أحدث تنبؤات الحركة الجوية تشير إلى انتعاش مشجع وزيادة في نمو
السفر الجوي عالميا
للنشر الفوري

مونتريـال -2022/5/19 ،كشف أحدث تحليل أجرته اإليكاو لحركة الطيران العالمية عن دالئل واضحة على أن الحركة الجوية حول العالم
تشهد انتعاشا قويا يتسم بزيادة الثقة في شركات الطيران وبحدوث طائفة من التحسينات في سبل الربط الجوي وتسهيالت السفر الجوي على
الصعيد اإلقليمي.
وارتفع عدد المسافرين جوا من يناير إلى أبريل  2022بنسبة  ،٪65مقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2021في حين زادت الرحالت المغادرة
بنسبة .٪30
ونمت السعة من حيث المقاعد لدى شركات الطيران بنسبة  ٪32خالل الفترة نفسها .ومع استمرار الظروف المواتية للزيادات المتوقعة في
الطلب على السفر الجوي ،تشير تنبؤات اإليكاو إلى معدل انتعاش إجمالي أقوى هذا العام مقارنة بنظيره في العام الماضي.
ومن حيث التطورات البارزة على المستوى اإلقليمي ،عادت السعة من حيث عدد المقاعد في الرحالت الداخلية في كل من أمريكا الشمالية
وأمريكا الالتينية/منطقة البحر الكاريبي اآلن إلى مستوياتها قبل الجائحة ،وانطبق األمر نفسه على األسواق المحلية الكبيرة األخرى مثل الهند
ر إيجابيا للغاية.
وأستراليا والب ارزيل والمكسيك .وفي الوقت نفسه ،تأخذ تلك السعة داخل أوروبا أيضا مسا ا
وبحلول نهاية عام  ،2022من المتوقع أن تتعافى السعة اإلجمالية داخل وبين كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط وجنوب غرب
آسيا وأمريكا الالتينية/منطقة البحر الكاريبي ،أو أن تقترب من مستويات ما قبل الجائحة.
وال تزال وتيرة التعافي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أفريقيا تكتنفها التحديات ،إذ يتوقع استعادة كامل السعة في آسيا والمحيط
الهادئ بحلول  ،24-2023وفي أفريقيا بحلول .25-2024
وأكد األمين العام لإليكاو ،خوان كارلوس ساالسار ،على أن "مؤشرات االنتعاش هذه مشجعة للغاية ،ال سيما فيما يتعلق بإعادة فتح أسواق
السفر والسياحة وغير ذلك من الفوائد االقتصادية وايجابيات االستدامة التي تنجم عن زيادة السعة المقعدية والربط الجوي".
وأضاف ساالسار قائال" :ال يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ومع ذلك ،أتطلع إلى اليوم الذي نعلن فيه التعافي الكامل في جميع
مناطق العالم".
وهذه الجهود المستمرة التي تبذلها اإليكاو للعمل مع الحكومات وقطاع الطيران إلعادة ربط العالم جوا يتوقع أن تشهد دفعة أخرى إلى األمام
في سبتمبر عندما تنعقد الدورة الحادية واألربعون للجمعية العمومية لإليكاو بالحضور الشخصي من جانب مندوبي الطيران المدني من الدول
األعضاء البالغ عددها  193دولة في هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة.
وأوضح ساالسار أن اإليكاو قد اختارت "االبتكار" و"القدرة على الصمود" ليكونا شعارين للجمعية العمومية هذا العام .وأردف قائال" :نتوقع
أن تتخذ الدول بعض الق اررات المهمة بشأن كيفية ترتيب أولويات الجهود الحالية لرقمنة تجربة السفر بدون تالمس ،والترويج أكثر لما يحدث
اآلن من ابتكارات جديدة في تصميم الطائرات وتكنولوجيات الدفع".

وختم ساالسار حديثه قائال" :إن تعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الطيران أصبح مسألة حيوية لالقتصادات في كل مكان ،وبات لزاما
على مجتمعنا العالمي أن يستفيد من الزخم الحالي من أجل العودة الكاملة إلى مستويات الطيران السابقة للجائحة ،بينما يستمر ،بموازاة ذلك،
التقدم نحو التحول البيئي والرقمي".

مصادر للمحررين
معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي وكالة تابعة لألمم المتحدة تساعد  193دولة على التعاون فيما بينها ومشاركة أجوائها لتحقيق المنفعة المتبادلة.

ومنذ تأسيس اإليكاو في عام  ،1944ظل ما تقدمه من دعم ،وما تضطلع به من ٍ
دور تنسيقي ،يساعد البلدان ،من خالل الجهد الدبلوماسي المقرون
بالجهد الفني ،على تحقيق شبكة فريدة من نوعها ،ي َّ
عتد بها ويعتمد عليها ،في التنقل جوا ،لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع أنحاء العالم ،حف از
للنمو المستدام ،وتعزي از لالزدهار االقتصادي واالجتماعي ،أينما حطت الطائرات وطارت.
ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة ،واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطي ارن وتكنولوجيا الدفع ،بات النقل الجوي يعتمد ،أكثر منه في أي وقت
مضى ،على ما تقدمه اإليكاو من دعم بالخبراء ،وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية ،متوخية رسم مستقبل جديد ومثير للرحالت الدولية .وتعمل
اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء ،فتراها توسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة من األطراف الفنية ،هادفة
إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية ،واتاحة حلول فعَّالة ومستدامة.
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