
  
 

، ٢٠٢٠ مليار بحلول سبتمبر ١,٢تراجع في عدد المسافرين الدوليين عن طريق الجّو ُيحتمل أن يصل إلى 
 وفق تقديرات اإليكاو الجديدة

 للنشر الفوري

 بما الدوليين الجويين المسافرين عدد إجمالي ينخفض قد ،٢٠٢٠ سبتمبر بحلول ،"كالمعتاد العمل" بـ مقارنة -٢٢/٤/٢٠٢٠ ،مونتريـــــال
 .(اإليكاو) الدولي المدني الطيران منظمة التي أصدرتها التوقعات ألحدث وفًقا مسافر مليار ١,٢ إلى يصل

 هذا من األولى الثالثة الفصول في متوقًعا كان عما الثلثين إلى تصل بنسبة تنخفض قد الدولية سعةال أن إلى المنّظمة تقديرات تشير كما
 .سبتمبر إلى يناير من الممتدة الفترة في دوالر مليار ٢٥٣ إلى ١٦٠ إلى يصل بما الطيران شركات إيرادات انخفاض إلى يؤدي مما العام،

 أن المتوقع من وبالمثل،. الشمالية أمريكا تليها واإليرادات، السعة على ثاراآل من تضرراً  األشد هي الهادئ والمحيط وآسيا أوروبا وستكون
 .الهادئ والمحيط آسيا منطقة تليها الصيفي، السفر موسم ذروة خالل ال سّيما أوروبا، في الركاب أعداد في األكبر نخفاضاال يكون

 منذ الجوي النقل على ١٩-لداء كوفيد االقتصادي التأثير حول بانتظام محدثة تحليالت المدني الطيرانب األمم المتحدة المعنّية وكالة متقدّ و 
 .٢٠٢٠ فبراير أوائل

 ذات المعلومات هذه فإن ،أقاليم العالم كافة في والمستدامة االقتصادية لتنميةلألهمّية البالغة التي يتسم بها الربط الجوي بالنسبة إلى ا نظًراو 
 .١٩-إثر داء كوفيد االقتصادي للتعافي اآلن تخطط التي اإلقليمية والمنظمات الوطنية الحكومات من للعديد حاسمة أهمية

إلى أّن "الحّدة العاّمة للجائحة  المنّظمةوّجهته إلى ممثلي الدول األعضاء في  كتابٍ ت األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، في ر وأشا
سيناريوهين إرشاديين الستطالع التبعات االقتصادية ومّدتها ما زالتا غير مؤّكدتين، وقد أعّدت اإليكاو ستة مسارات تعافي مختلفة في ظّل 

 ".١٩-المحتملة في المدى القريب لجائحة كوفيد

 متاح التقرير ،اإليكاو عن الصادرة والتوجيهات لتنبؤاتالخاّصة با األخرى المواد جميع جانب ٕالىو . ٢١/٤/٢٠٢٠ في الكامل قريرالت ُنشرو 
 .١٩-بشأن كوفيد معلوماتلل الوكالة اإللكترونية المخصصة بوابة خالل من تكلفة بدون للجميع

 

 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
http://www.icao.int/covid19


 

 مصادر معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

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

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣ات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها العديد من األولوي

 ١٩-كوفيدبوابة اإليكاو اإللكترونية الخاّصة بالمعلومات عن 
 اإليكاو والتنمية المستدامة

 :العام لالتصال

communications@icao.int 
 ICAO@تويتر: 

 وسائل اإلعالم:لالتصال من جانب 
 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  

 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 
 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:

  wraillantclark@ :تويتر

 linkedin.com/in/raillantclark/: نإ نكديل
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