
  

  

  ٢٠١٥االیكاو تتوقع استمرار نمو الحركة الجویة خالل عام 
  

جمیع حركة الرحالت المنتظمة لنقل الركاب في سّجلت  (االیكاو)، منظمة الطیران المدنيوفقًا ل – ١٦/٧/٢٠١٣مونتریـال، 
تریلیون مسافرًا،  ٥,٤المنقولین  الكیلومتریین ، حیث بلغ عدد الركاب٢٠١٢في المائة في عام  ٤,٩أرجاء العالم نموًا نسبته 

  تباعًا. ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣سنوات الفي المائة في  ٦,٣و ٥,٩و ٤,٨ومن المتوقع أن یزید هذا العدد بنسبة 
  

یة مجتمعة) والتي ( على الرحالت الدولیة والمحلّ  الكیلومتریینفي عدد الركاب في المائة  ٤,٩وكانت نسبة الزیادة وقدرها 
 ٢٠١١دل النمو المسجل في عام دولة أقل بكثیر من مع ١٩١ها شركات الطیران في الدول األعضاء في االیكاو وعددها سّجلت
تقریبًا في حین تزاید عدد عملیات ملیارات  ٣لى في المائة لیصل ا ٤,٧بحوالي الركاب في المائة. وارتفع عدد  ٦,٦وهو 

  عملیة في جمیع أرجاء العالم.ملیون  ٣١,٢في المائة لتبلغ  ٠,٧المغادرة بمعدل 
  

  التنبؤات على المدى القصیر والمتوسط تشیر إلى استمرار النمو
  

في المائة في عام  ٤,٨نسبة وذلك ب الكیلومتریینل الرحالت المنتظمة عالمیًا نموًا من حیث عدد الركاب تتوقع االیكاو أن تسجّ 
  .٢٠١٢، وهو معدل یقارب ذلك المسجل في عام ٢٠١٣

 
     *preliminary figures  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أولیة أرقام*

 ٢٠١٥حتى عام  الحركة الجویة على المدى المتوسط تنبؤات
 الداخلیةوالحركة الدولیة 

  الكیلومتریینعدد الركاب 

      
 

 معدالت النمو السنویة

 
  تنبؤاتال  الماضي

 
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ *٢٠١٢  ٢٠١١ 

المنطقة التي ینتمي الیھا حاملو 
 (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   لدولةفي اشھادة المشغل الجوي 

 ٦,٢  ٥,٥ ٤,٤ ٣,٩  ٩,٥ أوروبا
 ٦,٠ ٥,٧ ٥,٢ ٤,٢ ٠,٩  أفریقیا

 ١٠,٨ ١١.٢ ١٠,٢ ١٣,٧ ٩,٢ الشرق األوسط
 ٦,٨ ٦.٤ ٥,٥ ٦,٤ ٧,١ آسیا والمحیط الھادي

 ٣,٨ ٣.٣ ٢,٣ ١,٣ ٢,٤ الشمالیةأمریكا 
 ٨,٠ ٨,٧ ٧,٦ ٨,٦ ١١,١ أمریكا الالتینیة والكاریبي

 ٦,٣   ٥,٩   ٤,٨   ٤,٩   ٦,٦    العالم
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جمالي في العالم بالقیمة االقتصادیة، فإن الناتج المحلي اإل تنبؤات، وهي منظمة رئیسیة للIHS/Global Insightوحسب منظمة 

في السنة  ٣، بعدما كان معدله ٢٠١٣في المائة خالل عام  ٣,١بنسبة سوف یرتفع الحقیقیة، على أساس تعادل القوة الشرائیة، 
  الماضیة.

  
 االقتصاداتكانت معدالت النمو في ، بینما ظل االتحاد األوروبي یعاني من الركود ،٢٠١٣في النصف األول من عام و 

التي اتسم بها الكبیرة أقل من المتوقع. وقد تتحسن النتائج في النصف الثاني من السنة بالنظر إلى المرونة  الرئیسیة األخرى
  االقتصاد األمریكي واالنتعاش االقتصادي في الیابان واالستقرار في األسواق المالیة بالمنطقة األوروبیة.

  
 الطیران في ل شركاتمة لالقتصاد على المدى القصیر، ُیتوقع أن تسجّ ضطرابات اإلقلیمیة واآلفاق القاتمن القالقل واالوبالرغم 

. ٢٠١٢في المائة خالل عام  ١٠,٢ وصلت نسبته إلىإذ ، الركاب الكیلومتریینعدد من حیث الشرق األوسط أسرع نمو 
على اكتساب حصص إضافیة في األسواق شركات في المنطقة والتي نجحت في إلى األداء القوي ألكبر ال تنبؤاتوتستند هذه ال

  الطرق الدولیة خارج اإلقلیم.
  

في  ٥,٢و ٥,٥و ٧,٦ل شركات أقالیم أمریكا الالتینیة والكاریبي وآسیا والمحیط الهادي وأفریقیا نموًا بنسبة ومن المتوقع أن تسجّ 
وبا وأمریكا الشمالیة فمن المتوقع أن تنمو الحركة الجویة المنتظمة لنقل الركاب . أّما في أور ٢٠١٢المائة على التوالي في عام 

في الحركة  یناألوروبیالناقلین الجویین في المائة تباعًا، مما أّدى إلى ارتفاع طفیف في حصة  ٢,٣في المائة و ٤,٤بمعدل 
  .حجماً  األكبر هو یط الهاديالدولیة مقارنة مع مشغلي أمریكا الشمالیة, وسیظل سوق إقلیم آسیا والمح

  
في ) سنویًا ٢٠١٥في المائة (لعام  ٤,٥) و٢٠١٤في المائة (لعام  ٤النمو الحالیة البالغة  توقعاتتنعكس ومن المتوقع أن 

 ٢٠١٥- ٢٠١٤في االقتصاد العالمي خالل الفترة  ،الناتج المحلي اإلجمالي بالقیمة الحقیقیة، على أساس تعادل القوة الشرائیة
  على التوالي.في المائة  ٦,٣و ٥,٩حقق نموًا نسبته تُ لعلى نمو الحركة الجویة العالمیة 

  
  ٢٠١٢ تنبؤاتعادة النظر في إ
  

الحركة  في المائة من ٣٠، إذ تستأثر بنسبة الكیلومتریینتشكل منطقة آسیا والمحیط الهادي أكبر سوق من حیث عدد الركاب 
سنة بفي المائة مقارنة  ٦,٤شركات الطیران في هذه المنطقة خالل السنة الماضیة زیادة قدرها  سّجلتالجویة العالمیة. و 

 ٣,٩في المائة من الحركة الجویة العالمیة، بنسبة  ٢٧هما من ُتمثل كل. ونمت شركات أوروبا وأمریكا الشمالیة، اللتین ٢٠١١
 بلغت في المائة واستأثرت بحصة ١٣,٧قلیم الشرق األوسط أعلى نسبة نمو وقدرها إشركات  سّجلتفي المائة تباعًا. و  ١,٣و
في المائة من الحركة الجویة،  ٥. ونمت شركات أمریكا الالتینیة والكاریبي، التي تمثل في المائة من الحركة الجویة العالمیة ٨

  في المائة. ٤,٢في المائة من الحركة العالمیة، نموًا بمعدل  ٢تمثل  منطقة أفریقیا، التي سّجلتفي المائة في حین  ٨,٦بنسبة 
  

 الطیران في شركات سّجلت. و ٢٠١٢في المائة في عام  ٥,٤بنسبة  الكیلومتریینوزادت الحركة الدولیة من حیث عدد الركاب 
في المائة، وآسیا  ٨,٩ریبي بمعدل لیها شركات أمریكا الالتینیة والكاتفي المائة،  ١٤,٣الشرق األوسط أعلى معدل نمو وهو 

في المائة. وازدادت الحركة الجویة الدولیة في منطقتي أفریقیا  ٤,٤في المائة، وأوروبا بمعدل  ٤,٦والمحیط الهادي بنسبة 
اتساع عزى تدني النمو نسبیًا في أمریكا الشمالیة إلى في المائة على التوالي. ویُ  ٢في المائة و ٤,٢وأمریكا الشمالیة بمعدل 

  ل زیادة كبیرة بالقیم المطلقة.سجّ قاعدة الحركة وٕان كانت ال تزال تُ 
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في المائة. وكانت معدالت النمو التي  ٤,١ قدره نمواً إجمالیة أّما بالنسبة للخدمات الجویة الداخلیة، فقد شهدت األسواق بصفة 

أقل بكثیر من تلك المسجلة ، في المائة تباعاً  ٣,٦و ٠,٩و ٠,١الشرق األوسط وهي ها مناطق أوروبا وأمریكا الشمالیة و سّجلت
  .على التوالي ٨,٦و ٨,٤و ٤,٣في أفریقیا وأمریكا الالتینیة والكاریبي وآسیا والمحیط الهادي بمعدل 

  
 في المائة. وال تزال أمریكا الشمالیة تمثل أكبر ١٠,٣ففي آسیا والمحیط الهادي، شهدت السوق المحلیة الصینیة زیادة قدرها 

في المائة من الرحالت المنتظمة الداخلیة في العالم وٕان كان تباطؤ وتیرة نمو الحركة  ٤٧األسواق الداخلیة حیث تستأثر بنسبة 
  یؤكد نضج هذا السوق.
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام یكاومنظمة الطیران المدني الدولي (اال
یئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته وسعته وحمایة الب

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

 
  

  للحصول على المزید من المعلومات ُیرجى االتصال بالجهات التالیة:
  السید أنثوني فیلبین

  القائم بأعمال رئیس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 

   +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢٠ هاتف المكتب: 
  +١) ٤٣٨( ٤٠٢- ٨٨٨٦ الهاتف المحمول:

  
  

  سو آن راباتونيالسیدة 
  الموظفة المساعدة لشؤون االتصاالت

srapattoni@icao.int 
  +١) ٥١٤( ٩٥٤- ٨٢٢١ هاتف المكتب:

  +١) ٥١٤( ٢١٢- ١٠٥١الهاتف المحمول:  
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