
  
 

 ٢٠١٨في عام  اً البضائع جو  نقل نمو متين لحركة الركاب وطلب معتدل على
 للنشر الفوري

اليوم منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) إلى أن إجمالي عدد الركاب  نشرتهاأشارت األرقام األولية التي  - ٣١/١٢/٢٠١٨ ،الـمونتري
في المائة على األرقام التي  ٦,١بنسبةزيادة هذا يمثل . و ٢٠١٨في عام  مليار راكب ٤,٣بلغ لخدمات الجوية المنتظمة االمنقولين بواسطة 

سجلت الحركة العالمية للركاب، المعبر عنها ، و امليون رحلة عالمي ٣٨ نحو ارتفع عدد عمليات المغادرة إلىوقد . ٢٠١٧في عام  سجلت
 ٨,٣ ىين إلى حوالين اإليراديفي المائة، حيث وصل عدد الركاب الكيلومتري ٦,٧ين، زيادة متينة بلغت يين اإليراديبإجمالي الركاب الكيلومتر 

 .٢٠١٧في عام  المسجلةائة في الم ٧,٩ نسبة مع بالمقارنة تريليون. ويشكل هذا النمو انخفاضاً 

، تم العالم مستوى على الماضي العام الذين عبروا الحدود الدوليةو مليار  ١,٤أكثر من نصف السياح البالغ عددهم  أنيجدر بالمالحظة و 
 ٩٠القيمة. وفي الواقع، ُنقل  من حيث في المائة من التجارة العالمية ٣٥حوالى  يحمل حالياً  قطاع النقل الجويوأن  ،الجو طريق عن نقلهم

 .الجوي النقل بواسطة والمستهلك التجارية المؤسسات بين التجارية المعامالت خالل منفي المائة من التجارة االلكترونية عبر الحدود 

 .٢٠١٨لعام  التقرير السنوي للمجلسوستُنشر األرقام الرسمية النهائية في 

 التجاه التصاعديانمو السفر الجوي مقارنة مع تراج  االقتصادية العالمية. ظروفالإلى  مستنداً  بقي متينا هولكننمو السفر الجوي  تراجع
أسعار التذاكر الجوية بسبب ارتفاع أسعار الوقود مقارنة مع األسعار تدني وانخفضت الحوافز المرتبطة ب .٢٠١٧في العام الملحوظ القوي 

 ٢٠١٨بقي نمو الحركة الجوية متينا في عام العام  ،. ولكنالنمومما انعكس على االعتدال في  ،التي سادت في السنتين المنصرمتين
ُيتوقع أن يصل النمو الفعلي فالذي ُسجل مؤخرا  التراجع على الرغم من مية على مدار العام. و باالستناد إلى الظروف االقتصادية العال

قبل أن ينخفض بصورة تدريجية في السنتين المقبلتين وفقا لتقديرات البنك الدولي.  ٢٠١٨في المائة في عام  ٣,١إلجمالي الناتج المحلي إلى 
 اتمستويات االقتصادوتستقر المعتمدة على تصدير السلع  الرئيسية األسواق الناشئة تتعافىو  المتقدمة االقتصاداتفي النمو  رسينحسو 

 .آفاق المستقبل بظالله على الجيوسياسيازدياد الحماية التجارية وتفاقم التوتر مع األسواق المالية  فيالتوتر سيلقي و  النامية.

 حركة الركاب
، مما يشكل ٢٠١٨في المائة في العام  ٦,٤ن بنسبة يين اإليرادييعنهم بالركاب الكيلومتر  نمت الحركة الدولية المنتظمة للركاب المعبر

. وسجلت جميع األقاليم تباطؤا في النمو مقارنة مع السنة الماضية ٢٠١٧في المائة المسجلة في عام  ٨,٤انخفاضا قويا بالمقارنة مع نسبة 
قتصاد في الواليات المتحدة واستمرار التوسع الدولي لحركة الناقلين الجوين الكندين. اال تعافيباستثناء إقليم أمريكا الشمالية المعتمد على 

في المائة في  ٤,٩من قفزة هذا اإلقليم كما حقق  ،ين في العالمين اإليراديالركاب الكيلومتريفي المائة من حصة  ١٢على المنطقة واستحوذت 
في  ٣٠على اذ يستحوذ  ،في العالم  ل سوق آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر سوق. ويشك٢٠١٨في المائة في عام  ٥,٢إلى  ٢٠١٧عام 

على الرغم من  ، وذلكفي المائة ٧,٣ الحركة بنسبة مازال اإلقليم األسرع نموا مع زيادة وهو ينيين اإليراديالمائة من حصة الركاب الكيلومتر 
أوسع ومثلت  ،في المائة ٦,٧. وسجلت أوروبا ثاني أعلى نمو بنسبة ٢٠١٧في المائة في عام  ١٠,٥القوي بنسبة  لتحول المعتدل من النموا

اإلقليمان  ، وهماين. ويلي أوروبا أمريكا الالتينية والكاريبي وأفريقياين اإليراديفي المائة من الركاب الكيلومتري ٣٧تغطي بحصة  دولي سوق
ن يمما يمثل أصغر حصة من الركاب الكيلومتريالركاب، من حيث نمو حركة  على التوالي في المائة ٦,٥و في المائة ٦,٦سجال اللذان 
في المائة من  ١٤في المائة على التوالي. أما الناقلون الجويون في الشرق األوسط فقد استطاعوا أن يحققوا  ٣و ٤لغت ب ، وهيينياإليراد

الى ذلك يعود و  ،في المائة ٤,٧وأصبح هذا اإلقليم أبطأ إقليم من حيث النمو بنسبة  ،منقولين في العالمن الين اإليراديينسبة الركاب الكيلومتري
التنافس بين مختلف المطارات الكبرى وتوافر المزيد من الخدمات المقدمة من نقطة إلى نقطة وتراجع  –عدد من العوامل مثل البيئة التنافسية 

 ة الجيوسياسية.أسعار النفط والتوترات على الساح
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، مما يشكل تحسنا بسيطا ٢٠١٨في المائة في عام  ٧,٣من حيث الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة، نمت األسواق بشكل عام بنسبة 
أمريكا وقد استفاد النمو المرتفع هذا من تعزيز الطلب على السفر الجوي في . ٢٠١٧في المائة المسجلة في عام  ٧,١بالمقارنة مع نسبة 

هذا اإلقليم زيادة في النمو من نسبة  سجل قدن في العالم. و يين اإليرادييفي المائة من النقل الداخلي للركاب الكيلومتر  ٤٠بلغ ذي لالشمالية ا
أكبر  يشكل وهو، إقليم آسيا والمحيط الهادئاستمر ذلك، . باإلضافة إلى ٢٠١٨في المائة في عام  ٥,٤إلى  ٢٠١٧في المائة في عام  ٣,٧

ساهم قد و ، في المائة ١٠,٤بلغ ثنائي الرقم  نموفي تحقيق  ،في المائة من الحصة العالمية للحركة ٤٢للرحالت الداخلية إذ تبلغ حصته وق س
 الروابط الجوية المحلية.وتعزيز  الواحد للفرد اإلجمالي الناتج المحليارتفاع الطلب في الهند والصين بفضل تنامي في تحقيق هذا النمو 

 نشاط الناقلين الجويين المنخفضي التكلفة
واستطاعوا االستحواذ على ،النمو  لمعدالت العالمي بالمتوسط مقارنةً  أسرع وبمعدل طرادباالتكلفة النمو منخفضو واصل الناقلون الجويون 
 ١,٣التكلفة المنخفضو ، نقل الناقلون الجويون ٢٠١٨وذلك على مستوى االقتصادات المتقدمة والناشئة. وفي عام  ،نصيب متزايد من السوق

التكلفة في المنخفضو في المائة من إجمالي حركة الركاب المنتظمة عالميا. ومثل الناقلون الجويون  ٣١مما شكل  ،تقريبا مليار من الركاب
 أمريكا الالتينية والكاريبي وأمريكا الشماليةإقليم ثم  ،ي الركاب المنقولين بواسطة هذه الفئة من الناقلين الجويينفي المائة من إجمال ٣٦أوروبا 

 في المائة على التوالي. ٢٩و ٣٠و ٣٥وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 

 مل الحمولة إلى مستوى قياسياتحسن مع
 فاقت الزيادة في السعة االجمالية في قطاع الطيران النمو في الطلب على النقل الجوي. وٕان السعة االجمالية التي وفرتها شركات الطيران

حسن معامل تفي المائة. ونتيجة لذلك،  ٦، والمعبر عنها بالمقاعد الكيلومترية المتاحة، ازدادت عالميا بحوالي ٢٠١٨العالمية في عام 
الشرق و أمريكا الالتينية والكاريبي  وتعد منطقتافي المائة.  ٨١,٩نقطة مئوية، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ  ٠,٦المجمل بمعدل  الحمولة

سجال تراجعا في معامل الحمولة، نظرا لتعرضهما للضغوط جراء التباطؤ في نمو الحركة الجوية. ويختلف معامل  اللذينقليمين اإلاألوسط 
 في المائة في أوروبا. ٨٤,٥في المائة في أفريقيا و ٧١,٨اإلقليم، حيث يتراوح ما بين  الحمولة باختالف

 اعتدال معدالت الشحن الجوي
. ٢٠١٨في عام معتدال ، كان نمو حركة الشحن الجوي ٢٠١٧لعام  تجديد المخزوناتاالرتفاع الحاد في نمو الشحن الجوي في أثناء بعد 

وقد سجلت الحركة العالمية وتزامن ذلك مع انخفاض في الطلب جراء التوتر في التجارة وانخفاض الطلبات على مستوى التصدير واالستيراد. 
في المائة في عام  ٩,٥مقارنة مع  ٢٠١٨في المائة في عام  ٤,٥ن والمعبر عنها بأطنان البضائع الكيلومترية نموا معتدال بلغ حالمنتظمة للش

في المائة  ٤,٦في المائة من إجمالي الشحن الجوي نموا يبلغ تقريبا  ٨٧وحقق القطاع الدولي من حركة الشحن الذي يمثل حوالي . ٢٠١٧
في  ٥٥عامل الحمولة بالنسبة للشحن الجوي المنتظم مستقرا في نفس المستويات التي سجلها في السنة الماضية والتي بلغت م بقي في حين
 المائة.

 لمالية لشركات الطيرانالنتائج ا
بقي منخفضا بشكل ملحوظ مقارنة مع  هولكن ٢٠١٧مقارنة مع عام  ٢٠١٨في المائة في عام  ٣١ازداد متوسط أسعار وقود الطائرات بنحو 

انخفاض أسعار الوقود المقترن بزيادة متينة للحركة الجوية  ساعد. وقد ٢٠١٥األسعار التي تم تسجيلها خالل السنوات العشر التي سبقت 
على الرغم من أنها أقل بشكل طفيف من  ٢٠١٨المرتفع نسبيا المسجلة في عام  التشغيلية األرباح مستوى المحافظة علىفي شركات الطيران 

مليار  ٥٧أرباح تشغيلية قياسية مرة أخرى تبلغ حوالى  بتحقيق ٢٠١٨عام ال. وُيتوقع أن ينهي قطاع الطيران ٢٠١٧األرقام المسجلة في العام 
وُيتوقع مليار دوالر أمريكي،  ٣٤في المائة. كما ُيتوقع أن تبلغ األرباح الصافية للقطاع نحو  ٧دوالر أمريكي مع هامش أرباح تشغيلية تبلغ 

 أن يأتي نصف هذه النسبة من األرباح من الناقلين في أمريكا الشمالية.

إلى االعتدال في نمو الحركة وفي زخم ربحية الناقلين الجوين في ، وفقا لتوقعات البنك الدولي ،نمو االقتصاد العالميوتيرة  تباطؤوقد يؤدي 
 .٢٠١٩عام 

 



 
 .٢٠١٨ين اإليراديين في عام يرقام األولية التي تنشرها اليوم اإليكاو إلظهار نمو الحركة الدولية المنتظمة للركاب الكيلومتر األ

 

 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 الطيران قطاع وتنمية اإليكاو

 المستدامة للتنمية المتحدة األمم وأهداف اإليكاو

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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