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 في مصر السياحة  فيتأثير فيروس كورونا 

  الموجي  سارة عاطف
 مصر الجديدة، حة والفنادق بشيراتون المعهد المصري العالي للسيا

 صلخستالم معلومات المقالة          
 الكلمات المفتاحية 

تأثير   ؛فيروس کورونا
 کورونا في مصر.  ؛کورونا

 
 
 
 
 

 (JAAUTH) 

  ،4، العدد 20المجلد 
(2021) ، 

 . 504-481ص 

 

( باسم  المعروف  المستجد  كورونا  فيروس  أزمة  تطور  Covid-19ظهرت  مع   )
منظمات  اهتمام  إلى  أدى  الذي  األمر  النقل  حركة  وزيادة  الجوي  النقل  وسائل 
بوقف  والقرارات  والتقارير  النشرات  من  العديد  بإصدار  واإلقليمية  العالمية  الطيران 

الت ثم  األمر  بادئ  في  جزئيا  الطيران  الفيروس  و حركة  النتشار  نظرا  النهائي  قف 
وتأثيره على اإلنسان بل في بعض األحوال يؤدي إلى الوفاة، وبعد انخفاض أعداد  
الوفيات وبعد تكبد بعض الشركات لخسائر فادحة أدت إلى إغالقها تمامًا، عادت  
جميع   اتخاذ  مع  للفتح  أخرى  مرة  والفنادق  والسياحة  الطيران  شركات  بعض 

ترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على موظفيها حاإلجراءات اال
و  أخرى،  لخسائر  تكبدها  في    وعدم  السياحة  على   كورونا  فيروس  تأثير  دراسة 

اإلجراءات   إتباع  السياحة مع  تنفيذ  في  الدول  االستفادة من تجارب  مصر وكيفية 
القطاعات المرتبطة بها  االحترازية من قبل القطاعات السياحية المختلفة أو من قبل

  .سياحة  من أجهزة سياحية رسمية وغير رسمية بالدولة لمواجهة أثار األزمة على ال
اعتمد الجانب الميداني في البحث على تصميم وتوزيع استمارات استقصاء موجهة  

الرسميين و عددهم   المسئولين  استمارة استقصاء، ومن نتائج   152إلى عينة من 
أن ت  الدراسة  تواجه  فأزمة  التي  السياحية  االزمات  اكثر  من  كورونا  فيروس  شي 

العالم و مصر ، كما تحتاج مواجهة أزمة فيروس كورونا إلى بذل مزيد من الجهود  
و التعاون المشترك بين مختلف األجهزة المعنية باألزمة العالمية ، ومن المقترحات  

باالشت السياحة  لوزارة  تابع  المخاطر  مواجهة  التنشيط ر انشاء صندوق  هيئة  اك مع 
غرفة المنشآت السياحية لمواجهة االزمات السياحية المفاجئة التي تواجه  السياحي و 

 العاملين بقطاع السياحة بمصر.

 مقدمــــة 
لإلنسان ألنها  غير محبب  أمرًا  األزمات  وتعتبر  األزمات  وأشكال من  أنواع  باإلنسان  التاريخ يعصف  فجر  منذ 

اال عدم  من  بحالة  شيء  ستشعره  كل  يخضع  أن  جهد  وبكل  يحاول  بدوره  فهو  المفاجئة،  للتغيرات  نتيجة  تقرار 
وعلى الرغم من كل ذلك تزداد األزمات المتنوعة والتي تختلف   الفجائية،للسيطرة والتحكم حتى يبتعد عن عنصر  

 بتأثيرها وشدتها ودرجة تكرارها. 
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من مجتمع   زمةاألإمكانيات مواجهة  و تباين في أسلوب  لاوتتكرر األزمات وال تفرق بين دول نامية أو متقدمة رغم  
نامإلى  متقدم   العشرين    ،مجتمع  القرن  العالم خالل  العابرة كفيروس إلى  تعرض  الصحية  الصدمات  العديد من 

)  زمةمتال  أوسارس   الحاد  التنفسي  وفيروس  SARSااللتهاب  )  أنفلونزا(،  أنفلونزا و   ،(H5N1الطيور  فيروس 
وبالنسبة لقطاع السياحة فقد تعرض لصدمة  ،  COVID-19خيرا فيروس كورونا المستجد  أو (  H1N1الخنازير )

جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما أضر بالعديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل   ركود عالمية
 المطاعم وغيرها من القطاعات األخرى المرتبطة بقطاع السياحة.و شركات الطيران، والفنادق، 

السفر   لصناعة  الرئيسية  العناصر  أهم  من  الجوي  النقل  صناعة  حركة و تعتبر  معدالت  لزيادة  نظرًا  السياحة 
نقل البضائع بين و فضاًل عن تزايد حركة الشحن    ،السفر أو التجارةو من مكان ألخر بهدف السياحة    االنتقاالت

محمد ،  )  تطورت صناعة السياحة  لقفهي تمثل عالقة مباشرة كلما تطورت صناعة الن  ،الدول بعضها البعض
فيروس كورونا   أزمة، إال انه مع تطور وسائل النقل الجوي وزيادة حركة النقل ظهرت  (2012  ،صخرأبو  شيماء  

القرارات بوقف  و اإلقليمية بإصدار العديد من التقارير  و اهتمام منظمات الطيران العالمية  إلى  المستجد الذي أدى  
اإلنسان بل في بعض   الفيروس وتأثيره على  النتشار  ثم التوقف النهائي نظراً   األمرئ  داحركة الطيران جزئيًا في ب

الفنادق للعمل مرة أخرى بعد تكبدها خسائر و السياحة و ، ثم عادت بعض شركات الطيران إلى الوفاةاألحوال يؤدي 
جميع  و فادحة   اتخاذ  مع  الفيروس    اإلجراءاتلكن  انتشار  لمنع  عو االحترازية  والسائحين الموظفين    ىلللحفاظ 

 السكان المحلين على حد سواء. و 

السفر   الفيروس ومن ثم رفع حظر  السيطرة على هذا  التعافي إال بعد أن تتم  إن قطاع السياحة لن يتمكن من 
مدة   طالت  فكلما  للمواطنين،  أمنة  صعوبة    زمةاألبصورة  تزايدت  السياحية  استمرار  كلما  األنشطة  من  العديد 

 .، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحةستمرارالاوقدرتها على 

 مشكلة البحث
، إال انه حتى  قطاع السياحة زيادة اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من قبل  على الرغم من  

شركات العالمية تتكبد خسائر مالية ضخمة، ومازال ل ا مازال قطاع السياحة متأثر سلبًا ولم يعد كسابقه ومازالت  اآلن  
( المستجد  فيروس كورونا  كبير Covid-19تأثير  اإلنسان  على  على    ا(  أو  ناحية  الصحية من  الحالة  على  سواء 

 تخلي الشركات عن موظفيها نتيجة الخسائر المادية الفادحة.

 هداف البحثأ
 تتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي:

 . على مصر بصفة خاصةو صناعة السياحة في العالم عامة على  س كورونا المستجدو ر تأثير فيدراسة  .1
 .االحترازية اإلجراءات تباعاالسياحة مع و شركات الطيران  المعوقات التي تواجه  دراسة أساليب القضاء على  .2
 .باستخدام التكنولوجيا الحديثة لبرنامج السياحي المصري ا تنشيط وتسويقتقديم بعض المقترحات ل .3
 .زمةاألالدول السياحية المتقدمة في التعامل مع  استعراض وتحليل الطرق التي اتبعتها بعض .4
 القطاعات المرتبطة به.و الدعم االقتصادي للقطاع السياحي  إجراءاتدراسة  .5
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العالم لمواجهة انتشار و غير الرسمية في مصر  و الرسمية    األجهزةجهود المنظمات السياحية الدولية و تقييم   .6
 .سو الفير 

 . الخارجيةو عودة السياحة الداخلية بعض التوصيات والمقترحات التي تساهم في   اقتراح .7

 الدراسة  منهج
على    اعتمد البحث  في  الميداني  منإلى  موجهة    استقصاء  استماراتتوزيع  و تصميم  الجانب  المسئولين   عينة 

االتحاد   –ة العامة للتنشيط السياحي  ير مصالهيئة الو مديري اإلدارات بوزارة السياحة  و الرسميين )رؤساء القطاعات  
الضيافة   و المتخصصين في صناعة السياحة و بعض الخبراء السياحيين المعنيين و  (المصري العام للغرف السياحية

العربية   باللغة  القاهرة  تم توزيع    ،Google Driveعن طريق  في محافظة  على    استقصاء  استمارة  152حيث 
ثم تم تحليل البيانات الواردة    ،فيما يتعلق بموضوع البحث  أراءهماحيين لمعرفة  سيلاراء  الخبو المسئولين الرسميين  

 .  التي تساعد على وضع التوصيات العامة للبحثو نتائج البحث إلى للوصول  

 طرق انتقاله و  (Covid-19فيروس كورونا المستجد )
الجف يصيب  نوعه  من  جديد  الفيروسات  من  نوع  هو  المستجد  كورونا  المصابين تنلاهاز  يروس  للمرضى  فسي 

في  و   ،2019ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام    ، (اآلنإلى  هو مجهول السبب )و   ،بالتهاب رئوي 
في  ،2020فبراير   تسمية  الصين  في  الوطنية  الصحة  لجنة  المستجد  ر أطلقت  كورونا  على  (  Covid-19)وس 

 . (2020يل الوقاية من فيروس كورونا المستجد،لد)نا إلصابة بفيروس كورو االلتهاب الرئوي الناجم عن ا

فبراير  و  من  عشر  الحادي  في  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  كوفيد  2020قد  الرسمي    19-ان  االسم  هو 
ئ نتيجة االنتشار المحلي للمرض في  ر أعلنت حالة الطواو اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية  و   ،للمرض
 . ( أ ،2020  ،)منظمة الصحة العالمية لعالميةا  ةح الص التابعة لمنظمة األقاليم

ثانيا انتقال العدوى    ،الكالم  أوالعطس    أوعن طريق انتقال الرذاذ من خالل السعال    أوالبالنسبة لطرق انتقاله    أما
من  يعانون  أو مصافحة من  لمس  عبر  العدوى  انتقال  او  الدم  انتقال  من خالل  المباشر  االتصال  عن طريق 

  ،رزاز على األسطح المحيطة بالشخصالكما يمكن أن ينتقل نتيجة تساقط    ،العطسو السعال  ك  ضاألمر مسببات ا
احو  تصبح  مالمسة  تبذلك  نتيجة  العدوى  النتقال  كبيرة  الو   األنف  أو  األعينمالية  )منظمة  ،  العالمية  صحةالفم 

 . ب( 2020

 لقطاع السياحياألهمية االقتصادية ل
المستوى القومي   ليس فقط على المستوى الدولي إنما أيضًا على  قتصاديةالاعات  تعتبر السياحة أحد أهم القطا

نظرًا   ،االجتماعية للمجتمعات المحليةو التنمية االقتصادية  و ذلك لما لديها من قدرة على تحقيق النمو  و   ،المحليو 
امة للدخل  اله  صادر يعد القطاع السياحي أحد المو   تشابك أنشطتها مع العديد من الصناعات األخرى.و لتداخل  
المصري و القومي   السياحية مثل   ،العملة األجنبية لالقتصاد  المقومات  العديد من  لما تتمتع به مصر من  وذلك 

غيرها من المقومات و العالجية  و السياحة البيئية  و السفاري  و سياحة المؤتمرات  و الترفيهية  و الدينية  و السياحة الثقافية  
 السياحية األخرى.
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 اع الطيران العالميلقط اديةاألهمية االقتص
تساهم    ،% من الناتج العالمي اإلجمالي3.6بما يوازي    ، تريليون دوالر  2.7يبلغ ناتج قطاع الطيران العالمي نحو  

مليون وظيفة حول العالم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فبخالف    65.5صناعة الطيران العالمية في توفير  
توفره التي  المباشرة  صنالوظائف  ذاتهاة  عاا  الجوي  غير   ،النقل  الوظائف  من  الماليين  توفير  القطاع  يدعم 

 (Al Ahram Electronic Gate ,2020 a) المباشرة في سالسل التوريد العالمية التي تخدم الصناعة.

من    ،مليون فرصة عمل   36.5كما يساهم في توفير الماليين من الوظائف في قطاع السياحة بما يقدر بنحو  
الدولية  عم ديأخر  جانب   التجارة  حركة  الطيران  بنحو    ،قطاع  قيمتها  تقدر  بضائع  ينقل  دوالر   6حيث  تريليون 
 سنويًا. 

العربية حوالي   الدول  التي تضم  األوسط  الشرق  الجوي في منطقة  النقل  غير و مليون وظيفة مباشرة    2.4يوفر 
صناعة الطيران بالمنطقة تساهم ن  إفذلك  إلى  إضافة    ،% من إجمالي العمالة بالمنطقة3.3تمثل نحو    ،مباشرة

% من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  4.4مليار دوالر في النشاط االقتصادي تعادل نحو    130بقيمة حوالي  
 (. (International Civil Aviation Organization (ICAO),2020 a في دول المنطقة

 حي العالميسيالاقطاع ( على الCovid-19أثر تفشي فيروس كورونا المستجد )
العالم   دول  معظم  في  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  اإلنتاجية  إلى  أدى  القطاعات  من  بالعديد  اإلضرار 

كبيرةو   واالجتماعية  واالقتصادية خسائر  تكبدها  ثم  السياحة  و   ،من  قطاع  واحدو يعد  العالمي  أكثر   االسفر  من 
ن فادحة  خسائر  تكبدت  التي  االقتصادية  الفيروستشاناتيجة  القطاعات  هذا  السياحة    ،ر  حركة  توقفت  حيث 

إلى تجدر اإلشارة  و   ،اآلن( حتى  2020أشهر ) منذ فبراير    4حوالي  إلى  الطيران بشكل كامل في فترة وصلت  و 
لجوء العديد من إلى  مما أدى    ،لم يعاصرها منذ الحرب العالمية الثانية  أزمةن القطاع السياحي العالمي يشهد  أ

بندًا مهمًا في اقتصاديات العديد من    إيراداتهالذي تمثل  و   2020لمتوقعة للعام الحالي  ا اهطيض خطالدول لتخف
 . الدول

 جراءات التي اتبعتها المجالس المختلفةالجهود واإل

 منظمة السياحة العالمية  ( أ)
بلغ   العالم  في  السائحين  عدد  فإن  العالمية  السياحة  لمنظمة    تفع ر االذي  و   2017مليار سائح عام    1.33طبقا 

  2019% أيضًا في عام  4مليار سائح ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة    1.4إلى  ليصل    2018% في عام  4بنسبة  
اإليرادات السياحية العالمية فطبقًا لمنظمة السياحة العالمية ارتفعت  اإليرادات    أما ، مليار سائح.  1.46إلى ليصل  

تريليون   1.48أخيرًا بلغت  و   2018عام  في    رون دوال تريلي  1.45إلى    2017تريليون دوالر في عام    1.3من  
 (. UNWTO, 2020 a). 2019دوالر في عام 

% إال أنه مع  4و 3توقعت منظمة السياحة العالمية نمو القطاع السياحي بنسبة تتراوح بين    2020في بداية عام 
لدول بعمل بعض من ا  دالعدي  قامت  ،الوفياتو زيادة عدد اإلصابات  و انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول  

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


   .504-481(، ص 2021، )4، العدد 20المجلد  (JAAUTH)                                          سارة الموجي 

 

485 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

الحدود  االحترازيةاإلجراءات   إغالق  مثل  الجويةو   ، المشددة  الرحالت  التجوالو   ،تعليق  حظر  تعطيل و   ، فرض 
 توقعت ما يلي:و السابقة لذلك قامت منظمة السياحة العالمية بتعديل توقعاتها  ،إغالق دور العبادةو   ،الدراسة

تعليق الرحالت الجوية في معظم دول العالم أشارت  و   دودحلغلق ا  استمرارمع  و   2020في نهاية شهر مارس  
مما يهدد    ،%22بنسبة    2020انخفاض عدد السياح في العالم في الربع األول من العالم الحالي  إلى  المنظمة  

النشاط بهذا  المرتبطة  الوظائف  االنخفاض  و   ،ماليين  هذا  بلغ  أوروبا19قد  في  أسيا  35  ،%  في  دول  و % 
  2020مع بداية شهر مايو  و   ،% في الشرق األوسط11و  ،أفريقيا% في  13وأمريكا،    ي ف%  15و  الباسيفيك،

% عن شهر مارس الماضي  57انخفاض أعداد السائحين في العالم بلغ    أنإلى  أشارت منظمة السياحة العالمية  
(UNWTO,2020 b) . 

ما    2020حين خالل عام  ئاسال  دادأعانخفاض  إلى    أدى  على مستوى العالم إن انتشار فيروس كورونا المستجد
  1.2إلى  بليون دوالر  910السياحية ما بين  اإليرادات  انخفاض  إلى    أدىبليون سائح و   1.1ومليون    850بين  

دوالر العام    ،تريليون  هذا  الفيروس خالل  هذا  من  تأثر  الوظائف  بين  و وعدد  ما  مليون    120إلى    100تراوح 
 وظيفة.

 ميةالعال الصحة  التعاون المشترك مع منظمةجهود 
جراءات السفر التي يجب  بإصدار بعض اإلمع منظمة الصحة العالمية    التعاون قامت منظمة السياحة العالمية ب

 اتباعها على النحو التالي: 
أنفسهم   -5 الشخصية لحماية  المسؤولية  المسافرين تحمل  التعليمات   ،غيرهمو على  بإتباع  التزامهم    ، مع ضرورة 

الوقا بتدابير  األواإللمام  السياحة    تنطبقالتي  سية  اسية  حركة  )منظمة  و السفر  و أثناء  اليومية  حياتهم  في 
 (. أ  ،2020 ،السياحة العالمية

منظمة   -6 بين  الكامل  العالمية  التنسيق  العالميةو الصحة  السياحة  منظمة  جميع   ،أعضاء  رؤساء  مع  وكذلك 
ركة لمواجهة قطاع السياحة المشت  الجهودفي تعزيز  ستمرار  لال  ،مع رئيس المجلس التنفيذيو اللجان اإلقليمية  

 .19-ألثار تفشي مرض كوفيد
زيادة التنسيق لضمان تنفيذ التدابير الصحية بطرق تقلل من السفر الدولي غير  و ضرورة االلتزام بالمسئولية   -7

ييم بالتالي تقو التي تقلل من تهديد الصحة العامة  و التعليمات االحترازية    إتباعفضاًل عن ضرورة    ،الضروري 
 تأثيره على كل قطاعات السياحة العالمية. و الفيروس  النتشارالمحلية اطر خمال

االتحاد الدولي  و   ،التواصل المستمر مع جميع الوكاالت التابعة لألمم المتحدة كمنظمة الطيران المدني الدولي -8
 . (UNWTO,2020 c) التعاون لمواجهة هذا التحديو للنقل الجوي من اجل التنسيق 

ينبغي عليهم أن  و   ، اآلخرينبل أيضًا عن رفاهية    ،السفر  أثناءلون فقط عن رفاهيتهم  مسئو   ا ن ليسو المسافرو  -9
باألعراض   دراية  بها و و يكونوا على  الموصي  الخطوات  الشخصية   إتباعهااتخاذ جميع  بالنظافة  يتعلق    فيما 

(UNWTO,2020 d) . 
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المستمر عن تطورات وضع   -10 السفو   زمةاألاالستعالم  أثناء  التحقق   يجب  لذا  ،رخصوصًا  المسافرين  على 
التحديثات  و  أخر  على  للوقوف  العالمية  الصحة  منظمة  من  دوري  بشكل  عن  و التأكد  الصادرة  المعلومات 

 السفر. و الصحة 

 االتحاد الدولي للنقل الجوي:  (ب)
الجوي   للنقل  الدولي  االتحاد  كورو إلى  اإلياتا  أشار  فيروس  في ظل ظروف  الدولي  الجوي  النقل  خسائر  نا ان 

 : كاالتيجد تسالم
 مليار دوالر.  252بأكثر من حجم الخسائر لشركات الطيران في العالم قدرت  -1
 . 2020% خالل 30انخفاض قدرة صناعة الطيران بأكثر من إلى  زمةاألدت أ -2
تعرض العديد من شركات إلى  سنوات فإن ذلك يؤدي  و تفشي فيروس كورونا لعدة شهور    أزمةاستمرار  مع   -3

 الس.اإلف ر لم لخطالطيران في العا
  24أفريقيا بحوالي  و الخاصة بقطاع الطيران في منطقة الشرق األوسط  اإليرادات  قدرت حجم الخسائر في   -4

أفريقيا و مليون وظيفة في قطاع الطيران في منطقة الشرق األوسط    1.2تعرض  إلى  باإلضافة    مليار دوالر
من   إجمالي    66ألكثر  من  دوالر  ساهم  130مليار  دوالر  ا  مليار  لدول  طاع  قلبها  المحلي  االقتصاد  في 

 . (IATA ,2020 a) المنطقة

 (WTTCالسفر )و المجلس العالمي للسياحة  ( ج)
للسياحة   العالمي  المجلس  )و يدعو  الحكومات  WTTCالسفر  جميع  جذرية  إلى  (  إجراءات  لمنع و اتخاذ  حاسمة 

هذه   العالمية    زمةاألتحول  عالميةإلى  الحية  اقتصادية  عو   ،كارثة  مساالحفاظ  قطمهلى  السفر  ة  السياحة  و اع 
 آثار زيادة التعاون الدولي لضمان التعافي من  و الخاص  و تحقيق الشراكات القوية بين القطاعين العام  و   ،وحمايتها

المستجد    أزمة كورونا  دعت  و ،  Covid-19فيروس  ذلك  البلدان    WTTCلمواجهة  جميع  اتخاذ  إلى  حكومات 
 المقترحات التالية:و  الالزمة اإلجراءاتاتخاذ و طاع قلهذا ا إجراءات فورية للمساعدة في ضمان بقاء

كذلك للشركات  و السياحة العالمية  و يجب على الحكومات تقديم قروض حيوية بدون فائدة لشركات السفر   -1
 المتوسطة كحافز لمنعها من االنهيار.و الصغيرة 

ون صعوبات اقتصادية  يواجه  الذين  تقديم المساعدة المالية لحماية دخول الماليين من العاملين في القطاع -2
 شديدة نتيجة تضررهم من انتشار فيروس كورونا.

الرسوم الحكومية والمطالبات المالية على قطاع السفر على األقل خالل فترة و التنازل عن جميع الضرائب   -3
 ( WTTC,2020) زمنية.

 الركاب و فيروس كورونا على قطاع الطيران  أزمة انعكاسات 
إعالن حالة الطوارئ  و   ،السريع للوباء  االنتشارفي ظل    19-فيروس كوفيد  أزمةبكبير    ن بشكلتأثر قطاع الطيرا

هو ما أجبر شركات و   ،فرض حاالت اإلغالق الكلي أو الجزئي في دول العالمو   ، في العديد من الدول لمواجهته
ت نقل  برحال  ق ا يتعلالسيما فيم  ،الطيران حول العالم على تعليق أو خفض عدد رحالت الطيران بشكل ملحوظ
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يلعب القطاع دورًا مهمًا في مواجهة انتشار الوباء كما    ،يهدد العديد من هذه الشركات باإلفالس  هو ماو الركاب  
العميقة   السلبية  التداعيات  العالمية    النتشاررغم  الطيران  شركات  تواصل  حيث  الطيران  قطاع  على  الفيروس 

اإلمدادا تدفق  الحدود لضمان  الوباء  الالزمة الطبية    األجهزةو المستلزمات  و لع  سلت من ارحالتها عبر   ،لمكافحة 
 مواطنهم األصلية. إلى شركات الطيران بعض الرحالت لنقل الركاب العالقين   كما تباشر

انتشر فيروس كورونا على    ، أما بالنسبة للركاب فعلى الرغم من التدابير االحترازية التي اتخذتها العديد من الدول
ظهرت التداعيات السلبية لفيروس كورونا على صناعة النقل الجوي للركاب  و   ،العالم  أنحاء  عيفي جم  نطاق واسع

اإلجمالية للنقل الجوي للركاب بشكل حاد اإليرادات  في ظل تراجع    ،2020واضحة خالل شهر مارس من عام  
س من عام  مار   رهرنة بش% مقا52.9حيث انخفضت بنسبة    ،على المستوى العالمي )شاملة الرحالت الداخلية ( 

الخاصة بالنقل  اإليرادات  يعتبر التراجع المسجل خالل شهر مارس أكبر انخفاض سجل على مستوى  و   ،2019
اإليرادات بالنسبة للنقل الجوي للركاب عبر الحدود فقد تراجعت    أما  ،2001الجوي للركاب منذ أحداث سبتمبر  

  ، ماضي، نتيجة اإلغالق الواسع للحدود الدوليةم الاعابل المقارنة بالشهر المق  2020% خالل مارس 55.8بنحو  
الجغرافية انخفاضات حادة   األقاليمو وقد سجلت جميع المناطق    ، قيود السفر المفروضة في الكثير من دول العالمو 

 في هذا الصدد. 

العربية( المنطقة  )بما يشمل  األوسط  الشرق  في  الطيران  بلغت    ،أما شركات  انخفاضًا  الي  و حنسبته  فقد سجلت 
قد كانت منطقة و   ،مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق  2020% في عدد الركاب الدوليين في مارس  45.9

كانت أيضًا  و الشرق األوسط هي المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في إيرادات قطاع الطيران خالل شهر فبراير  
 ( ICAO, 2020 B) .2019عام    ا خاللالوحيدة عالميًا التي سجلت كذلك نموًا في إيراداته

 :فيروس كورونا أزمةتجارب بعض الدول السياحية لمواجهة 
يعتبر دعم الحكومات لقطاع الطيران   ،تواجه العديد من الشركات العاملة بالقطاع مخاطر اقتصادية كبيرة عالمياً 

المرحلة ضرورة   هذه  نحو  في  إفالس  دون  للحيلولة  ب85قصوى  الشركات  هذه  وفق  عام  لانهاية  % من  الجاري 
وتوضح تقديرات االتحاد الدولي للنقل الجوي حاجة شركات الطيران العالمية لمساعدات   ،تقديرات خبراء القطاع
عدة دول    إيقاف  دمليار دوالر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بع  200مباشرة بقيمة تتخطى  

أدى   الجوية مما  المستثمرين  شرك  مهرة ألسخسائر كبي إلى  الرحالت  العالمية في ظل قيام عدد من  الطيران  ات 
 بتنفيذ موجات بيع ألسهم هذه الشركات. 

تعديل طائرات نقل  إلى  "أتالنتك أيرالينز"  واتجهت شركات مثل "أمريكا أيرالينز"    ،وفي الواليات المتحدة األمريكية
من على الخسائر التشغيلية مستفيدة  غلب  تلتهدف االركاب بما يمكن من استخدامها لنقل البضائع في خطوة تس

الوقود أسعار  الركابو   ،انخفاض  بنقل  مقارنة  البضائع  لنقل  المطلوبة  الطيران  طواقم  عدد  انخفاض  كما من   ،
دعم بقيمة مليار دوالر لشركات الشحن الجوي،  و مليار دوالر امريكي    25منحت قروض لشركات الطيران بقيمة  

إلى  دوالر إضافية في األسبوع لمدة أربعة أشهر باإلضافة    600ن عن العمل  اطليعلعمال امنح الإلى  باإلضافة  
بقيمة   الدولة  الحكومة  و   ،دوالر  200إعانات  الذين    3خصصت  مثل  السياحية  للوجيستيات  كدعم  مليارات 
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المطاعم   مع  التذاكر  و األمتعة  و يتعاملون  الطائراتو حجز   American Society of travel).تنظيف 
Agents,2020 ) 

إيطالياو  الفيروس من    ، في  الناتجة عن  التداعيات  إنقاذ  و الحكومة إليجاد حل عاجل    اتجاهعجلت  توفير حزمة 
الطيرانر مليون يو   500مالي بقيمة   لدعم قطاع  الخاص بالمؤسسات الصغيرةو   ،و  الضمانات   ، تعزيز صندوق 

تخصيص   تم  السياحة    10كما  قطاع  وظائف  لدعم  يورو  الحتدو مليار  العاملين  80مة  و كفع  رواتب  من   %
 . (Ministero del turismo ,2020) يورو 600ودفع إعانة بطالة بقيمة  ،بالقطاع

الراتب   نصف  الشركة  بدفع  مخططًا  الحكومة  أنشأت  ألمانيا  الراتبو في  باقي  العمل  مركز  انشاء    ،يدفع  وتم 
تقديم دعم غير محدد للشركات الصغيرة   إلىفة  باإلضا  ، مليار يورو  10صندوق لدعم العاملين بالسياحة بقيمة  

الناتجة عن هذا    750كما دفعت الحكومة    ،Covid-19  أزمةالمتأثرة ب مليار يورو لتخفيف األثار االقتصادية 
و (German National Tourist Board,2020)الفيروس    ،  " األلمانية  "لوفتهانزا  طيران  شركة  منذ  و قامت 

تعليقها  و ومن بينها إعادة تقييم جميع الوظائف الجديدة    ،ت لخفض التكاليفراءاجمن اإل   بتنفيذ العديد  زمةاألبداية  
 . (German Lufthansa Airlines, 2020) منح الموظفين إجازة بدون أجر و  ،تاريخ الحقإلى أو تأجيلها 

كما تم   ،ةالسياحمليار لقطاع    15مليار يورو منها حوالي    45أما فرنسا قامت بعمل خطة لدعم االقتصاد بقيمة  
الرائدة في قطاع السياحة بمبلغ و دعم الصناعات االبتكارية  و مليار يورو كأجراء للبطالة الجزئية    8.5تخصيص  

لتوفير  إلى  باإلضافة    ، مليون يورو  85 الفنادق استعدادهم  المشاركين و لألطباء    اإلقامةإعالن قطاع  العسكريين 
ال لجنة  إنشاء  تم  كما  الفيروس،  مكافحة  تلا سياحة  في  العام  تي  القطاعين   Ministere du)  الخاص و جمع 

tourisme,2020) . 

العمال   بدعم  اسبانيا  السياحيو قامت  النشاط  في  الركود  من  المتضررة  للشركات و   ،الشركات  السيولة  ضمان 
العملو  ساعات  بقيمة    ،تخفيض  السياحة  لقطاع  تمويل  خطة  الحكومة  وضعت  يورو    400كما  دعم  و مليون 
وضع سياسات مالية تركز على توفير حماية العاملين بقطاع السياحة  إلى  ر، باإلضافة  مخاطلاصندوق  تعزيز  و 

الضريبية   الحوافز  توفير  اجتماعية  و مع   Ministerio de Industria,Comercio)  اقتصادية و إعفاءات 
Turismo,2020) . 

 دعم الحكومات العربية لقطاع الطيران
التخفيف  و عددًا من التدابير الهادفة نحو خفض التكاليف    زمةاأل  بداية  ية منذاتخذت بعض شركات الطيران العرب

  أصبح األمر الذي أثر على قدرة تلك الشركات على تغطية التكاليف األساسية و  ، زمةالمرافقة لأل المالية اآلثارمن 
 السيولة التي تواجهها منذ بدء انتشار الوباء عالميًا.  أزمةيهدد استمراريتها في ظل 

ظل  الطيران  هذه    في  لشركات  المالي  الدعم  بتقديم  العربية  الحكومات  من  عدد  قام  غلبها أ المملوك  -الظروف 
تقديم بعض إلى  السيولة باإلضافة  و اإليرادات  بهدف تعويضها عن التراجع الشديد الذي شهدته مستويات    -للدولة

ض المتعاقد عليها من قبل تلك  القرو   ط خدمةتأجيل سداد أقساو الحكومات العربية عدد من اإلعفاءات الضريبية  
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 الشركات.

وزارات   8التي تضم و لجنة للمراقبة االقتصادية و جائحة كورونا  إدارةأنشأت الحكومة صندوق خاص بفي المغرب 
السياحة وزارة  بينها   Minister of Tourism, Airtransport, handicrafts and social)من 

economy,2020)،    الكما يسمح  مغربلاحكومة  صادقت  قانوني  إطار  بوضع   " يتعلق  قانون  مشروع  على  ية 
النقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم على و النقل السياحي  و سياحة  الو لمقدمي خدمات السفر  

 Aviation Civil Association)دون أي زيادة في السفر.  ،شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة
organization, 2020 )   

من خالل ضخ   دبي  إلمارة  الوطنية  الطيران  شركة  مال  رأس  دعم  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  عزمت  كما 
 السيولة في الشركة لتمكينها من مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

  2.5كما خصصت    ،ناكورو   سب فيرو مليون دينار لدعم األسر الذين فقدوا وظائفهم بسب  450خصصت تونس  
 ,Ministry of Tourism and Handicrafts)  االجتماعية للفيروسو االقتصادية    اآلثارمليار دينار لمكافحة  

2020) . 

 دعم مصر لقطاع الطيران
السياحة  و الثروة المعدنية  و ففي مصر قام مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات األخرى مثل البترول  

ضوابط  و   اآلثارو  بشأن  المدني  الرسوم  و الطيران  تخفيض  طريق  عن  الطيران  تحفيز  برنامج  تنفيذ  اقتراحات 
الطائراتو  ووقود  المطارات  في  تسدد  التي  السياحة    ،التكاليف  لتنشيط  جديدة  مبادرة  تقديم  على  االتفاق  تم  كما 

وزارة المالية بعض أعباء قطاع   تلتحمو ،  توفير قرض مساندة لقطاع الطيران المدني يمتد لمدة عامينو الداخلية  
 (. ICAO, 2020 C) الطيران المدني للتعامل مع تداعيات الظروف الراهنة

 ثار جائحة كورونا آجهود مصر لمواجهة 
ثار آالتي كان لها  و الحد منها  و ثار جائحة كورونا  آاإلجراءات لمواجهة  و قامت مصر باتخاذ العديد من القرارات  

السياحة قطاع  أ و   على  المصرية  لقراراتا   مهمن  المطارات  كافة  في  الطيران  حركة  و   تعليق  للوفود  ،  السماح 
السياحية   برامجهم  باستكمال  الطيران  تعليق  مدة  أثناء  مصر  في  المتواجدة  في إلى  عودتهم  و السياحية  بالدهم 

يق الرحالت تعل  ةر في فت  السياحية  المنشآتتعقيم كافة الفنادق و ، و   مواعيد سفرهم على رحالتهم المقررة من قبل
المقاهي والكافتيريات و غلق المطاعم  ، و  غلق جميع المنافذ البرية بمحافظة جنوب سيناء، باإلضافة إلى   السياحية

 المراكز التجارية. و النوادي و المالهي و الكازينوهات الكافيهات و و 

البنك المركزي المصري و اء  ر ز لو لس االعديد من القرارات األخرى التي تم اتخاذها من قبل مجإلى  هذا باإلضافة  
 تي:التي تشمل اآلو 

 :من خاللالقطاعات المرتبطة بها و عم االقتصادي للقطاع السياحي دإجراءات ال -1
باإلضافة   -1 لعامين  تمتد  سماح  بفترة  المدني  الطيران  لقطاع  مساندة  قرض  وزارة إلى  توفير  قيام  دراسة 
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 ته في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.ساندمللقطاع المالية بتحمل بعض األعباء المالية على هذا ا
 الفندقية بهدف االحتفاظ بالعمالة.و السياحية  للمنشآتقيام البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل  -2
)البنك   أشهر  6تى الشخصية لمدة  قرار البنك المركزي بتأجيل سداد كل االلتزامات وأقساط القروض ح -3

 . (ب 2020المركزي المصري، 
 السماح بتقسيطها. و السياحية  المنشآتلضريبة العقارية المستحقة على اد ادستأجيل  -4
االتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في  و التنسيق بين وزارة السياحة   -5

 الغفراء في المواقع السياحية المختلفة.و القطاع السياحي مثل أصحاب المراكب الصغيرة 
صندإنش -6 الفندقية األ  ق و اء  العمالة  دعم  يستهدف  الذي  السياحي  القطاع  في  العاملين  لدعم  زمات 

السياحيين  و  بالشركات  و المرشدين  أوقات و السياحية    المنشآتو العاملين  في  إلنقاذهم  المختلفة  البازارات 
 األزمات. 

 إجراءات دعم التنمية العقارية في القطاع السياحي -2
رفع كفاءة  و أساطيل النقل السياحي  و تجديد الفنادق السياحية  و حالل  رة إداالق مب قرار رئيس الجمهورية بإط .1

 كورونا.  أزمةالزائرين عقب انحصار  الستقبالالسياحية لتكون جاهزة  للمنشآتالبنية التحتية 

تخصيص قطعة أرض إلقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش ضمن أعمال التطوير لقصر األمير محمد  .2
 .(Al Ahram Electronic Gate, 2020 b) القصر عبر النيلإلى لنقل الزائرين يمة خلشبرا ابعلي 

سفن و اليخوت    الستقبالالموافقة على بعض مشروعات التنمية السياحية مثل إنشاء مارينا سياحي محلي   .3
 . (Al Ahram Electronic Gate, 2020 c) سومة بمحافظة البحر األحمر النزهة بخليج أبو

 ملين بالقطاع السياحي: العا  مءات دعإجرا -3
العاملين بالقطاع من خالل غرفتي الشركات السياحية   زمةاألالجهود لتقليل أثار  قامت الدولة بالعديد من   على 

 التي تشمل: و الفندقية  المنشآتو 
 حجم رواتبهم.و إنشاء قاعدة بيانات عن عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشأة  .1

 النقل الجوي. و كذلك قطاع النقل السياحي و القطاع السياحي في    ةلالعما  التوجيه بالحفاظ على .2

 .Zoom Meetingبرنامج  باستخدامعمل دورات تدريبية مجانية للعاملين بالشركات السياحية "أون الين"  .3

المنتظمة   .4 العمالة  من  السياحة  قطاع  في  لعاملين  الطوارئ  إعانات  المنتظمةو صرف  القوى   غير  )وزارة 
 . ( 2020،العاملة

للعاملين   .5 المطلوبة  اللوجيستيات  بدونهاو توفير  العمل  ممارسة  الجوارب  و   ،عدم  ارتداء  مقدمتها  في 
الطبية  و  بالمطابخ  و الكمامات  التنظيف أو  بمهام عملهم سواء في  أثناء قيامهم  تقديم  و المطاعم  و القفازات 

 . (أ مكتب الوزير ، 2020 ،اآلثارو )وزارة السياحة   الخدمات للنزالء
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اإ .6 التابع    دارةإلصدار  للغوص  منشور  إلى  العامة  السياحة  بوزارة  السياحية  األنشطة    المنشآت إلى  قطاع 
الوقائية   اإلجراءات  يتضمن  الطبيين و االحترازية  و السياحية  للمسئولين  تدريبية  دورات  إلجراء  التنسيق 

 .(ب  2020 ،اآلثار)وزارة السياحة و  بالمحافظات السياحية بالمنشآت

 المناطق المحيطة و السياحية و األثرية  التطوير للمناطقو م ترميلاأعمال استكمال  -4
 التي يقع على ضفافها متحف الحضارات. و المناطق المحيطة و مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة  .1
 المتحف المصري الكبير.  الفتتاحاالستعداد  .2
 أعمال تطوير المحميات الطبيعية.و  ،استكمال إنشاء متحف كفر الشيخ .3
 الحديثة. االكتشافاتو  اآلثارعلى ب ي قالتنر استمرا .4

 التكنولوجيا الحديثة  باستخدامالترويج السياحي  -5
السياحة   .1 وزارة  "  اآلثارو أطلقت  بيتك"  من  مصر  "أكتشف  شعار  تحت   Explore Egypt fromمبادرة 

home  " قد حازت هذه المبادرة على إشادة الصحافة العالمية.و 

جوالت   .2 األثرية  للم  ةيإرشاد  ورحالت  افتراضيةإطالق  لوزارة  و ناطق  الرسمية  الصفحات  عبر  المتاحف 
اإلنترنت  اآلثارو السياحة   شبكة  التواصل  و   ،على  مواقع  جوالت و   االجتماعيعلى  على  اشتملت  التي 

"أوناس"   للملك  الهرمية  للمجموعة  الفن  و   ،"واحتي" بمنطقة سقارةومقبرتي "محو"  و افتراضية  عرض لروائع 
 رحلة استرشادية بالمتحف الكبير.  ىإلافة اإلسالمي باإلض

التاريخ  و األثرية من خالل عرض سلسلة من الحلقات المصورة عن التراث  و الترويج للثقافة المحلية التراثية   .3
التواصل   شبكات  عبر  القديم  مصر  و   ،االجتماعيالمصري  في  الطبخ  تاريخ  عن  فيديو  بعض و إطالق 

 .(Al Ahram Electronic Gate, 2020 d) دبان المعالوصفات الفرعونية التي وجدت على جدرا 

 إطالق عالمة السالمة الصحية للفنادق  -6
السياحة   اعتمدتها وزارة  التشغيلو األثار  و والتي  في  الراغبة  الفنادق  توافرها بجميع  يفيد تطبيقها   ،التي يجب  مما 

العالمو للضوابط   الصحية  للمعايير  ووفقًا  الوزراء  مجلس  من  المعتمدة   Al Ahram Electronic)  يةالشروط 
Gate ,2020 e)،    غرفة يتضمن    المنشآتإصدار  الفنادق  لجميع  دوري  منشور  الوقائية    اإلجراءاتالفندقية 

العمل بموجبها. )غرفة  و من ثم تفعيلها  و المتبعة في الفنادق السياحية بدولة لمنع انتشار الفيروس لالطالع عليها  
 ( 2020 ،ت الفندقيةآالمنش

 ئحةالجا ععايش ممرحلة الت -7
السماح   الداخلية    باستئنافتم  بنسبة    المنشآتتشغيل  و السياحة  الطاقة  25الفندقية  من  للفنادق   االستيعابية% 
من   يونيو  50إلى  ترتفع    ،2020مايو    15اعتبارًا  أول  من  اعتبارًا  اإلجراءات   ،%2020  كافة  اتخاذ  مع 

الفنادق ووضع اإلرشادات التوعية في كافة    ،العمل  مناطق  م كافةتعقيو الحفاظ على تطهير  و   ،االحترازية داخل 
 انتشار العدوى. منع و أماكن العمل من أجل السالمة الصحية 
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 تفشي فيروس كورونا أزمةبعض السيناريوهات المتوقعة بعد انفراج 
انفراج   بعد  المصري  السياحي  بالقطاع  الخاصة  التوقعات  بعض  لثالث و العالمية    زمةاألهناك  طبقا  ذلك 

 ات: هو سيناري
حالة    أواًل: االقتصادي    استئناففي  الحظر  و النشاط  المختلفة  و تقليل  الدول  بين  الحدود  الدول  و فتح  خاصة 

وذلك    ،النشاط السياحي بشكل مباشر وبسرعةاستئناف  بدء رحالت الطيران الخارجي فإن ذلك يعني  و األوروبية  
 .مالعال  بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم دول

النشاط السياحي بشكله   استئنافيعني    رحالت الطيران فإن ذلك ال  استئنافو تم فتح الحدود بين الدول    إذالذلك  
األعمال  و الطبيعي   المرحلة على رجال  هذه  في  السفر  يقتصر  األقارب  و إنما  أال و   ،األهلو زيارات  المتوقع  من 

خسائر القطاع السياحي المصري سوف ان    ينمما يع% من إجمالي عدد السائحين  10تتعدى هذه الفئة نسبة  
 %. 90إلى تصل 

وجود فيروس كورونا  استمرار  مع    2020خالل الربع األخير من عام    الحياة الطبيعية  استئناففي حالة    ثانيًا:
العالم التنقل    ،في معظم دول  المتوقع أال تتعدى حركة  هذا يعني ان خسائر و %  25السفر أكثر من  و فإنه من 

 %. 75إلى لمصري سوف تصل حي ااياع السالقط

األسوأو   ثالثًا: السيناريو  ديسمبر    ،هو  نهاية شهر  بشدة حتى  فيروس كورونا  تفشي  استمر  هذا    2020إذا  فإن 
 (2020 )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، %100يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 

انخفاض موارد النقد  إلى  سوف يؤدي   ،السياحيةاإليرادات  ثم    نمو ئحين  انخفاض أعداد السا إنيمكن القول  أخيرًا  
بالتالي تراجع نمو و   ، السلبي على حجم الناتج المحلي  التأثيرو   ،، ومن حدوث عجز في ميزان المدفوعاتاألجنبي

الوصول   دون  الحالي  المالي  العام  خالل  خاصة  إلى  الناتج  الدولة  القطاعات مستهدفات  من  العديد  تأثر  مع 
فير  بتفشي  سلبًا  األخرى  المستجداالقتصادية  كورونا  أدى    ،وس  اإلجراءات إلى  مما  من  العديد  الحكومة  اتخاذ 

 لمساعدة القطاع السياحي على التعافي سريعًا فور انتهاء هذا الوباء.

 كورونا  أزمة انتهاءإقليميًا بعد و تحديات قطاع الطيران دوليًا 
كورونا السيما فيما يتعلق بالنقل  أزمة انتهاءإقليميًا تحديات عميقة بعد و توقع ان يشهد قطاع الطيران دوليًا من الم

التبعات   من  العديد  ظل  في  للركاب  الفيروس  االقتصاديةالجوي  انتشار  عن  غير و   ،الناتجة  التحوالت  كذلك 
 لتالي: ذلك على النحو ا و يشهدها القطاع  أنالمسبوقة التي من المتوقع 

 اإلحجام عن السفر  -1
من المتوقع ان تظل رغبة العمالء في    ،حاالت اإلغالقحتى عندما يتم رفع قيود السفر و   ،المستقبلإلى  بالنظر  

 ذلك على المستوى العالمي. و السفر جوًا محدودة في البداية 

 اختالف جذري في صناعة الطيران -2
جائحة كو  انتهاء  بعد  الطيران  تختلف صناعة  ان  قبليتوقع  ذي  اختالفًا جذريًا عن    اإلجراءات  أنحيث    ، رونا 
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 في ظل االنتشار السريع للفيروس.اآلن المتبعة في السفر قبل انتشار فيروس كورونا تعتبر غير َامنة 

أقصى قدر ممكن، فإن  إلى  لزيادة سعة الطائرات    زمةاألبخالف الجهود المبذولة من قبل شركات الطيران قبل  
ذلك من  و سالمة الركاب  و إحداث تغيير جذري في طريقة السفر المتبعة للمحافظة على صحة  اآلن  األمر يتطلب  

نفسها الطائرات  داخل  أو  المطارات  داخل  المتبعة  السفر  إجراءات  المطارات  و   ،حيث  قدرة  من  سيقلص  ما  هو 
 . (UNWTO,2020 E) الطائرات على استقبال نفس العدد من الركابو 

تغيير اإلجراءات داخل المطارات بشكل جذري، وذلك بدًء  إلى  العالم عن اتجاهها    أعلنت الكثير من الدول حول
مرورًا بتجهيز   ،من عدم السماح ألي سائح بركوب الطائرة إال بوجود شهادة تفيد بخلو المسافر من فيروس كورونا 

التباعد اإلى  وصواًل    ، المطارات بكاميرات تستدل على درجة حرارة الجسم الجتماعي عند إنهاء تطبيق إجراءات 
 في الطائرات كذلك.و إجراءات السفر 

  الالزمة يتمثل التحدي األكبر الذي يواجه مطارات العالم في أنها غير مجهزة من حيث توافر المساحات الضخمة  
من  كثيرة  أعداد  تستقبل  التي  الكبرى  المطارات  في  خاصة  سليم  بشكل  االجتماعي  التباعد  إجراءات  لتطبيق 

فتتمثل في ترك مساحة   ،على الطائرات  إتباعهاأما بالنسبة إلجراءات السالمة الصحية المتوقع    ،يومياً المسافرين  
التركيز على إجراءات و   ،فارغة بين الركاب لتطبيق مبدأ التباعد االجتماعي بينهم من خالل إزالة المقعد األوسط

كافة األساليب الصحية من    إتباعو   ،ين الركابتجديد الهواء بشكل دوري في الطائرات للحد من انتشار الفيروس ب 
التعقيم   الضيافة و حيث  الركاب من جانب طاقم  التعامل بشكل مباشر مع  صحة  و للمحافظة على سالمة    ،عدم 
 ( UNWTO,2020 F) هؤالء الركاب.

العربية   الدول  قبل  من  المعلنة  باإلجراءات  يتعلق  سفيما  فعلى  لمصر  مماثلة  إجراءات  بعضها  أعلنت  بيل  فقد 
السماح ألي سائح بركو  الخارجية مثل عدم  السياحة  الصارمة حال بدء عودة  ب  المثال إعالن بعض الضوابط 

  48دخول البالد إال بوجود شهادة خلو من فيروس كورونا من خالل تحليل حديث للفيروس لم يمر عليه الطائرة و 
الركاب في أعقاب   الستقبالة الجديدة للتأهب  كما بدأت المطارات العربية في تطبيق اإلجراءات االحترازي  ، ساعة

  انتهاء فترة تفشي الفيروس.

 االرتفاع المتوقع في األسعار -3
الذي سيرفع من أسعار تذاكر   األمر  ،تنعكس اإلجراءات الجديدة للنقل الجوي على تكلفة السفر  أنمن المتوقع  

ما سيتتبعها من قيام بعض شركات  و   االجتماعياعد  قة بإجراءات التبوأن تؤدي التدابير االحترازية المتعل  ،الطيران
مما سينعكس بشدة على    ،ارتفاع تكاليف الوحدة بشكل كبيربالتالي تقليل الحمولة و و الطيران بإزالة المقعد األوسط  

 . (IATA, 2020 B) انخفاض مستويات الطلب على الطيرانإلى  يؤدي و أسعار التذاكر 

 عمل عن بعد": "الانخفاض الطلب في ظل ترسخ ثقافة  -4
ينتج عن   السنوات    أزمةسوف  السفر خالل  الطلب على  انخفاض ممتد في مستويات  المستجد  فيروس كورونا 

االرتفاع المتوقع   أو  ،األجواءالخوف من التنقل في هذه  و المقبلة سواء بسبب اإلحجام عن السفر في ظل القلق  
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 أسواق العمل حول العالم. و ت بصمتها على أنماط في تكلفة الطيران أو حتى بسبب التحوالت الكبرى التي ترك

العالم في ظل الترسخ    أزمةن  إ فيروس كورونا يستتبعها تحوالت كبرى تؤثر على اتجاهات السفر على مستوى 
الحكومات في و من المتوقع ان تتجه العديد من الشركات  و   ،زمةاألالتدريجي لثقافة "العمل عن بعد" في ظل هذه  

االجتماعات إلى    زمةاألأعقاب   من  العديد  عقد  إمكانية  ظل  في  لموظفيها  السفر  نفقات  في  كبير  خفض 
الطلب على السفر ألغراض العمل    األمرهذا    ،المؤتمرات عن بعدو  عقد  و التدريب  و سينعكس بشكل كبير على 

 الصفقات.

 تحدي التحوالت الرقمية  -5
إلغاء واسع للوظائف  إلى  تؤدي    أنن شأنها  يواجه قطاع الطيران تحديات أخرى نتيجة التحوالت الرقمية التي م

القطاع   له و في  المساندة  الحجوزات    ،القطاعات  إنهاء  الطائرات و فإجراءات  على  المسافرين  صعود  عمليات 
الشحن الجوي لبعض السلع  و البضائع من خالل الروبوتات  و تنفيذ أعمال المناولة الخاصة بالحقائب  و إلكترونيًا،  

ط بدون  الطائرات  خالل  )من  شأنها  Dronesيار  من  تحوالت  كلها  التقليدية    أن(  األعمال  نماذج  على  تؤثر 
الطيران   ربحيتها  و لشركات  مستويات  على  للحفاظ  كبيرة  تحديات  عليها  كبير إلى  ستضطرها  و ستفرض  خفض 

 للعمالة في المستقبل.

 الدراسة الميدانية 
استخدام   الدولية  تم  عدد    ((Google Driveالشبكة  المسئولين   ستمارةا  152لتوزيع  من  عدد  على  استبيان 

الهيئة المصرية العامة  و مديري اإلدارات بوزارة السياحة و رؤساء القطاعات ) وهم الشريحة المستهدفة مثل الرسميين
السياحي   المصري    –للتنشيط  السياحية(  للاالتحاد  الخبراء  و   ،بالقاهرةغرف  )المتخصصين    السياحيينبعض 

السياالعاملين  و  البيانات    أراءهمالضيافة في مصر( لمعرفة  و حة  بصناعة  البحث ثم تحليل  فيما يتعلق بموضوع 
 االستبيان.  استمارةالواردة في  

 القطاعات المتأثرة و مدى تأثير انتشار فيروس كورونا  -1
)يشمل   رقم  )و (  1الجدول  رقم  كورونا    (2الجدول  فيروس  انتشار  تأثير  مدى  على صناعة    Covid-19على 

االقتصادية في مصر تضررًا من    وأكثر  ،السياحة بمصر تأثرًا   أكثرو   ،زمةاألالقطاعات  االقتصادية  القطاعات 
 . بانتشار فيروس كورونا

 على صناعة السياحة في مصر   Covid-19تأثير انتشار فيروس كورونا ( 1جدول )
على  الفيروس  انتشار  تأثير 

 السياحة في مصر 
  ستمارات اجمالي اال

 الموزعة 
  ستماراتاال
 صحيحة ال

الغير   ستماراتاال
 صالحة 

النسبة 
 المئوية %

 % 94.7 8 144 152 نعم 
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 Covid-19القطاعات االقتصادية تأثرًا بانتشار فيروس كورونا  أكثر( 2جدول )
 النسبة المئوية %  التكرار القطاعات االقتصادية تضرراً  أكثر

 100 144 الطيران و السياحة 
 0 0 قناة السويس

 0 0 عة الصناو الزراعة 
 0 0 التعدينو البترول 

 0 0 أخرى 

على ان    ،%100الخبراء السياحيين اجمعوا بنسبة  و ان المسئولين  (  2الجدول رقم ) و (  1يتضح من الجدول رقم ) 
الن السياحة شديدة التأثر والحساسية  هناك تأثيرًا واضحًا من انتشار فيروس كورونا على صناعة السياحة بمصر  

 بالتالي تأثرت السياحة و   القتصادية الهامة و مرتبطة ارتباط قوي بباقي القطاعات االخرى وهي احد القطاعات ا
ويشمل هذا التأثر االنخفاض الشديد في عدد السائحين و    بمصر  Covid-19بأزمة فيروس كورونا  كبيرًا  تأثرًا  

 .كذلك الليالي السياحية و انخفاض معدالت االشغال الفندقي و االيرادات السياحية

 زمةاأل  إدارةالمسئولة عن  األجهزةو  أكثر األزمات العالمية التي أثرت على صناعة السياحة بمصر -2
ى صناعة السياحة بمصر في  فأكثر األزمات العالمية التي أثرت  (  4الجدول رقم )و (  3الجدول رقم )يوضحان  

على صناعة    Covid-19ونا  تفشي فيروس كور   أزمة  إدارةاالدارية المسئولة عن    األجهزةكذلك  و   ،سنة  20اخر  
 .تفشي فيروس كورونا على قطاع السياحة المصرية أزمة إدارةالمسئولة عن  األجهزةو  ،السياحة بمصر

 سنة  20صناعة السياحة بمصر في اخر  يفأكثر األزمات العالمية التي أثرت ( 3جدول )
 % النسبة المئوية  التكرار العالمية وتأثيرها على السياحة األزماتأكثر 

 0 0 ( 2003فيروس سارس )
 0 0 سبتمبر  11احداث 
 % Covid-19 144 100فيروس 

 0 0 أخرى 

 على قطاع السياحة المصرية   Covid-19تفشي فيروس كورونا  أزمة إدارةالمسئولة عن  األجهزة( 4جدول )
 النسبة المئوية%  التكرار المسئولة المصرية  األجهزة

 45 65 وزارة السياحة
 34.7 50 رية العامة للتنشيط السياحيالهيئة المص

 20.3 29 اتحاد الغرف السياحية
 % 100 144 المجموع

 ( رقم  الجدول  من  )و (  3يتبين  بنسبة  و المسئولين    أن (  4رقم  اجمعوا  السياحيين  ان  100الخبراء  على    أزمة % 
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كما اجمعوا على    ، مصرى صناعة السياحة بفالعالمية أكثر األزمات تأثيرًا     Covid-19انتشار فيروس كورونا
السياحة    األجهزةأن   الرسمية كوزارة  السياحي  و السياحية  التنشيط  للغرف  و هيئة  المصري  كاالتحاد  الرسمية  غير 

أقل نسبة كانت في اتحاد و %  45كما تبين ان أعلى نسبة من الخبراء كانت في وزارة السياحة بنسبة    ،السياحية
السياحية   ا20.3الغرف  نسبة  إجمالي  من  السائحين    لعينة%  اعداد  ان  الدولية  السياحة  منظمة  أوضحت  و   ،

لعام   إنخفاض    440إلى    290تراجعت من    2020الدوليين  مليون سائح دولي نتيجة تفشي فيروس كورونا و 
 ( UNWTO,2020 f) .مليار دوالر 450إلى  300إجمالي عدد االيرادات السياحية الدولية من  

 انتشار فيروس كورونا: أزمة  دارةالطريقة المثلى إلو ة السياحة األزمات بوزار  إدارةجهود لجنة  -3
 دارةالطريقة المثلى إلو   ،بوزارة السياحة  األزمات  إدارة( جهود لجنة  6الجدول رقم ) و (  5يوضح الجدول رقم )

 . Covid-19تفشي فيروس كورونا  أزمة
 األزمات بوزارة السياحة إدارةجهود لجنة ( 5الجدول )

 النسبة المئوية %  التكرار األزمات السياحية إدارةجهود لجنة 
 31.9 46 جهود كافية

 68.1 98 جهود غير كافية
 100 144 المجموع

 Covid-19تفشي فيروس كورونا  أزمة دارةالطريقة المثلى إل( 6الجدول )
 النسبة المئوية %  التكرار الطريقة المثلى للتعامل مع فيروس كورونا

 37.5 54 تخصصةتوفير برامج تدريبية م
 18.7 27 فنيةو مساندة مالية و دعم 

 13.9 20 تطوير الخطط االستراتيجية 
 29.9 43 المعنية األجهزةالتنسيق مع 

 100 144 المجموع

األزمات   إدارةالخبراء السياحيين يروا أن جهود لجنة  و ( ان هناك عددًا من المسئولين  5يتبين من الجدول رقم )
كما يشير   ،%31.9بينما يرى عددًا أخر أن تلك الجهود تعد كافية بنسبة    ،%68.1بنسبة  السياحية غير كافية  

هي أعلى نسبة، ثم  و %  37.5أن هناك ضرورة لتوفير البرامج التدريبية المتخصصة بنسبة  إلى  (  6الجدول رقم ) 
ثم يرى   ،النسبةإجمالي  % من  29.9األزمات بنسبة    إدارةو المعنية بالسياحة    األجهزةتأتي الضرورة للتنسيق بين  

المالية   والمساندة  الدعم  الخبراء  )و بعض  متقاربة  بنسب  االستراتيجية  الخطط    ، %( 13.9  ،%18.7تطوير 
 االعتماد على االساليب الحديثة التي تعتمد على االسس العلمية الجديدة لمواجهة االزمات. إلى باالضافة 

 فيروس كورونا: أزمةار الفترة الزمنية لتعافي صناعة السياحة بمصر من اث -4
( رقم  الجدول  أثار  7يوضح  بمصر  السياحة  لتعافي صناعة  المتوقعة  الزمنية  الفترة  فيروس كورونا   أزمة( 

Covid-19 . 
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 فيروس كورونا أزمةمن أثار   ( الفترة الزمنية لتعافي صناعة السياحة بمصر7)جدول 
 النسبة المئوية%  التكرار الفترة الزمنية المتوقعة للتعافي 

 4.9 7 سنتينإلى سنة 
 70.8 102 سنوات5-ثالث سنوات
 10.4 15 سنوات8-ست سنوات

 13.9 20 عشر سنوات فأكثر
 100 144 المجموع

الخبراء السياحيين ان فترة تعافي السياحة في مصر  و يوضح الجدول السابق ان عددًا كبيرًا من المسئولين  
ان فترة   آخر بينما يتوقع عددًا    ، %70.8سنوات بنسبة    خمس  –كورونا ستتراوح بين ثالث    أزمةمن جراء  

  8إلى  بينما يرى البعض ان فترة التعافي ستكون من ست    ،%13.9التعافي ستتعدى العشر سنوات بنسبة  
التعافي ستتراوح بين سنة    ،%10.4سنوات بنسبة   سنتين إلى  أما عددًا قلياًل من الخبراء يتوقعون ان فترة 
 %.4.9بنسبة بلغت 

 فيروس كورونا: أزمة  إدارةالسياحية الرسمية في   األجهزةمعوقات التي تواجه ال -5
فيروس   أزمة   إدارةالسياحية الرسمية في    األجهزة( بعض المعوقات التي تواجه  8يوضح الجدول رقم )

 في مصر.   Covid-19كورونا
 ناكورو  أزمة إدارةالسياحية الرسمية في  األجهزةالمعوقات التي تواجه  ( 8جدول )

 النسبة المئوية%  التكرار فيروس كورونا أزمةمعوقات مواجهة 
 14.6 21 عدم وجود التنسيق بين الجهات المعنية 

 11.1 16 عدم وجود خبرات كافية 
 13.9 20 برامج تدريبية غير فعالة للعاملين
 12.5 18 عدم توافر المخصصات المالية 

 6.9 10 البحوثو قلة الدراسات 
 41 59 زمةاأل دارةستراتيجية إلعدم وجود خطط ا

 100 144 المجموع

من أهم معوقات   زمةاأل  دارةإل  إستراتيجيةيتضح مما سبق ان عددا من الخبراء يروا ان عدم وجود خطط  
بلغت    األجهزة بنسبة  المعنية    ،%41الرسمية  الجهات  بين  التنسيق  وجود  عدم  أن  أخر  عددًا  يرى  بينما 

بينما يرى عددا من الخبراء ان    ،%( 14.6%،  13.9الة للعاملين بنسب متقاربة )البرامج التدريبية غير فعو 
البحوث و قلة الدراسات و عدم وجود خبرات كافية و هناك بعض المعوقات مثل عدم توافر المخصصات المالية 

ناحية استعداد  من  أظهرت األزمة الحالية وجود ثغرات    ، و بالتالي  %(6.9  ،%11.1  ،%  12.5بنسب )
والقطاعالحك و السياحي  ومات  هناك  ،  سياس ان  إجراءات  الّتخاذ  ماّسة  الوطني    يةحاجة  المستوَيْين  على 
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المسافرين  ثقة  استعادة  أجل  من  والحدود  القطاعات  عبر  المكّثف  التنسيق  إلى  باإلضافة  والدولي، 
 (.  UNWTO ,2020 g) والمؤّسسات، وتحفيز الطلب، ودفع عجلة االنتعاش السياحي

 راسة  نتائج الد
مصر  إلى  القطاعات االقتصادية تأثرًا هو القطاع السياحي خاصة الحركة السياحية الدولية الوافدة    أكثرن  إ .1

 . Covid-19وس كورونا المستجد تفشي فير و نتيجة انتشار 

أيضًا على المستوى    وإنماهمة ليس فقط على المستوى الدولي  مال  االقتصاديةالقطاعات    أحدتعد السياحة   .2
 . المحليو القومي 

اإلنتاجية  أ .3 القطاعات  بالعديد من  إلى اإلضرار  العالم  دول  في معظم  المستجد  فيروس كورونا  انتشار  دى 
 .واالجتماعية  واالقتصادية

 مصر. و زمات السياحية التي تواجه العالم األ أكثرتفشي فيروس كورونا من  أزمةتعتبر  .4

المعنية   األجهزةالتعاون المشترك بين مختلف  و د  بذل مزيد من الجهو إلى  فيروس كورونا    أزمةتحتاج مواجهة   .5
 العالمية. زمةاألب

فيروس كورونا المستجد    أزمةغير الرسمية مسئولين عن مواجهة تداعيات  و السياحية الرسمية    األجهزةتعد   .6
 على صناعة السياحة بمصر. 

الحاجة    أزمة  إدارة .7 الخطط و ر  تطويو   ،توفير برامج تدريبية متخصصةإلى  فيروس كورونا في أشد  تحديث 
 االستراتيجية لمواجهة االزمات.

السياحة في مصر ما بين ثالث   .8 للتعافي من  إلى  تحتاج صناعة  فيروس كورونا   أزمةثار  آخمس سنوات 
 بناء على توقعات الخبراء السياحيين.

اتيجية السياحية الرسمية لمواجهة فيروس كورونا عدم وجود استر   األجهزةمن أكثر المعوقات التي تواجهها   .9
 . زمةاأل متطورة لمواجهةو محددة و واضحة 

 األزمات.  إدارةلخاصة بالبحوث او قلة الدراسات و عدم وجود خبرات كافية  .10

 توصيات الدراسة

 السياحية المصرية ألجهزةالموجه لالمقترحات و أوال: بعض التوصيات 
 المنشآتغرفة  و شيط السياحي  تننشاء صندوق مواجهة المخاطر تابع لوزارة السياحة باالشتراك مع هيئة الإ .1

 زمات السياحية المفاجئة التي تواجه العاملين بقطاع السياحة بمصر.السياحية لمواجهة األ

االستفادة من خبراتهم في و للتعرف على مجهوداتهم    ،السياحية بالدول المتقدمة  األجهزةالتواصل مع و التعاون   .2
 ثار فيروس كورونا على قطاع السياحة. آمواجهة 
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التعاون المشترك بينهما لمواجهة تأثير  و غير السياحية  و السياحية    األجهزةف جهود  ثيتك .3 على    زمةاألتفعيل 
 العاملين بصناعة السياحة. 

زمات التي يتعرض داخلية لمواجهة األ  إدارةالسياحية بمختلف أنواعها على إنشاء    المنشآتتحفيز  و تشجيع   .4
 ذلك. ب إعداد استراتيجية محددةو   ،لها قطاع السياحة

واأل .5 العامة  المرافق  استخدام  تكاليف  لدعم  المعنية  الجهات  )مياهمخاطبة  بالدولة  غاز  -كهرباء-ساسية 
 .زمةاألالسياحية بمختلف مناطق الجمهورية لحين انتهاء  للمنشآتطبيعي( 

 زمات السياحية. االستفادة من البحوث العلمية المتخصصة في األ .6

 ة والطيران السياح يقطاع يف  زمةاأل ثار آ بعض المقترحات للتخفيف منثانيًا: 
على أن يتم ذلك من خالل تنمية مهارات العمالة   زمةاأليجب العمل على إيجاد مصدر دخل جديد خالل فترة  

تخصصه مجال  في  كل  النقل  إلى  باإلضافة    ،السياحية  قطاع  مثل  السياحي  القطاع  لنشاط  الداعمة  العمالة 
ثير من العاملين في بعض القطاعات لنظام العمل من المنزل من خالل شبكة الك  تحول  زمة نتيجة لألو   ،الترفيهو 

   accessed on 20september 2020 -http://tra.gov.eg/ar/media .اإلنترنت

إال أنه يمكن االستفادة من  ،ت التي يمكنها العمل من المنزلطاعاعلى الرغم من كون قطاع السياحة ليس من الق
التي  و الحقًا  و اآلن  تخدم قطاع السياحة  و شبكات التواصل في خلق فرص عمل مؤقتة أو دائمة  و شبكة اإلنترنت  
 تشمل ما يلي:

 الوسائل الحديثة باستخدامالترويج السياحي  -1
م التكنولوجيات الحديثة في الترويج السياحي مثل الجوالت تخداعدة مبادرات في اس  اآلثارو قدمت وزارة السياحة  

يمكن إضافة أفكار جديدة لتلك المبادرات مثل االتفاق مع بعض مطوري األلعاب المشهورة  و   ،غيرهاو   االفتراضية
بة الطبيعية الخالبة في مصر كأحد البيئات الموجودة على األلعاب مما يثير رغ و على استخدام المناطق األثرية  

 لمستخدمين على زيارة هذه األماكن مستقباًل. ا

 فرص بديلة للمرشدين السياحيين بما يساعد في الترويج للسياحة المصرية  -2
سرد بعض القصص التراثية  و   ،يمكن االستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق األثرية

للسياحة في مصر  المحميات  ن عميمكو   ،ووضعها على منصة ترويجية  الطبيعية و ل برنامج لمشاهدة  المناطق 
 رحالت السفاري أسوة بالبرامج التي تذاع على قناة ناشونال جيوجرافيك.و في مصر مثل تسلق الجبال 

   زمةاأل جراءات مواجهة إاالستفادة من العاملين في وكاالت السفر في  -3
أن يقوموا بالعمل و رة في استخدام اللغات المختلفة  الخبو الذين يمتلكون المعرفة  و يمكن للعاملين في وكاالت السفر  

االتصال   مراكز  خدمات    call centerفي  كوروناو لتقديم  جائحة  فقط    ،معلومات حول  في مصر  لكن  و ليس 
الدول   من  في    out sourcingللعديد  ميكروسوفت  لمستخدمي  الهند  تقدمها  التي  الفني  الدعم  خدمات  مثل 

المتحدة ناو   ،الواليات  االتصال و أخرى  حية  من  مراكز  تقدم  أن  الممكن  من  الدول  لبعض  التام  اإلغالق  بسبب 
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 القلق. و المنعزلين في منازلهم لعدم اإلصابة بالتوتر وسيلة للتخفيف عن األفراد 

 التسويق للمنتجات الحرفية عبر منصات إلكترونية -4
يمكن تسويق منتجاتها عبر و   ،تراثيةف المنتجات الحر و محالت بيع التذكارات  و البازارات  من القطاعات المتضررة  

كذلك يمكن من خاللها عمل    ،توصيلها من خالل شركات البيع اإللكتروني مثل أمازون و منصة الحرف التراثية  
 دوات الخاصة بتلك الحرف. إنشاء منصة لبيع األو  ،دورات تدريبية أون الين لتنفيذ بعض المشغوالت التراثية

 جال السياحةفي مرفع الوعي الصحي للعاملين   -5
الفيروسات   لمواجهة  المطلوبة  الصحية  بالممارسات  الوعي  رفع  خالل  من  للعاملين  الصحي  الوعي  رفع  يتم 

األو  المهارات  السياحة اعتمادها ضمن  قطاع  في  للعاملين  لكافة    ،ساسية  مكثفة  تدريبية  دورات  من خالل  وذلك 
 العاملين بالقطاع.

 زمة األ االستعداد لما بعد  -6
أ الترويج لها قبل زوال    نواعمن أهم  البيئية التي تمتاز    زمةاألالسياحة التي من الممكن    بانخفاض هي السياحة 
 التواصل مع الطبيعة.و الكثافة 

  Brandingالحرف التراثية المصرية و إطالق العالمة المميزة لبعض المناطق  -7
توثيق   على  المميزة  و العمل  العالمة  الحرف  Brandingترويج  من  نوع  مناطق  و راثية  الت  لكل  عبر  اختالفها 

لتاريخ  و  حلقات مصورة  من خالل  الحرفو محافظات مصر  تلك  أطلس  و   ،تنوع  بعمل  بالفعل  قامت مصر  قد 
 للحرف اليدوية يضم توزيع الحرف المختلفة على كافة المحافظات المصرية. 

 إيجاد فرص بديلة لتشغيل وسائل النقل السياحي  -8
لتقديم خدمات    ،سويفيلو ؤقت مع شركات المواصالت الحديثة مثل أوبر  كل ماشتراك شركات النقل السياحي بش

على ان تكون بتكلفة مميزة للحفاظ على    ،انتقال متميزة للمواطنين لتخفيف االزدحام في شبكة المواصالت العامة
 .زمةاألأصول تلك الشركات بعد عبور 

 دعم سيولة شركات الطيران: و ضمان توفير االئتمان الالزم  -9
لكن بشكل عام فإن التداعيات و   ،أخرى بحسب مراكزها الماليةإلى  ت مستويات السيولة المتاحة من شركة  تفاو ت

 السيولة لهذه الشركات بشكل عاجل لتجنب إفالس هذه الشركات.و األخيرة تستلزم دعم خطوط االئتمان 

 تخفيف األعباء المالية على شركات الطيران: -10
الحكومات   تسعى  أن  على عاتقها ندة  مساإلى  يجب  الملقاة  المالية  األعباء  تخفيف  الطيران من خالل  شركات 

المستحقة   الضرائب  تأجيل تسديد  تأجيل مدفوعات سداد ديونها  ،عليهاسواء من خالل  او    ،او  او تحمل كامل 
  واسع تسريح  إلى  اللجوء  إلى  جانب من أجور العاملين لديها حتى يمكنها أن تتجاوز هذه الفترة بدون ان تضطر  

 للعمالة. 
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 االندماج:و ترشيد النفقات و الهيكلة تحفيز عمليات إعادة  -11
لخفض   واسعة  برامج  تبني  حاليًا  الطيران  شركات  على  النفقات  و يتعين  النفقات و ترشيد  على  فقط  االقتصار 

المتوسط حتى تحافظ على ربحيتها  الستعادةالضرورية   التشغيلية في األجل  ات  كذلك قد تكون خيار   ،العمليات 
قدرتها على تجاوز الصعوبات المالية و   اإيراداتهالندماج من بين الخيارات المتاحة أمام شركات الطيران لتعزيز  ا

 التي سوف تميز المرحلة المقبلة. 

 الداخلي و تشجيع الطيران االقتصادي  -12
التي شهدت نشاطه التكلفة  الطيران من خفض  تشجيع شركات  لالستفادة من  للدول  جيدة  فرصة  ل ا خالهناك 

 السنوات الماضية نموًا كبيرًا في عدد من دول العالم. 

 تنفيذ برامج تدريجية للتحول الرقمي لشركات الطيران:  -13
كسب  و ملياتها التشغيلية  من الضروري ان تركز شركات الطيران على االستفادة من التحول الرقمي في تطوير ع

و  علأسواق  التركيز  خالل  من  المستهلكين  من  جديدة  عمشرائح  زيادة  ى  شأنها  من  التي  الرقمي  التحول  ليات 
 اإلنتاجية والتنافسية.

 ع  ــالمراج
 أواًل: المراجع العربية

 الدورياتو الكتب )أ( 
-5ص    ص   ،2020مصر في أرقام    –النشرة اإلحصائية الشهرية    ،أ(  2020)  ،البنك المركزي المصري  -

6 . 
 ، القاهرة ، 231كتاب دوري رقم  ،ة المصري سياحمبادرة دعم قطاع ال ،ب( 2020) ،البنك المركزي المصري  -

 . 1ص
 . 3ص ،مكتبة دار المعارف ،(2020) ،دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد -
-Covidاالجراءات والتوصيات االحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا    ،(2020)  ،الفندقية  المنشآتغرفة   -

 . 1ص ،، القاهرة16،18،22، دورية منشورة ارقام 19
رسالة دكتوراه غير   ،دورها في حركة النقل الجوي و "اقتصاديات المطارات  ،(2012)  ،ماء أبوصخرشي  ،محمد -

 . 69ص ،جامعة حلوان  ،قسم الدراسات السياحية ،الفنادقو كلية السياحة  ،منشورة
  ، األوضاع المالية للعاملين بقطاع السياحة  ،صندوق رعاية الطوارئ للعمال  ،(2020)  ،وزارة القوى العاملة -

 . 1ص ،القاهرة ،( 673،677رية منشورة ارقام )دو 

 النشرات المتخصصةو )ب( التقارير 
العالمية - المركز اإلعالمي، مدريد،    ،منشور  فيروس كورونا، تقريرو أ(، السياحة    2020)  ،منظمة السياحة 

 . 3-1ص.ص  ،إسبانيا
العالمية - السياحة  العالمية  2020)   ،منظمة  الصحة  منظمة  بيان مشترك مع  تقب(،  منشور،  المركز    ،رير 
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 . 6-1ص.ص  ،أسبانيا ،االعالمي، مدريد
العالمية - الصحة  كورونا    2020)   ،منظمة  فيروس  منشور2019أ(،  تقرير  االعالمي  ،،   إدارة  ،المركز 

 . 7-2ص.ص  ،سويسرا ،التسويق والتوزيع، جنييف
التسويق   إدارة  ،ميإلعالالمركز ا  ،تقرير منشور  ،الصحة في العالم  ، ب(  2020)  ،منظمة الصحة العالمية -

 . 14-11ص.ص  ،سويسرا ،جنييف ،التوزيعو 
السياحة   - الوزير  ،أ(  2020)  اآلثارو وزارة  الجديد    ،مكتب  كورونا  للفنادق   Covid-19فيروس  معلومات 

 . 4-1ص.ص  ،القاهرة ،تقرير رسمي منشور ،موظفي الفنادقو 
السياحة   - ا  ،ب(  2020)   اآلثارو وزارة  السياحية  ألقطاع  الداخليةالمكو نشطة  للغوص    دارةاإل  ، اتب  العامة 

الصحة    ،الجديدة  األنشطةو  وزارة  بشأن  و كتاب  كورونا و الوقائية    اإلجراءاتالسكان  فيروس  عن  االحترازية 
 .7-1ص.ص  ،القاهرة ،المستجد

 ثانيا: المراجع األجنبية  
 التقارير األجنبية و األبحاث و الكتب  )أ(

- IATA (2020)," Estimated impact of COVID-19 on air transport in 2020 report", Media 

center, Montreal, Canada, p.4. 

- UNWTO (2020 a)," UNWTO and WTO agree to further cooperation-in-COVID-19 

report", Media Center, Madrid, Spain, pp.2-7. 

- UNWTO (2020 b), "UNWTO Statement on-the novel coronavirus report", Media Center, 

Madrid, Spain, pp.5-8. 

- UNWTO (2020 c), "UNWTO Convenes global Tourism crisis committee report", Media 

Center, Madrid, Spain, pp. 1-4. 

- UNWTO (2020 d)," Health Solutions for tourism challenge report", Media Center, 

Madrid, Spain, pp.5-7. 

- UNWTO (2020 e), "Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international 

tourism report", Media Center, Madrid, Spain, pp.1-8. 

- UNWTO (2020 f), “Tourism and Covid-19 report”, Media Center, Madrid, Spain, p.2. 

- UNWTO (2020 g), “Safe and Sustainable Tourism on-the novel coronavirus report", 

Media Center, Madrid, Spain, pp.3-5 

- WTTC (2020), "WTTC COVID-19 related activities report", Media Office, London, UK, 

pp.4-7. 

 )ب( المواقع الرسمية على الشبكة الدولية )اإلنترنت( 
- Al Ahram Electronic Gate (2020 a) “ باألرقام  عل  نظرة  .. العالمية  السياحة  حركة  ى  “, 

http://gate.ahram.org.eg ,(Accessed on 20 December 2020). 

- Al Ahram Electronic Gate (2020 b)" بيتك من  مصر   ,"اكتشف 

http://gate.ahram.org.eg ,(Accessed on 24 April 2020). 

- Al Ahram Electronic Gate (2020 c)" اليوم  اجتماعها  في  الحكومة   ,"قرارات 

http://gate.ahram.org.eg ,(Accessed on 13 May2020). 

- Al Ahram Electronic Gate (2020 d), "Explore Egypt from home", 
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http://gate.ahram.org.eg ,( Accessed on 24 April 2020). 

- Al Ahram Electronic Gate (2020 e)" للفنادق الصحية  السالمة  عالمة  على   ,"تعرف 

http://gate.ahram.org.eg , (Accessed on 4 May 2020).  

- American Society of Travel Agents (2020), 

https://www.asta.org/COVID19.cfm?itemNumber=29068&navItemNumber=29069. 

(Accessed on 28 March 2020). 

- Aviation Civil Association organization (2020), http://acao.org.ma, (Accessed on 18 

October 2020). 

- IATA (2020), "Air passenger market analysis ", www.iata.org ,(Accessed on 22 April 

2020). 

- International Civil Aviation Organization (ICAO) (2020 a), 

https://aviationbenefits.org ,(Accessed on 12 October 2020). 

- International Civil Aviation Organization (ICAO) (2020 b)," Economic Impacts of 

covid-19 on civil aviation", https://www.ICAO.int/sustainability ,(Accessed on 19 

March 2020). 

- International Civil Aviation Organization (ICAO) (2020 c), 

http://www.civilaviation.gov.eg ,(Accessed on 13 August 2020). 

- German Lufthansa Airlines (2020), www.amf.org.ae, (Accessed on 20 September 2020). 

- German National Tourist Board (2020), 

https://www.germany.travel/en/germany/aboutus/annual-report/annual report.html., 

(Accessed on 25 March 2020). 

- Ministry of tourism and Handicrafts (2020), https://www.reuters.com/article/us-

healthcoronavirus-tunisia-economy/tunisia-allocates-850million-to-combat-effects-of-

coronavirus idUSKBN21812P., (Accessed on 2 April 2020). 

- Ministry of tourism, Air transport, Handicrafts and social Economy (2020), 

http://www.maroc.ma/en/news/coronavirus-series measures-salaried-employees-and 

companies., (Accessed on 28 March 2020). 

- Ministerio de Industria, Comercio, Turismo (2020), 

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2020/2020031

2council-extr.aspx, (Accessed on 29 March 2020) 

- Ministero del turismo (2020), http://www.italia.it/en/useful-info/COVID-19-

information-and-updates-for-tourists.html., (Accessed on 1 April 2020). 

- Ministere du tourisme (2020), https://travil-

emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-

donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur, (Accessed on 23 March 2020). 

- WTTC (2020), "Open letter from WTTC to governments", 

https://www.wttc.org/sbout/media-centre/press-releases/press-releases/2020/open-letter-

from-wttc-to-governments, (Accessed on 25 May2020). 

- UNWTO (2020 a)," the impact of Covid-19", https://www.unwto.org , (Accessed on 20 

May2020). 
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2020). 
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 Tourism is one of the leading economic sectors globally, and 

it is also a major engine for sustainable development. The 

emerging crisis of the Corona Virus, known as (Covid-19) 

stopped the development of air transportation and the 

transport movement. The tourism sector is one of the sectors 

most affected by the outbreak of the Corona Virus emerging 

COVID-19. Some companies incurred heavy losses that led 

to their complete closure. Some airlines, tourism, and hotels 

have reopened again with all precautionary measures taken to 

prevent the spread of the virus. This study relies on the 

impact of the Corona Virus on the tourism sector in Egypt 

and how to benefit from countries' experiences in 

implementing tourism while following the preventive 

measures by the various tourism sectors or by the sectors 

associated with them. From official and unofficial tourist 

agencies in the country to confront the effects of the crisis on 

the sector to reach results that help develop recommendations 

to confront the crisis. 
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