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  ٢٠١٠في عام  قويانتعاش 

  اتجاهات صناعة الطيران تغير في ضوء

بـأن شـركات   ) اإليكاو(تفيد األرقام األولية التي نشرتها اليوم منظمة الطيران المدني الدولي ـ  ٢٣/١٢/٢٠١٠ ،مونتريال
 ، أي٢٠١٠بليون من الركاب في عـام   ٢,٥دولة نقلت نحو  ١٩٠والبالغ عددها  االيكاوالطيران التابعة للدول األعضاء في 

  .بسبب األزمة المالية العالمية ٢٠٠٩عام المسجلة في المعدالت المنخفضة مقارنة مع  في المائة ٦,٣ بزيادة
فـي   فـي المائـة   ٤اقتصادية إيجابية في جميع أنحاء العالم، على أساس زيادة نسبتها ويعكس النمو الكبير في الحركة آفاقا 

وهي منظمـة  ، IHS/Global Insightمنظمة عن  ٢٠١٠الصادرة في عام رات ـتقديلا لـالمحلي اإلجمالي العالمي وفق الناتج
  .التنبؤات االقتصاديةتُعنى بعالمية 

 ٨، بنحـو  المنقولين الكيلومترات للركابعدد ب ، المقاسة)الحركة الدولية والمحلية(قد زاد مجموع الحركة المنتظمة للركاب و
  .مقارنة بالسنة السابقة في المائة

  الحركة الدولية
ال و، األعمال والترفيـه ألغراض  السفر لفترات طويلةنتيجة االنتعاش القوي في  في المائة ٨,٨زادت الحركة الدولية بنسبة 

  .حادية والهند والصين حيث تشهد السياحة انتعاشاتفي األسواق الناشئة مثل البرازيل وروسيا اال سيما
، يليها إقليم آسيا والمحيط الهـادئ  في المائة ٢١وقد سجلت شركات الطيران في الشرق األوسط أكبر نسبة من النمو بنسبة 

   .في المائة ١٠بنسبة  اوإفريقي المائةفي  ١١,٤، ثم أمريكا الالتينية بنسبة في المائة ١٢,٩بنسبة 
علـى  فـي المائـة    ٦,٧ و في المائـة  ٦,٢نموا بنسبة  وأوروبا في أمريكا الشمالية ناضجةوشهدت الحركة في األسواق ال

. كبيـرة شـكل زيـادات   ومع ذلك فهي توترتبط األرقام المنخفضة المتعلقة بالنمو بأساس أوسع فيما يخص الحركة . التوالي
لتوسيع نطاق أسواقها من نقطـة إلـى    المنخفضة التكاليف ذويتستفيد من قدرة الناقلين أضف إلى ذلك، أن أوروبا ال تزال 

  .االتحاد األوروبيدول شهده ت، ويعزى ذلك جزئيا إلى التوسع الجغرافي الذي أخرى
الـذي تسـبب فـي     "يافيااليوكل" وران بركانكما ال يزال الطلب على السفر الجوي يتسم بالقوة والمرونة بالرغم من أثر ث

 عطـل الترفيـه و وعرقل األسفار ألغراض األعمـال و ، الماضي المجال الجوي األوربي في فصل الربيعجزء من إغالق 
سواق داخل البلـدان  من األ في المائة ٨٠رحلة جوية، بما في ذلك  ١٠٠ ٠٠٠وقد ُألغيت . عن طريق الجو البضائع حركة

  .ماليين من الركاب ٩بينما تضرر األوروبية، 
  داخليةالحركة ال

أمـا معـدالت   . ٢٠٠٩مقارنة بعام  في المائة ٦,٩نموا عاما بنسبة  ٢٠١٠في عام  األسواقعلى المستوى الداخلي، شهدت 
 فـي المائـة   ٤وإفريقيا بنسبة  في المائة ٣,٦والشرق األوسط بنسبة  في المائة ١,٥النمو التي شهدتها أمريكا الشمالية بنسبة 

ـ في أمريكا  في المائة ١٥,٩في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و  في المائة ١٥,١فقد جرى تعويضها بمعدالت   ١٢,٢و ةالالتيني
  .أوروبافي  في المائة

السـوق  فـي  أمـا  . صينية الداخليةفي السوق ال في المائة ٢٠إقليم آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنحو  وحقق حجم الحركة في
نمو الحركة عدم وضوح الخطوط التقليديـة بـين    تباطؤ أكد فقد األوسع في العام، هي التي ال تزال الداخلية ألمريكا الشمالية

  .األعمال القديمةالناقلين منخفضي التكاليف ونماذج 
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ة، مقترنا بالنمو االقتصـادي  لحركة الدولية وتطوير األسواق الداخلية القوية في البلدان الناميل الرائع نموالوعموما، فقد ساهم 
  .فوارق إقليمية ملحوظة الذي أفضى الىمزدوج السرعة النمط الالمتقدمة، في إيجاد  اقتصادات الدولالذي يفوق النمو في 

  القدرات
 متراوحة بـين  في المائة ٣,٧بنسبة  رية المتاحةت، المعبر عنها بعدد المقاعد الكيلومعلى النقل قدرات شركات الطيرانزادت 
شـهدت   الشـحن غير أن عوامل . في أوروبا في المائة ٢في الشرق األوسط ونسبة منخفضة تتمثل في  في المائة ١٣ نسبة
  .قاليمنقاط حسب األ ٣بين نقطتين و  تراوح حسنات

تعلق بالزيـادة فـي   فيما ي حاالت المغادرة في عدد في المائة ٣,٦، مقترنا بالنمو الهامشي بنسبة الشحن املويشير تحسن عو
، على إدارة األزمة بكفاءة من قبل صناعة شركات الطيران لضمان تطور مستدام للنقل الجوي مـن وجهـة   الحركة الجوية

  .نظر اقتصادية وبيئية
  البضائع

 الكيلومتريـة أطنان البضـائع  بالنسبة للبضائع، وتمشيا مع االرتفاع الحاد في التجارة العالمية، شهدت الحركة المعبر عنها ب
فـي   ١١األخيرة، بعد تراجع حاد بنسـبة  ، وهي أكبر زيادة خالل العقود الثالثة في المائة ١٨,٩المنقولة قفزة كبيرة بنسبة 

محيط الهـادئ، بزيـادة   إقليم آسيا والفي حجم الناقلون الجويون االنتعاش من حيث ال قائمة وقد تصدر. ٢٠٠٩في عام  المائة
فـي   ٣٤,١الشرق األوسط أعلى نسبة هي  نموا برقمين، حيث سجل، في حين حققت جميع األقاليم في المائة ٢٤,٨نسبتها 
  .المائة

  اتجاهات صناعة الطيران
أمـا  . لطيـران في ضوء مواجهة أثر االنتكاس االقتصادي األخير، جرى تعزيز أو تأكيد عدة اتجاهات في صناعة شركات ا

، في حين من الحفاظ على موقع التنافسفمكنت شركات الطيران في أمريكا الشمالية وأوروبا تحديدا العاجلة ل عمليات الدمج 
 المنخفضـة  التكـاليف  ذوي نالنـاقلون الجويـو   ما بـرح و. النماذج التجارية الجديدة لشركات الطيران توسعا رشهد تطو
  .من حصة أسواق حركة الركاب المائةفي  ١٥ن في الوقت الراهن نسبة شكلوال سيما في آسيا، حيث ي يتوسعون،

عملية التحرير في قطاع الطيران لتقدم نوعا من المنتجات يتمثل في استمرار وفي الشرق األوسط، تستفيد شركات النقل من 
ـ  وجودمع إقامة روابط إقليمية مكيفة استراتيجيا مع محاور جغرافية جاهزة و، "القيمة لقاء المال"مبدأ  ة، طائرات جديدة وفعال

  .ذابةذات مقاعد وتسهيالت ج
  تطلع إلى المستقبلال

يكـاو أن تنمـو الحركـة    السنوات الثالث المقبلة، تتوقع اإل خالل في المائة ٤بنسبة تفوق  االقتصاد العالميعلى أساس نمو 
أما أسعار الـنفط،  . ٢٠١٢في عام  في المائة ٤,٩وبنسبة  ٢٠١١في عام  في المائة ٤,٧الجوية في جميع أنحاء العالم بنسبة 

تشـكل   فستظل، ٢٠٠٧، وهو ما يفوق متوسط المعدل المسجل في عام للبرميل دوالرا أمريكيا ٨٠اليوم مبلغ  زتجاوتالتي 
  .الوقودذات كفاءة في استعمال طائرات جديدة وإضافية  بتوفيريمكن التخفيف من ذلك أنه عائقا محتمال للنمو، بالرغم من 

 ٤٠، حيث يرمي ٢٠١٠في عام  طائرة جديدة ٩٥٠المتوقع أن تقدم أهم شركتين عالميتين لتصنيع الطائرات أكثر من ومن 
كفاءة في اسـتعمال  ذات الوستساهم هذه الطائرات . سواق الناضجةإلى استبدال الطائرات في األ من هذه الطائرات في المائة

 .اتجاه تغير المناخ لعكسلبيئة ودعم الجهود المبذولة على ا بسبب الطيرانكربون الالطاقة في خفض أثر 

 

 ١٩٤٤وقد أنشئت االيكاو فـي عـام   . هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة) االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي 
سـالمة  واألنظمـة الالزمـة ل  وضع القواعد  المنظمة تتولىو  .لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني في شتى أنحاء العالم

 لتعـاون محفل 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 

  ـ ىـانته ـ


