
  
 

 خيرةمليار وفق تقديرات اإليكاو األ ١,٥يصل إلى  لهذا العامالدوليين الجويين تراجع في عدد المسافرين 
 للنشر الفوري

، وكشفت فيها عن أّن ٢٠٢٠لمسافرين الجويين لعام بشأن اأصدرت اإليكاو اليوم توقعاتها الكاملة األولى  -٣٠/٤/٢٠٢٠ ،مونتريـــــال
 .مليار ١,٥صل إلى يلهذا العام  انخفاضًا في عدد المسافرين الدوليين عن طريق الجوشركات الطيران قد تواجه 

مليار دوالر بالمقارنة مع  ٢٧٣وبموازاة ذلك، قد تنخفض السعة الدولّية من حيث عدد المقاعد بحوالي ثالثة أرباع، ما يؤّدي إلى خسارة تبلغ 
 إجمالي عائدات التشغيل المتوّقعة سابقًا.

ّمة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو: "في تحليالت اليوم المحّدثة، تّم توسيع اإلطار الزمني للتحليل ليشمل ثالثة أشهر إضافّية وأعلنت األمينة العا
 .اإليرادات" تراجعأجر النقل الجّوي لحساب ن بشأ، واسُتخدمت بيانات أكثر موثوقّية ٢٠٢٠حتى ديسمبر 

 توّفر، كما ٢٠٢٠ فبراير أوائل منذ الجوي النقل على ١٩-لداء كوفيد االقتصادي التأثير حول بانتظاممحّدثة  تحليالت اإليكاو متقدّ و 
 اإلرشادات بشكٍل متواصٍل لمخططي النقل الجوي والمنّظمين والمشّغلين.

التي تتسم بها ألهمّية البالغة ل نظًرا، ١٩-وهذه التوقعات مهّمة للكثير من البلدان التي تخطط اآلن لسيناريوهات االنتعاش إثر داء كوفيد
 بالنسبة إلى االزدهار االقتصادي واالجتماعي المحلي. األخرى الربط الجويلسياحة وسالسل اإلمدادات العالمية والعديد من عوامل ا

متاحـة بالمجـان  ،اإليكـاو عـن الصـادرة رشـاداتواإل لتنبؤاتالخاّصـة بـا األخـرى المـواد جميـعاإليكاو الجديد، إلـى جانـب  تقريرل الطبعة الكاملةو 
 المخصصــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة المعنيــــــــة بــــــــالطيران وكالــــــــةل اإللكترونيــــــــة بوابــــــــةال خــــــــالل مــــــــن للحكومــــــــات والقطــــــــاع والجمهــــــــور العــــــــام

 .٩١-بشأن كوفيد معلوماتلل

 

 

 
 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

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


 ١٩-كوفيدبوابة اإليكاو اإللكترونية الخاّصة ب
 اإليكاو والتنمية المستدامة

 :العام لالتصال

communications@icao.int 
 ICAO@تويتر: 

 من جانب وسائل اإلعالم: لالتصال

 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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