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  نشرة صحفية من االيكاو
 

  PIO 28/11  للنشر الفوري
  ٢٠١١نمو قوي للحركة الجوية في عام 

  يعكس تحسن المناخ االقتصادي العالمي

المائـة  فـي   ٥,١بليون شخص، أي بزيادة  ٢,٧حوالي  ٢٠١١بلغ عدد المسافرين جواً في عام ـ  ٦/١/٢٠١٢ ،مونتريال
  .مقارنة مع السنة السابقة، وذلك وفقاً لألرقام األولية التي نشرتها اليوم منظمة الطيران المدني الدولي

وتعكس الزيادة في إجمالي حركة المسافرين، معبراً عنها بعدد الراكبين لكل كيلومتر، النمو اإليجابي العام في االقتصاد على 
  .لمعوقات مثل تنفيذ سياسات التقشف المالي في االقتصادات األوروبية الرئيسيةصعيد العالم، وذلك بالرغم من بعض ا

وتتمثّل محركات النمو العام في الحركة الجوية في تحسن اآلفاق االقتصادية في جميع أرجاء العالم، والتي سـجلت زيـادة   
السفر جواً، وهذا ما يشـير الـى تحسـن     في المائة في الناتج المحلي االجمالي الفعلي العالمي، وطلب قوي على ٣نسبتها 

  .ميزانيات األسر والى تدفق نقدي متين في مجال األعمال التجارية
  نقل المسافرين دولياً ومحلياً

في المائة، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة النمو في السنة السابقة، حيث سجل طلـب   ٧,٤نمت الحركة الجوية الدولية بنسبة 
وعلى المستوى المحلي، سـجلت  . وساط األعمال ولألغراض الترفيهية، وال سيما في األسواق الناشئةقوي على النقل في أ

حيث يعزى ذلك الى زيادة مقدرة بعشرة في المائة  ٢٠١٠في المائة مقارنة بعام  ٤,٩، نمواً نسبته ٢٠١١األسواق، في عام 
كـان أقـل بكثيـر مـن ذاك المسـجل فـي        فقد نمو األسواق المحلية أما. في الطلب على النقل الجوي المحلي في الصين

  .٢٠١٠ عام
وسجلت شركات الطيران في الشرق األوسط أعلى نمو بالنسبة للحركة الجوية الدولية، تليها الشـركات األوروبيـة والتـي    

تى معـدالت النمـو األدنـى،    وح. استفادت من قدرة الناقلين منخفضي التكلفة على توسيع أسواق النقل من نقطة الى نقطة
وفي غضون ذلك، مـازال النمـو   . تعكس زيادة كبيرة بالنسب المطلقة ،المسجلة في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ

  .االقتصادي السلبي في اليابان يشكل ضغطاً على النقل الجوي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ
النمو المتدنية نسبياً المسجلة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيـا عوضـتها   وعلى مستوى األسواق المحلية، فإن معدالت 

  .معدالت نمو قوية حققتها شركات الطيران في أمريكا الالتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط
  القدرة االستيعابية

في المائة عالمياً في  ٦,٥متاحة لكل كيلومتر، بنسبة إرتفعت القدرة االستيعابية لشركات الطيران، معبراً عنها بعدد المقاعد ال
  .حين ظل معامل الحمولة العام على حاله نسبياً
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  الحصص السنوية لألسواق االقليمية، والنقل الجوي للركاب ونمو القدرة االستيعابية ومعامل الحمولة
  )نسب مائوية(

  النقل الجوي للركاب
عدد الركاب لكل (

 )كيلومتر
 الدوليالنقل 

 
 النقل المحلي

 
 المجموع

 

حصة  نمو الحركة االقليم
حصة  نمو الحركة السوق

حصة  نمو الحركة السوق
 السوق

نمو القدرة 
االستيعابية 

عدد المقاعد (
المتاحة لكل 

 )كيلومتر

معامل 
 الحمولة

 66.7 6.1   2.6   4.7   0.8   5.4   3.7   4.6   أفريقيا

 75.8 5.8   27.4 6.3   31.4 9.0   24.8 4.3   آسيا والمحيط الهادئ

 75.9 9.7   28.5 8.9   9.2   4.5   40.5 9.5   أوروبا

 73.2 13.4 7.8   11.9 1.7   11.6 11.6 11.9 الشرق األوسط

 83.5 3.1   29.1 2.9   51.3 2.3   15.5 4.3   أمريكا الشمالية
أمريكا الالتينية 

 78.5 2.2   4.6   7.5   5.7   6.0   3.8   9.0   والكاريبي
 77.5 6.5   100  6.4   100  4.9   100  7.4   العالم

  
  الشحن الجوي

، سجل زيـادة طفيفـة   مقابل الكيلومترات المنجزة بالنسبة للشحن الجوي، فإن معدل الحركة معبراً عنه باألطنان المشحونةو
وقد تأثر نقل البضائع جـواً بشـكل سـلبي جـراء الصـعوبات      . من الشحنات المنجزة مليون طن ٤٩جداً قدرت بحوالي 

  .االقتصادية في أوروبا الى جانب تراجع الصادرات الصينية والمنافسة القوية للنقل البحري
  اتجاهات الصناعة

طـائرة جديـدة فـي     ٩٠٠يزيد عـن   صناعة الطيران في العالم، وهما إيرباص وبوينغ، مال أكبر شركتينيتوقع أن تسلّم 
وسوف تسهم هذه الطـائرات   .طائرة جديدة ٢٠٠٠سجلتا عدداً مهوالً من الطلبيات للسنوات المقبلة يناهز  وقد. ٢٠١١ امع

ونظـام   ،التي تراعي البيئة، الى جانب العمليات التشغيلية التي تتسم بقدر أكبر من الكفاءة والتي تطبقها شـركات الطيـران  
  .الحركة الجوية، في استدامة نمو النقل الجوي محسن الدارة

  

 

 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 

  


