
2020يونيو 02-االتحاد العربي للنقل الجوي 

ملّخص عن اإلجراءات االسترشادية حول إعادة اإلطالق اآلمنة 

لقطاع السفر



السياحة والسفرعلى االقتصاد العالمي والعربي، وعلى 1990تأثير حرب الخليج لعام ▪

على االقتصاد العالمي والعربي، وعلى السياحة والسفر( SARS)تأثير الهجمات اإلرهابية للحادي عشر من سبتمبر والسارس ▪

تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العالمي والعربي، وعلى السياحة والسفر▪

السياحة والسفر، تحليل تأثير األزمات السابقة على االقتصاد

(ي السريعسيناريو التعاف)التأثير المتوقع ألزمة فيروس كورونا والوقت المتوقع لتعافي االقتصاد العالمي والعربي ، والسياحة والسفر ▪

(ي البطيءسيناريو التعاف)التأثير المتوقع ألزمة فيروس كورونا والوقت المتوقع لتعافي االقتصاد العالمي والعربي، والسياحة والسفر ▪

(ي الوسطيسيناريو التعاف)التأثير المتوقع ألزمة فيروس كورونا والوقت المتوقع لتعافي االقتصاد العالمي والعربي، والسياحة والسفر ▪

االسيناريوهات المحتملة لتعافي االقتصاد والسياحة والسفر بعد أزمة كورون

المحتويات

مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لتعافي االقتصاد العالمي والعربي ▪

ربيةمقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لتعافي السفر في العالم والدول الع▪

العالم والدول دين الى مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لتعافي أعداد السياح الدوليين الواف▪

العربية

مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي والوظائف في بعض البلدان العربية▪

ملخص عن جميع المقارنات التحليلية▪

مقارنة تحليلية ما بين أزمة كورونا واألزمات السابقة

خالصة



على االقتصاد العالمي، وعلى السياحة والسفر1990تأثير حرب الخليج لعام 

العالمياداالقتصعلىكبيرتأثيرهنالكيكنلم

1991-1990لعامالخليجحربجراءمن

1990أغسطسبينماالكويتغزوبعد

العالميالناتجنمىحيث،1991وفبراير

بالمقارنة،1991العامفيبالمئة2.6بنسبة

مقارنتهعند1990العامفيبالمئة3.4مع

(األزمةسبقالذيالعام)1989العاممع

معبالمقارنة1991العامفيبالمئة6.1و

.1989العام

السياحةمثلأخرى،قطاعاتتأثرتوقد

فيةاألزمبتداعياترئيسيبشكل،والسفر

:التاليالشكلعلى،1991عام

العامفيالسفرعلىالطلبنسبةتقلصت•

المسافرينعددإلىالنظرعند1991

لنمواتراجعاذالمنقولين،الكيلومتريين

العاممعبالمقارنةبالمئة2.5ليسجل

بالمئة6.8سجلقدكانبينما،1989

.1989بالعاممقارنة  1990العامفي

ددعسجلفقدالسياحة،صعيدعلىأّما•

بنسبةارتفاعا  الدوليينالوافدينالسياح

العاممعبالمقارنة1990العامفي7.1

دلمعنفسعلىتقريبا  وحافظ،1989

بعاممقارنة1991عامفيالنمو
1989.
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(   السنة التي سبقت األزمة)1989تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين  التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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رعلى االقتصاد العربي، وعلى السياحة والسف1990تأثير حرب الخليج لعام 

اقتصادنماالخليج،حربأزمةمنالرغمعلى

1990العامفيبالمئة13.1بنسبةالعربيالعالم

أسعاربارتفاعمدعوما  1989العاممعبالمقارنة

العالماقتصادواستقر.بالمئة30بنسبةالنفط

إلىالنفطأسعارعودةمع1991العامفيالعربي

.األزمةقبلمامستويات

قطاععلىاألزمةهذهمناألكبرالضرركان

المسافرينعددتقلصفقدوالسفرالسياحة

بنسبةةالعربيللشركاتالمنقولينالكيلومتريين

1990العامينفيبالمئة9.5وبالمئة15.1

العاممعمقارنتهماعندالتواليعلى1991و

نمللتعافيعامينالسفرقطاعتطلّب.1989

.1990لعامالخليجحربآثار

احالسيعددسجلفقدالسياحة،صعيدعلىأّما

بالمئة1.8ةبنسبخجوال  ارتفاعا  الدوليينالوافدين

وذلك،1989العاممعبالمقارنة1990العامفي

1989العامفيبالمئة4.3بنسبةنموبعد

معدالتعادتوقد.1988العاممعبالمقارنة

ىإلالوافدينالدوليينالسياحأعدادفيالنمو
.1991العامفيطبيعتهاإلىالعربيالعالم
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(   السنة التي سبقت األزمة)1989تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين 
للشركات العربية

التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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على االقتصاد العالمي، وعلى السياحة والسفر( )لحادي عشر من سبتمبر والسارس الهجمات اإلرهابية لتأثير 

صدمتين2003و2001العامينبينالعالمشهد

سبتمبر11لاإلرهابيةالهجماتوهمامتتاليتين

اطؤتبإلىأدىمماالسارس،وباءتفشيوالحقا  

اعقطلحقكبيروضررالعالمياالقتصادنمو

.والسفرالسياحة

العامفيبالمئة2.5بنسبةالعالميالناتجنما

يمثلما،2000العاممعبالمقارنة2001

معبالمقارنةمئويةنقطة2.3بنسبةانخفاضا  

فيروستفشيمنالرغموعلى.1999العام

االقتصادأنّ اال،2002العامفيالسارس

كذلفينمومستوىيسجلاناستطاعالعالمي

قبلماأي2000العاممستوياتالىوصلالعام

.االزمتين

عددضانخففقدالسفر،علىللطلببالنسبةأما

2.9بةبنسالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين

2002و2001العامينفيبالمئة0.4وبالمئة

كما.2000بالعاممقارنتهمعندالتواليعلى

عددنمومنالحدإلىالسارستفشيأدى

بالمئة3.1إلىالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين

قطاعتضرروكذلك.2000العاممعبالمقارنة

نموأييسجللمحيث،2001العامفيالسياحة

2002عامفي٪3.1بنسبةنموتالها،تقريب ا
.2000عاممستوياتالىوصلوبذلك
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(   السنة التي سبقت األزمة)2000تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين  التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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على االقتصاد العربي، وعلى السياحة والسفر( )تأثير الهجمات اإلرهابية للحادي عشر من سبتمبر والسارس 

يةاالرهابللهجماتكانالعربي،العالمإلىالنظرعند

اداالقتصعلىسلبيأثرسبتمبرمنعشرلحاديل

روسفيانتشارتأثيركانبينماوالسفر،والسياحة

فيافدينالوالدوليينالسياحأعدادعلىبسيطا  السارس

.2003العام

العاميفالنموفيتراجعا  العربياإلجماليالناتجشهد

معبالمقارنةبالمئة1.6بنسبةتراجعحيث،2001

العاممستوياتعنانخفاضا  يمثلما،2000العام

معبالمقارنةبالمئة5.5بنسبةنموا  سجلتالتي2000

للحادياإلرهابيةالهجماتبسببوذلك،1999العام

طالنفأسعارهبوطإلىأدتوالتيسبتمبرمنعشر

معبالمقارنة2001العامفيبالمئة14.7بنسبة

فيالعربياإلجماليالناتجنموّ سجل.2000العام

دونأرقاما  2000العاممعبالمقارنة2002العام

لىعبقيتالتيالنفطأسعاربسببوذلكالتوقعات

.ألزمةاقبلُسجلتالتيالمستوياتمنأقلمستويات

عدديفنموا  العربيةالطيرانشركاتسجلتوبالمثل،

بالمئة4.5بنسبةالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين

تراجعبعد،2000العاممعبالمقارنة2001العامفي

نموا  سجلتالتي2000العاممستوياتمنالنمو

نماكما.1999العاممعبالمقارنةبالمئة8.6بنسبة

فيبالمئة2.2بنسبةالدوليينالوافديينالسياحعدد

تراجعحيث،2000العاممعبالمقارنة2001العام

بالمئة10بنسبةنموا  سجلكانبعدماالنمومستوى

.1999العاممعبالمقارنة2000العامفي
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(   السنة التي سبقت األزمة)2000تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين 
للشركات العربية

التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العالمي وعلى السياحة والسفر

2009و2008العامينبينماالعالمشهد

.بيرالكالكسادمنذلهاقتصاديانكماشأسوأ

العالميةالماليةاألسواقاألزمةهذهدمرت

امالعوفي.والعقاريةالبنكيةوالقطاعات

0.1بنسبةالعالميالناتجانخفض2009

ولكن،2008العاممعبالمقارنةبالمئة

العامفيالتعافيمنالعالمياالقتصادتمكن

العاممعدالتالنموتخطىحيث،2010

2008.

ءجرامنوالسفرالسياحةقطاعتأثركما

ىعلالطلبنسبةانخفضتحيث.األزمة

عددإلىالنظرعندبالمئة1.1بـالسفر

وذلكالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين

العاممعبالمقارنة2009العامخالل

عددتقلصالفترة،نفسخاللوفي.2008

.بالمئة3.8بنسبةالدوليينالوافدينالسياح

قطاعاتتعافت،2010العاموفي

حيثوالسفر،السياحةومنهااالقتصاد،
.2008العاممستوياتنمّوهاتخطى
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(   السنة التي سبقت األزمة)2008تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

التغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين  التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العربي وعلى السياحة والسفر

ربيالعالعالمعلىالعالميةالماليةاألزمةأثرت

إلىةباإلضافالنفطألسعارالحادالهبوطجراء

اطؤتبإلىأّدىمّماالخارجية،الماليةالظروف

لغتبنموّ نسبةمسجال  اإلجماليالناتجنمو

معبالمقارنة2009العامفيبالمئة0.4

5.8بنسبةنماقدكانحينفي،2008العام

العاممعبالمقارنة2008العامفيبالمئة

2007.

السياحعددتقلصالسياق،نفسوفي

بةبنسالعربيالعالمإلىالوافدينالدوليين

معبالمقارنة2009العامفيبالمئة2.2

.2008العام

المسافرينعددنمااخرى،ناحيةومن

رانالطيلشركاتالمنقولينالكيلومتريين

2009العامفيبالمئة10بنسبةالعربية

منمستفيدة،2008العاممعبالمقارنة

علىزالتركيالىاضافةالنفط،أسعارانخفاض
.تكاليفهامنوالحدشبكاتهاتوسيع
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RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين 
للشركات العربية

التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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سيناريو)سفروالوالسياحةالعالمياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير

(السريعالتعافي

فيمسبوقةغيركورونافيروسأزمةإن

وروناكفيروستأثيرتقييموبهدف.العالم

قمناوالسفر،والسياحةاالقتصادعلى

وذلكللتعافيسيناريوهاتثالثةبتطوير

عدة،مصادرمنجمعهاتمبيانات  علىبناء  

نمالتعافيأنماطتحليلإلىباإلضافة

.سابقةأزمات  

يالتعافسيناريو"وهواألولالسيناريو

تعاشاالنالسيناريوهذايفترض:"السريع

الدولواعتمادالسريع،االقتصادي

أخطاروتراجعمتناغمة،صحيةإجراءات

توىمسعلىلقاحوتوفرالتجارية،الحروب

امالعمنالثالثالربعنهايةبحلولواسع

.حدأقصىعلى2021

و،السيناريهذااالعتباربعيناألخذعند

وياتمستإلىالعالمياالقتصادسيتعافى

يعودبينما،2021العامفي2019العام

ياتمستوإلىوالسفرالسياحةعلىالطلب
.2023العامفي2019العام
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(   السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين  التغيّر في الناتج اإلجمالي التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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سيناريو)سفروالوالسياحةالعربياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير

(السريعالتعافي

المذكورعالسريالتعافيسيناريوتطبيقتم

اناتالبيمجموعةعلىالسابقةالصفحةفي

انالطيروشركاتالعربيبالعالمالخاصة

.العربية

متوقعالمنالسريع،التعافيسيناريوضمن

فيبيالعرالعالمفياإلجماليالناتجتعافي

أسعارعودةافتراضمع2021العام

فيأميركيدوالر45الـمعدلإلىالنفط

دوالر60الـمعدلوإلى2021العام

والجدير.2021العامبعدماأميركي

بالمئة65شكلتالنفطعائداتبأنبالذكر

عامالفيالعربيللعالماإلجماليالناتجمن

2019.

فمنياحة،والسالجويبالسفريتعلقفيماأّما

عامالمعدالتإلىوالعودةتعافيهماالمتوقع

تطبيقتمإذا2023العامفي2019

قةثوعودةمتناغمة،عالميةصحيةمعايير

وطشرإلىوالعودةسريعبشكل  المسافر
.لألسواقللدخولطبيعية
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ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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بالطلسيتعافىبينما،2022العامفي

فياملكشبهبشكلوالسفرالسياحةعلى

.2024العام

-56.5%

-40.2%

-22.8%

-8.3%

-0.6%

-5.1%
-0.6%

3.3%
6.9%

10.7%

-70.0%

-53.0%

-34.2%

-14.6%

-0.1%

0

20

40

60

80

100

120

2019 2020 2021 2022 2023 2024

100=2019العام األساس 

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

RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين  التغيّر في الناتج اإلجمالي التغيّر في أعداد السيّاح الدوليين الوافدين

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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سيناريو)سفروالوالسياحةالعربياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير
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.العربية

تجالناسيتعافىالسيناريو،هذاضمن

،2022العامفيالعربيللعالماإلجمالي

والسفرالسياحةقطاعانحينفي

إلىليصال2024العامفيسيتعافيان

.2019العاممستويات
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(   السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين للشركات العربية  التغيّر في الناتج اإلجمالي التغيّر في أعداد السيّاح الدوليين الوافدين

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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تفشي وباء السارس
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(يسار)الناتج اإلجمالي  (يمين)فترة التعافي 

عافي في عام الت)النمّو الضائعة فرصة

(ادمن األزمة مقارنة  بالسيناريو المعت

السنوات للتعافي منعدد

األزمة 

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

عافي مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لت

االقتصاد العالمي

السياحةوقطاعاتاالقتصاداستطاع

يةالماضاألزماتخاللالتعافيوالسفر

األزماتقبلمامعدالتإلىوالعودة

العامبينتراوحتفتراتخالل

منالرغموعلىذلك،ومع.والعامين

االزمات،قبلمامستوياتإلىالعودة

رصفخسارةإلىأّدتاألزماتتلكفإنّ 

تواستمراالزماتتحدثلمحالفينمو

طبيعيبشكلاالعمال

لفرصااليمينعلىالبيانيالرسميقارن

اتجالنحسب)االقتصادلنموّ الضائعة

ة  مقارنالسابقةاألزماتخالل(اإلجمالي

حسبكوروناأزمةآثاربتوقعات

فياطرحهتمالتيالثالثالسيناريوهات

.السابقةالصفحات

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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تفشي وباء السارس
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(يسار)الناتج اإلجمالي العربي  (يمين)فترة التعافي 

عافي في عام الت)النمّو الضائعة فرصة
(تادمن األزمة مقارنة  بالسيناريو المع

السنوات عدد
مة للتعافي من األز

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

وقع لتعافي مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المت

االقتصاد العربي 

لرسم على غرار الصفحة السابقة، يقارن ا

قتصادي البياني الفرص الضائعة للنمّو اال

(  ماليحسب الناتج اإلج)في العالم العربي 

آثار خالل األزمات السابقة مقابل توقعات

ث أزمة كورونا حسب السيناريوهات الثال
.قةالتي تم طرحها في الصفحات الساب

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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(يسار)المسافرين الكيلومتريين المنقولين  (يمين)فترة التعافي 

ومصادر متنوعةاإلتحاد: المصدر

ي من في عام التعاف)النمّو الضائعة فرصة

(األزمة مقارنة  بالسيناريو المعتاد
السنوات عدد

للتعافي من األزمة 

عافي السفر مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لت

في العالم

سمالريقارنالسابق،البيانغرارعلى
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عافي في عام الت)النمّو الضائعة فرصة
(ادمن األزمة مقارنة  بالسيناريو المعت

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

عافي السفر مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لت
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مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي والوظائف في بعض البلدان العربية

2019في العام ( بالمئة)مساهمة قطاع السياحة والسفر قي الناتج اإلجمالي 

2020في العام ( بالمئة)تقديرات مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي 

(  وليوتأخذ   التقديرات بعين االعتبار عودة العمل في القطاعين اعتبارا من منتصف ي)

المغرب
تونس

مصر

ُعمان

لبنان

السعودية
اإلمارات العربية 

المتحدة

األردن

البحرين

قطر

2019في العام ( بالمئة)مساهمة قطاع السياحة والسفر في سوق العمل 

2020في العام ( بالمئة)تقديرات مساهمة قطاع السياحة والسفر في سوق العمل 

(  ماليوضعت هذه التقديرات بناء  على التراجع في مساهمة القطاعين في الناتج اإلج)
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ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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2020: سيناريو التعافي المتوسط ألزمة كورونا

2020: سيناريو التعافي البطيئ ألزمة كورونا

2020: سيناريو التعافي السريع ألزمة كورونا

2009: األزمة المالية العالمية

2001: سبتمبر وانتشار فيروس السارس11أحداث 

1990: حرب الخليج

عدد األعوام للتعافي والعودة إلى مستويات ما قبل األزمة

(بالمئة)فرص النمو الضائعة في سنة التعافي 
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نوات على إن أزمة كورونا غير مسبوقة، وستستغرق فترة تعافي قطاع السياحة والسفر ثالث س

.األقل

كل  كبير على ستعتمد الفترة المطلوبة للعودة إلى الوضع الطبيعي في قطاع السياحة والسفر بش
لوباءامستوى خطرمعوتتوافقمتناسقةتطبيق الحكومات لتدابير 

لوب لم يعد باإلمكان اعتبار قطاع السياحة والسفر من الكماليات اذ انهما اصبحا جزءا  من أس

المنظومة،بالحياة الحديثة، حيث ستعتمد استعادة ثقة المسافرين بهذين القطاعين على الثقة 

ة الى على ان تقوم  الحكومات باتخاذ تدابير تتناسب مع مستوى مخاطر انتشار العدوى اضاف
.تجنب الحجر الصحي اإللزامي عند الوصول

اسي فعّال وأسدورهاالستمرار باحتضان قطاع السياحة والسفر واعتبار الى الحكومات دعوة

ى أسس في استعادة النشاط االقتصادي وخلق فرص العمل، وتجنب اتخاذ أية إجراءات مبنية عل
.القطاعسياسية في مرحلة إعادة فتح 
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