
 
 4102لشحن الجوي في عام ا وانتعاشنتائج إيجابية في حركة الركاب 

مميار من  2,3 فييا أن نحويوم أرقامًا أولية بّينت أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي ال – 4102ديسمبر  08ل، يامونتر
. وسجل 3102في عام  األعمال والسياحةفي مجال  لتمبية احتياجاتيمالنقل الجوي شبكة  وااستخدماألشخاص استخدموا شبكة 

مميار  4,2. وُيتوقع أن يتخطى ىذا الرقم 3102عام بتقريبًا مقارنًة  في المائة 5بنحو  السنوي زيادة العدد اإلجمالي لمركاب
 .التوقعات الراىنة استنادًا إلى، وذلك 3121بحمول عام راكب 

، مما سمح بتسجيل رقم قياسي جديد 3102رحمة عبر العالم في عام مميون  22 ت الجوية المغادرةالرحالبمغت، عمميات و 
عالميًا  المتواصلقتصادي النمو االكّل من بحوالي مميون رحمة تقريبًا. وقد ساىم  3102عام  يفوق الرقم المسجل في

 3102ي عام ف في المائة 5,5بمعدل  في العالم والتحسينات التي شيدتيا التجارة العالمية في نمو حركة الركاب المنتظمة
 .3102في عام  في المائة 5,5نسبة بمقارنة  ،( (RPK) اإليراديينريين ب الركاب الكيمومتاحسب)

مجموع في المائة من  20 حصتو بمغت حيث، 3102لمنقل الجوي في عام عالمية إقميم آسيا والمحيط اليادئ أكبر سوق  وكان
، فسجمت المرتبة الثانية والثالثة ريكا الشماليةأسواق أوروبا وأمأما العالم.  المنقولين عبر (RPK)اإليراديين الكيمومتريين الركاب 
 . تباعاً في المائة  35في المائة و 32حاصدًة 

حيث  العالم عبر (RPK)المنقولين اإليراديين الركاب الكيمومتريين  مجموعمن  % 5 فكانت حصتياأما أسواق الشرق األوسط 
في  5,5في المائة. وارتفعت معدالت أسواق أمريكا الالتينية والكاريبي ارتفاعًا قويًا بنسبة  03,1 بنسبة نمومعّدل أسرع حققت 

 في المائة. 0,5فريقيا أالمائة، في حين بمغ نمو األسواق في 

 حركة الركاب الدولية
في المائة في  5,2نسبتيا بعد أن كانت في المائة،  4,2زيادة بنسبة  3102في عام  المنتظمة حركة الركاب الدولية سجمت
 .3102عام 

 من، وسجمت بذلك أكبر حصة في المائة 5,2مع انتعاش االقتصاد في المنطقة األوروبية، ارتفعت الحركة األوروبية بنسبة و 
في المائة. وأتت حصة أسواق آسيا والمحيط اليادئ في المرتبة  21 وقدرىا عبر العالمالمنقولين اإليراديين ريين الكيمومتالركاب 

مواكبًة  % 2,0ارتفعت حصة أسواق أمريكا الشمالية بنسبة و في المائة.  5,1بنسبة  محققة نموو في المائة  32الثانية مسجمًة 
 تحسن في أوضاعيا االقتصادية.لم
، وذلك 3102عام بمقارنًة  % 02,2 قدرىاو  المنتظمة ركاب الدوليةلنمو حركة افي سجمت منطقة الشرق األوسط أعمى نسبة و 

أمريكا الالتينية والكاريبي، فقد نمت الحركة فييا نموًا سع شبكة شركات الطيران فييا. أما في ظل قوة المنطقة االقتصادية وتو 
فريقيا أأما الناقمون الجويون في  ا.اتيفي اقتصادل من الدو عمى الرغم من الضعف الذي شيده عدد  ،ئةفي الما 4,3 مقدارهمتينًا 

 في المائة. 0,2 مقدارهو لحركة في نمو امعدل  فسجموا أبطأ

 حركة الركاب المحمية
، حيث استحوذت أمريكا الشمالية وآسيا 3102عام بفي المائة مقارنة  5,0المحمية بنسبة  المنتظمةارتفعت حركة الركاب 

في المائة  21في المائة في أمريكا الشمالية و 22في المائة من الحركة المحمية في العالم ) 13مشتركة عمى والمحيط اليادئ 
في المائة مقارنة  2,5بمغت إذ أسرع نسبة نمو ط اليادئ آسيا والمحيالمحمية في سواق األ(. وشيدت في آسيا والمحيط اليادئ

في المائة من إجمالي الحركة  41الصينية التي استأثرت بحوالي  شركات الطيرانُويعزى ذلك أساسًا لنشاط  ،3102عام ب
 المحمية في المنطقة.
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 االستيعابيةالقدرة 
في المائة  5,2بنسبة زيادة عالمية ، (ASK) النقل الجوي، بحساب المقاعد الكيمومترية المتاحة لقطاع  شيدت القوى االستيعابية

. 3102عام في  المسجمةفي المائة  25,5نسبة بمقارنة  الركاب باإلجمال مستقرًا نسبياً  حمولة عامل. وكان 3102في عام 
يمييم و ،  في المائة 12,5نسبة  مسجمين 3102في عام مركاب ل ةلو حم عاملأما الناقمون في أمريكا الشمالية فقد سجموا أعمى 

 في المائة. 11,2الناقمون األوروبيون بنسبة 
 نمو حركة الركاب والقدرة االستيعابية 

 *3102في عام  ةلو الحم عواملحصص األسواق و 

 

  (RPKs) عدد الركاب الكيمومتريين

عدد المقاعد 
الكيمومترية 

 المتاحة
(ASKs) 

 عامل
 ةلو حم

 الركاب
(LFs) 

 
 اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي محليا   دوليا  

 

نمو 

 الحركة
الحصة من 

 السوق
نمو 

 الحركة
الحصة من 

 السوق
نمو 

 الحركة
الحصة من 

 السوق
نمو القدرة 

 االستيعابية
نسب 

 الحمل

 % 68,3 % 2,1 % 2 % 1,5 % 1 % 6,6 % 3 % 1,7 فريقياأ

 % 77,4 % 7,2 % 31 % 6,7 % 38 % 7,9 % 27 % 5,8 آسيا والمحيط الهادئ

 % 86,4 % 5,2 % 27 % 5,7 % 9 % 5,8 % 38 % 5,7 أوروبا

 % 77,8 % 5,3 % 5 % 5,9 % 7 % 5,6 % 4 % 6,2 أمريكا الالتينية والكاريبي

 % 77,7 % 12,5 % 9 % 12,8 % 1 % 3,6 % 14 % 13,4 الشرق األوسط

 % 83,5 % 2,6 % 25 % 3,6 % 44 % 2,9 % 14 % 3,1 أمريكا الشمالية

 % 79,1 % 1,7 % 011 % 1,9 % 011 % 1,0 % 011 % 6,3 العالم

 . أولية وال تشمل سوى الخدمات التجارية المنتظمة. وتنطبق ىذه اإلحصاءات عمى الحركة حسب اإلقميم الذي يوجد بو مقر شركة الطيران تعتبر ىذه األرقام

 الشحن الجوي
يًا مقداره نموًا قو  ،(FIK)شحن الجوي المنتظم، بحساب األطنان الكيمومترية المشحونة لم، شيدت الحركة العالمية 3102في عام 

. 3102يا في عام تالتي سجم في المائة 1,2إلى نسبة النمو أن انخفضت في المائة. ويمثل ىذا النمو قفزة ارتدادية بعد  2,4
. 3102آسيا والمحيط اليادئ أكبر سوق لمشحن الجوي في عام  ة العالمية. وكان إقميمالتجار  تحسنانعكاسًا لىذه النسب وُتعد 

العالم. أما أوروبا وأمريكا عبر األطنان الكيمومترية المشحونة من حيث في المائة من حصة األسواق  21فقد بمغت حصتو 
أوسطية أسرع نسبة نمو طيران الشرق الفي حين سجمت شركات  ،في المائة تباعاً  30في المائة و 33 افبمغت حصتي ،الشمالية

 .في المائة 00,2 نموىا بمغ حيث 3102في عام الجوي في حركة الشحن 

 الطيران صناعة العامة في تجاااتاال 
مع نياية عام حوالي ألف طائرة تجارية جديدة قد سّممت في العالم أكبر شركات صناعة الطائرات تكون من المتوقع أن 

ن. أخرى ألكثر من ألفي طائرةطمبات وجود ، باإلضافة إلى 3102 سيكون ليا، ولمتحسينات ىذه الطائرات المراعية لمبيئة  وا 
 استدامة تنمية النقل عمى عمى األداء، إسيام إيجابي ةمالجوية والتوسع في استخدام نيج المالحة القائ في إدارة انسياب الحركة

 الجوي.
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 تصال الل
Communications@icao.int 

____________________________________________________________________________________________________ 
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم لمطيران  0522الطيران المدني الدولي )االيكاو( ىي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام منظمة 

ماية البيئة، وذلك ضمن العديد من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطيران وأمنو وكفاءتو وسعتو وح
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 050األولويات األخرى. وىي بمثابة محفل التعاون بين دوليا المتعاقدة البالغ عددىا 

_______________________________________________________________________________________________ 
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