
لهاضاح الصورة الدقيقة تحديث تأثيرات وباء  كورونا على قطاعي السياحة والسفر وايتحليل وبالمنظمة العربية للسياحة واإلتحاد العربي للنقل الجوياستمرارا من 

: يتناول المحاور الرئيسية التاليةوالذي الخامس التقرير ، ندرج فيما يلي الوضع االقتصادي باالجمالعلى

تأثير انتشار وباء كورونا على اإلقتصاد والسياحة والسفر-1

.المبادئ االساسية إلعادة إطالق السياحة والسفر واستعادة ثقة المسافرين والسائحين-2

.دور التكنولوجيا في إعادة إطالق السياحة والسفر-3

بندر بن فهيد ال فهيد. د

المنظمة العربية للسياحةرئيس

عبد الوهاب تفاحة

األمين العام االتحاد العربي للنقل الجوي

احة دراسة تحليلية مشتركة بين المنظمة العربية للسي

2020ايلول/سبتمبر03واالتحاد العربي للنقل الجوي



المحتويات

ً )تأثير أزمة كورونا على االقتصاد والوقت المتوقع للتعافي • (عالمياً و إقليميا

ً )التأثيرعلى حركة المسافرين وسيناريوهات التعافي المحتملة • (عالميًا وإقليميا

(عالميًا وحسب المنطقة)التأثيرعلى عمليات المطارات •

ً )وضع األسطول الجوي • (عالميًا وإقليميا

ً )التأثيرعلى السياحة وسيناريوهات التعافي المحتملة • (عالميًا وإقليميا

التأثيرعلى مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي حسب المنطقة•

الخسائر في الوظائف في السياحة والسفر حسب المنطقة ونسبتها للخسائر االجمالية•

2020تها في العام والخسائر المتوقعة في إيرادالشركات الطيران الذي أقرته الحكومات الدعم المالي •

تأثير انتشار فيروس كورونا على اإلقتصاد والسياحة والسفر

توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للسياحة•

النقل الجوي ال يتسبب بتفشي الفيروس•

والسائحالوضع الحالي من حيث استعادة ثقة المسافر•

والسائحينمعايير إعادة إطالق السياحة والسفر واستعادة ثقة المسافرين•

انالسياحة والسفر آمن

والمنشآت السياحيةبعض العمليات المتعلقة بالسفرالتكنولوجيا في استكمالدور•

والمنشآت السياحيةتقنيات عدم اللمس في النقل الجويإعتماد•

السفرالسياحة ودور التكنولوجيا في إعادة إطالق 

الخالصة والحلول الالزمة



كورونا على اإلقتصاد والسياحة والسفروباءتأثير انتشار 



العالم الدول المتقدمة ة الواليات المتحد
األميركية

المنطقة 
األوروبية

اليابان الدول النامية الصين الهند روسيا البرازيل

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

رة في الناتج اإلجمالي للعام  (قبل وخالل جائحة كورونا)2019مقارنة بالعام 2020التغيّرات المقدّ

2020توقعات يونيو  2020توقعات أبريل  2020توقعات يناير 

تقديرات تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العالمي
2019مقارنة  بالعام 2020بالمئة في العام 4.9بنسبة ل االقتصاد العالمي انكماشا  من المتّوقع أن يسجّ 

2020(يناير)الثانيكانونفيالدوليالنقدصندوقأصدر

ً ،2020للعامالعالميلالقتصاداألوليةتوقعاته نتائجمتوقعا

التوتراتحّدةبتراجعمدعوًما،2019بالعاممقارنةً أفضل

مناوفالمخوتراجعوالصينالمتحدةالوالياتبينالتجارية

.بياألورواإلتحادمنبريطانياخروجحولاتفاقإبرامعدم

أسوأةبدايالعالمشهدكورونافيروستفشيأزمةمعولكن،

خالل.1929لعام"الكبيرالكساد"منذاقتصاديركود

إجراءاتدولعدةاتخذت،2020عاممناألولالربع

النشاطفيكبيربتراجعتسببمماصارمة،إغالق

راجعةبمالدوليالنقدصندوققاملذلك،وفقًا.االقتصادي

العالمياداالقتصيّسجلأنتوقعحيثأبريل،فيالتوقعات

 ً بالعاممقارنةّ 2020العامفيبالمئة3.0بنسبةانكماشا

2019.

أثيرالتزيادةإلىأبريلمنذصدرتالتيالبياناتتشير

قطاعيفيسيماالاالقتصاد،علىللجائحةالسلبي

وخسائراإلغالق،حاالتبسببوالخدماتاالستهالك

أدىذلك،علىعالوة.المستهلكثقةوضعفالدخل،

كية،األميرالقارةفيخاصةاإلصابات،فيالحاداالرتفاع

24فيتوقعاتهبمراجعةالدوليالنقدصندوققيامإلى

لعالميااإلجماليالناتجينكمشأنحينهاتوقعحيثيونيو،

.2019بالعاممقارنةً 2020عامفيبالمئة4.9بنسبة

تريليون12.5العالمياالقتصاديخسرأنالمتوقعومن

2021و2020لعامياإلجماليالناتجفيأميركيدوالر

كانو.ينايرتوقعاتعلىبناءً ،تحقيقهاالممكنمنكان

ةماليالائيةالوقتدابيراللوالأسوأالتقديراتتكونأنيُحتمل

.األزمةةبدايمنذالبلدانمنالعديداتخذتهاالتيةقتصادياالو



100=2019العام األساس 

(*  السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنةً بالعام 

سيناريو التعافي البطيء سيناريو التعافي السريع

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر ، تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات()مقاس بالناتج اإلجمالي * 

االقتصاد العالمي من أزمة فيروس كوروناتعافي فترة تقديرات 
سيناريو التعافي البطيءبناء  على2023في العام ؛ بينما من المتوقع أن يحصل التعافيبناء  على سيناريو التعافي السريع2021ان يتعافى االقتصاد العالمي في العاميتوقع 

منلاألوالنصفخاللالصادرةالبياناتإلىاستناداً 

التعافيسيناريوهاتبتحديثقمنا،2020العام

.العالميلالقتصاد

إنفاقفيالمتوقعغيرالتراجعمنالرغمعلى

العاممناألولالنصففيالصناعةوحركةالمستهلكين

إلىيعودلالعالمياالقتصادتعافينتوقّعزلناما،2020

بناءً ،2021عامنهايةبحلول2019عاممستويات

إلىيانيالبالرسمانظر)السريعالتعافيسيناريوعلى

.(اليمين

الدعممراراست:يليماالسريعالتعافيسيناريويفترض

وانخفاضاللقاحتوفرالحكومات،منالمقدمالمالي

حّدةتراجعالصناعة،حركةزيادةاإلصابات،معدل

يةاالساسالسلعأسعاروتعافيالتجارية،التوترات

).

الحكوماتدمتقأنالبطيءالتعافيسيناريويفترضبينما

ىعلاإلصاباتداعدأترتفعوأنمحدوًداماليًادعًما

فرضإعادةعلىالحكوماتسيجبرمماالعالممستوى

إفالساوفشلإلىيؤديالذياألمراإلغالقإجراءات

هذايفترضذلك،إلىباإلضافة.الشركاتمنأكبرعدد

أسعاراستمراروالتجاريةالتوتراتتصاعدالسيناريو

سيناريو،الهذاعلىبناءً .انخفاضهاعلىاالساسيةالسلع

2019عاممستوياتإلىاالقتصاديعودأنالمتوقعمن

.(اليمينإلىالبيانيالرسمانظر)2023عامفي



العالم العربي البحرين الكويت ُعمان قطر السعودية اإلمارات
العربية 
المتحدة

مصر األردن لبنان المغرب تونس

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

رة في الناتج اإلجمالي في بعض الدول العربية للعام  قبل وخالل )2019مقارنة بالعام 2020التغيّرات المقدّ

(جائحة كورونا

2020توقعات يوليو  2020توقعات أبريل  2019توقعات أكتوبر 

تقديرات تأثير جائحة كورونا على االقتصاد في العالم العربي
2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة في العام 5.7انكماشاً بنسبة في العالم العربيمن المتّوقع أن يسّجل االقتصاد 

النقدصندوقعنالصادرة2019أكتوبرلتوقعاتوفقًا

أداءً يالعربالعالماقتصاديحققأنالمتوقعمنكانالدولي،

بالعاممقارنةبالمئة3.3بنسبةلينمو،2020العامفيجيًدا

فيالمسّجلبالنموّ مقارنةمئويةنقطة1.4بزيادة)2019

عامنهايةمعالنفطأسعارارتفاعودعم(2019العام

تحاالزيادةمعإنما،.االيجابيةالتوقعاتكانتهذه.2019

تدابيرالبلدانفرضو2020العامفيكورونافيروس

جميعمستوىعلىجسيمةأضرارحصلتتامةإغالق

نفطللالمصدرةاالقتصاداتشهدتو.االقتصاديةالقطاعات

األسعارانخفاضبسببالنفطعائداتفيملحوًظاانخفاًضا

،لجديدةاالمعطياتعلىبناءً .العالميالطلبلضعفنتيجة

فيعربيةالللمنطقةتوقعاتهبمراجعةالدوليالنقدصندوققام

سبةبناإلجماليالناتجينكمشأنتوقعحيث،2020أبريل

.2019بالعاممقارنةً 2020فيبالمئة2.7

وفيجياً،تدريالمحلياإلغالقتدابيربتخفيفالبلدانبدأت

لتواصواإلصاباتعددفيالزيادةاستمّرتالوقتنفس

لواصكماالطلب،تراجعبسببانخفاضهاالنفطأسعار

ً التأثروالسفرالسياحةقطاعي .الوباءارانتشنتيجةسلبا

عاتهتوقمراجعةإلىالدوليالنقدصندوقالعواملهذهدفعت

ناتجالينكمشأنيتوقعحيثيوليو،فيالعربيللعالم

بالعاممقارنةً 2020العامفيبالمئة5.7بنسبةاإلجمالي

900حواليلالعربياالقتصادخسارةإلىيؤديمما2019

منكان(2022و2020عاميبين)أميركيدوالرمليار

المحتملمنكانو.أكتوبرتوقعاتعلىبناءً تحقيقهاالممكن

قدمتهالذيالماليالدعملوالأسوأالنتائجتكونأن

.المنطقةفيالحكومات



100=2019العام األساس 

(*  السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنةً بالعام 

سيناريو التعافي البطيء سيناريو التعافي السريع

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر
، تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات()مقاس بالناتج اإلجمالي * 

تعافي االقتصاد في العالم العربي من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو التعافي البطيءبناء  على2023في العام ؛ بينما من المتوقع أن يحصل التعافيبناء  على سيناريو التعافي السريع2022في العامفي العالم العربيان يتعافى االقتصاد يتوقع 

لتعافياسيناريوعلىوبناءً العربي،للعالمبالنسبة

لمتّوقعامنكان،السابقةدراستنافياعتمدالذيالسريع

إلىليعود2021عامالفيالمنطقةاقتصاديتعافىأن

شيلتفالمزدوجالتأثيرفإنولكن.2019عاممستويات

أضراربتسببالنفطأسعاروانخفاضكورونافيروس

ركةحانكماشإلىأدىفقدمتوقعاً،كانمماوطأةً أشدّ 

.فروالسوالسياحةالنفطعائداتفيوتراجعالتجارة

أنلمتوقعامنالسريع،التعافيسيناريوعلىبناءً واآلن

2022عامفيالعربيللعالماإلجماليالناتجيتعافى

متوسطأنافترضناإذا2019عاممستوياتإلىليعود

فيأميركيدوالر50و45بينسيبقىالنفطأسعار

.2022و2021عامي

ناتجالفإنالبطيء،التعافيسيناريوعلىبناءً أما

معامستوياتإلىيعودلنالعربيللعالماإلجمالي

سعرمتوسطأنافترضناإذا،2023عامقبل2019

أميركيدوالر36حواليسيبلغ2020عامفيالنفط

(العامهذاأوائلشهدناهالذيالحادلالنخفاضنظراً )

أميركيدوالر43حوالييبلغمتوسطعلىوسيحافظ

المنطقةفيالتوقعاتإن.2022و2021عاميخالل

النفطسواقأفيبالتغيراتكبيربشكل  مرتبطةالعربية

بالمئة65حواليشكلتالنفطعائداتأنحيثالعالمية

.2019عامفيالعربيللعالماإلجماليالناتجمن



المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

في العالم شهرياً على ( )الكيلومتريةوالمقاعد ( )المنقولين الكيلومتريينالتغيّر في اعداد المسافرين 

أساس سنوي

2019/2020التغيّر في المقاعد الكيلومترية  2019/2020التغيّر في أعداد المسافرين الكيلومتريين المنقولين 

تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات

2020، بناًء على بيانات النصف األول من العام 2019مقارنةً بالعام 2020التغيّر في حركة المسافرين في العالم في العام 
2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة على التوالي في العام 40.4بالمئة و 54.7بـ الكيلومتريةوالمقاعد المنقوليينالكيلومتريينمن المتّوقع انكماش عدد المسافرين 

ركةحفيكبيًراانخفاًضا2020عاممناألولالنصفشهد

المنقولينالكيلومتريينالمسافرينبأعدادالمقاسةالمسافرين

،()الكيلومتريةبالمقاعدالمقاسةوالسعة،()

للحدعالمالحولالدولتتبعهاالتيالصارمةالتدابيربسبب

.كورونافيروسانتشارمن

مقاعدوالالمنقولينالكيلومتريينالمسافرينعددسّجل

بلغشهريانخفاضأكبرالعالممستوىعلىالكيلومترية

2020أبريلفيالتواليعلىبالمئة87.0وبالمئة94.3

الجويالنقلنشاطتوقفحيث،2019أبريلبشهرمقارنةً 

حدودعلىالمفروضةالقيودبسببتقريبًاكاملبشكل

ونيويفيالقيودبعضتخفيفالبلدانبدءمع.البلدان

حيثب،التحسنبعضوالسعةالركابحركةسّجلت،2020

مقاعدوالالمنقولينالكيلومتريينالمسافرينعددسّجل

ً العالمفيالكيلومترية 80.1وبالمئة86.5بنسبةانكماشا

يونيوبشهرمقارنةً 2020يونيوفيالتواليعلىبالمئة

عددزيادةإلىالتحسنهذافيالسببيعود.2019

بحريةلالتنقللمسافرينيمكنحيثالمحليين،المسافرين

المسافرينعددفياإلجمالياالنخفاضبلغ.قيوددون

بالمئة58.4الكيلومتريةوالمقاعدالمنقولينالكيلومتريين

العاممناألولالنصففيالتواليعلىبالمئة51.0و

.2019العاممناألولبالنصفمقارنةً 2020

2020العاممنالثانيبالنصفالخاصةالتقديراتتبقى

عالمالمناطقمعظمفيالسفرنشاطاستئنافمعإيجابية

العاملكاملبالنسبةأما.(اليمينإلىالبيانيالرسمانظر)

المسافرينعددإجماليينخفضأنالمتوقعمنف2020

54.7سبةبنالكيلومتريةوالمقاعدالمنقولينالكيلومتريين

.2019بالعاممقارنةالتواليعلىبالمئة40.4وبالمئة



100=2019العام األساس 

(*  السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنةً بالعام 

سيناريو التعافي البطيء سيناريو التعافي السريع

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر ، تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات()مقاس بعدد المسافرين الكيلومتريين المنقولين * 

تعافي حركة المسافرين في العالم من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو التعافي البطيءبناء  على2027في العام بينما من المتوقع أن يحصل التعافيبناًء على سيناريو التعافي السريع، 2024في العام حركة المسافرينيتوقع أن تتعافى

لفترةناتقديراتبتحديثقمناالمسافرين،حركةيخصفيما

الصادرةاماألرقعلىبناءً البياناتتحديثتمحيثالتعافي،

.2020العاممناألولالنصفخالل

السريع،يالتعافسيناريوإلىواستناداً السابقةدراستنافي

ددبعالمقاسة،المسافرينحركةتعافيالمتوقعمنكان

لتعود2023عامبحلول،المنقولينالكيلومتريينالمسافرين

ً .2019مستوياتإلى ىعلواعتماداً متوقعا،كانلماخالفا

2020العاممناألولالنصفخاللالصادرةالبيانات

ةحركتعودأنالمتوقعمنباتالسوق،فيوالمتغيرات

.2024عامبحلول2019مستوياتإلىالركاب

التدريجييالتعافالمحّدثالسريعالتعافيسيناريويفترض

مراحلكافةفيعموسّ بشكل  التكنولوجيااستخداملالقتصاد،

ىعلوقائمةمتناغمةصحيةإجراءاتالدولاعتمادالسفر،

هايةنبحلولواسعنطاقعلىاللقاحتوفرالمخاطر،دراسة

.الوقتذلكبحلولالفيروسيتالشىأنأو،2021عام

عافيتالبطيءالتعافيسيناريويفترضأخرى،ناحيةمن

بسببالسفرفيالركابثقةعدم،بطيءبشكل  االقتصاد

ودالمحداالستخدام،والمربكةالمفرطةالصحيةالتدابير

توافروعدماالصابات،عددفيعالميارتفاعللتكنولوجيا،

منالسيناريو،هذاإلىبالنظر.شهًرا18منألكثرلقاح

2019عاممستوياتإلىالركابحركةتعودأنالمتوقع

.2027عامبحلول



المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

ألعضاء اإلتحاد شهرياً ( )والمقاعد الكيلومترية ( )التغيّر في اعداد المسافرين الكيلومتريين المنقولين 

على أساس سنوي

2019/2020التغيّر في المقاعد الكيلومترية  2019/2020التغيّر في أعداد المسافرين الكيلومتريين المنقولين 

تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات

، بناًء على بيانات النصف األول من العام 2019مقارنةً بالعام 2020التغيّر في حركة المسافرين ألعضاء اإلتحاد في العام 

2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة على التوالي في العام 34.0بالمئة و 57.1بـ الكيلومتريةوالمقاعد المنقوليينالكيلومتريينمن المتّوقع انكماش عدد المسافرين 2020

أعضاءتأثر،2020عامفيالجيدةالبدايةمنالرغمعلى

عالمياً،اكورونفيروسانتشاربسببكبيربشكل  اإلتحاد

المسافرينبعددالمقاسةالركابحركةانخفضتحيث

فيبالمئة97.3وبالمئة49.0بنسبةالمنقولينالكيلومتريين

نفسهاباألشهرمقارنةالتواليعلى2020وأبريلمارس

.2019عاممن

ويونيفيالمسافرينحركةفيزيادةالمتوقعمنكان

تشهدتزالالكانتالعربيةالدولمعظملكن،2020

بقاءإإلىالسلطاتدفعممااإلصاباتمنمتزايدةمستويات

ً أثرالذياألمرسارية،السفرقيود .التعافيعمليةعلىسلبا

لمسافرينابعددالمقاسة،المسافرينحركةسّجلتعام،بشكل  

،والسعةبالمئة55.5بنسبةانكماشا،المنقولينالكيلومتريين

51.5بنسبةانكماشا،الكيلومتريةالمقاعدبعددالمقاسة

بالنصفمقارنة2020العاممناألولالنصففيبالمئة

.2019العاممناألول

ً السفرعلىالطلبيتحسنأنويتوقع لنصفايفتدريجيا

ابالركواستعادةالقيودتخفيفمع،2020العاممنالثاني

.السفرفيالثقة

يصلأنالمتوقعمنف،2020العاملكاملبالنسبةأما

المنقولينالكيلومتريينالمسافرينعددفياالنخفاضإجمالي

علىبالمئة34.0وبالمئة57.1إلىالكيلومتريةوالمقاعد

.2019بالعاممقارنةالتوالي



100=2019العام األساس 

(*  السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنةً بالعام 

سيناريو التعافي البطيء سيناريو التعافي السريع

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر ، تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات()مقاس بعدد المسافرين الكيلومتريين المنقولين* 

تعافي حركة المسافرين ألعضاء اإلتحاد من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو بناء  على2027في العام بينما من المتوقع أن يحصل التعافي؛بناًء على سيناريو التعافي السريع2024في العام مع شركات الطيران العربية تعافى حركة المسافرينيتوقع أن ت

التعافي البطيء
ً المذكورةالمحدثةالسيناريوهاتتطبيقتم لىعسابقا

.العربيةالطيرانلشركاتالجديدةالبياناتمجموعة

تعودأنالمتوقعمن،1السريعالتعافيسيناريوإلىبالنظر

وياتمستإلىالعربيةالطيرانشركاتمعمسافرينالحركة

افيالتعسيناريوإلىبالنسبةأما.2024عامبحلول2019

معاحتىالتعافيفترةتمتدأنالمتوقعفمن،2البطيئ

.2019مستوياتإلىلتصل2027

إلىبالنظركبيرحدإلىمؤكدةغيرالتوقعاتتزالال

.كافةاألسواقمستوىعلىالمستمرةالتغييرات

بشكل  جياالتكنولواستخداملالقتصاد،التدريجيالتعافي1

حيةصإجراءاتالدولاعتمادالسفر،مراحلكافةفيعموسّ 

طاقنعلىاللقاحتوفرالمخاطر،دراسةعلىوقائمةمتناغمة

الفيروسيتالشىأنأو،2021عامنهايةبحلولواسع

.الوقتذلكبحلول

السفرفيالركابثقةانعدام،بطيءبشكل  االقتصادتعافي2

داماالستخ،والمربكةالمفرطةالصحيةالتدابيربسبب

ابات،االصعددفيالعالمياالرتفاعللتكنولوجيا،المحدود

.شهًرا18منألكثرلقاحتوافروعدم



أفريقيا

آسيا والباسيفيكي

أوروبا

أميركا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط

أميركا الشمالية

العالم

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

*2020العام خالل كل ربع من تقديرات تأثير جائحة كورونا على حركة المسافرين في المطارات 

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

نسب التغير المقدّرة هي مقارنةً بالتوقعات ما قبل جائحة كورونا*

تقديرات تأثير أزمة فيروس كورونا على حركة المطارات
مقارنًة بالتوقعات ما قبل جائحة كورونا2020بالمئة في العام 59.6من المتوقع انكماش حركة المسافرين في المطارات العالمية بنسبة 

فيرينالمسافحركةعلىسلبيبشكل  كوروناجائحةأثرت

ً 2020العاممنالثانيالربعسّجل.المطارات حاداً انكماشا

تهااتخذالتياإلغالقإجراءاتبسببالمسافرينبحركة

.2020يونيوأوائلوحتىمارسنهايةمعالدول

الربعفيتأثراً األكثراألوسطوالشرقإفريقيامنطقتاكانت

المسافرينحركةانخفضتحيث،2020العاممنالثاني

نسبةبأوروباتليهماالمنطقتين،منلكلبالمئة97.4بنسبة

بالمئة،93.1والكاريبيالالتينيةأميركابالمئة،96.3

يوالباسيفيكآسياوأخيراً بالمئة،89.0الشماليةأميركا

ذيالالسيناريومعمقارنةبالهيالنسبهذه.بالمئة82.7

ً توقعمكان .اكورونفيروسانتشارقبلماا

الثالثالربعينخاللخفّ أالتأثيريكونأنالمتوقعمن

لقبماالمتوقعبالسيناريومقارنة2020عاممنوالرابع

فيقيودالتخفيفمرحلةبدأتحيثكورونا،فيروسانتشار

.2020يونيو

لعالميةاالمطاراتفيالمسافرينحركةتنخفضأنويُتوقع

بالسيناريومقارنة2020العامفيبالمئة59.6بنسبة

مئويةنقطة9.3بـاقلوهوكورونا،فيروسقبلالمتوقّع

الدوليالمطاراتمجلسعنالصادرةبالتقديراتمقارنة

.2020مايواللخ



المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

عدد الطائرات

*األسطول العالمي خالل المراحل المختلفة من أزمة جائحة كورونا

(يسار)إجمالي عدد الطائرات في الخدمة  (يسار)إجمالي عدد الطائرات خارج الخدمة 

(يمين( )النسبة من إجمالي األسطول)إجمالي عدد الطائرات في الخدمة  (يمين( )النسبة من إجمالي األسطول)إجمالي عدد الطائرات خارج الخدمة 

9,000عن مثل البيانات األسبوع األول من كل شهر، لم يتم احتساب الطائرات التي يقّل وزن إقالعها األقصىتُ *

(    رطل20,000)كيلوغرام 

تفشي فيروس كورونا فرض قيود على التنقّل وإغالق الحدود تخفيف القيود على التنقّل

سطول العالميألا
2020عدد الطائرات الموضوعة في الخدمة باالزدياد في بداية يونيو أبد

طيرانالشركاتبدأتالسفر،علىالطلبالنخفاضنتيجة

.الطائراتتخزينةزيادفي

حيث،2020مارسبنهايةالطائراتتخزيننشاطارتفع

بحلول.لالتنقعلىالقيودبسببالركابحركةمعظمتوقفت

األسطولمنبالمئة17منأكثركان،2020مارسنهاية

،(اليمينعلىالبيانيالرسمانظر)الخدمةخارجالعالمي

.طائرة5,830يعادلماوهو

خارجالطائراتعددإجماليبلغ،2020ومايوأبريلفي

التوالي،علىطائرة18,679وطائرة17,035الخدمة

العددكان.العالمياألسطولنصفمنأكثريمثلماوهو

أكبر2020مايوفيالخدمةخارجللطائراتاإلجمالي

ابأعقفيالمشغلةغيرالطائراتعددمنأضعافبأربعة

.العالميةالماليةواألزمةاإلرهابيةسبتمبر11هجمات

أوائلفيباالزديادالخدمةفيالطائراتعددإجماليبدأ

أجوائهافتحالدولمنالعديدأعادتحيث،2020يونيو

17,231الخدمةفيللطائراتاإلجماليالعددبلغ.جزئيًا

.2020يونيوفي(العالمياألسطولمنبالمئة50.9)

نسبةتبلغحيثوأغسطس،يوليوفيأكثرالوضعوتحسن

يعادلمابالمئة62.7الخدمةفيالموضوعةالطائرات

طائرة23,046يعادلمابالمئة68.1وطائرة21,213

نأالمتوقعمن.العالمياألسطولإجماليمنالتواليعلى

ً الخدمةفيالطائراتعدديظل إذابلةالمقاألشهرخاللثابتا

.عليههوماعلىالوضعبقي



المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

عدد الطائرات

*أسطول أعضاء اإلتحاد خالل المراحل المختلفة من أزمة جائحة كورونا

(يسار)إجمالي عدد الطائرات في الخدمة  (يسار)إجمالي عدد الطائرات خارج الخدمة 

(يمين( )النسبة من إجمالي األسطول)إجمالي عدد الطائرات في الخدمة  (يمين( )النسبة من إجمالي األسطول)إجمالي عدد الطائرات خارج الخدمة 

9,000ى عن تُمثل البيانات األسبوع األول من كل شهر، لم يتّم احتساب الطائرات التي يقّل وزن إقالعها األقص*

(    رطل20,000)كيلوغرام 

تفشي فيروس كورونا فرض قيود على التنقّل وإغالق الحدود تخفيف القيود على التنقّل

أسطول أعضاء اإلتحاد
2020تخطى عدد الطائرات الموضوعة في الخدمة إجمالي عدد الطائرات خارج الخدمة في شهر يوليو وذلك ألول مرة منذ أبريل 

رةبوتيالعربيةالمنطقةفياإلغالقإجراءاتانتشارمع

اتهمطائربوضعاإلتحادأعضاءبدأالبلدان،عبرمتسارعة

ينتخزشروطتلبيةلضمانمماثلةبوتيرةالخدمةخارج

.الطائرات

منذباالزديادالخدمةخارجالموضوعةالطائراتعددبدأ

ماأيالشهر،بنهاية1,148إلىليصل،2020أبريلبداية

فيحصلوكما.األسطولإجماليمنبالمئة77.5يعادل

خدمةالخارجالموضوعةالطائراتنسبةبلغتفقدأبريل،

إجماليمنالتواليعلىبالمئة65.3وبالمئة73.4

.ويونيومايوفياألسطول

فيعةالموضوالطائراتعددارتفعيوليو،شهرإلىبالنظر

نذممرةألولوذلكالخدمة،خارجالتيتلكلتتجاوزالخدمة

المستخدمةالطائراتعددإجماليبلغحيث،2020أبريل

إجماليمنبالمئة52.3يعادلماأيطائرة،782

،أغسطسفيأوسعبشكلالقيودتخفيفومع.األسطول

إلىليصلالخدمةفيالموضوعةالطائراتعددارتفع

.األسطولإجماليمنبالمئة62.0يعادلماوهو،933

يفالموضوعةالطائراتعددإجمالييصلأنالمتوقعمن

فياألسطولإجماليمنبالمئة68.0حواليإلىالخدمة

منرحالتستأنفتً أنالمتوقعمنحيث،2020سبتمبر

.العالمحولمختلفةوجهاتإلىاألعضاءمنالمزيدقبل



المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

الوافدين في العالم ونسب التغيّر على أساس سنويالدوليين عدد السيّاح 

(يسار)عدد السيّاح الوافدين الدوليين  ( يمين)التغيّر في عدد السيّاح الوافدين الدوليين على أساس سنوي 

مقدرة*

مليون

2020توقعات تأثير أزمة فيروس كورونا على السياحة في العام 
مليار دوالر أميركي  474لتصل إلى 2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة في العام 68.0من المتوقع انكماش إيرادات السياحة الدولية بنسبة 

ً السياحةحركةسّجلت النصفخاللالمتوقعمنأكثرتراجعا

العاممننفسهابالفترةمقارنةً 2020العاممناألول

يينالدولالسياحعدديسجلأننتوقعفإننالذلك،.2019

ً الوافدين مقارنة2020عامفيبالمئة64.7بنسبةانكماشا

بتوقعاتمقارنةمئويةنقطة6.7بـاقلذلكو،2019بعام

.2020مايوفيأصدرناهالذيالسريعالتعافيسيناريو

لىإالوافدينالدوليينالسياحعدديصلأنالمتوقعومن

.2020عامفيسائحمليون516

 ً مناقالوافدين،الدوليينالسياحأرقاممراجعةمعتماشيا

المتوقعنمحيثالدولية،السياحةلعائداتتقديراتنابتعديل

فيبالمئة68.0بنسبةالدوليةالسياحةعائداتتنخفضأن

مليار474إلىلتصل2019بالعاممقارنةً 2020العام

.أميركيدوالر

اعلقطاالقتصاديالُمضاِعفنخفاضاإلىذلكسيؤدي

التييةالنامالبلدانفيوخاصةككل،االقتصادفيالسياحة

ميالقوللدخلكمصدرالسياحةعلىكبيربشكلتعتمد

.العملفرصنتاجوإل

ً نتوقعلذلك،نتيجة بالسياحةلقالمتعاالستثمارفيانخفاضا

بالعاممقارنة2020العامفيبالمئة73.0بحواليوالسفر

2019.



100=2019العام األساس 

(*  السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنةً بالعام 

سيناريو التعافي البطيء سيناريو التعافي السريع

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر مقاس بعدد السياح الدوليين الوافدين، تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات* 

تعافي قطاع السياحة في العالم من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
بفترة تعافي االقتصاد ومدة الجائحةةتعافي حركة السياحة مرتبطفترة إن

ياحالسبعددالمقاسالسياحيالنشاطيظلأنالمتوقعمن

عامحتى2019عاممستوياتمنأقلالوافدينالدوليين

كورالمذالسريعالتعافيسيناريومساراتبعإذا،2024

 ً .(األيمنالبيانيالرسمانظر)سابقا

فإنبقًا،ساالمذكورالبطيء،التعافيسيناريومساراتبعإذا

2027عامحتىسيحتاجالوافدونالدوليونالسياحعدد

.(األيمنالبيانيالرسمانظر)2019مستوياتإلىللعودة

ومدةصاداالقتتعافيبفترةمرتبطالسياحةحركةتعافيإن

كلمافي،التعافترةطالتكلما.الجويالنقلوتعافيالجائحة

فيبما،أخرىاقتصاديةقطاعاتعلىالسلبيالتأثيراستمر

قاتتدفوالمشروبات،األغذيةالتجزئة،تجارةالسفر،ذلك

.واالستثماراتالمالرأس



المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

عدد السيّاح الدوليين الوافدين في العالم العربي ونسب التغيّر على أساس سنوي

(يسار)عدد السيّاح الوافدين الدوليين  ( يمين)التغيّر في عدد السيّاح الوافدين الدوليين على أساس سنوي 

مقدرة*

مليون

2020توقعات تأثير أزمة فيروس كورونا على السياحة في العالم العربي في العام 
مليار دوالر أميركي  28لتصل إلى 2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة في العام 69.1بنسبة في العالم العربيمن المتوقع انكماش إيرادات السياحة الدولية

بتحديثقمنا،2020العاممناألولالنصفنتائجعلىبناءً 

إلىالوافدينالدوليينالسياحعددبانخفاضالمتعلقةتقديراتنا

.2019بالعاممقارنة2020عامفيالعربيةالمنطقة

بالمئة55.0بنسبةانخفاًضاتوقعناالسابقة،إصداراتنافي

العامفيالعربيالعالمإلىالوافدينالدوليينالسياحعددفي

التعافيلسيناريووفقًا)2019بالعاممقارنة2020

متوقعالمنباتالبيانات،أحدثعلىبناءً ولكن.(السريع

عربيالالعالمإلىالوافدينالدوليينالسياحعددانخفاض

ومن.2019بالعاممقارنة2020العامبالمئة65.6بنسبة

سائحمليون31إلىالسياحعددإجمالييصلأنالمتوقع

.2020العامفي

 ً أيًضامناقالوافدين،بالسياحالخاصةالتحديثاتمعتماشيا

أنلمتوقعامنباتحيثالسياحة،إليراداتتقديراتنابتعديل

العامفيبالمئة69.1بنسبةالسياحةإيراداتتنخفض

دوالرمليار28إلىلتصل2019بالعاممقارنة2020

.أميركي

إلىةالمنطقفيالسياحةحركةفيالحاداالنخفاضسيؤدي

لتجزئة،اتجارةذلكفيبماالقطاعاتمنالعديدعلىالتأثير

علىعالوة.الماليةوالخدماتالضيافةوالمشروبات،األغذية

منالعديدفقدانإلىالمتوقعاالنخفاضسيؤديذلك،

.الوظائف



100=2019العام األساس 

(*  السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنةً بالعام 

سيناريو التعافي البطيء سيناريو التعافي السريع

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر مقاس بعدد السياح الدوليين الوافدين، تمثّل الخطوط المنقطة التقديرات* 

تعافي قطاع السياحة في العالم العربي من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو بناء  على2027في العام بينما من المتوقع أن يحصل التعافي؛2024في العام الدولية في العالم العربيحركة السياحةيبناء  على سيناريو التعافي السريع من المتّوقع تعاف

التعافي البطيء
سياحالبعددالمقاسالعربيالعالمفيالسياحةقطاعتأثر

لحوظمبشكل  كورونافيروسأزمةجراءالدوليينالوافدين

القطاعاهذيعتمدحيثاالقتصادية،القطاعاتبباقيمقارنةً 

وسائلرتوافمحدوديةبسببالجويالنقلعلىأساسيبشكل

.المنطقةفياألخرىالنقل

عربيالالعالمإلىالوافدينالسياحعدديظلأنالمتوقعمن

مساراتبعإذا،2024عامحتى2019عاممستوياتدون

ً المذكورالسريعالتعافيسيناريو البيانيسمالرانظر)سابقا

.(األيمن

األخرىالقطاعاتمعاناةواستمرتالوباءاشتدإذاولكن،

يناريوسمساريتبعأنالمتوقعفمنتداعياته،منالصلةذات

إلىلوافديناالدوليينالسياحعدديبقىحيثالبطيء،التعافي

العامحتى2019العاممستوياتدونالعربيالعالم

2027.

دولمنالعديدعلىواقتصاديةاجتماعيةآثارلذلكسيكون

ً السياحةقطاعيعدحيثالمنطقة، ً مساهما دعمفيأساسيا

.القوميوالناتجالوظائف



السابقةالتوقعاتمنأقلنتائجوالسفرالسياحةتسجيلمع

،2019بالعاممقارنة2020العاممناألولالنصفخالل

جميعفيللقطاعواالجتماعيةاالقتصاديةالفوائدستخفّ 

.العالمحولالمناطق

ارةالخستبلغأنالمتوقعمنالمعطيات،أحدثإلىبالنظر

ياإلجمالالناتجفيوالسفرالسياحةمساهمةإجماليفي

صليسحيثأميركيدوالرتريليون5.5حواليالعالمي

لياإلجماالناتجفيوالسفرالسياحةقطاعمساهمةإجمالي

العامفيأميركيدوالرتريليون3.4حواليإلىالعالمي

مقارنةً بالمئة62.3بنسبةانخفاًضايمثلماوهو،2020

.2019بالعام

دراساتنافياتوقعنفقدالعربي،للعالملتقديراتنابالنسبةأما

إجماليمنأميركيدوالرمليار130حواليخسارةالسابقة

بيالعراإلجماليالناتجفيوالسفرالسياحةقطاعمساهمة

البياناتعلىبناءً .2019بالعاممقارنة2020العامفي

من،2020العاممناألولالنصفخاللالصادرةالمحدثة

العامفيأميركيدوالرمليار194حواليخسارةالمتوقع

قطاعمساهمةإجماليمن2019بالعاممقارنة2020

.العربيللعالماإلجماليالناتجفيوالسفرالسياحة

فروالسالسياحةمساهمةإجمالييصلأنالمتوقعمنلذلك،

مليار72حواليإلىالعربيللعالمإلجمالياالناتجفي

انخفاًضايمثلماوهو،2020العامفيأميركيدوالر

.2019بالعاممقارنةً بالمئة72.9بنسبة

تقديرات تأثير أزمة فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر
ليون دوالر أميركييتر5.5من المتوقع أن تتراجع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي العالمي بـ 

آسيا

أوروبا

أفريقيا الوسطى

والجنوبية

القارة األميركية

العالم العربي

إجمالي مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج 

(مليار دوالر أميركي)2019اإلجمالي العالمي في العام 

إجمالي الخسارة في مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي العالمي في العام 

(في الناتج اإلجمالي العالميةنسبة الخسارة من إجمالي المساهم)مليار دوالر أميركي 2020 المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر



آسيا والباسيفيكي القارة األميركية أوروبا بيةأفريقيا الوسطى والجنو العالم العربي

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر

إجمالي الخسائر في الوظائف بسبب جائحة كورونا وحصة قطاع السياحة والسفر من هذه الخسائر

إجمالي تقديرات الخسائر في عدد الوظائف 2020إجمالي تقديرات الخسائر في عدد الوظائف في قطاع السياحة والسفر في العام 

مليون

عدد الوظائفتُمثّل األرقام على الرسم البياني نسبة مساهمة قطاع السياحة والسفر من إجمالي تقديرات الخسائر في

بشكل عاممقارنةً بإجمالي خسائر الوظائف2020إجمالي خسائر الوظائف في السياحة والسفر في العام 
2020خسائر الوظائف في العام إجماليمن المتوقع أن تبلغ نسبة خسائر الوظائف في قطاع السياحة والسفر أكثر من نصف

فيراجعالتيأتيالسابقةاالقتصاديالركودفتراتفيكما

بناءً .العملسوقفيبضررمصحوبًااالقتصاديالنشاط

يفالبطالةنسبةتبلغأنالمتوقعمنمؤشرات،عدةعلى

عنهسينتجمما،2020العامفيالمئة10.0حواليالعالم

.وظيفةمليون346حواليفقدان

،فروالسالسياحةقطاعفيهابماالقطاعات،منالعديدعانت

وىالقمعظمتركمماالوباء،بسببفادحةماليةخسائرمن

خسائرتشكلأنالمتوقعمن.العملعنعاطلةالعاملة

ماليإجنصفمنأكثروالسفرالسياحةقطاعفيالوظائف

بالمئة57.1)2020العامفيالمتوقعةالوظائفخسائر

واليحفقدانالمتوقعمنحيث،(األيمنالبيانيالرسمانظر

.العالمفيوظيفةمليون197.5

خسارةعناتوقالسابقة،دراساتنافيالعربي،للعالمبالنسبة

كنولوالسفر،السياحةقطاعفيوظيفةماليين4حوالي

7.5حواليخسارةاآلننقدرالجديدة،المعطياتإلىبالنظر

لسياحةاقطاعفيالوظائففقدانإجمالييمثل.وظيفةمليون

المتوقعالبطالةإجماليمنبالمئة48.0حواليوالسفر

الرسمانظر)2020عامفيالعربيةالمنطقةفيتسجيلها

.(األيمنالبياني

197.5

346إجمالي خسائر الوظائف في العالم 
بالمئة في 57.1مليون وظيفة، منها 

قطاع السياحة والسفر



العالم العربي آسيا والباسيفيكي أوروبا القارة األميركية بيةأفريقيا الوسطى والجنو

مليار دوالر أميركي

ركات بحسب كل منطقة مقارنةً بتوقعات خسائر شمن قبل الدول إجمالي حزم الدعم المالية المخصصة لقطاع الطيران 

الطيران بسبب جائحة كورونا

إجمالي تقديرات خسائر شركات الطيران (أغسطس20لغاية )إجمالي حزم الدعم المالية  المقدمة من الدول لقطاع الطيران 

المنظمة واإلتحاد ومصادر متنوعة: المصدر الطيرانتمثل األرقام على الرسم البياني نسبة إجمالي حزم الدعم المالية من إجمالي تقديرات خسائر شركات

2020توقعات خسائر شركات الطيران وحزم الدعم المالي المخصصة لقطاع الطيران لكل منطقة في العام 
مليار دوالر 126، بينما تم تسجيل دعم مالي بحوالي 2020مليار دوالر أميركي في عام 419تسجل شركات الطيران حول العالم انخفاضاً في االيرادات بحوالي من المتوقع أن 

أميركي لتلك الشركات
ً تراجالعالمحولالطيرانشركاتتسجلأنالمتوقعمن عا

جراءمنأمريكيدوالرمليار419حواليبااليراداتفي

ً يمثلماوهو،2020العامفيكوروناأزمة بنسبةانكماشا

.2019بالعاممقارنةبالمئة50.0

كاتشرلالحكوميةالماليةالدعمحزمإجماليبلغاآلن،حتى

دوالرمليار126حواليالعالممستوىعلىالطيران

الخسائرإجماليمنبالمئة30حوالييمثلماوهوأميركي،

.الطيرانلصناعةالمتوقعة

لىعكاناألكبرالدعمبأننالحظاإلقليمي،المستوىعلى

تهرّ أقالذيالدعمقانونلنتيجةاألميركية،القارةمستوى

تقديمتمحيث،ـالاألميريكةالمتحدةالواليات

يمثل.الطيرانشركاتلدعمأميركيدوالرمليار58

الخسائرإجماليمنبالمئة45.0حواليالدعمإجمالي

.األميركيةالقارةفيالطيرانلشركاتالمتوقعة

الدعمحزموصلتحيثالثانية،المرتبةفيأوروباوتأتي

38.8حواليإلىالطيرانلشركاتالمخصصةالمالية

اآسيمنطقةتليهاالمتوقعة،الخسائرإجماليمنبالمئة

بـةوالجنوبيالوسطىأفريقيابالمئة،17.8بـوالباسيفيكي

.بالمئة2.3بـالعربيالعالموأخيراً بالمئة،8.2

اتشركخسائرأثرمنللتخفيفالدعممنلمزيدابمطلو

دعممنتتمكنلاألزمةهذهعلىللتغلبومساعدتهاالطيران

.األخرىاإلقتصاديةالقطاعاتتعافي

إجمالي تراجع إيرادات شركات الطيران
مليار دوالر أميركي، 419في العالم 

بالمئة فقط 30في حين بلغ دعم الدول 
من إجمالي الخسائر



قطاع السياحة والسفر هو قطاع آمن 
احةوالمنظمة العربية للسيمنظمة الطيران المدني الدوليكل منالسفر الصادرة عنالسياحة واإلجراءات االسترشادية حول إعادة اإلطالق اآلمنة لقطاعبااللتزام 

.الوقاية والحماية الالزمة اضافة الى اعتماد تقنيات عدم اللمس، حيثما أمكن ذلكواللتان تضمنان



مام على التكنولوجيا إلتاإلعتماد

االجراءات المطلوبة عند السفر

وعند دخول المنشآت السياحية 

ن بطريقة آمنة وسلسة وتخفف م

.  احتماالت لمس األسطح

ر دعم الحكومات لقطاع السياحة والسف

ناسقة من خالل تطبيق تدابير وقائية مت

التعرضمع مستوى خطر وتتناسب

لإلصابات

السفر، ياحة والسعن اإلجراءات االسترشادية حول إعادة اإلطالق اآلمنة لقطاع ااالتحاد العربي للنقل الجوي ملّخصأصدرت المنظمة العربية للسياحة و
فيما (CART)لمجلس اإليكاو 19-إثر كوفيدفرقة عمل إنعاش الطيرانعن بشكل رئيسي على االجراءات االسترشادية الصادرة حيث يعتمد الملخص

، من للنشاط السياحي في الوطن العربياآلستئناف يتعلق بالطيران وعلى توصيات المنظمة العربية للسياحة فيما يتعلق باال
:سيعتمد على األسس التاليةلقطاع السياحة والسفرأن التعافي الناجح على االتحاد وت المنظمةأكدكما

ن موالسياح إستعادة ثقة المسافرين 

اعالن وتوعية هؤالء على خالل 

صابة الوقائية المتخذة لمنع اإلتدابيرال

بالوباء

وعي الحكومات بان إعادة انعاش 

ثيق قطاع السياحة يرتبط بشكل و

عودة برفع القيود على السفر وب

نشاط النقل الجوي

3 2 14



توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للسياحة

للتعاملاالسترشاديةاإلجراءتيتضمنCARTعنصادر  تقرير  بنشر2020يونيو/حزيرانمناألولفيالدوليالمدنيالطيرانمنظمةقامت❑

المختلفة،ميةاإلقليوالمنظماتالبلدانمعالنطاقواسعةاستشاراتبعداالسترشاديةاإلجراءتهذهإلىالتوصلتموقد.كوروناانتشارفيروسمع

االتحاد،(EASA)الطيرانلسالمةاألوروبية،الوكالة(WHO)العالميةالصحةمنظمة،(ICAO)المدنيللطيرانالدوليةالمنظمةمعوبالعمل

.المعنيةالدوليةالمنظماتمنوغيرهااإلقليميةالمدنيالطيرانمنظمات،(ACI)الدوليالمطاراتمجلس،(IATA)الجويللنقلالدولي

مطاراتبالتتعلقمنفصلةعملخططأربععلىوتحتويكما.العامةالصحةعلىالمخاطرمنللحدّ إرشاداتاالسترشاديةاإلجراءتتتضمن❑

.الجويوالشحنوالطاقموالطائرات

االجراءاتتنفيذفيترغبالتيالطيرانشركاتدعمإلىتهدفتدقيققائمةتأطلققداالياتاانااليكاوأعلنت،2020أغسطس/آب17في❑

،"راتالمطافيالصحةضمانبرنامج"الدوليالمطاراتمجلسأطلقحينفيالذاتية،التقييماتخاللمنااليكاوعنالصادرةاالسترشادية

.CARTتوصياتمعلمطاراتافيالمعتمدةالصحيةواإلجراءاتالتدابيريقيموالذي

:التوصياتمنمجموعتين2020مايوفيللسياحةالعربيةالمنظمةنشرت❑

.آمنةبطريقةالسياحةالستئنافللسياحتدابير•

.العربيالوطنفيالسياحيللنشاطآمناستئنافلضمانالسياحيةللمنشآتإجراءات•

الحظر المفروض ال يمكن أن يستمر "... 
..  .أجل غير مسمى على السفر الدولي إلى

حية ، فقط مع االلتزام الصارم بالتدابير الص
، تجنب االزدحام إلى ارتداء األقنعة من 

على جائحة التغلبسيتمكن العالم من 
(معرب)“...كورونا 



إعاقة السفر تحد من إمكانية عودة السياحة

دور الحكومات في إعادة انعاش قطاع السياحة هو 

رفع دور أساسي وحيوي اذ انه يرتبط بشكل وثيق ب

القيود على السفر وبعودة نشاط النقل الجوي

ً مسجلة اصاباتإن غالبية اإلصابات بفيروس كورونا هي • .محليا

في انتشار الفيروسال يساعدالنقل الجوي، عند تطبيق اإلجراءات الوقائية، •

انتشار الفيروسفي التخفيف منال يساعد الحجر الصحي •

على قرار السائحين بالسفريؤثرالصحىالحجر •

من اإلصابات بالفيروس 

 ً نتجت محليا

/  االتحاد األوروبي )

المنطقة االقتصادية 

األوروبية والمملكة 
(المتحدة

97.1%

من اإلصابات بالفيروس 

كانت من المسافرين 
الوافدين

2.9%

من انتقال الفيروس حدث 

خالل مراحل السفر 
الجوي

0.01%

بغرض من المسافرين

لن يسافروا  فيالسياحة 

حال تطبيق الحجر 
الصحي

85%

ن من المسافرين غير واثقي

ر بسالمتهم خالل مراحل السف

الجوي، أذ انهم ان لم يثقوا 

بالسفر لن يقدموا على 
السياحة

84%



ين والسياحالوضع الحالي من حيث استعادة ثقة المسافر

ين منظمة الوقائية السياحية فيما بالتدابير تناسق 
الصحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة

قة غير متناسعلى النقل الجويالتدابير المطبقة
وتختلف من بلد إلى آخر
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بمنظومة الثقة

السياحة والسفر

ين والسياحالوضع الحالي من حيث استعادة ثقة المسافر

:تعتمد ثقة المسافرين بقطاع السياحة والسفر على المحاور التالية

فرالثقة بمنظومة السياحة والس

3

1

2

عنصر أساسي في استعادة ثقة 

المسافرين

إجراءات واضحة وموحدة

اسقةتطبيق معايير مناسبة ومتن

األمر الذي ال يزال بحاجة إلى الكثير من

العمل

منها تجنب الحجر الصحي والتعقيم 

المبالغ به وإغالق الحدود



تدابير األمن البيولوجي

مع تتناسبعلى الحكومات أن تتخذ تدابير 

اتلإلصابخطر التعرض مستوى 

عند الوصولتجنب الحجر الصحي

إذ أنه غير فعال في تقليص مخاطر 

العدوى

السفر الدوليرفع القيود المفروضة على

اتفاقيات اساسعلى الرحالتاستئناف 

الخدمات الجوية بين الدول

الوقاية
فيروس تنفيذ تدابير لضمان عدم اإلصابة ب

بل وقكورونا قبل البدء بعملية السفر

الدخول الى المنشآت السياحية

التكنولوجيا غير اللمسية

يص التكنولوجيا غير اللمسية لتقلتطبيق

وتجنب انتقال العدوىلمس االسطح 

توعية المسافرين
ه ال إعالم المسافرين بواجباتهم وطمأنتهم بان

يوجد خطر العدوى على متن الطائرة او 

المنشأة السياحية

األقنعة

واغطيةارتداء األقنعة 

الوجه بشكل  سليم يقلص

فرص انتقال العدوى

التباعد اإلجتماعي

اخل اإللتزام بالتباعد االجتماعي د

و المنشآت السياحيةالمطارات

السيناريو

المثالي 

م السياحومن ثالسفر والستعادة ثقة المسافرينوالسياحة المبادئ األساسية إلعادة تشغيل قطاع



ت المتعقلة من شانها تسريع العملياالبيومتريةان اعتماد تقنيات التعرف على الوجه والتكنولوجيا •

بإجراءات السفر ودخول المنشآت السياحية

السفر الذاتي عبر يستطيع المسافرون، من خالل تطبيق تكنولوجيا غير اللمسية، باستخدام أنظمة تسجيل•

استخدم هواتفهم الذكية، األمر الذي يساهم بتجنب لمس األسطح

يستطيع زوار المنشآت السياحية إتمام إجراءات الدخول والدفع اآللي عبر هواتفهم الذكية•

تجميع بيانات المسافرين والسياح من خالل اعتماد استخدام النماذج اإللكترونية•

السياحة والسفردور التكنولوجيا في إعادة إطالق قطاع 

لبي بسبب لم يسبق وأن شهد العالم أزمة مماثلة لجائحة كورونا، حيث تأثرت جميع القطاعات بشكل  س•

.األثر األكبر من هذه التداعياتلقطاع السياحة والسفرتداعياتها وكان 

ير الصحية حتى يومنا هذا، لم ينجح المجتمع الدولي في احتواء الفيروس على الرغم من تطبيق التداب•

قوم ذلك أن العديد من الدول تأخرت في االستجابة لخطر الوباء، األمر الذي أدى إلى أن ت. الوقائية

دولة تعتمد على إغالق حدودها للحد من 85الدول بإغالق حدودها الجوية والبرية والبحرية وال تزال 

.انتشار الفيروس

دودها، اال ان وعلى الرغم من قيام بعض البلدان برفع قيود االغالق التام عن المنشآت السياحية وفتح ح•

لسياحة الدوليةالقيود المفرطة المفروضة على السفر لم تحفز الطلب عليه وبالتالي اثرت سلبا على ا

يالستعادة واستئناف السفر الجواعتماد التدابير الصحية ليس كافيا

اإلعتماد على التكنولوجيا هو عمل أساسي لتجنب لمس األسطح

تتيح فرصة حقيقية إلحداث 19-كوفيدأزمة  
ياحة تغيير جذري يشكل نهضة نوعية لقطاع الس

: ان رقمنه اإلجراءات من شانها ان. والسفر

, تحد من لمس األسطح
مما يحد من انتشار 

وس الفير

ي 
ي حسن تلق 

 
تساعد ف

وإدارة البيانات 
األساسية والمعلومات 
الصحية للمسافرين
والسياح الوافدين

تقلل من وقت االنتظار 
واإلزدحام عند 
االصطفاف

تؤدي إىل زيادة رضا 
العمالء



هلة تساعد التكنولوجيا غير اللمسية على تحقيق تجربة سفٍر آمنة وس

عبر استكمال بعض العمليات المتعلقة السفر

إعتماد التقنيات غير اللمسية

تطور المسافرينالتكنولوجيا بالفطرة

COVID-19 

والوضع الجديد 

س المستجد جراء فيرو

كورونا 

المسافرون يتوقعون

غير لمسيةسفر تجربة 

"  الوضع الطبيعي الجديد"لقد عزز 

الذي أحدثه وباء كورونا التوقعات 

.بشأن استخدام التكنولوجيا

إن نسبة اإلعتماد على التكنولوجيا بين 

المسافرين والسياح تزداد بشكٍل 

ملحوظ، حيث تضاعف معدل 

األشخاص الذين يستخدمون البوابات 

ة االلكترونية او أنظمة التسجيل الذاتي

.في عام واحد

تغلغلت التكنولوجيا في السنوات 

ءااألخيرة الماضية حيث أصبحت جز

ال يتجزء من حياتنا اليومية واحدثت 

تغييرات في نمط الحياة والسلوك 

.اليومية أكثر من أي وقت مضى

بية تكشف الدراسات الحديثة أن الغال

الكبرى من العمالء بين مسافرين

لى تقنية وسياح تتوقع اعتمادًا متزايدًا ع

افة إلى التكنولوجيا غير اللمسية باإلض

.الذاتيةالخدماتزيادة 

مالء اثبتت الدراسات المختلفة أن الع

،جديدةيلجؤون الستعمال التكنولوجيا ال

كالدفع اإللكتروني وتقنية الرمز

رعة بس،الشريطي والبيانات المحفظة

عند توفرها وأنهم يسجلون معدالت 

.رضا أعلى عند القيام بذلك

ديداً كما وفرضت التكنولوجيا واقعاً ج

لى يكمن في رقمنة التعامل العالمي ع

.كافة األصعدة

74% 
من المسافرين قلقون بشأن 

ول االصطفاف عند نقاط تسجيل الوص

أو الجوزاتأو األمن أو مراقبة 

الصعود إلى الطائرة

م من المسافرين قلقون بشأن تسلي

المطارالوثائق المتعلقة بالسفر لموظفي 65% 

84% 
من المسافرين اكدوا أن اإلعتماد على 

لى التكنولوجيا غير اللمسية سيؤدي إ

شعورهم بالمزيد من األمان حيال 

السفرالجوي

74% 
يات من المسافرين يفضلون إستخدم التقن

ت البيومترية على جوازات السفر أو بطاقا

الصعود الورقية

درجة االنخفاض المتوقعة للسياح 

2020الدوليين الوافدين في العام 

لجويبسبب التراجع في قطاع السفر ا 64% 



الخالصة والحلول الالزمة

اإلقتصاد

السفر

السياحة

197.5والذي بلغ )ومع ذلك، فإن فقدان الوظائف في قطاع السياحة والسفر . ٪ من إجمالي الخسائر االقتصادية11.4السياحة والسفرتعادل الخسائر االقتصادية لقطاع 

.٪ من إجمالي خسائر الوظائف المتوقعة في جميع أنحاء العالم57.1يمثل حوالي ( مليون
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مليار دوالر أمريكي لتعويض 293ما ال يقل عن 

الخسائر

اإلصالحات الالزمة

مليار 126بلغ إجمالي الدعم المؤكدة حتى اآلن 

دوالر أمريكي

اإلجراءات

من المتوقع أن يصل إجمالي خسائر شركات الطيران 

2020مليار دوالر أمريكي في عام 419إلى 

التأثير

تريليون دوالر أمريكي لتعويض 3.5ما ال يقل عن 

الخسائر

اإلصالحات الالزمة

9.0حتى اآلن حوالي الدعم الماليبلغ إجمالي 

تريليون دوالر أمريكي

اإلجراءات

من المتوقع أن يصل مجموع الخسارة في الناتج المحلي 

تريليون دوالر أمريكي في عام 12.5اإلجمالي العالمي إلى 

2020

التأثير

تخصيص حزمة من الدعم المالي لقطاع السياحة 

لتعويض الخسائر

اإلصالحات الالزمة

السياحةلقطاعال يوجد إحصاء كمي للدعم المقدم 

اإلجراءات

من المتوقع أن تصل الخسارة اإلجمالية في عائدات 

تريليون دوالر أمريكي1.0السياحة إلى حوالي 

التأثير



الخالصة والحلول الالزمة

الثقة بمنظومة السياحة والسفر
الوضع الحالي

إختالف تطبيق التدابير بين الدول•

ة عدم توفر المعلومات الالزمة حول اإلجراءات الصحية المتعلق•

ياحة بالسفر أدى الى تقليص ثقة المسافرين، مما اثر على الس

الدولية

من دون تعقيم المتكررال،للوافدينالحجر الصحي اإللزاميفرض •

، وغيرها من اإلجراءات المرهقة داعي

العالجات الالزمة

اتباع اإلرشادات الدولية•

توعية المسافرين •

رض إتباع تدابير تتناسب مع مستوى خطر التع•

لإلصابات

راحل ٪ من المسافرين غير واثقين بسالمتهم خالل م84

ى السياحةأذ انهم ان لم يثقوا بالسفر لن يقدموا علر، السف

التأثير

من اإلصابات% 97.1
 ً بالفيروس نتجت محليا

من انتقال الفيروس% 0.01
حدث خالل مراحل السفر الجوي

من اإلصابات بالفيروس% 2.9
من المسافرين الوافدينكانت 

التكنولوجيا
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الوضع الحالي

ة قام عدٌد من المطارات وشركات الطيران بالعمل على رقمن•

سفر  بعض العمليات المتعلقة بالسفر من أجل خلق تجربة

تتناسب مع احتياجات المسافرين

ل قام عدد من المنشآت السياحية برقمنة بعض إجراءات دخو•

عواستخدام هذه المنشأة إضافة الى اعتماد تقنيات الدف

االلكتروني

العالجات الالزمة

رة عند نقاط لتقنيات البيومترية المتطوتبني الحكومات ل•

.األمن والجمارك ومراقبة الجوازات

ير دولية ان يقوم المعنيين بصناعة الطيران بوضع معاي•

تسمح بدمج بيانات حجز المسافرين وبياناتهم 

يفي بحيث يصبح لكل مسافر رمز تعرالبيومترية

.  موحد

ة بالسفر الوثائق المتعلقمن المسافرين قلقون بشأن تسليم % 65•

لموظفي المطار

غيرتكنولوجيا المن المسافرين اكدوا أن اإلعتماد على % 84•

سيؤدي إلى شعورهم بالمزيد من األمان حيال السفراللمسية

ا ذاتها في كما ان هنالك نسبة عالية أيضا تفضل استخدام التكنولوجي•

إتمام إجراءات الدخول واستخدام المنشآت السياحية

التأثير


