
 

 الطلب على الشحن الجوي زديادنقل الرّكاب وانمو حركة استمرار 
 للنشر الفوري

يكاو( إلى أّن إجمالي عدد الركاب أشارت األرقام األولية التي نشرتها اليوم منظمة الطيران المدني الدولي )اإل – 17/1/2018، مونتريـال
 بنسبةيمثل زيادة ُيعد رقمًا قياسيًا جديدًا ما وهو ، 2017في عام مليار راكبًا  4.1المنقولين بواسطة الخدمات الجوية المنتظمة بلغ 

سّجلت الحركة العالمية ، كما مليون رحلة عالمياً  37حوالى إلى المغادرة  عملياتعدد ارتفع و . 2016عام  بالمقارنة معبالمائة  7.1
بالمائة، حيث وصل عدد الركاب الكيلومتريين اإليراديين  7.6زيادة بلغت  ،ر عنها بإجمالي الركاب الكيلومتريين اإليراديينللركاب، المعبّ 

 .2016لة في عام بالمائة المسجّ  7.4بالمقارنة مع نسبة تحّسنًا طفيفًا ويشّكل هذا النمو  .تريليون 7.7حوالى إلى 
 ، بقوله: "إن استمرار النمو الهائل في حركة الطيران المدني على الصعيد الدوليأليو بينارد أولومويا، الدكتور رئيس مجلس اإليكاووعّلق 

ار المستمرة التي يجري إدخالها على سالمة الطيران المدني وأمنه وكفاءته واألثر الذي يخّلفه على البيئة. ويأتي استمر تتجلى في التحسينات 
والتعاون على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، ال سيما من حيث االمتثال ني كنتيجة لتضافر الجهود دهذا النمو في حركة الطيران الم

  "الشبكة العالمية. في استخداملقواعد اإليكاو، وهو عنصر أساسي 
الجوية يقّدم إسهامات بارزة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إن نمو الحركة تورة فانغ ليو: "كوأضافت األمينة العامة لإليكاو الد

والشك أن اإليكاو، . وفعلياً  ، مجازاً ، وهو ما يتيح الفرصة النتشال جيل كامل من براثن الفقر2030إطار خطة عمل األمم المتحدة لعام 
 الرحالت الجوية والركاب يدول كافًة لالستفادة من تضاعف حجمبوصفها إحدى وكاالت األمم المتحدة، لديها التزام راسخ بإتاحة الفرصة لل

  على مدى الخمسة عشر عاما المقبلة."حسبما ُيتوقع 
 1.2، وعددهم نحو على مستوى العالم العام الماضي عبروا الحدود الدولية ناح الذيالسيّ عدد نصف  أكثر منأن هو وخير مثال على ذلك 
نقل  تمّ كذلك بالمائة من التجارة العالمية من حيث القيمة.  35حوالى يحمل حاليًا  النقل الجويأن و  ،عن طريق الجو مليار سائح، تم نقلهم

 بواسطة التجارية والمستهلك اتالمؤسس المعامالت التجارية بين من خاللبالمائة من التجارة اإللكترونية عبر الحدود  90 نسبة أكثر من
 النقل الجوي.

 األوضاع االقتصادية عالميًا يفتح الباب أمام النمو في حركة النقل الجويالتحّسن في 
، مستندًا في ذلك إلى التحّسن المستمر في األوضاع االقتصادية العالمية طوال ملموسةاتسم نمو الطلب على النقل الجوي بقوة دافعة 

، وهو ما يمثل زيادة عن 2017في عام  ٪2.7العالم قد بلغ فمن المنتظر أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مستوى العام. 
إلى المنحنى التصاعدي هذا وُيعزى . ٪2.9ليبلغ  2018واصل االرتفاع خالل عام ت، كما ُيتوقع أن ي2016المتحققة في عام  ٪2.4نسبة 

تنامي االستثمار في االقتصادات المتقدمة وكذلك التعافي في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية وذلك بفضل الزيادة في الطلب على 
ن نسعار الوقود استمرت في تحفيز النمو في حركة الأكذلك فإن انخفاض أسعار تذاكر الطيران بسبب تراجع الصادرات.  كان قل الجوي، وا 
 . 2016أقل من تلك التي شهدها عام بمعدالت 

 حركة الركاب
 رتفاعاً ، ما يشّكل ا2017بالمائة في عام  8الحركة الدولية المنتظمة للركاب المعّبر عنها بالركاب الكيلومتريين اإليراديين بنسبة نمت 

الشرق إقليم ، باستثناء الماضي نموًا أقوى مقارنًة بالعام . وسّجلت جميع األقاليم2016بالمائة المسّجلة في عام  7.8بالمقارنة مع نسبة 
من المقّدمة وتوافر المزيد من الخدمات  المطارات الكبرىمختلف  نالتنافس بي –كالبيئة التنافسية  ،وذلك بسبب عدد من العواملاألوسط 

من الركاب الكيلومتريين إقليم الشرق األوسط نصيب سعار النفط وأثر ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي. فبلغ أوتراجع نقطة إلى نقطة 
أوروبا واستطاعت . 2017في عام  بالمائة 6.9إلى  2016في عام  11.8، كما شهد تراجعًا في معدالت النمو من بالمائة 14اإليراديين 
، معتمدًة في بالمائة 8.1 بمعّدلبقوة دادت بالمائة، واز  37 تهاالحّصة األكبر من الركاب الكيلومتريين اإليراديين حيث بلغت نسباالحتفاظ ب

بالمائة،  29بلغت حيث . ومّثلت آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر حّصة ذلك على التحّسن في األوضاع االقتصادية الذي ساد المنطقة
بالمائة،  13وبلغت حّصة أمريكا الشمالية . ثاني أعلى معدالت النمو بين جميع المناطقليكون بذلك ، بالمائة 9.6بنسبة  ا اإلقليمونم

 وشّكلبالمائة.  4.9تجاوز يإذ لم  ،جميع األقاليم ، ومع ذلك ظل معدل النمو بها هو األبطأ بينتحسنًا مقارنًة بالعام الماضيمسّجلة 
، بالمائة 10بلغ  نمواً  ينسّجلم ،ين الدوليينبالمائة من الركاب الكيلومتريين اإليرادي 4 نسبة الناقلون الجويون في أمريكا الالتينية والكاريبي

العام الماضي معدل من  معدل نمو أسرع قليالً وهو  ،بالمائة 3أفريقيا . وبلغت حّصة ن األفضل بين جميع األقاليمالتحسّ معدل ل ما يشكّ 
 .بالمائة 7.6البالغ 



 2017 في عامنمو الحركة الدولية المنتظمة للركاب )الركاب الكيلومتريون اإليراديون( 

 
بالمقارنة مع  حسناً ، ما يشّكل ت2017بالمائة في عام  7بنسبة بشكل عام ومن حيث الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة، نمت األسواق 

 حقق، ٪20الهند حيث تجاوز معدل النمو في ال سيما ونظرا لكثافة الطلب في الهند والصين،  .2016بالمائة المسّجلة في عام  6.7نسبة 
معداًل أبطأ مقارنًة بالعام أمريكا الشمالية ، في حين سجلت 2017بالمائة في عام  10.6بلغ  كبيراً  إقليم آسيا والمحيط الهادئ نمواً 

حيث  يًا،اإلقليمان أكبر سوقين من أسواق الخدمات الجوية الداخلية عالم نويمثل هذا. 2017بالمائة في  3.8بلغ معدلها إذ الماضي، 
 ظمة للركاب على مستوى العالم. تبالمائة من الحركة المحلية المن 41منهما بنصيب يبلغ يحظى كل 

 منخفضي التكلفةالالناقلين الجويين  نشاط
النمو باطراد وبمعدل أسرع مقارنًة بالمتوسط العالمي لمعدالت النمو، واستطاعوا االستحواذ على الناقلون الجويون منخفضو التكلفة واصل 

 منخفضي التكلفةالبواسطة الناقلين الجويين عدد الركاب المنقولين د من السوق، وتحديدًا في االقتصادات الناشئة. وُيقدر نصيب متزاي
منخفضو ال. ومّثل الناقلون الجويون ةبالمائة من إجمالي حركة الركاب المنتظمة العالمي 30ل ك، ما يش2017راكب في عام مليار  1.2  بـ

إقليم آسيا والمحيط الهادئ  ثمن، يالناقلين الجوي هذه الفئة من بالمائة من إجمالي الركاب المنقولين بواسطة 33التكلفة في أوروبا 
قليم بالمائة  31 بنسبة   بالمائة. 26بنسبة أمريكا الشمالية وا 

 قياسي مستوىإلى  الحمولة عاملمن تحسّ 
ية مها شركات الطيران العالتر التي وفّ في الطلب على النقل الجوي. فالسعة اإلجمالية النمو لقطاع الطيران السعة اإلجمالية فاقت الزيادة في 

الُمجمل عامل الحمولة م تحسنذلك، ل بالمائة. ونتيجةً  6.4 بحوالي عالمياً  ، ازدادتالمتاحةالكيلومترية والمعّبر عنها بالمقاعد ، 2017في 
 معاملوُيعد الشرق األوسط اإلقليم الوحيد الذي سّجل تراجعًا في  .في المائة 81.2قياسي يبلغ  مستوى، ليصل إلى مئوية نقطة 0.9بمعدل 
بين ما عامل الحمولة باختالف األقاليم، حيث يتراوح مويختلف ة الجوية. كفي نمو الحر  ؤ، نظرًا لتعرضه للضغوط جراء التباطالحمولة
  بالمائة في أمريكا الشمالية. 83.4فريقيا وأبالمائة في  70.8

 حاداً ارتفاعًا الشحن الجوي يسّجل 
، استطاع الشحن الجوي طلبات االستيراد والتصدير بفضل التحّسن في األوضاع االقتصادية العالمية والتجارة الدولية التي شهدت زيادة في

 9.5بلغ  قوياً  الكيلومترية نمواً سّجلت الحركة العالمية المنتظمة للشحن المعّبر عنها بأطنان البضائع . فقد 2017استعادة عافيته في عام 
الدولي من القطاع . وحّقق 2016بالمائة من النمو المسجل في عام  3.8بالمقارنة مع بالغًا ، ما يشّكل تحسنا 2017بالمائة في عام 

بالمائة في  3.7 منفاعا بالمائة، ما يمّثل ارت 10.3 بلغ تقريباً  بالمائة من إجمالي الشحن الجوي نمواً  87حركة الشحن الذي يمثل حوالى 
 .2017بالمائة في  55إلى  2016بالمائة في  53من أيضًا لشحن الدولي المنتظم ل الحمولة بالنسبة عامل حّسن. وت2016

  



 النتائج المالية لشركات الطيران
أقل بكثير مما كانت عليه ومع ذلك فهي ، 2016مقارنًة مع عام  2017في عام بالمائة  25الطائرات بنحو وقود أسعار  متوسط ازداد

الحفاظ على اقترن ذلك بالتحسن في حركة النقل الجوي، ما ساعد شركات الخطوط الجوية . وقد 2016خالل السنوات العشر التي تسبق 
 بتحقيق أرباح تشغيلية قياسية 2017 العامقطاع الطيران  أن ينهي توّقعيو  .2016الذي حققته في عام على نفس مستوى األرباح التشغيلية 

كما ُيتوقع أن تبلغ األرباح الصافية للقطاع نحو بالمائة.  8بلغ ت ةتشغيلي أرباح دوالر أمريكي مع هامشمليار  60أخرى تبلغ حوالى  مّرة
 .األرباح من الناقلين في أمريكا الشماليةبالمائة من  45ن يأتي أكثر من أوّقع وُيت ،دوالر أمريكيمليار  36

 .2018نمو الحركة وزخم ربحية الناقلين الجويين في عام  استمرار إلىتوقعات البنك الدولي ل اً االقتصادية وفق وضاعاألتحّسن  وقد يؤدي

 

 
 

 مصادر معلومات للمحررين
 مالحظة

 .يكاوالتقرير السنوي لمجلس اإلفي  2018ستُنشر األرقام النهائية في يوليو 
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 تقرير فوائد الطيران

 نشرة اإليكاو الشهرية بشأن رصد النقل الجوي
 اإليكاو وتنمية قطاع الطيران

 اإليكاو وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
 ‘عدم ترك أي بلد وراء الركب’مبادرة اإليكاو 
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