
 

 

 على خدمات النقل الجوي  طلبال ًا فيتتوقَّع تعافيًا شاماًل ومستدامًا ونمو  اإليكاو
 2023في عام المسافرين  من جانب

 للنشر الفوري 
المسافرين  من جانب طلبالتحليالت البيانات الضخمة المتقّدمة، تعافي  باالستناد إلى، اإليكاو تتوقَّع - 8/2/2023مونتريال، 

 من العاماألول بحلول الربع على غالبّية الطرق الجوية ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة  سريع ل  بشك 2023في عام  الجويين
 .بحلول نهاية العام 2019أرقام عام بئة مقارنًة افي الم 3وتحقيق نمّو ُيناهز 

يشّكل ضمان التعافي اآلمن والمأمون والمستدام للخدمات الجوّية أن " إلىسالفاتوري شاكيتانو، السيد رئيس مجلس اإليكاو،  وأشار
على المستويات المحلي والوطني والعالمي، تحفيز العمل لتحقيق التنمية المستدامة قطاع الطيران قدرته على  الستعادةعنصراً أساسياً 
 حيويًا بالنسبة لتعافي البلدان من آثار جائحة فيروس كورونا على نطاق أوسع." وبالتالي يكون 

اإليكاو اليوم عنها  التي تكشفتوّقعات المسافرين الجوّيين  تعتمدخوان كارلوس ساالسار، قائاًل: "السيد وعّلق األمين العام لإليكاو، 
: قائالً  ". وأضافتحليل إحصاءات اإليكاو من قبل بفضل متوقعاً كان ، كما 2022الزخم القوي من أجل التعافي في عام  على

طيران الحوادث  ناجمة عنالبشرّية ال خسائر  ال الصفر فيمستوى على هدف الوصول إلى  خالل اإليكاو، من ،الحكومات واتفقت"
أدوار  تأدية وستواصل  ،2050 عن قطاع الطيران بحلول عامالناجمة  الصافية الصفرية انبعاثات الكربون  وإلى 2030بحلول عام 

 ."حسب األولوّيات دعم التنفيذ لإليكاو م المستمر وترتيب مبادراتالتقدّ تنظيم في  أساسية  
الركاب الكيلومتريين بينما ارتفع عدد  2021عام بمقارنًة  المائةفي  47بنسبة  2022الجوّيين في عام  المسافرينوازداد عدد 
الدولّية.  الطرق الجويةفي الفترة نفسها، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التعافي السريع لغالبّية  المائةفي  70بنسبة  (RPKاإليراديين )

 2021عام من  المائةفي  50نسبة نمو قدرها  الحظت اإليكاو، السنوية لشركات الطيران نقل الركابأنشطة  إيراداتوفيما يخص 
 .2019ر الصرف لعام اسعأمعدالت العائد و  على مع الحفاظ، 2022إلى 

 2022ركاب في عام العدد  زيادةالمسافرين الجوّيين إلى من جانب طلب لل كاو السابقة، أّدى التعافي القوي وتماشيًا مع تنّبؤات اإلي
. 2019مستويات  من المائةفي  68الرّكاب نسبة  اإليرادات من بلغتمستويات ما قبل الجائحة بينما بمقارنًة  المائةفي  74بنسبة 
 ، وُتشير التقديرات الحالية إلىالجوية لحركةلعام التعافي المدى  2022في عام  الخدمة فيالعاملة طائرات الركاب عدد ويبرز 
 مستويات ما قبل الجائحة.من  المائةفي  75نسبة 

، شركتي إيرباص وبوينغأي تسليمها من قبل كبار المصّنعين، عملّيات ارتفعت الطائرات و  على طلبال ازداد، 2022وفي عام 
 2022ات في عام يالعام الماضي. وتجاوز عدد الطلببلعملّيات التسليم مقارنًة  المائةفي  20ات وبنسبة يللطلب المائةفي  53بنسبة 

 تعافي الطلب على الطائرات. مما يبرز، 2019العدد الذي ُسّجل منذ عام 
 بينما ال تزال ُتظهر نموًا هامشيًا مقارنةً  2021مستويات عام على نفس  2022ات الحالّية للشحن الجوي في عام التقدير تظل كما 

نظرًا إلى تباطؤ  2023المستوى الذي كان سائدًا ما قبل الجائحة. لكن، ُيتوقَّع أن تكون وتيرة نمو الشحن الجوي أدنى في عام ب
بما يتماشى مع  على األمد الطويل ُيشير إلى نمو قوي ال يزال وإن كان نمو الشحن الجوي الطويل األمد  ،النمو االقتصادي العالمي

ر سابقًا. ه الُمقدَّ  التوجُّ
بعد ثالثة أعوام  2023تشغيلّية في الربع األخير من عام أرباح إلى تحقيق  توقَّع أن تعود شركات الطيرانوبالنظر إلى المستقبل، يُ 

. 2019عام ب مقارنةً  المائةفي  4بنسبة  2024الجوّيين في عام  المسافرينمن طلب اللخسائر. كما ُيتوقَّع أن يزداد متتالية من ا
 .2024-2019 ةأثناء الفتر  المائةفي  0.7قدره  اً نمو  فيبلغ، (CAGRمعدل النمو السنوي المركب )لبالنسبة أما 



المستويات بمقارنًة المخاطر التي تؤّثر على النقل الجوي الدولي  تزداد شرط أال النمو والتعافي في عالم الطيران المدني وُيتوقَّع تحقيق
 الوقت الحاضر.القائمة في 

  

 
 

 معلومات للمحررين
 رنامج اإليكاو لبيانات وإحصاءات الطيرانب
 وابة اإليكاو اإللكترونية الخاّصة بمرض فيروس كوروناب

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

 .المنفعة المتبادلة
لبلدان، من خالل الجهد الدبلوماسي مه من دعم، وما تضطلع به من دور  تنسيقي، يساعد ا، ظل ما تقدّ  1944ومنذ تأسيس اإليكاو في عام 

، لربط العائالت والثقافات واألعمال في جميع د عليها، في التنّقل جّواً بها وُيعتم   قيق شبكة فريدة من نوعها، ُيعتدُّ المقرون بالجهد الفني، على تح
 .حّطت الطائرات وطارتأنحاء العالم، حفزًا للنمو المستدام، وتعزيزًا لالزدهار االقتصادي واالجتماعي، أينما 

ثر منه ومع الدخول في حقبة جديدة من الرقمنة، واالبتكارات الجديدة المذهلة في مجال الطيران وتكنولوجيا الدفع، بات النقل الجوي يعتمُد، أك
ًة رسم مستقبل جديد وُمثير مه اإليكاو من دعم بالخبراء، وما تصدره من اإلرشادات الفنية والدبلوماسية، متوخيّ في أي وقت مضى، على ما تقدّ 

اب للرحالت الدولية. وتعمل اإليكاو على تجديد ذاتها لكي تتمكن من تلبية النداء، فتراها توّسع شراكاتها ضمن منظومة األمم المتحدة وأصح
 .الة ومستدامةالمصلحة من األطراف الفنية، هادفًة إلى تقديم رؤية عالمية استراتيجية، وإتاحة حلول فعَّ 
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