+  ٪٢٧٪  ٧٩,٤٪  
٪١١,٧+  أمریكا الالتینیة والكاریبي  ٥,٣+  ٪٤٪  ٨,٤+  ٪٧٪  ٦,١+  ٪٥٪  ٧٤,٦٪  

٪١٧,٣+  الشرق األوسط  ٧,٩+  ٪١٣٪  ١٦,٨+  ٪١٪  ١١,٦+  ٪٨٪  ٧٩,٤٪  
٪١,٣+  أمریكا الشمالیة  ١,٢+  ٪١٤٪  ١,٢+  ٪٤٩٪  ٠,٧+  ٪٢٧٪  ٨٢,٥٪  

                  

٪٦,٥+  العالم  ٣,٩+  ٪١٠٠٪  ٥,٥+  ٪١٠٠٪  ٤,٠+  ٪١٠٠٪  ١٠٠٪  

 تعتبـر هـذه األرقـام أولیـة وال تشـمل سـوى الخـدمات اإلیرادیـة المنتظمـة. وتنطبـق هـذه اإلحصـاءات علـى الحركـة حسـب اإلقلـیم الـذي یوجـد بـه مقـر مالحظة:
  شركة الطیران. وقد ال یتوافق مجموع فرادى األقالیم مع المجامیع المبینة بسبب تقریب األرقام.

 الجوي لشحنا
 ١,٢تراجعا بنحو  جلالمقطوعة س الكیلومترات مقابل المشحونة باألطنان عنه معبراً  الحركة معدل فإن الجوي، للشحن بالنسبة

هو ما یعكس نمو أبطأ بكثیر في التجارة العالمیة في عام و المحمولة.  الشحنات من طن ملیون ٥١في المائة نتج عنه نحو 
 أوروبا في االقتصادیة الصعوبات جراءي سلببشكل  جواً  البضائع نقل أثرإلى ذلك، ت . وباإلضافة٢٠١١مقارنة بعام  ٢٠١٢

 .البحري لنقلمن ا القویة والمنافسة الصینیة الصادرات تراجعإلى جانب 
  الطیران  صناعة اتجاهات
 عام في جدیدة طائرة ٩٤٠ عن یزید ما وبوینغ، إیرباص وهما العالم، في ارئاتالط لصناعة شركتین أكبر تّسلم أن یتوقع
 هذهة. وتجدر اإلشارة إلى أن جدید طائرة ١ ٥٠٠ یناهز المقبلة للسنوات الطلبیات من مرتفعًا للغایة عدداً  سجلتا قدو  ٢٠١٢
 التشغیلیة العملیات جانب لىإ وذلك الجوي ، النقل نمو استدامة فيتسهم بشكل كبیر  ةعتبارات البیئیاال تراعي التي الطائرات

  .الجویة الحركة دارةالمحسن إل نظامالو  الطیران شركات قهابتط والتي الكفاءة من أكبر بقدر تتسم التي
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لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) هــي إحـدى الوكـاالت
ســالمة واألنظمــة الالزمــة لوضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. الــدولي التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني

 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  ن المدني.دولة في جمیع مجاالت الطیرا ١٩١  البالغ عددها األعضاء دولهابین 

   


