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   لجائحة كورونا  االقتصادية التداعيات 

 على قطاع الطيران المدنى العالمى  مع التطبيق 
 " دراسة جغرافية"

 
 منى صبحى السيد نور الدين .د

 المساعد،  االقتصاديةأستاذ الجغرافيا 
 جامعة األزهر - كلية الدراسات اإلنسانية القاهرة

 الملخص :
عالمية فريدة نالت    اقتصادية)الكورونا( العابرة للحدود أزمة    19-لقد أحدثت جائحة مرض كوفيد

ها اتتلك األزمة وتأثير  أوالا ويرصد هذا البحث على مستوى العالم   االقتصاديةتداعياتها من معظم األنشطة 
على    يركز ثانياا ، و والبورصاتوأهمها التجارة والنقل والسياحة والطاقة والبنوك    االقتصاديةاألنشطة    على

  وانخفاض لتشغيل ا يرادات إ  انخفاض قطاع الطيران المدنى وانخفاض الحركة العالمية للطيران وأثرها على  
سيناريوهات  وال  ياتا يكاو, اإل الوظائف فى قطاع الطيران المدنى والمطارات ودور مؤسسات النقل الجوى )اإل

 . (محليةالمتوقعة لقطاع الطيران المدنى فى الحد من األزمة على كافة المستويات العالمية واإلقليمية وال
 

   ، الطيران المدنى، اإليكاو، اإلياتا، التجارة العالمية، السياحة.19-كوفيدالكلمات المفتاحية : 
 
Abstract: 

The Economic Consequences of Covid-19 (Corona Virous Pandemic) and Its 
application on International Civil Aviation Sector The Covid-19 (Corona Virous) That 
crosses the border and caused a special International economic crisis, Its 
consequences had reached most of economic activities world wide, This research 
work covers: this economic crisis, and its effect on economic activities, The most 
important of these are: Trade, Transportation, Tourism, Energy, Banking sectors.  
Second: The Civil Aviation sector and decrease in the International civil movement. 
The affect the decrease  in operating income, the decrease in number of Jobs in the 
Civil Aviation sector, the Airport, the role of Air transport Organizations, Awaited 
Scenarios of Civil Aviation sector to minimize the Crises on all international, Regional 
and National levels. 
 
Key Words: Covid-19, Civil Aviation, ICAO, IATA, World Trade, Tourism.   
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 مقدمة :  ال
  على   اا كبيراا تركت أثر والتى  عابرة للحدود  البيئية  الو   االقتصادية زمات  من األ  19-تعد أزمة كوفيد

وحركة اإلعانات وحركة الهجرة وحركة التجارة  الشعوب وإعادة رسم خرائط حركة الطيران  و  الدول   اقتصاديات
من الفقر المدقع كانت تعيش دول  العالم  والمساعدات الدولية، وفى الوقت الذى تعانى فيه كثير من دول  

، وتختلف  الفقيرة  ومعظم األزمات كانت تتأثر بها الدولأخرى كثيرة الثراء الفاحش والرفاهية غير المتناهية  
كوفيد كونها    19-أزمة  عالمية  عد  تفى  والغنية  فيها   تتساو جائحة  الفقيرة  حد سواء  الدول  ألقت  و   على 

  قتصادى اكساد  ربما  أو    قتصادىا  ركود   العالمى مما أدى إلى توقعات لحدوث  االقتصادها على  لبظال
 .عالمى

وتفاقمت خسائرها إلى أبعد الحدود وكأنها  االقتصاديةالعديد من األنشطة   توقف  وقد أثر ذلك على 
  االقتصاديةصاحبت عدوى الكورونا والتزمت منهجها فى قلب الموازين    اقتصاديةأشبه ما تكون بعدوى  

فى العالم وكأنهما وجهان لعملة واحدة، فضال عن تراجع خطوط إنتاج كثير من الدول الصناعية وعلى  
 دول األوروبية ومنها إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وفرنسا.  رأسها ال 

بل حدثت أمور مشابهة   اقتصادي هو العام الوحيد الذى شهد ركود    ٢٠٢٠وفى الحقيقة لم يكن عام  
أعقبها    ٢٠٠٨وكذلك فى األزمة االقتصادية عام    ١٩٢٩فى األزمة التى اجتاحت العالم أجمع فى عام  

رة ومتالحقة نتج عنها ضعف كيان وهشاشة النظام الرأسمالي من قبل الواليات المتحدة  عولمة سريعة متطو 
منها الحرب التجارية على  و من أجل بقاءها القطب األوحد فى العالم    االقتصاديةاألمريكية وصراعاتها  

عالقاته المتشابكة مع كل دول العالم والذى كاد أن يعلن نهاية    الصين بعد أن توسع المارد الصينى فى
ولما ذاع صيتها من خالل طريق   الشعوب  واحترام  االشتراكية  مبنى على  نظام جديد  وبداية  الرأسمالية 

إياها    نحو الواليات المتحدة األمريكية ومهدداا   موجهاا   تهديداا الحرير ومبادرة الحزام والطريق الذى أصبح  
   عالمى يكفله ويدعمه حتى من قبل دول رأسمالية أخرى أوروبية. بنظام

ولما كان الناتج المحلى فى الصين قارب من خمس الناتج المحلى العالمى وجاء فى المرتبة الثانية  
بعد الواليات المتحدة التى قاربت من الربع وكذلك تحقيق الصين ألعلى معدل صادرات على مستوى العالم  

الحمائية من رفع    اإلجراءات منتجاتها إلى كل دول العالم، اتخذت الواليات المتحدة سلسلة    وإمكانية وصول 
الواردات من الصين وممارسة الضغوط على الحكومة الصينية وخفض قيمة   التعريفات الجمركية على 

الواليات  األجنبى المباشر للصين فى    االستثماراليوان الصينى مقابل الدوالر األمريكي وتراجع معدالت  
، وما أجبرت عليه  ٢٠١٨  مليار دوالر عام   ١٣إلى    ٢٠١٦مليار دوالر عام    ٤٦المتحدة األمريكية من  

الصين من توقيع اتفاقيات تجارية، وتراجع االستثمار الصينى فى الواليات المتحدة وانسحاب المستثمرين  
    . واتجاههم إلى األسواق الناشئة

مليار دوالر    163حدة للتجارة والتنمية األونكتاد أن الصين تمتلك  وقد أفاد تقرير مؤتمر األمم المت
ومن المتوقع أن    مليار دوالر نصيب الواليات المتحدة.   143من تدفقات واردة العام الماضى مقارنة ب  

وفقا    2028تخوض حربا تجارية مع الواليات المتحدة أن تقفز إلى المركز األول بحلول عام    الصين التنى
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. وكان من نتيجة ذلك كله أن  (BBC News 25/Jan/2021)  االقتصادية سى آى بى آر  األبحاثلمركز  
هور  واجه العالم ظ  2019الصين أصبحت مستهدفة من قبل الواليات المتحدة األمريكية، وفى نهاية عام  

فيروس كورونا وكانت بدايته فى الصين ثم بدأ ينتشر عبر العالم، وكان من أدوات انتشاره النقل الجوى  
العابر للحدود مما استلزم األمر غلق المجال الجوى أمام طائرات العالم وتوقف حركة النقل الجوى للركاب  

لتوقف إلى كارثة وتأثيرات اقتصادية  وخاصة أن هذا المرض ينتشر بسهولة جدا عبر الركاب، مما أدى هذا ا
كبيرة وتداعيات عظيمة أدت إلى ركود االقتصاد العالمى والذى من شأنه أن يؤدى فى النهاية إلى حدوث  

 كساد عظيم وإن كانت بدأت بوادره تلوح من قرب بتوقف النمو االقتصادى العالمى. 
  انهيار ستنذر فى القريب العاجل عن  واالجتماعية للدول إذا زادت حدتها    االقتصاديةوأن العزلة  

بمولد كيان جديد قد تسوده قيم العدالة بين الشعوب ويحيى القيم اإلنسانية    إيذاناللقوى العظمى وتسليم رايتها  
  فى مقابل التوغل الموحش وربما بيئة أقل تلوثا و أكثر أمانا وأكثر تحضرا و يعيد إلى العالم توازنه الحقيقى، 

عن قيادة العالم وقت األزمة ومن ثم كشف    األمريكيجربة فى مواجهة الفيروس التخلي  إال أنه ثبت بالت
الحقيقة وتغير وجه العالم، ومن عولمة طريق الحرير إلى عولمة الكورونا سوف يقاد العالم رغما عنه من  

الكورونا  قبل األقوى مواجهة واألقوى استدامة وفى مقابل الوقت اليسير الذى أخذته الصين فى مواجهة  
 نجد كثير من الدول فى التالشى واالنهيار تماما واالستسالم. 

-كوفيدظهر فيروس جديد من ساللة الكورونيات )   حيث  2019  المرض فى نهاية   كانت بدايةو 
من خالل النقل الجوى   خارج حدود الصينوبدأ ينتشر  2019مدينة ووهان الصينية فى ديسمبر  ( فى19
التى تحد من    فى البداية اإلجراءات  فى  الدول  تتخذ  لم  إذ  أعلنت  الفيرو   انتشارالبداية  وقد    منظمة س، 

  11بأنه وباء خطير فى    فيروس كورونا المستجد وأقرتعن تفشي    2020فى يناير    العالمية    الصحة
 . 2020مارس 

وأصبح العالم  االقتصادى  والنشاط  النقل الجوى  وقف حركة  الحظر و   كثير من الدول  ولذلك أعلنت
خسائر  ي من  والتجارة    اقتصاديةعانى  والطاقة  النقل  قطاعات  أبرزها  ولعل  القطاعات  معظم  فى  كبيرة 

وسيتم التركيز على  سنوردها بصورة عامة    الفيروس عبر معظم دول العالم  انتشاروالسياحة وخاصة بعد  
 . الجوى   فرض قيود على السفروتم  نظراا لشدة تأثره بالجائحةالعالمى    المدنى قطاع الطيران 

العالمية نتيجة فيروس الكورونا والتى أثرت على    االقتصاديةتلك األزمة    يهدف البحث إلى رصد و 
بين  الفيروس    النتشار  اا رئيسياا سبب  كانالذى  و وأهمها قطاع الطيران  ى وقطاعاته المختلفة  العالم  االقتصاد 

أقصى  تسجيل  وأدى ذلك إلى  الوقت هو من أكثر القطاعات تضرراا وفى نفس   لدول تدريجياا الركاب عبر ا
،  وإن كانت تختلف من قارة ألخرى العالم  ودول  االنخفاض فى حركة الركاب على مستوى قارات  من    تحاال

  انتشار دور منظمات الطيران العالمية مثل اإليكاو واإلياتا فى مواجهة  توضيح  كما تهدف الدراسة إلى  
فى تخطي    ن مع الدول وتقديم بعض اإلجراءات لمساعدة الدول ومجتمع الطيران جغرافياا الفيروس بالتعاو 

المستقبلية   السيناريوهات والتوقعات والتنبؤات  المنظمات  األزمة ووضع بعض  التعاون مع بعض  ومدى 
 . العالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة األونكتاد
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البو  هذا  على  يركز  التأثيرات  حث  دراسة  فى  الموضوعى  كوفيدل  االقتصادية المنهج    19-مرض 
  االقتصاديات على    19-دراسة مدى تأثير ظهور وانتشار مرض كوفيدالمنهج التحليلي فى  عالمياا ويستخدم  

العالمى،  العالمية   المستوى  على  األوضاع  القطاعات  ومقارنة  معظم  تأثرت    وخاصةا   االقتصاديةحيث 
فى أنحاء العالم لوضع يقترب من السكون   لتوقف الحركة كثيراا   المتعلقة بحركة الركاب نظراا   االقتصاديات

لمنع انتشار المرض مما أدى إلى التأثير على    عدم التجوال تماماا الحظر و التام متواكب مع حالة فرض  
أكثر القطاعات    هوياحة و بعض قطاعات السفر فيما يخص النقل الجوى للركاب والتأثير على قطاع الس

واإلجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية فى معظم دول    البنوك والبورصاتبالنقل الجوى وقطاع    ارتباطاا 
 . لوفرة الموارد المتاحة وعدم استغاللها  نتاج العالمى للبترول نظراا اإل  وانخفاضالعالم 

 
 هامين على النحو التالى. بحثين مدراسة تناول التو 

 العالمية.  االقتصاديةتأثيرات الكورونا على بعض القطاعات المبحث األول : 
 تأثيرات الكورونا على قطاع الطيران المدنى العالمى. : المبحث الثانى 

 
 :  االقتصاديةعلى بعض القطاعات  الكورونا تأثريات - املبحث األول

والتى تتمثل فى قطاع النقل  قتصادية العالمية  جميع القطاعات اإللقد أثرت جائحة كورونا على  
والتجارة وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والبترول العالمى وقطاع السياحة وقطاع البنوك والبورصات العالمية  

 وسوف نوردها بالترتيب وفقاا ألهميتها على النحو التالى :    واالستثمار األجنبى
 

  .تأثيرات الكورونا على قطاع النقل والتجارة: أوالا 
على مستوى    19مرض كوفيد    انتشاريعد قطاع النقل والتجارة من أهم القطاعات التى أثر عليها  

التوترات التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية  ال بد من فهم    ذا كنا بصدد توضيح ذلك التأثير العالم وإ 
نمو التجارة العالمية إلى أدنى مستوى له خالل عشر سنوات حتى    انخفض معدل  ودولة الصين، حيث

ولقد كلفت التوترات    2018% عام  4.5مقابل    2019% فى عام  1.4تراجع معدل نمو التجارة الدولية إلى  
وهو ما   2020مليار دوالر بحلول عام    700التجارية األمريكية الصينية النمو االقتصادى العالمى نحو  

تغيير اتجاه التجارة األمريكية الصينية البينية إلى    ذلك  الناتج اإلجمالى العالمى ونتج عن % من  0.8يمثل  
إلى اتفاق المرحلة األولى    2019ديسمبر    13شركاء آخرين وتوصلت كل من الواليات المتحدة والصين فى  

 .(1)لشراء سلع أمريكيةمليار دوالر  50للرسوم وقيام الصين بإنفاق   ريجىدت  إلغاءالذى نص على  
تعطيل سالسل    و عدم التقيد بخصوص السياسات  و نزعة حمائية  فى وجود  هذا الصراع    وقد تسبب 

المستثمرين   ثقة  تراجع  وتفاقم الصراع بسبب  العالمية  أكثر من  القيمة  إلى دخول  مليون    30وأدى ذلك 
  .(2)تعميق التبادل التجارى بشرط أن يكون متكافئ فى السلع والخدماتمما يتطلب  شخص فى دائرة الفقر،  
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التالى الشكل  الفترة من    ويوضح  فى  التجارى  واالنكماش  الدولية  التجارة  نمو  معدل  حتى    2006تطور 

2020   . 
 

  
 . 2020حتى  2006 معدل نمو التجارة الدولية واالنكماش التجارى فى الفترة من: ( 1شكل )

 
،  2020حتى عام    2006فى الفترة منذ عام    التجارة الدولية( تطور معدل نمو  1الشكل ) يتضح من  

أن العالم شهد عدة إنخفاضات فى حركة التجارة العالمية خالل العشرون سنة األخيرة كانت  منه    وأتضح
وبلغ معدل  ،  يات المتحدة األمريكيةبسبب ضرب مركز التجارة العالمي فى الوال   2001  ى عامبدايتها ف

المالية العالمية    بسبب األزمة  2008% ثم بدأ يتزايد ولكن انخفض مرة أخرى فى عام  1النمو أقل من  
ثم تزايد    % 10-   إلى   2009% ولكن استمر فى االنخفاض عام  3حيث بلغ معدل النمو ما يقرب من  

ثم تراجع    2017عام    ثم تزايد فى  2016عام    حتىثم بدأ فى التراجع مرة أخرى    2010بعد ذلك فى عام  
وتأثر قطاع التجارة بجائحة كورونا    2019فى عام    وهى نسبة قليلة جداا   2019% عام  1تدريجياا إلى  

إال أن الوضع      2020وكان من المتوقع حدوث انخفاض حاد فى عام  على مستوى العالم بشكل كبير  
 .ألنشطة االقتصاديةبسبب عمليات الفتح ل 2020االقتصادى تحسن فى الربع الثالث من عام 
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Source: World Economic Outlook Database (2019). 

 . 2019حتى عام   2000معدل نمو التجارة الدولية فى الفترة من : ( 2شكل )
 

النمو  ( معدل نمو التجارة الدولية واتجاهه نحو االنخفاض بعدما كان يزيد معدل  2ويوضح الشكل )
، ويدل الشكل على أن أكبر أزمة 2019% فى عام  4% أصبح يقارب  8ما يقارب من    2000فى عام  

 بسبب األزمة االقتصادية العالمية.  2008حدثت كانت فى عام 
يتعلق بتوريد السلع والخدمات  : وهو أثر مباشر  األول  الدول،  ات اقتصاديأثران على  كوفيد   ولوباء 

يتعلق بالطلب  وهو غير مباشر و المستويين الوطنى والدولى، واآلخر  بسبب اضطرابات سلسلة القيمة على  
 على السلع والخدمات بسبب فقدان الدخل نتيجة توقف بعض الوظائف واألنشطة االقتصادية.

فى الربع األول   % 5التجارة العالمية للسلع بنسبة   ونا حدث انكماش فىونتيجة النتشار وباء الكور 
تحول  تم اإلعالن عن    لذلك   %، 27بلغت نسبة االنخفاض  و فى الربع الثانى    ، ثم تزايد 2020من عام  

وانخفضت حركة التجارة الدولية على مستوى    المرض من مجرد وباء إلى جائحة اجتاحت العالم أجمع
 .(3)المناطق الجغرافية العالمية بإستثناء شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

لمية بنسبة  ووفقاا لتقديرات منظمة التجارة العالمية كان من المتوقع أن تخفض تدفقات التجارة العا
  % 12.9ارة البضائع العالمية بنسبة فض تج%، وفى الحالة التفاؤلية يتوقع أن تخ 32% و 13تتراوح بين 

  26الصادرة فى    )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(    ووفقاا لتقديرات األونكتاد،  2020% عام  21.3  -
% بسبب جائحة كورونا وهى تعد  40نسبة  بفقد توقع انكماش تدفقات االستثمار العالمى    2020مارس  

نظراا   كبيرة  اإلنسبة  وسالسل  الجنسيات  متعددة  بالشركات  العالمى  مداد  الرتباطها  بالطلب  وارتباطها 
من   األكبر  الجزء  تمثل  والتى  الجنسيات  متعددة  الشركات  تتوقع  كما  واألرباح،  المبيعات  وانخفاض 

 .(4)% من أرباحها30مباشرة العالمية انخفاض بنسبة  األجنبية ال االستثمارات
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ومن أهم ،  وان التأثيرات التوزيعية للتجارة بعن   مؤخراا عدة تقارير ومنها تقرير  ى  البنك الدول   أصدرولقد  
بعد حركة الطيران   االقتصادية وأثره على التجارة كأهم القطاعات    ١٩- الموضوعات التى ناقشها التقرير كوفيد 

، السنوات األخيرة وخاصة فى الدول المتقدمة   العالمى وكذلك تأثر التجارة فى الخدمات والتى بدأت تتزايد فى 
على الساحة الدولية    ١٩- بعد ظهور وتفشي كوفيد   ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التى تأثرت كثيراا 

وإن كانت تلك التأثيرات غير ثابتة ولكنها تعد من أهم التحديات التى تواجه أهم أهداف التنمية المستدامة  
على دخول كثير من الدول النامية إلى الفقر المدقع نتيجة توقف حركة    ثرت سلباا أو   وهو القضاء على الفقر

كما يناقش تغير خريطة إنتاج بعض الشركات وكذلك  ،  اإلنتاج وتخفيض الوظائف فى كثير من البلدان
النوع والحدود الجديدة للتجارة العالمية ويعرض توقعات وتحليالت البنك الدولى بخصوص    الجديد فى  اإلنتاج

 .(5)العولمة الجديدة 
النقلل  وبالنسبة يعد  قطاع  المتأثرة    فهو  القطاعات  أهم  مع    بانتشارمن  الكورونا    اختالف مرض 

فى قطاع النقل البحرى    ولقد أحدثت أسعار الشحن مشكلة كبيرة  .  التأثير عبر قطاعات النقل المختلفة 
بعض   بإحداث  الدول  من  كثير  وقامت  الطلب  انخفاض  من  الرغم  على  ومستقرة  ثابتة  ظلت  حيث 
اإلصالحات للحفاظ على تدفق التجارة واالتجاه نحو التحول الرقمى وأكد تقرير األونكتاد أن حركة التجارة  

وكذلك التباطؤ فى حركة الحاويات، ويرجع انخفاض التجارة    2019  مليار طن  فى  11.08البحرية بلغت  
%، ولقد أبرز الوباء أهمية النقل البحرى  1.5البحرية بسبب انخفاض تجارة خام الحديد ألول مرة بنسبة  

 . (6)كقطاع أساسى فى سالسل اإلمداد العالمية
% من حركة التجارة  90-80من  ارة الدولية إذ يتم نقل  يعتبر النقل البحرى العمود الفقرى للتجو 

  11إلى    2008مليار طن عام    8الدولية عبر النقل البحرى وارتفعت قيمة التجارة البحرية العالمية من  
عام   طن  زيادة    2018مليار  النشاط  %    32بنسبة  وتباطؤ  الطلب  انخفاض  فى  األزمة  تسببت  ولقد 

العالمية وت   اإلمداد االقتصادى واضطرابات سالسل   الدولية بنحو  سببت  والتوريد  التجارة  تراجع  %  3فى 
العشري القرن  من  األول  الربع  بنسبة  خالل  أخرى  مرة  تراجعت  ثم  كما  18.5ن  الثانى،  الربع  % خالل 

وأدى تراجع الطلب    2019فبراير عام    % مقارنة ب8.6رة الحاويات العالمية بمقدار  انخفضت حركة تجا
ة التشغيلية للحاويات  إلى قيام الشركات العاملة فى الشحن بتخفيض وإلغاء الرحالت حتى انخفضت الطاق

% للحاويات المتجهة  30لغاء إلى  ووصل اإل  2019فى مارس    التشغيلية% من إجمالى الطاقة  10.6بنسبة  
رة فى البحار والمحيطات  الة البحرية كثيراا نظراا لعلوق البح، وتأثرت العمامن الشرق األقصى إلى أوروبا 

 .(7)لشهور طويلة بسبب اإلجراءات التى تم اتخاذها فى الموانئ البحرية
وفى قطاع النقل البحرى تم االعتراف بحقوق البحارة الذين واصلوا عملهم بعد انتهاء عقودهم وظلت  

مفتوحة للتجارة مما سمح بالقيام بعمليات البضائع التى يتعين نقلها بالسرعة المطلوبة واستمرار    ءىالموان
تحاد الدولى لعمال النقل والغرفة الدولية للنقل البجرى  لذا منذ بداية األزمة بدأ اال   ، البضاعة  عملية نقل

عاون ووضعت بعض التدابير  نهج الت  وإتباع بعض البروتوكوالت    بإصداروغيرهما من الجهات الفاعلة  
وطنية وضرورة االستفادة من أى    مشاوراتوإلزام معظم الدول بها ومنها ما يخص البحارة وحقوقهم وإجراء  
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وتعميم   المتحدة  األمم  وكاالت  عن  الصادرة  االرشادات  وتنفيذ  التجارة  معامالت  وتسهيل  وطنية  قيود 
 .(8)فى قطاع النقل البحرى  اإلرشادات

سفن الكروز السياحية والخاصة بالسائحين    كان فىقطاع النقل البحرى  ألكبر تأثير فى  أما بالنسبة  
الخام وسفن   المواد  والتى تتميز بتعدد طواقمها العاملة وتعدد جهات السائحين، كما تأثرت بعض سفن 

تمخر    الطاقة والتى انخفضت تكاليف تشغيلها، بينما ما زالت سفن الحاويات هى األكثر أمانا وما زالت
عبر البحار والمحيطات إذ تتعلق بالتجارة الدولية لكثير من دول العالم وكذلك تم أخذ إجراءاتها االحترازية  

 داخل الموانئ وتتميز بقلة العنصر البشرى تماما سواء على السفن أو داخل الموانئ البحرية.
الدولى والمحلى إلى   ت تراجعبينما فى قطاع النقل الجوى   خسائر فى قطاع نقل    حركة الطيران 

أقل حدة من نقل الركاب    الركاب سنتحدث عنها بالتفصيل، وكذلك شهد الشحن الجوى لنقل البضائع تراجعاا 
  2019% عن العام السابق  15.2بنسبة    2020بضائع خالل مارس  حيث تراجعت حركة الشحن الجوى لل

مقارنة بالعام    2020ل مارس  % خال30مقابل تراجع نقل الركاب بنحو    .2018% عن عام  32وبنسبة  
 .(9)السابق

داخل الدول كل على حدة فيما يتعلق    وبالنسبة لبعض القطاعات األخرى فما زالت بعضها مستمراا 
بالسكك الحديدية أو الكهربائية أو على الطرق البرية وإن كان بشكل قليل فى غير مواعيد الحظر الذى  

 انتهجته كثير من الدول. 
جاء   النقل  على  تأثيرها  للكورونا  كان  المراكز    تأثيرهاوكما  أنماط  من  ونمط  على شكل  السلبى 

التجارية    األنشطةكما هو الحال فى مصر ولم يتم التيقن بعد من ممارسة    قفها تماماا التجارية العالمية وتو 
بنفس الشكل فى حالة فرض حالة الحظر العالمى وعزلة الدول وربما ينهار مثل هذا النمط الذى يتميز  

 . ص أسعارها لوطنية والتى تتميز برخ نماط أخرى من المراكز التجارية اأبزيادة حجم استثماراته بالمقارنة ب
التجارة   قطاع  حقق  النقيض  على  نجد  اإلنتاج  قطاعات  لبعض  االقتصادي  الركود  ظل  وفى 

ألف عامل    ١٠٠من    أكثراإللكترونية تطور هام ومن أمثلة ذلك أمازون األمريكية التى قامت بتوظيف  
ن غلق بعض المراكز  إضافى لمواكبة ارتفاع الطلبات فى ظل الكورونا وتلبية الطلبات المنزلية على الرغم م

التجارية وكذلك بدأت كثير من المراكز التجارية تعرض منتجاتها على شبكات التواصل االجتماعى بصورة  
على توصيل الطلبات المنزلية    مفصلة لخدمة التوصيل )دليفرى( ذلك المصطلح الذى يظنه البعض قاصراا 

واإل الدولية  التجارة  عالم  فى  واسع  مفهوم  ولكنه  المتاجر  واألطعمة  أهم  ومن  البحرى  والنقل  لكترونية 
نحو   يمتلك  والذى  أمازون  متجر  ومتجر    فرعاا   ١٣اإللكترونية  كوم  دوت  سوق  ومتجر  العالم  حول 

marketplace    هذا فضالا وباندا وغيرهاومتجر جوميا ومعظم الهايبر ماركت مثل كارفور ومترو ماركت ،  
فى قطاع يصح  اص عبر جروبات الفيس بوك والواتس آب  عن التسويق اإللكترونى لألفراد والقطاع الخ

 . أن نطلق عليه تجارة الظل اإلليكترونية غير المنظورة
بدأت فى لكنها  اإللكترونية فى مصر  التجارة  الرغم من وجود مظاهر  أكثر    وعلى  التوسع اآلن 

% من حجم التجارة، ولما حدث  ٢انت من قبل ال تساهم إال بنسبة  وبدأت تنمو وتقفز بخطى سريعة وك
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توقف للتجارة بشكلها التقليدى وتراجعت بشكل كبير حلت محلها التجارة اإللكترونية ومن المتوقع أن ينمو  
فى منطقة الشرق األوسط وشمال   ٢٠٢٢عام مليار دوالر فى  ٢٨.٥حجم التجارة اإللكترونية ليصل إلى 

لخدمة    االجتماعىأفريقيا واآلن معظم السلع يتم عرضها وتسويقها عبر شبكات اإلنترنت وشبكات التواصل  
لألفراد فى ظل الحظر والحجر الصحى الذى تشهده معظم الدول حتى شركات التسويق    االجتماعىالتباعد  

والمحالت المتخصصة الصغيرة بدأت تزيد من طرق تسويقها وإنما    العقارى واألسواق والمراكز التجارية
  االقتصادية يقودنا ذلك إلى تغيير ثقافات الشعوب وخاصة فى الدول النامية وربما يفرض نوعا من األنظمة  

التى نفتقدها فيما يخص االستهالك وربما تتغير ثقافة البيع والشراء وتطور عمليات التسويق عما ذى قبل،  
 .(10)وارداتال ؤثر العزلة الدولية إلى تحسن ميزان المدفوعات وتقليل وقد ت

قتصادات الحديثة وهى تمثل ثلثي الناتج المحلي  وتعد التجارة فى الخدمات قطاعاا رئيسياا فى اإل
التجارة  اإلجمالى والقطاع األسرع نمواا وتعرف التجارة الدولية فى الخدمات بأنها توريد الخدمات من خالل  

الحدود، وتصنف االتفاقية الدولية للتجارة فى الخدمات )الجاتس( فى منظمة التجارة العالمية وسائل    عبر
البضائع والتخزين والسفر، كما   براا وجواا ومناولة  النقل والشحن  الخدمات  التجارة فى  أمثلة  التوريد ومن 

منظمة   وبحسب  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  فى  التجارة  نمو  برزت  أن  العالمية  التجارة 
% من  9دولية حيث قفزت حصة الخدمات من  الخدمات يساهم فى التحول السريع فى مكونات التجارة ال 

ة  ، وتتوقع المنظمة بأن تزيد حصة التجار 2013% فى عام  23إلى حوالى    1970ة الدولية عام  قيمة التجار 
 %.  40إلى   2040فى الخدمات فى عام 

ليكترونية ومن أهمها  وقد نشر اتحاد الغرف العربية بعض النتائج والتوصيات التى تخص التجارة اإل 
االرتكاز    و أ رقمنة جميع عمليات النقل البحرى فى العالم العربى وأهمية عدم التحفظ تجاه التجارة االليكترونية  

ول العربية والدعوة إلى إلغاء غرامات التأخير  على الخبرات والتطبيقات التقنية الذكية مع ضرورة التنسيق بين الد 
وتخفيض رسوم الموانئ وتوحيد مواصفات السلع وتقليص المستندات عن طريق الرقمنة والتعاون فى سالسل  

والرقمنة وربط الموانئ العربية بمنصة الحاويات وأهمية الرهان فى االستثمارات المستقبلية على التقنيات    اإلمداد 
 .  ( 11) ودعم القطاعات اللوجيستية وشركات التخليص الجمركى اء  الخضراء والزرق 

لتكنولوجيا   المتخصصة  المتحدة  األمم  وكالة  يعتبر  الذى  لالتصاالت  الدولى  االتحاد  أكد  ولقد 
وحاالت    واالتصاالت إلى دخول مجتمع رقمى جديد مصاحباا للجائحة والعزل االجتماعى القسرى المعلومات  

اإلغالق، وعلى الرغم من أن الرقمنة بدأت تنتشر قبل تفشي المرض إال أن العزل االجتماعى القسرى  
والطوعى أدى إلى زيادة استخدامها فقد سجل االتحاد الدولى لالتصاالت ارتفاعاا كبيراا فى استخدام خدمة  

 . (12)كونفرانس واالتصاالت الذكية عقد المؤتمرات عبر الفيديو 
 

كى نوضح حجم االنخفاضات والخسائر فى قطاع التجارة فى الخدمات وقطاع السفر وقطاع  ول
 النقل كما يتضح مما يلى : 
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 التجارة فى الخدمات : _ 

 
   قيمة الصادرات والواردات  للتجارة فى قطاع الخدمات بالمليون دوالر : ( 1جدول )

 . 2019حتى  2017الفترة من  لنمو فىوتطور معدل ا  2019عام 
 

 الواردات  الصادرات  
 2019 2018 2017 القيمة  2019 2018 2017 القيمة 

 5 6 8 2979 3 9 9 3358 العالم
 4 - 8 381 3 3 9 601 أمريكا الشمالية  

 3- 1- 5 84 - 1 6 60 أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبى 
 9 7 7 1575 2 10 8 1739 أوروبا 

 9 6 8 1289 3 10 10 1310 االتحاد األوروبى 
 5 6 9 65 5 11 12 42 الكومنولث

 2 14 13 76 6 - 5 32 أفريقيا
 9- 10 7 115 6 12 6 92 الشرق األوسط 

 3 9 9 864 5 13 11 792 آسيا
Source: World Trade Statistical, Review 2021. 

 
 

 
 

 قيمة الصادرات للتجارة فى الخدمات بالمليون دوالر  : ( 3شكل )
 . 2019حتى    2017لنمو فى الفترة من وتطور معدل ا 

 



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2021): Volume 4, Issue 1, June 2021                                                                            International Journal of Scientific 
Received: April 2021, Accepted:  June 2021                                                                             Research and Sustainable Development 

 

 
Page 11 of 55 

 

 
 
 

 
 

 للتجارة فى الخدمات بالمليون دوالر وتطور معدل النمو  وارداتقيمة ال : ( 4شكل )
 . 2019حتى    2017فى الفترة من  

 
( فى الفترة من  السابقين تطور التجارة فى الخدمات )الصادرات  (3)والشكل    ( 1)يتضح من الجدول  

 . 2021حتى  2017
إلخ، ويالحظ من    تشمل التجارة فى الخدمات أنشطة كثيرة ومتنوعة منها قطاع التأمين والبنوك ... 

الجدول )  ( والشكل )  ( أن قارة أوروبا هى تعد األولى على مستوى العالم فى صادرات التجارة فى  
مليون دوالر ويرجع    1310مليون دوالر يليها االتحاد األوروبى بقيمة    1739دمات حيث بلغت قيمتها  الخ 

مليون دوالر،    601مليون دوالر وأمريكا الشمالية    792ذلك إلى التقدم الملموس فى الخدمات ثم آسيا  
وروبي وأمريكا الشمالية،  ويالحظ أن تجارة الخدمات تكاد تتركز فى الدول المتقدمة فى أوروبا واالتحاد األ

بينما تكاد تنحفض فى الكومنولث وأوروبا والشرق األوسط ويالحظ انخفاض صادرات التجارة فى الخدمات  
فيما عدا بعض الدول حدث بها زيادة    2017بالمقارنة باألعوام السابقة وخاصة فى عام    2019فى عام  
ا على  اض معدل النمو فى تجارة الخدمات كثير مثل الشرق األوسط وأوروبا، ويالحظ انخف 2018فى عام 

 %. 3% إلى 9مستوى العالم من 
مات  يالحظ أن قارة أوروبا هى األولى فى تجارة الخد  ( 4وشكل    1)جدول    ما بالنسبة للواردات أ
مليون    864مليون دوالر ثم آسيا بقيمة    1289مليون دوالر ويليها االتحاد األوروبي بقيمة    1575بلغت  

 مليون دوالر.   381دوالر ثم أمريكا الشمالية 
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، وانخفض معدل نمو  2019م  % عا5% حتى  8اض معدل الواردات فى العالم من  ويالحظ انخف
مثل أوروبا وأمريكا الشمالية   2019الجغرافية فى عام   الواردات فى تجارة الخدمات فى كثير من المناطق 

  ويالحظ ،  % على الترتيب 9-%،  3-  وانخفض بصورة متزايدة فى أمريكا الجنوبية والشرق األوسط بنسبة
أفريقيا قارة  المعدل فى  العالم من    انخفاض معدل . كما يتضح  ارتفاع  % عام  8الواردات على مستوى 

 . 2019% عام 5إلى  2017
 

 . سفر التجارة فى قطاع ال
 

 قيمة الصادرات والواردات  للتجارة فى قطاع السفر بالمليون دوالر   : ( 2جدول )
 . 2019حتى    2017لنمو فى الفترة من وتطور معدل ا 

 
 الواردات  الصادرات   

 2019 2018 2017 القيمة  2019 2018 2017 القيمة 
 _ 8 7 1390 1 8 8 1442 العالم

 4 5 7 179 _ 2 2 245 أمريكا الشمالية  
والوسطى   الجنوبية  أمريكا 

 والكاريبى 
71 5 4 2 48 15 _ _5 

 _ 9 8 462 1 9 10 545 أوروبا 
 _ 11 11 345 _ 10 11 431 االتحاد األوروبى 

 5 10 23 57 _ 17 16 25 الكومنولث
 16 17 24 35 2 13 27 51 أفريقيا

 2 5 7 103 5 5 8 79 الشرق األوسط 
 4_ 8 3 506 1 10 7 427 آسيا

Source : World Trade Statistical , Review 2021 . 
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 قيمة الصادرات للتجارة فى قطاع السفر بالمليون دوالر وتطور معدل النمو : ( 5شكل )
 . 2019حتى    2017فى الفترة من  

  
 قيمة الواردات للتجارة فى قطاع السفر بالمليون دوالر وتطور معدل النمو : ( 6شكل )

 .  2019حتى    2017فى الفترة من  
 

قيمة الصادرات للتجارة فى قطاع السفر بالمليون دوالر وتطور    (5)   ( والشكل2يوضح الجدول )
 ، ويلحظ منهما ما يلى : 2019حتى  2017لنمو فى الفترة من معدل ا
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يليها االتحاد األوروبي بقيمة   545تعد قارة أوروبا هى األولى فى قطاع الصادرات حيث بلغت قيمتها  
  71،  79ألوسط وأمريكا الشمالية بقيمة  الشرق امليون دوالر ثم    427مليون دوالر ثم آسيا بقيمة    431

مليون    100افية عن  مليون دوالر على الترتيب، بينما تنخفض حركة الصادرات فى باقى المناطق الجغر 
 دوالر. 

ثم الكومنولث ثم    2019وبالنسبة لمعدل النمو فتعد قارة أفريقيا هى األكثر فى معدل النمو فى عام  
فى معظم المناطق الجغرافية فيما    2019االتحاد األوروبي وأوروبا، ويالحظ انخفاض معدل النمو فى عام  

 عدا الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 
الشمالية بسبب    االنخفاض ى الرغم من  عل السوفيتي وأمريكا  الذى تشهده أوروبا واالتحاد  الشديد 

 ارتفاع نسبة المصابين والوفيات. 
مليون    1390على مستوى العالم فقد حققت قيمة بلغت    ( 6وشكل    2)جدول    أما بالنسبة للواردات 

مليون دوالر ثم قارة أوروبا بقيمة   506حققت قارة آسيا أعلى قيمة بلغت  دوالر أى أقل من الصادرات، و 
  179مليون دوالر، بينما تبلغ القيمة فى أمريكا الشمالية  345مليون دوالر واالتحاد ألوروبي بقيمة  462

ينخفض المعدل تماما فى أوروبا واالتحاد األوروبي،    امليون دوالر، بينم  103ق األوسط  مليون دوالر والشر 
 %. 16ول قارة تحقق معدالت نمو بلغت  ، وتعد قارة أفريقيا أ5-  ، وفى أمريكا الجنوبية4-وبلغت فى آسيا  

 
 التجارة فى النقل : _ 

 
 بالمليون دوالر  نقل قيمة الصادرات والواردات  للتجارة فى قطاع ال  :  ( 3جدول )

 . 2019حتى    2017لنمو فى الفترة من وتطور معدل ا 
 

 الواردات  الصادرات  
 2019 2018 2017 القيمة  2019 2018 2017 القيمة 

 2_ 10 9 1207 1_ 9 10 1029 العالم
 _ 9 6 147 2_ 8 6 107 أمريكا الشمالية 

 4_ 6 10 46 _ 4 6 29 أمريكا الجنوبية والوسطى والكاريبى 
 2_ 11 10 422 _ 10 11 505 أوروبا 

 2_ 10 12 353 1_ 11 12 401 االتحاد األوروبى 
 5 12 17 32 1_ 9 12 42 الكومنولث

 2_ 12 2 61 2 8 7 31 أفريقيا
 5 3 2 79 2- 2 12 57 الشرق األوسط 

 3_ 12 12 420 1_ 10 8 257 آسيا
Source : World Trade Statistical , Review 2021 . 
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 بالمليون دوالر وتطور معدل النمو نقلقيمة الصادرات  للتجارة فى قطاع ال : ( 7شكل )

 . 2019حتى    2017فى الفترة من  

 
 

 بالمليون دوالر وتطور معدل النمو   نقل قيمة الواردات للتجارة فى قطاع ال  : ( 8شكل )
 .  2019حتى    2017فى الفترة من  

 
 ( ما يلى : 8( و )7( والشكلين )3يتضح من الجدول )
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مليون دوالر وحققت أوروبا واالتحاد    1029قطاع النقل على مستوى العالم    بلغت قيمة الصادرات فى
مليون دوالر ثم أمريكا الشمالية بقيمة  257مليون دوالر ثم آسيا بقيمة  401،   505 األوروبي أكبر قيمة

ريكا مليون دوالر مثل الكومنولث وأفريقيا و أم  50مليون دوالر بينما بلغت فى باقى المناطق أقل من    107
 الجنوبية. 

كثيرا حيث    2019حتى    2017وانخفض معدل النمو فى قطاع الخدمات فى النقل فى الفترة من  
% وكذلك  8-إلى    2018بالنسبة للعالم على الرغم من وصوله فى عام    1-% إلى    10انخفض من  
فض معدل  % إلى صفر وكذلك االتحاد األوروبي انخ 11ألوروبا حيث انخفض المعدل من    الحال بالنسبة

، وفى  2-% وانخفض معدل النمو فى أمريكا الشمالية والشرق األوسط وبلغ  1-% إلى    12النمو من  
 %. 1- أمريكا الشمالية وآسيا انخفض معدل النمو إلى 

وكل ما سبق يعطى مؤشرات وداللة على انخفاض قيمة هذا القطاع على مستوى المناطق المحتلفة  
 مما يدل على حدوث خسائر فادحة فى هذا القطاع. 

مليون    420و    422وبالنسبة للواردات فقد حققت أوروبا واالتحاد األوروبي أيضاا أعلى قيمة بلغت  
%    10% وانخفض المعدل فى أمريكا الجنوبية من  2-  % إلى9النمو من  دوالر، وكذلك انخفض معدل  

% عام  2دل النمو فى أفريقيا زيادة من  %، بينما حقق مع2-% إلى  12% واالتحاد األوروبي من  2-إلى  
 %. 2-إلى   2019ثم انخفض فى عام   2018عام  12إلى  2017

فى آسيا من  كذلك انخفض المعدل  %، و 5% إلى  2األوسط فقد زاد معدل النمو من    أما الشرق 
   %.  3- % إلى 12
 

 تأثير الكورونا على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والبترول العالمى.: ثانياا 
يعد تأثير جائحة كورونا على قطاع البترول والطاقة بمثابة العاصفة التى اجتاحت المنطقة العربية 

قع تراجع فى  البداية نتيجة لوقف حركة النقل والبرى وتم تو   واالقتصاد العالمى حيث تراجع االستهالك فى
ولحق ذلك   اإلنتاج% وكذلك تراجعت األسعار وأدى ذلك إلى إنذار وتخفيض عملية  25االستهالك بواقع 

نتاج لزيادة الفائض نتيجة انخفاض االستهالك  وانخفض اإلهبوط حاد فى أسعار البترول وانخفض الطلب  
ة فى الواليات  العالمى وخاص  االحتياطيئض احتياطى كبير عجزت عنه مصافى  مما أدى إلى وجود فا 

وقد حذرت  ،  1991منذ عام    أداء، وحدث هبوط حاد فى أسعار النفط مسجلة أسوء  المتحدة األمريكية
بسبب شلل الحياة   2020% خالل عام  30وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمى سينخفض بنسبة 

اإلنتاج    تخمة، ولذا بدأت السوق النفطية تعانى من  مليات اإلغالق بسبب جائحة كورونااالقتصادية وع
وأجبر الشركات على تقليص اإلنتاج إلى    مليون برميل يومياا مما لزم األمر التدخل األمريكى  25الذى بلغ  

 مليون برميل يومياا.  9.7
واليات   فى  األمريكى  الصخرى  الزيت  وإفالس شركات  كبيرة  خسائر  إلى حدوث  ذلك  أدى  ولقد 

مليون    9.7تكساس وداكوتا الشمالية مما أدى إلى إجبار الرئيس األمريكى على تقليص اإلنتاج بمقدار  
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وأدى ذلك إلى بعض التدخالت األمريكية    2020من المعروض العالمى يونيو  %  10برميل يوميا أى بنحو  
يوماا أسود فى تاريخ    2020أبريل    20مشروع قانون )نوبك( )ال ألوبك االحتكارية( وسجل يوم االثنين  

المعروف   القياسى  األمريكى  النفط  أسعار  انهارت  إذ  النفط  بنسبة  صناعة  الوسيط  تكساس  بخام غرب 
كما حدث أزمة فى تخزين البترول  ،  داوالت ذلك اليوم وقد هز االنهيار األسواق العالميةخالل ت%  300

لذا أدى ذلك إلى بيعه بأى سعر فيما يسمى التعامالت الفورية والسعر الفورى، وحدث انهيار أسعار النفط  
 . (13)وأوروبا وأمريكا الالتينيةفى معظم أنحاء العالم فى منطقة العربية وإفريقيا 

من الطلب بالمقارنة بالغاز الطبيعى والطاقة بسبب أن متوسط النقل    ويعد النفط هو األكثر تضرراا 
  2020لى من عام  % خالل الثالث أشهر األو 50انخفض بنسبة مذهلة بلغت نسبة    البرى العالمى قد 

الطاقة    ولقد أثر انخفاض سعر،  % 90قطاع النقل الجوى انخفض بنسبة  ، بينما يعد  2019مقارنة بعام  
مع عدم تشغيل وسائل النقل على عدم توفر السلع فى بعض الدول وارتفاع األسعار وخاصة الدول التى  
تعتمد اقتصادياتها على الخدمات مثل خدمات التأمين وخدمات االتصاالت بينما الدول التى ما زال لديها  

  .(14)سعار البترولانخفاض أ باألولي من الزراعة والصناعة فلم تتأثر   اإلنتاجركيزة من  
و    2008( التالى انخفاض سعر برميل النفط فى بعض السنوات مثل عام  9ويتضح من الشكل ) 

  بسبب أزمة كوفيد   2019ثم    2016بسبب األزمة المالية العالمية، ولكن أقصى انخفاض حدث فى    2009
 وما ترتب عليه من عمليات إغالق الحدود ووقف حركة النقل داخل الدول لفترات طويلة.  19

  

 
 . 2020سعار العالمية للنفط فى عام توقعات تراجع األ : ( 9شكل )
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عام    من انخفاضه فى  على الرغم  2021% عام  4.6ولقد زاد الطلب على الطاقة العالمية بنسبة  
الربع األول من  4بنسبة    2020 الطاقة فى  نسبة الطلب على  التأثير    2021%، وبدأت تتزايد  توضح 

 .(15)ة العالميةالمستمر للجائحة على استخدام الطاق
 

 . تأثير الكورونا على قطاع السياحة :ثالثاا 
النقل   أسعار وتعد   باآلخر إذ يتأثر كل منهما يعد قطاع السياحة والنقل الجوى وجهان لعملة واحدة 

ضح على التكاليف الشاملة  العامل البارز الذى يؤثر فى حجم الحركة السياحية بما لها من تأثير وا 
إال وسيلة إنتاج إال أن هناك ما يميزها    تعد صناعة النقل ما هى  االقتصاديةومن الناحية  ،  للسياحة

 .(16)بطابع معين إذ أن الخدمات التى تقدمها هذه الصناعة هى إنتاج وسيط أو إنتاج نهائي
ولقد تأثر قطاع السياحة العالمى فى السنوات األخيرة ببعض المؤثرات السياسية واالقتصادية أثرت  

( تطور عدد السائحين على مستوى  10( والشكل )4دول )سلباا على حركة السياحة العالمية ويتضح من الج 
 .  2020حتى   2012عالم فى الفترة من ال
 

 . 2020تى ح  2012تطور أعداد السائحين على مستوى العالم فى الفترة من  : ( 4جدول )
 

 عدد السائحين  السنة 
2012 1050 
2013 1100 
2014 1146 
2015 1203 
2016 1243 
2017 1332 
2018 1407 
2019 1461 
2020 381 

Source: Impact of Covid-19 on International Tourism, December, 2020, World Tourism 

Organization (UN WTO) January 2021. 
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 . 2020حتى    2012تطور أعداد السائحين على مستوى العالم فى الفترة من  : (  10شكل )

 
لقد تأثر قطاع السياحة  % و 10حلى العالمى حوالى  يسهم قطاع السياحة بنسبة كبيرة فى الناتج الم

يخلق قطاع السياحة وظيفة    إذ  بسبب جائحة كورونا نظراا ألهمية هذا القطاع فى خلق فرص عمل  كثيراا 
لذا تأثر  نشاط   85ولقطاع السياحة روابط كثيرة مع ، من بين كل أربعة وظيفة جديدة فى كل أنحاء العالم 

هذا القطاع بتفشي المرض بداية من نشاط النقل وصوالا إلى أصحاب الفنادق وفقاا لمنظمة السياحة العالمية  
احة على مستوى العالم عبارة عن مشاريع صغيرة لديها  % من جميع شركات السي80حوالى  نظراا ألن  

 . مصادر محدودة للبقاء فى حالة حدوث أزمة اقتصادية
ولقد القى هذا القطاع الكثير من الضوابط التى جرى توقيعها على قطاع السفر الدولى فضالا عن  

د حدث تراجع كبير فى  إنهيار حركة السفر، ولق و عمليات اإلغالق الكلي والجزئى المقررة على الشركات  
 .(17)اإلرشاد السياحىوالعاملين فى مجال اإلنفاق السياحى على الفنادق  

والمقارنة   على انخفاض حركة السياحة فى قارات العالم   19-ويوضح الجدول التالى تأثير كوفيد
 . 2020و  2019بين عامي 

 

 . 2020، 2019ن بالمليون بين عامي مقارنة عدد السائحي : ( 5جدول )
 

 معدل النمو  2020 معدل النمو  2019 القارات 
 % 69- 69 % 1 219 أمريكا الشمالية 

 % 70- 221 % 4 746 أوروبا 
 % 75- 18 % 2 70 أفريقيا

 % 75- 16 % 8 65 الشرق األوسط 
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 % 84- 57 % 4 360 آسيا والباسفيكى
 % 74- 381 % 4 بليون  1.5 اإلجمالى العالمى 

Source: World Tourism Organization (UN WTO) January 2021. 
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 .  2020،   2019مقارنة عدد السائحين بالمليون بين عامي  :(  11شكل )

 
بليون سائح عام    1.5العالم من    ( انخفاض أعداد السائحين فى11( والشكل )5يتضح من الجدول )

% ويدل ذلك انهيار السياحة  74-توى العالم بمعدل انخفاض بلغ مليون سائح على مس  381إلى   2019
فى كثير من دول العالم ، وتعد قارة أوروبا من أكثر القارات تضرراا نظراا لوجود بها أكبر حركة سياح على  

بية الهامة وكذلك زيادة حركة السياحة البينية بين دول االتحاد  مستوى العالم وبها العديد من الدول األورو 
 . 2020مليون سائح عام  221إلى  2019سائح عام   746األوروبى ولذا انخفض عدد السياح من 

حقيق نسب إشغال  تراجع فى بعض المؤشرات الخاصة بالسياحة الدولية مع ت (  12)ويوضح الشكل  
% والحجز الجوى  74ألمم المتحدة أقصى انخفاض بلغ  السياح وفقاا لمنظمة ا، وبلغ عدد  %40ال تزيد عن  

نادق والبحث عن  % وتراجع حجوزات الف 63سعة المقاعد بنسبة    جعتاتر   كما  %81الفعلى تراجع بنسبة  
 %، وكل هذه المؤشرات تدل على تراجع السياحة العالمية بشكل كبير. 47الفنادق بنسبة  

ب13بينما يوضح الشكل ) المؤثرة فى تغطية قطاع السياحة الدولية وكانت أك(  بر  عض العوامل 
ا80نسبة على قيود السفر بنسبة   البيئة  70حتواء انتشار الفيروس يقرب من  %، وكان بطء  %، بينما 

استئناف الرحالت    ينما بلغ بطئ%، ب 40ن  االقتصادية وعدم التنسيق بين الدول وانخفاض ثقة المستهلك دو 
20 .% 
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Source: UN WTO Panel Experts Survey, UN WTO World Tourism Barometer, January 2021. 

 . 2020السياحة الدولية عام مؤشرات النسب المئوية لبعض : (  12شكل )

 
Source: UN WTO Panel Experts Survey, UN WTO World Tourism Barometer, January 2021. 

 النسب المئوية للعوامل الرئيسية المؤثرة فى تغطية قطاع السياحة الدولية. : (  13شكل )
 

 . الميةتأثيرات الكورونا على قطاع البنوك والبورصات الع :رابعاا 
العالم وظهرت تأثيراتها    المال فى  أسواققتصادية اجتاحت  إضربة    تعد أزمة جائحة كورونا بمثابة 

 على قرارات البنوك المركزية فى كثير من دول العالم ومنها تخفيض سعر الفائدة. 
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فى قطاع    والتساؤل هل ما يحدث هو إعادة توازن العالم مرة أخرى من الدول التى شهدت نمواا 
وشراء األسهم التجارية  فى المشتقات المالية    االستثمارالخدمات التجارية وحققت رفاهية عالية من خالل  

قوى يقوم على األنشطة    قتصادى االهشة وما أحوجنا اليوم إلى العودة لنظام    اإلقتصادات ونماء نوع من  
األولية الملموسة وظهور فئة أخرى واستعادة قوتها من أصحاب الياقات الحمراء والزرقاء وياقات أخرى  

المادى بمختلف أشكاله   اإلنتاج وظهور نمط   Economic geographyالتى تحدث عنها الكسندر فى كتابه  
 والذى انهارت أمامه بعض األنظمة األخرى التى صاحبت العولمة بل فاقت حدود العولمة. 

بينما ظلت إقتصادات المعرفة والرقمنة واقفة بكل قوة حيث اعتمدت عليها الدول فى ظل المواجهة 
مجاالت عديدة منها األنظمة اإلليكترونية الحديثة فى التعليم وجميع القطاعات عن    وذلك بتطبيقها فى

بعد، ولعل هذا القطاع يحقق أرباحا وفوائد جمة قد تظهر بعد فترة من جراء الضغط على هذا القطاع  
 . (18)ضخمة للشركات  اقتصاديةوتحقيق مكاسب 

من سياسات األمم المتحدة    وبالنسبة للسياسات المالية التى تنتهجها الدول فى الوقت الحالى وانطالقاا 
 . سواء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وما تبع ذلك من تخفيض ديون بعض الدول األكثر فقراا 

رة إنسانية فيما  وهل الدول ستتعامل بنظرة اقتصادية بحتة على أنها فرصة حقيقية أم ستتعامل بصو 
يخص حاجة الشعوب ونجد فى الوقت الذى توقف ترامب وأحجم عن تقديم المساعدات المادية لمنظمة 

  ٤٠مليون دوالر بحجة مقارنته بالصين التى تدفع    ٥٠٠الصحة العالمية والتى تصل إلى ما يزيد عن  
قامت به من توجيه االتهام عالنية  مليون دوالر، فهل هذا وقت المقارنات أم أنه تعنت ضد الصين نظرا لما  

فبراير   فى  المتحدة  ذلك    ٢٠٢٠للواليات  إلى  إضافة  الصينى،  بالفيروس  الكورونا  تسمية مرض  بسبب 
اإلتحاد األوروبى عن تقديم الدعم إليطاليا فى الوقت الذى قدمت فيه مصر المساعدات و اإلمدادات    اعتذار

مليار    ١،٨رئيس صندوق النقد الدولى من أنها تحتاج لتمويل  الطبية لها، وما أعلنته كريستينا جورجيفا  
على إجراءات لتخفيف    االتفاقدوالر على األقل كموارد الدعم الجديدة وكذلك إعالن مجموعة العشرين  

مليار دوالر عبارة عن مخصصات   ١٢وكذلك خصص البنك الدولى  عبء الديون عن الدول األكثر فقراا 
 فضة التكلفة ومنح. مالية مساعدات وقروض منخ 

وأثر ذلك على تغيير ثقافة التعامالت المالية    وفى كثير من دول العالم أوقفت التعامل بالنقود تماماا 
عن طريق الهاتف المحمول والذى كانت تسعى كثير من شركات    اإلليكترونيعن طريق إدخال الدفع  

 . (19)م نفسه حول العال المحمول لفرض هذا النظام .. اليوم النظام فرض  
ولقد تبنت الحكومات العربية فى كل من البنوك المركزية ووزارات المالية حزم تحفيزية لدعم النشاط  

% من الناتج المحلى اإلجمالى للدول العربية، كما أعلن  9.5مليار بنسبة   180االقتصادى تقارب قيمتها 
عن دعمه لمنطقة اليورو من خالل برنامج شراء السندات الحكومية والخاصة    البنك المركزى األوروبى

مليار يورو تخصص    674مليون يورو، وأعلن البنك المركزى اليابانى عن حزمة تحفيزية بقيمة    750بقيمة  
 لشراء السندات السياسية ومضاعفة االستثمار فى شراء صناديق االستثمار. 
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مليار يورو سيولة فى األسواق، كما حشد صندوق النقد    26وضخ البنك الصينى الشعبى نحو  
  12تريليون دوالر، كما قرر البنك الدولى ضخ    5كافة االمكانات لدعم البلدان األعضاء بنحو  الدولى  

 والصحى لفيروس كورونا.  االقتصادىمليار دوالر لمساعدة الدول فى تخفيف التأثير 
الم  الواليات  تريليون دوالر    2تحدة عن حزمة تحفيز مالى بقيمة  وعلى صعيد الحكومات أعلنت 

المتأثرة الالزمة وعلى رأسها   القطاعات  بين تأجيل سداد الضرائب ومساعدة  تشمل تدخالت متنوعة ما 
 قطاع الطيران والفنادق. 

،  يورو للتخفيف من تداعيات الفيروسمليار    37كما ضخت المفوضية األوروبية استثمارات بقيمة  
 مليار يورو.  360يطانيا تقديم ضمانات قروض مدعومة من الحكومة بنحو  كما أعلنت بر 

لدعم    التحضيرية إلى تدابير السياسة النقدية    2019المركزى األوروبى خالل عام    وواصل البنك
النمو االقتصادى فى عدد من دول منطقة اليورو كما تتضمن معاودة العمل ببرنامج شراء األصول على  

تخفيض سعر فائدة اإليداع وتسهيالت التمويل طويلة األجل وإعالن اتجاهه بتبني حزم  نطاق واسع، وقام ب
 . (20)مليار دوالر  870تحفيز بقيمة 

 
 

 :  املدنى العاملىالطريان النقل اجلوى وتأثري الكورونا على قطاع  - املبحث الثانى
للطيران المدنى على المستوى  ركة الدولية  حويتناول هذا المبحث تأثير الكورونا على انخفاض ال 

وفقاا اإلقيمة  انخفاض  و   العالمى الجغرافى    يرادات  قطاع  أو للتوزيع  الوظائف فى  الجائحة على  تفشى  ثر 
والسيناريوهات    ياتا( فى الحد من األزمةإليكاو, ادور مؤسسات النقل الجوى )اإلالعالمى و الطيران المدنى  

 المتوقعة لقطاع الطيران . 
 

 : أثر الجائحة على انخفاض الحركة الدولية للطيران المدنى على المستوى العالمى.أوالا 
من قبل منظمة الصحة العالمية   2020مارس    11يوم    19-لقد أدى اإلعالن عن جائحة كوفيد

وجهة    217لى  وحوا  2020أبريل    28من    إلى موجة تدابير فرض قيود على السفر بأشكال مختلفة واعتباراا 
لدولية  % من رحالتها ا 30ئياا فى وجه السياحة كما علقت  % من حدودها كلياا أو جز 45العالم أغلقت  حول  

% من تلك الوجهات الدولية من دخول المسافرين من دول محددة، ولقد وضعت  18كلياا أو جزئياا ومنعت  
 منظمة الطيران المدنى بعض التقديرات باالتفاق مع المنظمات األخرى العالمية. 

النقل الجوى هو األكثر تأثراا عد  وي الدولى    مجال  على مستوى العالم وقد حددت منظمة الطيران 
(ICAO توقعاتها بأن تتراوح خسائر شركات قطاع الطيران بسبب إلغاء الرحالت الجوية ما بين )٥-٤.٥  

  ١٠٠بلغت الخسائر  ، وفى منطقة الشرق األوسط  مليار دوالر   ٣٠متوقع وصولها إلى  مليار دوالر، ومن ال
 مليون دوالر. 
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وقد أعلنت منظمة اإلتحاد الدولى للنقل الجوى )إياتا( أن فيروس كورونا سيكلف قطاع النقل الجوى  
مليار دوالر إلنقاذ صناعة    ٢٠٠وقد طالب االتحاد بخطة طوارئ لتوفير    ٢٠٢٠مليار دوالر فى عام    ٢٥٢

% من العائدات العالمية  ١٩األسوأ هو خسارة    يناريوالس  أن  شركة طيران وأعلنت  ٢٩٠الطيران حيث تضم  
مليار دوالر عام    ٢٨لنقل الركاب بينما وضحت أن انخفاض أسعار النفط سوف يقلل من النفقات بواقع  

٢٠٢٠  . 
بمعاييرها إلى جانب معايير منظمة الصحة    االلتزاموأشارت منظمة الطيران الدولى إلى ضرورة  

على األنفس والوقاية من المرض وذلك بالتعاون مع اإلتحاد الدولى للنقل الجوى  العالمية المتعلقة بالحفاظ  
(IATA ( ومجلس المطارات الدولى )ACIلتوجيه شركات الط )ت وحث ، يران والمطارات على مستوى العالم  

 . إليها إلدارة أحداث الصحة العامة فى الطيران المدنى لالنضمام المنظمات ذات الصلة 
 
 الحركة الدولية للطيران المدنى )سعة المقاعد وعدد الركاب( وفقا للتوزيع الجغرافى للقارات:  - 1

يتميز النقل الجوى بالعامية إذ أن معظم شركات الطيران العالمية التابعة لمنظمة األياتا تتفق دوما  
نافس على الخطوط  فيما بينها على تخطيط وتنظيم وتشغيل خدماتها لتكمل عمليات بعضها البعض دون الت

وتعد اقتصاديات النقل الجوى بأنها من أهم االقتصادات العالمية التى تساهم فى زيادة  ،  وجذب السياح  
الدخل القومى سواء فى صناعة الطائرات أو المطارات وخدماتها بالنسبة لحركة الركاب والسلع المناسبة  

ال  العالية، ولقد احتل  المادية  بالتكلفة  أنه يتميز  السرعة  إال  ناحية  نقل الجوى مكان الصدارة عالميا من 
من   سواء  المستمر  التقنى  للتطور  لخضوعه  نظرا  للتطور  مجاال خصبا  بطبيعته  ويعد  والراحة  واألمان 
النواحى الفنية أو التشغيلية كما أن االمتداد الجغرافي للنقل الجوى يعد من ضروراته العملية األمر الذى  

ابك الدولى رغم اختالف الدول من دول متقدمة ونامية ،كما يرتبط بتخطيط المطارات  يترتب عليه ازدياد التش
مثل السوق الحرة ومحالت البيع وأماكن   االقتصاديةالعديد من الخدمات التى تساهم فى إنجاح المشروعات  

الوظائف فى    الكافيتيريات والفنادق. وكلها تتطلب تشغيل األيدى العاملة ولذا أثرت الكورونا على انخفاض
كثير من األنشطة المتعلقة بالنقل الجوى، كما أثرت الكورونا على اتفاقيات الطيران الدولية وعملت على  

وعملت على تغيير    تقييد جغرافى وفقا للدول وموقفها، ولقد أثرت على تغيير بعض االتفاقيات الدولية.
 .(21)النقل الجوى المعروفةاتفاقية تبادل حريات 

  
للركاب تم مقارنة حركة المقاعد    والداخلية    الحركة الدوليةالحركة كان ال بد من مقارنة  ولتوضيح  

 من خالل الجدول والشكل التاليين.  2020و   2019بين عامي مستوى القارات   لىع
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 حركة الركاب الدولية والداخلية فى العالم  مقارنة عدد المقاعد و : ( 6جدول )
 . 2020، 2019القارات واألقاليم بين عامي على مستوى  

  
 عدد الركاب  طاقة المقاعد 

2019 2020 
معدل  

 2020 2019 االنخفاض 
معدل  

 االنخفاض 

 قارة إفريقيا
 -70.4 21961 74111 -60.8 39296 100370 الدولية 

 -62.8 15261 41016 -53.7 26364 56999 الداخلية  
 -67.7 37223 115128 -58.3 65660 157369 اإلجمالى 

آسيا   قارة 
 والباسيفيكى 

 -79.6 101461 496466 -72.7 171580 628598 الدولية 

 -44.5 657448 1183901 -33 962738 1437760 الداخلية  
 -54.8 758909 1680367 -45.1 134318 2066358 اإلجمالى 

 قارة أوروبا
 73.0 230977 855522 63.9 370136 1025570 الدولية 

 47.6 159251 304054 41.4 218053 372392 الداخلية  
 66.3 390228 1159575 57.9 588189 1397961 اإلجمالى 

الشرق  
 األوسط 

 72.9 39798 146919 62.9 71474 192909 الدولية 
 61.4 15458 39998 48.0 27628 53168 الداخلية  

 70.4 55256 186918 59.7 99102 246077 اإلجمالى 
أمريكا  قارة 

الالتينية 
 والكاربيى 

 68.2 37650 118449 58.9 60301 146622 الدولية 
 52.3 107483 225564 52.4 136590 275341 الداخلية  

 57.8 145133 344013 53.3 196890 421963 اإلجمالى 

أمريكا  قارة 
 الشمالية 

 73.2 42554 158597 63.2 71368 194042 الدولية 
 57.4 358307 841614 38.8 607269 992159 الداخلية  

 59.9 400861 1000211 42.8 678637 1186201 اإلجمالى 

اإلجمالى 
 العالمى 

 74.4 474401 1850064 56.7 784155 2288112 الدولية 
 50.2 1313208 2636148 37.9 1978640 3187818 الداخلية  

 60.2 1787609 4486212 49.5 2762756 5475930 اإلجمالى 
Source : ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus ( Covid 19 ) on Civilaviation , 

Economic Impact Analysis ,Economic Development Air Transport Bureau , Montreal , Canada 

3 February 2021   
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 حركة الركاب الدولية والداخلية فى العالم على مستوى القارات واألقاليم: (  14شكل )

 . 2020،   2019بين عامي 
 

تنقسم حركة الركاب عبر القارات إلى حركة دولية وحركة محلية ويتضح من الجدول ارتفاع الحركة 
كل من قارتي أوروبا وقارة آسيا  ضها فى قارات أخرى حيث ترتفع فى  افالدولية فى بعض القارات وانخ 

ات األوروبية بسبب  والباسفيكى، وتعد قارة أوروبا العالمية بسبب ارتفاع حجم الحركة الكثيفة عبر المطار 
ارتفاع حركة السائحين من جهة وكذلك ارتفاع نسبة حركة الترانزيت مع كثير من دول العالم .ولذا هى  

ألف مقعد وانخفض    370ألف مقعد إلى    1.025  النخفاض حركة الركاب من  تعد القارة األكثر تعرضاا 
 %. 73ألف راكب بمعدل انخفاض   230.9 ألف راكب إلى  855.5عدد الركاب من 

ألف راكب،    218ألف مقعد إلى    372.3بينما الحركة الداخلية انخفضت فيها أعداد المقاعد من  
 . 47.6ألف راكب بنسبة انخفاض  159ألف راكب إلى   304وبلغ عدد الركاب فى الحركة الداخلية 

نظراا لوجود   على مستوى القارة األوروبية ولذا تعد الحركة الدولية هى األكثر أهمية وأكثر انخفاضاا 
العديد من الدول التى تستقبل أعداداا كبيرة من السياح مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وكذلك ارتفاع  

 . حركة السياحة بين دول االتحاد األوروبي
ألف    628.5كما تعد قارة آسيا والباسفيكى فى المركز الثانى حيث انخفضت أعداد المقاعد من  

ألف    962.7ألف مقعد إلى    1.437.7ألف مقعد، وفى الحركة الداخلية انخفضت من    171.5مقعد إلى  
 مقعد. 

ألف راكب بنسبة انخفاض    101.4ألف راكب إلى    496.4وبالنسبة للركاب فقد انخفض عددهم من  
اكب إلى  ألف ر   1.183.9% بالنسبة للحركة الدولية أما بالنسبة للحركة الداخلية فقد انخفضت من  79.6
 . 2020ألف راكب عام   657.4
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وتعد الحركة الداخلية أكثر أهمية بسبب ارتفاع حركة الطيران الداخلية بين دول القارة وخاصة بين  
 دول شرق وجنوب شرق آسيا. 

ألف    71.4ألف مقعد إلى    192.9أما بالنسبة للشرق األوسط فقد انخفضت الحركة الدولية من  
 ألف راكب.  39.7ألف راكب إلى  146.9د الركاب فقد انخفض من مقعد بينما بلغ عد

الالتينية وأستراليا    أمريكابسبب انخفاض الحركة الدولية للركاب وكذلك    ولم تتأثر قارة أفريقيا كثيراا 
أما بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية فقد تأثرت حركة الطيران الداخلية أكثر منم الحركة الدولية ولقد انخفضت  

ألف مقعد، بينما الحركة الداخلية للمقاعد فكانت األكثر تأثراا    71.3ألف مقعد إلى  194لحركة الدولية من  ا
ألف مقعد، وبالنسبة لعدد الركاب الدولية فقد انخفضت    607.2مقعد إلى  ألف    992.1حيث انخفضت من  

ركاب هى أيضاا األكثر  ألف راكب، وكانت الحركة الداخلية فى حركة ال  42.5ألف راكب إلى    158.5من  
ألف راكب بنسبة انخفاض بلغت   358.3ألف راكب إلى   841.6أهمية حيث انخفضت أعداد الركاب من 

% .ويتضح من الشكل عامة أن أكبر حركة دولية للركاب تمثلت فى قارة أوروبا تلتها آسيا الباسفيكى    57.4
لية جاءت فى أسيا الباسفيكى فى المركز األول  ثم أمريكا الشمالية ثم الشرق األوسط، بينما الحركة الداخ 

   تلتها أمريكا الشمالية ثم أوروبا.
 

 :    2020،   2019عدد المقاعد وحركة الركاب الدولية والداخلية عالمياا فى عامي ل الحركة الشهرية
العالمية والداخلية )سعة المقاعد وعدد    يوضح الجدول التالى مقارنة الحركة الشهرية للطيران المدنى  

 .  2020و  2019الركاب( على مستوى القارات بين عامي 
 

 الشهور  على مستوى عالمياا ولية والداخلية مقارنة عدد المقاعد وحركة الركاب الد:  ( 7جدول )
 . 2020، 2019بين عامي 

 
 اإلجمالى العالمى 

 والداخلية حركة الركاب الدولية  طاقة المقاعد  
معدل   2020 2019 الشهور 

 االنخفاض 
معدل   2020 2019

 االنخفاض 
 2.3 352760 344758 1.6 445907 438945 يناير 
 - 14.8 274171 321873 - 9.6 362643 401031 فبراير 
 - 53.5 168655 362867 - 35.7 285487 444244 مارس 
 - 91.6 30812 366705 - 81.6 81987 445271 أبريل 
 - 87.3 40036 378595 - 80.3 91502 464948 مايو 
 - 80.8 75805 393796 - 72.7 128457 470011 يونيو 
 - 71.4 121081 422791 - 58.9 204703 498340 يوليو 

 - 66.4 141566 421189 - 52.3 237039 497416 أغسطس 
 - 63.4 138330 378248 - 53.2 218612 466668 سبتمبر 
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 - 60.1 152734 382832 - 49.1 239029 469535 أكتوبر
 - 60.3 137808 347003 - 48.1 223993 431197 نوفمبر 
 - 60.1 145850 365554 - 45.7 243440 448324 ديسمبر 

 - 22.7 795586 1029498 - 14.8 1094034 1284219 الربع األول 
 - 86.4 154654 1139096 - 78.1 301946 1380230 الربع الثانى 
 - 67.2 400978 1222228 - 54.8 660353 1462425 الربع الثالث 
 - 60.2 436392 1095390 - 47.6 706462 1349056 الربع الرابع 

 - 60.2 1787609 4486212 - 49.5 2762796 5475930 اإلجمالى
Source : ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus ( Covid 19 ) on Civilaviation , 

Economic Impact Analysis ,Economic Development Air Transport Bureau , Montreal , Canada 

3 February 2021   

 

 
 مقارنة عدد المقاعد الدولية والداخلية عالمياا ومعدل االنخفاض : (  15شكل )

 . 2020، 2019توى الشهور بين عامي على مس
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 مقارنة حركة الركاب الدولية والداخلية عالمياا ومعدل االنخفاض  : (  16شكل )

 . 2020، 2019عامي على مستوى الشهور بين 
 

 
 . 2020،  2019عامي تقسيمات عدد المقاعد والركاب خالل : (  17شكل )

 
 ( ما يلى : 17( و ) 16( و )15( واألشكال )7يتضج من الجدول )

على مستوى الشهور فيما   2019بالنسبة لسعة المقاعد نجد أن الحركة تكاد تكون ثابتة فى عام  
عدا شهر فبراير هو الذى شهد انخفاضا فى سعة المقاعد، ثم واصل الزيادة ثم انخفضت الحركة مرة أخرى  

 فى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر. 
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اية االنخفاض التدريجى من شهر يناير حتى بلغ أقصى  نجد بد   2020أما بالنسبة للمقارنة بعام  
مقعد ويعد أقصى انخفاض حدث فى الربع    91502انخفاض فى شهر مايو حيث بلغت سعة المقاعد  

مقعد، موزعة على شهور الربع الثانى أبريل ومايو ويونيو بعدد    301946حيث بلغ    2020الثانى من عام  
 على الترتيب. ( مقعد 128457و   91502و  81987)

مقعد حتى بلغ    204703ثم بدأ يتزايد مرة أخرى أعداد المقاعد تدريجياا من شهر يونيو حتى ديسمبر من  
 مقعد على الترتيب .  243440

أعلى بكثير وهذا يدل على أن قطاع الطيران    2020الحركة فى شهر يناير وفبراير عام  بينما كانت  
وجودها وانتشارها عبر دول العالم وتحوراتها رغم عمليات   الستمرارلم يعد بنفس الشكل قبل الجائحة نظراا  

الفتح االقتصادى لكافة األنشطة  ولكن لم يعد النقل الجوى والسياحة بنفس الشكل، لذا زاد معدل االنخفاض  
 فى شهر أبريل .  81.6-فى شهر يناير حتى بلغ  1.6من 

حيث تراوحت أعداد    2019الحركة فى عام    ثبات أما بالنسبة لحركة الركاب يتضح من الجدول  
  وسبتمبر راكب فى شهر يناير ثم تزايدها فى شهور أغسطس    344758الركاب للحركة الدولية والداخلية من  

فيعد شهر يناير أعلى الشهور أى قبل    2020وأكتوبر ونوفمبر وهى مرتبطة بحركة السياحة، أما فى عام  
أقصى انخفاض له  التدريجى وبلغ    االنخفاضراكب ثم بدأ  352760اب بداية الجائحة حيث بلغ عدد الرك

% وكادت لتصل إلى توقف  91.6-  راكب بمعدل انخفاض بلغ   30812حيث بلغ عدد الركاب  فى شهر أبريل  
هو األكثر تأثيراا حيث    %، ولذا يعد الربع الثانى80.8- وكذلك فى شهر يونيو بلغ  حركة الطيران نهائياا 

 %.   86.4راكب بمعدل انخفاض  154654بلغ عدد الركاب 
  
 : الحركة الشهرية للطيران المدنى )سعة المقاعد وعدد الركاب( على مستوى القارات - 2

يتضح من المالحق الخاصة بتطور الحركة الشهرية للطيران المدنى )سعة المقاعد وعدد الركاب( 
واألشكال البيانية الخاصة بالقارات    2020,  2019على مستوى القارات بين عامي  ولية  للحركة الداخلية والد

 ما يلى : 
جى بداية من شهر يناير  يالحظ من األشكال الخاصة بالحركة الشهرية االنخفاض التنازلى التدري 

)أبريل ومايو ويونيو(، وكذلك االرتفاع التصاعدى   ، وانخفاض الحركة فى شهور الربع الثانىوحتى مارس
على مستوى جميع القارات، ويرجع ذلك إلى سياسة الغلق    2020التدريجى بداية من الربع الثالث فى عام  

لنقل الجوى وبعض  لكافة األنشطة االقتصادية فى الربع الثانى ونظراا للخسائر الكبيرة التى لحقت بقطاع ا 
فى  فتح ومعاودة األنشطة االقتصادية مرة أخرى لذا بدأ يتعافى هذا القطاع تدريجياا    ، تمالقطاعات األخرى 

ويالحظ ارتفاع تدريجى بطئ جدا فى قارة أفريقيا بينما كان الوضع فى قارة    2020الربع الثالث من عام  
الربع الثالث    آسيا والباسفيكى فى تحسن تدريجى وفى قارة أوروبا ارتفعت الحركة تدريجيا بصورة كبيرة فى

ولكنها عاودت االنخفاض مرة أخرى فى الربع الرابع، وفى إقليم الشرق األوسط كان االنخفاض كبيرا فى  
 الربع الثانى وصل إلى حد التوقف تماما ثم واصل الزيادة بصورة تدريجية حتى نهاية العام. 
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على االنخفاض فى الربع الرابع  وفى أمريكا الشمالية بعدما كاد يرتفع فى الربع الثالث إال أنه عاود  
 .  العكس من أمريكا الالتينية التى ارتفعت بصورة تدريجية حتى نهاية العام 

 

 

 المقاعد فى حركة الطيران الدولية والداخلية فى قارة إفريقيا سعة  : (  18شكل )
 . 2020،   2019بين عامي 

 
 حركة الطيران الدولية والداخلية فى قارة إفريقيا   عدد الركاب فى: (  19شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 

 

 الباسيفيكىالدولية والداخلية للطيران فى قارة آسيا و سعة المقاعد فى الحركة : (  20شكل )
 . 2020، 2019ن عامي بي
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 الدولية والداخلية للطيران فى قارة آسيا والباسيفيكى عدد الركاب فى الحركة ( 21شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 
 

 
 الدولية والداخلية فى قارة أوروبا الطيران حركة فى سعة المقاعد : (  22شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 

 
 عدد الركاب  فى حركة الطيران الدولية والداخلية فى قارة أوروبا : (  23شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 
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 إقليم الشرق األوسط   المقاعد فى حركة الطيران الدولية والداخلية فىسعة  : (  24شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 

 
 عدد الركاب  فى حركة الطيران الدولية والداخلية فى إقليم الشرق األوسط  : (  25شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 
 

 
 حركة الطيران الدولية والداخلية فى قارة أمريكا الالتينية  سعة المقاعد فى : (  26شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 
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 عدد الركاب فى حركة الطيران الدولية والداخلية فى قارة أمريكا الالتينية  : (  27شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 
 

 
 سعة المقاعد فى حركة الطيران الدولية والداخلية فى قارة أمريكا الشمالية  : (  28شكل )

 . 2020، 2019بين عامي 

 

 

 عدد الركاب فى حركة الطيران الدولية والداخلية فى قارة أمريكا الشمالية: (  29شكل )
 .   2020،   2019بين عامي 

 
وعلى تقلص الوظائف فى  يرادات وفقا للتوزيع الجغرافى للمناطق  انخفاض اإل : أثر الجائحة على  نياا ثا 

 قطاع الطيران المدنى العالمى. 
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 أثر الجائحة على انخفاض اإليرادات وفقا للتوزيع الجغرافى للمناطق :  -1
 

 2020، 2019ر أمريكى بين عامي مقارنة حجم اإليرادات بالمليون دوال: ( 8جدول )
 الطيران موزعة على أقسام السنة وفقا للقارات واألقاليم الجغرافية. لحركة 

 
 معدل االنخفاض  2020 2019 السنة  القارات 

 قارة إفريقيا 

 -13.8 3974 4613 الربع األول
 -97.7 111 4744 الربع الثانى 
 -86.1 759 5478 الربع الثالث 
 -71.6 1398 4926 الربع الرابع 

 - 68.4 6243 19762 اإلجمالى

 قارة آسيا والباسيفيكى 

 -34.3 31115 47371 الربع األول
 -82.1 8473 47442 الربع الثانى 
 -69.2 15473 50212 الربع الثالث 
 -62.3 18479 48966 الربع الرابع 

 62.1 73539 193992 اإلجمالى

 قارة أوروبا 

 -17.6 24654 29909 الربع األول
 -94.9 1935 38324 الثانى الربع 

 73.7 11444 43518 الربع الثالث 
 -78.5 7229 33575 الربع الرابع 

 - 68.9 45262 145325 اإلجمالى

 الشرق األوسط 

 -17.1 6032 7276 الربع األول
 -95.4 344 7528 الربع الثانى 
 -87.5 1064 8515 الربع الثالث 
 -80.1 1495 7518 الربع الرابع 

 - 71.0 8936 30836 اإلجمالى

 قارة أمريكا الالتينية والكاربيى

 -12.1 9593 10914 الربع األول
 -93.7 654 10333 الربع الثانى 
 -81.8 1963 10768 الربع الثالث 
 -60.9 4145 10595 الربع الرابع 

 - 61.6 16355 42611 اإلجمالى

 قارة أمريكا الشمالية 

 14.5 27639 32314 الربع األول
 88.8 4131 37024 الربع الثانى 
 73.8 9944 37991 الربع الثالث 
 66.3 11584 34383 الربع الرابع 
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 62.3 53298 141713 اإلجمالى

 اإلجمالى العالمى 

 -22.2 103007 132397 الربع األول
 -89.2 15649 145395 الربع الثانى 
 -74.0 40647 156483 الربع الثالث 
 -68.3 44330 139964 الربع الرابع 

 64.5 203633 574238 اإلجمالى
Source: ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus (Covid-19 ) on Civil  aviation, 

Economic Impact Analysis, Economic Development Air Transport Bureau, Montreal, Canada 

3 February 2021. 

 
لحركة  2020،  2019ليون دوالر أمريكى بين عامي حجم اإليرادات بالمل التوزيع الجغرافى : (  30)شكل 

 . 2020عام لى أقسام عالطيران موزعة 
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 2020و  2019اإليرادات بين عامي   انخفاضالتوزيع الجغرافى معدل :  (  31)شكل  
 . 2020موزعة على أقسام عام 

 
( مقارنة حجم اإليرادات بالمليون دوالر أمريكى بين  31( و )30)( والشكلين  8الجدول )يتضح من 

لحركة الطيران موزعة على أقسام السنة ومعدل االنخفاض وفقاا للتوزيع الجغرافى    2020، و    2019عامي  
 للقارات والمناطق الجغرافية ما يلى : 

  2019مليون دوالر عام    574.238فضت من  _ حوث انخفاض عالمى كبير فى حجم اإليرادات حيث انخ
%    64.5فى قطاع حركة الطيران المدنى بمعدل انخفاض بلغ    2020مليون دوالر عام    203.633إلى  

 . 
أقصى انخفاض له فى الربع الثانى وهو الذى توقفت فيه حركة الطيران العالمية بشكل    2020_ شهد عام  

الثالث والرابع حيث بلغ معدل االنخفاض العالمى  كبير وظل منخفض مع تحسن طفيف خالل الربعين  
% ، وشهد العالم أجمع انخفاض فى حجم االيرادات ، وتعد قارة    68.3% ، و   74% ،  89.2- بنسب 

% ،    68.9-% ،    68.4-أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط من أكبر المناطق حيث بلغ معدل االنخفاض 
 % .    71و 

وسط من أكثر المناطق التى تعرضت لخسائر كبيرة ، بينما تعد آسيا وأمريكا وتعد قارة أفريقيا والشرق األ
 نظراا الرتفاع الحركة الداخلية بين دول القارة وداخل الدول . الشمالية أكثر تحسنا 

 _ ولقد شهد العالم زيادة تدريجية فى حجم اإليرادات فى كافغة القارات فيما عدا أفريقيا والشرق األوسط . 
 
 : أثر تفشى الجائحة على الوظائف فى قطاع الطيران المدنى العالمى  - 2

أما فيما يخص أثر الكورونا على البطالة فقد أعلنت منظمة العمل الدولية أن العالم سيخسر نحو  
مليون فى الدول العربية وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية حيث سيتعرض    ٥مليون وظيفة من بينها   ١٩٥
بالتجزئة والجملة    مليون   ١٤٤نحو   البيع  والفنادق وفى قطاع  الغذاء  لفقدان وظائفهم فى قطاع  موظف 

مليون وظيفة وفى    ١٥٧مليون فرصة عمل وفى قطاع الخدمات واألعمال ستفقد    ٥٨٢سيخسر العالم  
مليون فرصة عمل مما سيؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتحمل الحكومات    ٤٦٣قطاع التصنيع ستفقد نحو  

 تطيق وزيادة معدالت الفقر وزيادة الدول التى تقع تحت خط الفقر ، ولجأت كثير من الشركات  ما ال
لتغيير سياسة اإلنتاج الخاصة بها والمنتجات وتغيير خطوط اإلنتاج من صناعة المالبس إلى صناعة  

فكالهما االوقية والكمامات ويحمد لها ما صنعت سواء بغرض الربح المادى فحسب أو لخدمة المجتمع  
   .( 22)فى مصلحة البشريةيصب 

يعد قطاع الطيران من أهم القطاعات التى تأثرت بجائحة الكورونا ولقد صاحب حركة توقف الطيران  
  1.2أعداد الوظائف على مستوى العالم، ووفقاا لتقرير إياتا فانه ما بين حوالى    انخفاض على مستوى العالم  

المنطقة العربية ستتأثر فى قطاع الطيران والصناعات ذات الصلة أى ما يعادل نصف    مليون وظيفة فى
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حركة الطيران  مليون وظيفة، كما أنه من المتوقع أن تنخفض    2.4وظائف القطاع فى المنطقة البالغة  
مما قد تسبب بانخفاض الناتج المحلى اإلجمالى المدعوم    2019% مقارنة بعام  51بنسبة    2020لعام  

 مليار دوالر.   130مليار دوالر من  66لطيران بمقدار  با
 
 

 فى المنطقة العربية .  2020ويوضح الجدول التالى عدد الوظائف المفقودة فى عام 
 
 

 فى المنطقة العربية.  2020عدد الوظائف المفقودة فى عام : ( 9جدول )
 

 الدولة 
 عدد 

 الوظائف 
 الناتج المحلى 

 % 
 اإليرادات 

 ( مليار دوالر) 
نسبة االنخفاض فى  

 أعداد المسافرين 
 -51 -7.2 -17.9 287.500 السعودية 
 -53 -6.2 -23.2 378.700 اإلمارات  

 -48 -2.2 -3.3 279.800 مصر
 - -1.7 4.9 499.000 المغرب 
 -41 -1 -1.6 24.100 الكويت
 -58 -0.79 -1.6 169.800 الجزائر 

 _ -1.7 -2.8 70.200 قطر 
 -44 -0.6 -1.2 92.700 تونس
 _ -0.7 -1.7 51.500 عمان 

 _ -0.7 -1.1 34.000 األردن 
 .2020، منظمة العمل الدوليةالمصدر: 
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 فى المنطقة العربية.  2020عدد الوظائف المفقودة فى عام : (  32شكل )

 
 ( السابقين ما يلى :  32( والشكل )9ويوضح الجدول )

ة المتحدة من أكثر الدول تضرراا فى عدد الوظائف إذ يرتبط  يدولتا المغرب واإلمارات العربتعد  
ألف على الترتيب،    378.7ألف و    499اقتصادهما الرئيسى بالخدمات حيث بلغ عدد الوظائف المفقودة  

وظيفة، وتعد تلك الدول    279.8وظيفة ثم مصر بعدد    287.5ويلى ذلك المملكة العربية السعودية بعدد  
األربع من الدول التى تأثرت كثيرا بالكورونا وانتهجت كثير من الطرق والمحاوالت الستعادة الوضع والتعافى 

 سريعاا. 
من الجائحة التى بدأت فى آسيا حيث انخفض    تضرراا ويعد قطاع النقل الجوى من أكثر القطاعات  

الفيروس إلى أوروبا واألمريكتين وأفريقيا، مما كان له    انتشارالطلب على السفر ألسيا وخاصة الصين مع  
مليار دوالر لمحاولة إنقاذ شركات    58ردود أفعال ومنها قيام الرئيس األمريكى بإقرار حزمة تمويلية تقدر ب  

 مليار دوالر لتغطية رواتب الموظفين.  29كية على أن يكون الطيران األمري
مليون دوالر فلى الربع األول من القرن    534ولقد تأثرت بعض الشركات األمريكية مثل دلتا خسرت  

،  مليار دوالر  2.1ما يقدر بحوالى    العشرين، فى حين كشفت شركة يونايتد إيرالينز األمريكية عن خسارة 
من أهمها شركة فالى بى البريطانية وشركتا ترانس ستيستز الجوية وشركة فيرجن  وإفالس بعض الشركات و 

الكولومبية وبعض الشركات فى أمريكا الالتي2020لتى أعلنت إفالسها فى أبريل  ا أفيانسا  نية  ، وشركة 
ايو يوية أعلنت إفالسها فى موتعد شركة الطيران التايالندى أول شركة أس  .2020أعلنوا إفالسهم فى مايو  

2020 . 
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ولقد أصدر االتحاد الدولى للنقل الجوى اإلياتا توقعات مالية لصناعة النقل الجوى خالل عامي 
مليار دوالر فى عام    84.3ان  حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تخسر شركات الطير   2021,    2020
2020(23) . 

الشرق   منطقة  فى  الجوى  النقل  قطاع  على  آثار جسيمة  كورونا  فيروس  تداعيات  نجم عن  كما 
% للمطارات،  47% و    56األوسط حيث أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب من حيث عدد الركاب بنسبة  
تبلغ   المنطقة خسارة صافية  فى  الطيران  أن تخسر شركات  المتوقع  مليار دوالر وسينخفض    4.8ومن 

بمقدار  إيراد  الركاب  بعام    24ات  مقارنة  فى    2019مليار دوالر  المطارات خفض  تسجل  أن  فى حين 
 .  2020% على أساس سنوى فى 52عادل مليار دوالر أو ما ي 7اإليرادات حوالى 

مليون وظيفة مما يسبب فى انخفاض الناتج المحلى االجمالى    1.2والقطاعات ذات الصلة إلى  
 . مليون وظيفة 2.4ل أزمة كورونا ب مليار دوالر حيث ساهم القطاع قي 66ر المدعوم من الطيران بمقدا

 
االياتا ثالث )االيكاو,  الجوى  النقل  دور مؤسسات  للمطارات   اا:  الدولى  األزمة  والمجلس  من  الحد  فى   )

 والسيناريوهات المتوقعة لقطاع الطيران. 
والمجلس الدولى للمطارات أهم المنظمات الدولية    ومنظمة اإلياتا  تعد كال من منظمة الطيران المدنى

إحدى الوكاالت    ( اإليكاو) وتعد منظمة الطيران المدنى    وخاصة منظمة الطيران المدنى ومنظمة اإلياتا.
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدنى    1944المتخصصة التابعة لألمم المتحدة وتم إنشاؤها فى  

تولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران  فى كافة أنحاء العالم وت 
 وحماية البيئة. 

عام   من  األول  الربع  الصحة    2020وفى  ومنظمة  المدنى  الطيران  منظمة  من  بيان  إصدار  تم 
ك المنظمات  والذى أشار إلى أهمية التزام الدول بالقواعد القياسية التى وضعتها تل  3/2020/  6العالمية فى  

 (. 2005للوائح منظمة الصحة العالمية )  وباالمتثالاألمراض السارية   انتشارفيما يتعلق بمنع  
 

وتهتم منظمة اإليكاو واإلياتا والمجلس الدولى للمطارات من أجل توفير اإلرشاد لهيئات الطيران  
التى تحمى صحة المسافرين  وشركات الطيران والمطارات وإسداء النصح لألفراد بشأن التدابير المناسبة  

 والتقليل من مخاطر العدوى .وتضمن كتاب المنظمة الصادر عن اإليكاو إلى ما يلى : 
حث الحكومات الوطنية مباشرة على تنفيذ األحكام ذات الصلة بالملحق التاسع من اتفاقية الطيران   . 1

المدنى ) إتفاقية شيكاغو ( وإكمال إجراءات عضويتها بالترتيبات التعاونية لمنع إنتشار األمراض  
لألمراض    السارية من خالل السفر الجوى وزيادة تمويلها من أجل أعمال التأهب الخاصة بالتصدى 

 السارية وإلنشاء لجنة وطنية لتسهيالت النقل . 
 المرض .   انتشارحث الدول والمنظمات على االنضمام إلى ترتيبات اإليكاو لمنع  . 2
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تم إعالن اإليكاو عن موقع جديد على شبكة االنترنت للعمل كمصدر واحد للمعلومات ذات الصلة   . 3
هذا الموقع إحصاءات يومية بشأن تطور تفشى    بالطيران المدنى بشأن فيروس كورونا ويتضمن

 فيروس كورونا وأثره على الطيران. 
 

وبعد توقف الطيران فى كثير من دول العالم وكانت دولة الصين فى البداية هى األكثر تضررا  
  يونيو   17وفى  ، وانتقلت الخسائر تباعا من قارة آسيا إلى أوروبا وأمريكا والشرق األوسط وباقى دول العالم 

اتجه العالم نتيجة الخسائر الكثيفة التى لحقت بقطاع الطيران إلى إصدار بيان آخر من منظمة    2020
الطيران المدنى حيث وافقت على خطة اإلقالع وإرشادات السفر الجوى خالل أزمة الصحة العالمية بتاريخ  

 .  1/6/2020سابق وهو 

التابع لإليكاو ركيزة  (  CART)  ان المدنىكما عملت منظمة اإليكاو وفريق عمل إنقاذ صناعة الطير 
كما تهدف إلى    أساسية للحكومات فى إستئناف الطيران مع الحرص على تحقيق مبادئ السالمة العامة

المعدة لمواجهة تداعيات الفيروس والتى القطاع ويجب على    إعالم ومواءمة الخطط  وضعتها الدول أو 
 الدول والقطاعات اتخاذ قرارات صحيحة لضمان إعادة المسافرين. 

لقد أحدثت جائحة كورونا تأثيرا كبيرا على قطاعي النقل الجوى والسياحة وترتب على ذلك خسائر  
ال بالنقل  الخاصة  الدولية  المنظمات  أهم  ومن  والسياحة  العالمية  الطيران  لشركات  و    ICAOجوى  جمة 

IATA    ومنظمة العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  فاعال  دورا  لهم  وكان  للطيران  العالمى  والمجلس 
السياحة العالمية بخصوص عمليات إغالق وفتح الحدود الجوية أمام حركة السياح والركاب والنقل الجوى  

 حرى والتجارة الدولية. والسياحة يعدان وجهان لعملة واحدة كما هو الحال بالنسبة للنقل الب
توافرها فى  الواجب  المعايير واإلجراءات االحترازية والشروط  المنظمات بعض  تلك  ولقد فرضت 
قطاع النقل الجوى والمطارات وتم ظهرت بعض المصطلحات المستحدثة مثل فقاعات السفر والسفر اآلمن  

دول والبلدان الدخول إليها من عدمه خاصة بالنقل الجوى ومدى السماح لل   وفرضت العديد من الدول قواعد
واستخدمت فى ذلك تصنيفا يعتمد على ألوان إشارات المرور األحمر والبرتقالى األصفر أو األخضر حيث  

دولة ضمن القائمة الحمراء ومنها بعض الدول العربية واإلفريقية    ٣٩يتم تصنيف الدول ولقد أوردت بريطانيا  
 وبعض الدول األخرى  

 .   PCRاألخضر عدم تقديم أى فحوصات خاصة بالكورونا وال إجراء تحليل ومعنى اللون 
اما الدول ذات القوائم الحمراء فهى األكثر خطورة حيث يترتب على ذلك عند دخول سياح تلك الدول ال  
بد من تقديم الفحوص الطبية وتقديم شهادات التطعيم وفرض عزل فى أحد الفنادق على نفقة الراكب أو  

 دة ال تقل عن إحدى عشر ليلة فندقية فى الحجر الصحى. السائح لم 
 بعد الوصول.   ١٩وتقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل لكوفيد   PCRوإجراء اختبار 

 أما اللون البرتقالى فيتطلب عشرة أيام فى العزل المنزلى أو العزل الخاص. 
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اقتصاديات   للمحافظة على  التحديات  لفرض تلك  الدول  النقل الجوى  ولذا تسعى جميع  تشغيل شركات 
 والمطارات دون التعرض لخسائر كبيرة قد تؤدى إلى حدوث ركود أو كساد اقتصادي. 

 وتنشر تلك المنظمات قوائم السفر الخضراء. 
وهناك دول تفتح حدودها الجوية لدول كثيرة وتلزم األشخاص بتقديم إبراز تحقيق الشخصية أو رمز 

 ن خالل بعض التطبيقات مثل دولة األردن التى وفرت تطبيق )سند(. التحقق الصحى أو شهادة التطعيم م
وبدأ اآلن تطبيق فقاعة السفر أو الجسور الجوية أو ما يعرف ب ممرات كورونا حيث يتم إعادة  

دوائر دولية منفتحة تخاطر بانقسامات جديدة حيث    ٦  فتح الحدود بين دول معينة بصورة ثنائية أو أكثر او
 على ثالث قوى عظمى وهى الواليات المتحدة األمريكية والصين واالتحاد األوروبي.  يتم تسليط الضوء

ومن النماذج الناجحة فى تطبيق فقاعات السفر دول التفيا واستونيا وليتوانيا والتى اتفقت على حرية 
 المواطنين والسياح بين الدول الثالث وكذلك استراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وايرلندا. 

اسود   أو  أحمر  لونا  قد تفرض علينا  التى  الدولية  التحديات  أمام مجموعة من  الختام نحن  وفى 
وتفرض عليك قيود فى السفر والحركة والتنقل وإذا كنا نتحدث عن مستقبل مستدام فيجب االلتزام بالمعايير  

ق والتسويق الجيد للخدمات  الدولية واالتجاه نحو الرقمنة والتحول الرقمى والتطبيقات الحديثة والتفكير بعم
المقدمة فى النقل الجوى والسياحة والتقدم فى المؤشرات اللوجستية وفى النهاية كل دولة هى صانعة ذاتها  

 . هى صانعة لرقمها بين الدول 
 

 :ةحجهود االتحاد األوروبى فى مواجهة أزمة الطيران والسيا
حيث توصل المجلس والبرلمان ،  يوليو  1األوروبي حيز التنفيذ في    كما سيدخل جواز سفر كوفيد

األوروبي إلى اتفاق لتنفيذ الشهادة التي ستسهل التنقل في االتحاد األوروبي في الصيف. ستنفق اللجنة  
مليون دوالر لجعل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ميسور التكلفة، وجواز سفر كوفيد، الوثيقة    100
طلقها االتحاد األوروبي لتعزيز التنقل في الكتلة المجتمعية في مواجهة الموسم السياحي، لها تاريخ  التي أ

يوليو. أعلن هذا الخميس المفاوض الرئيسي في البرلمان األوروبي، االشتراكي اإلسباني    1ساري المفعول:  
التوصل إليه   البرلمان األوروبي ومجلس  النائب خوان فرنانديز لوبيز أغيالر، بعد االتفاق الذي تم  بين 

 االتحاد األوروبي. 
اختبارات   المؤسستين  بين  االتفاق  الرئيسية    PCRال يتضمن  المطالب  المجانية، وهي واحدة من 

  100رفضت بشكل قاطع. ومع ذلك، بدأت االتفاقية في تمويل    27للبرلمان وأن الغالبية العظمى من  
ا المفوضية األوروبية لجعل االختبارات ميسورة التكلفة، على  مليون من األموال األوروبية التي ستجمعه

وجه الخصوص، لألشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل متكرر للذهاب إلى العمل أو الدراسة أو الحصول  
 . (24)يقول النصعلى رعاية طبية أو رعاية ألحبائهم. 

والـ   البرلمان  إليه  الذي توصل  االتفاق  يمكن   27الجزء اآلخر من  التي  اإلضافية  بالقيود  يتعلق 
أو الحجر    PCRفرضها على حاملي شهادة التطعيم. كقاعدة عامة، ستمتنع الدول األعضاء عن طلب  
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بإم والعشرين احتفظت  السبعة  الدول  أن  الرغم من  الوثيقة، على  لديهم  الذين  كانية  الصحي لألشخاص 
 فرضها إذا كانت الظروف الوبائية تتطلب ذلك لحماية الصحة العامة.

الرقمية، ستكون مجانية وستجمع معلومات    EU Covidالوثيقة، التي سُتطلق عليها أخيراا شهادة  وتعد  
م  سلبياا، أو أنه قد اجتاز المرض مؤخراا ولديه أجسا   PCRحول ما إذا كان الناقل قد تلقى اللقاح، أو لديه  

ا في شكل مادي. لن يكون جواز سفر كوفيد، على أي حال، وثيقة   مضادة. سيكون في شكل رقمي وأيضا
 أساسية للسفر عبر االتحاد األوروبي، ولكن هدفه هو تسهيل التنقل. 

مايو، أصبح نظام الشهادة بالفعل في مرحلة االختبار في إسبانيا    10منذ  وقد اعتمدت دول االتحاد  
، من خالل  Deutsche Telekomو  SAPة أخرى من دول االتحاد األوروبي. طورت وفي ستة عشر دول

، البنية التحتية لشبكات الشهادة في مشروع تبلغ    T-Systemsشركة خدمات تكنولوجيا األعمال التابعة لها  
 .(25)مليون يورو 50قيمته حوالي 

 
صياغة تدابير جديدة الستئناف السياحة والسفر عبر سياسات مثل فقاعات    بدأت الدول فى   ولقد

وميكنة الطيران وإعادة تصميم    (Immunity Passports) وجوازات السفر المناعية    (  Travel bubbles)  السفر
 الطائرات والمطارات مع تغيرات ما بعد الكورونا.   

 
 سفر اآلمن ومن أهم تلك المقترحات ما يلى : لقد اتخذت شركات الطيران عدة إجراءات لتحقيق ال

 إجراءات التعقيم والوقاية وعدم إشغال كافة المقاعد.  . 1
 توفير أجهزة للتعقيم وفحص درجة الحرارة.  . 2
وضع طالء غير مرئى مضاد للميكروبات والجراثيم والبكتيريا والفيروسات على األسطح مثل عربات   . 3

 المسافرين. حمل الحقائب وأكشاك تسجيل وقيد 
 كما تم البدء فى اختبار إمكانية استخدام الروبوتات المجهزة بمطهرات األشعة فوق البنفسجية.  . 4
 

وخاصة المطارات السياحية مثل طابا والغردقة وتم تطبيق    المطاراتمصر تم االهتمام بجميع  وفى  
التى الوقائية  انتشار فيروس    كافة اإلجراءات االحترازية والضوابط  المدنى لمواجهة  أقرتها وزارة الطيران 

 كورونا وتم االهتمام بمنظومة الكاميرات الحرارية داخل المطارات.  
 

اإلجراءات   بعض  توضيح  يتم  يلى  الكورونا  الدولية  وفيما  المدنى: لمواجهة  الطيران  مجال   فى 
 تم استحداث بعض األنظمة والقيود الجغرافية متمثلة فيما يلى :  

- ( السفر  هذا  :  (Travel bubbleفقاعات  ويتمحور  كورونا  ممرات  أو  السفر  جسور  عليها  يطلق 
المفهوم حول قيام مجموعة من الدول اآلمنة من الفيروس باالتفاق على فتح حدودها مع بعضها  

ويتطلب  ،  ل عبر هذه الدول فقط مع إغالق جميع البلدان األخرى  البعض والسماح للمواطنين بالتنق
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تقوم بتصنيفها معا يعنى أن فقاعات   تطبيق فقاعات السفر قدراا معيناا من الثقة بين البلدان التى
السفر أو المسافات اآلمنة ال يمكن تكوينها إال بين دول تسجل عدد إصابات منخفضة للغاية أو 

 لم تسجل أية إصابات منذ فترة. 
  2020مايو    15دول البلطيق )أستونيا والتفيا وليتوانيا( بفتح حدودها مع بعضها فى    من أهم الدول و 

ومن الدول المرشحة لتكوين فقاعات السفر أستراليا ونيوزيلندة  ،  بين تلك الدولوالنقل بشكل مرن  
والسماح لمواطنيهما بالتنقل الحر بين البلدان خاصة مع ما يبدو من سيطرة البلدين بشكل كامل  
واالعتماد على هذه اآللية سيعمل على إنعاش اقتصادات الدول التى سيتم تكوين الفقاعة بينهما  

 يتوقف على عدم إنتشار الفيروس وعدم وجوده مطلقاا.  .ولكن ذلك 
حيازة األشخاص جوازات السفر المناعية والتى تعنى حيازة األشخاص    جوازات السفر المناعية: -

منظمة  وحذرت  السفر،  من  يمكنهم  مما  كورونا  لفيروس  مضادة  أجساماا  لديهم  أن  تثبت  شهادة 
ه ال يمكن ضمان وقتها، لكن هناك تحد لوجيستى  الصحة العالمية من إصدار جوازات حصانة ألن

ومن المحتمل أيضاا إعادة تقسيم مقصورة  ،  فى استخراج تلك الجوازات والحصول على هذه الشهادة  
العدوى وإعادة تصميم بعض    انتقالالركاب لترك مسافات أكبر عند مقاعد الركاب لتقليل احتمالية  

 الطائرات من الداخل. 
يمكن القول أن هناك عدة تحديات ستواجه تطبيق هذه اآلليات التى ستعمل    اآلمن:   االنتقال تحديات   -

قانونى حول نشر   للسفر منها صعوبة تطوير سياسة متماسكة ونظام  أمناا  بيئة أكثر  على خلق 
 .(26)داخل الطائرة العينات الرقمية ومشكلة تدوير الهواء  

 
وفقاا لما تبنته منظمة الطيران المدنى وهى كما  التوصيات والمقترحات  وفى الختام تم وضع بعض  

 يلى :  
حيث يعد من المحفزات الرئيسية فى تعافى ضرورة التحول الرقمى السريع فى قطاع الطيران المدنى   -

  صناعة الطيران والتى تلعب دوراا محورياا فى االقتصاد العالمى واالستثمارات العالمية وأهمية الخروج 
الرقمنة   إلى  العالمية  المالحة  وخطوط  الطيران  تنتهجها شركات  التى  التقليدية  األدوار  ثوب  من 

 والتحول الرقمى واالبتكار  
من مقترحات    فتح أسواق جديدة للطيران فى إطار ما قدمته منظمة الطيران المدنى ومنظمة اإلياتا -

فقاعات السفر والسفر اآلمن مع دول الجوار أى الخروج من األزمة بطريقة جغرافية الجوار للدول  
، وضرورة االبتكار فى خلق وتسهيل رحالت جوية وفقا لحاجة  تدريجياوفقاا لعالقاتها ثم فتح األسواق  

رحالت الداخلية التى تعمل األسواق الجغرافية، وكذلك تدعيم الحركة الداخلية للطيران وتشجيع ال
للنهوض   المبادرات الدولية  التذاكر وتفعيل  على تعافى قطاع الطيران تدريجيا، وتخفيض أسعار 

 . بقطاع الطيران مثل )مبادرة شتي فى مصر(  وتوفير أحدث النماذج فى التدريب
 . تدامة  تطوير خطط إعادة الهيكلة بالنسبة للشركات فى ضوء عمليات الدمج والتنمية المس  -



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2021): Volume 4, Issue 1, June 2021                                                                            International Journal of Scientific 
Received: April 2021, Accepted:  June 2021                                                                             Research and Sustainable Development 

 

 
Page 45 of 55 

 

استخدام المنصات االلكترونية فى تسهيل عمليات الشحن الجوى والمرتبطة بحركة الطيران المدنى   -
الشامل ففى   الرقمى  التحول  المدنى    األردنضمن مشروع  تطبيق منصة )سند( وفى الطيران  تم 

حزمة   االلكترونية  منصاتها  عبر  المدنى  للطيران  العامة  الهيئة  توفر  حيث  )وشج(  من منصة 
االجراءات واتسهيالت للشركات والمستثمرين والمشتغلين فى قطاع النقل الجوى وذلك ضمن مشروع  

 . التحول الرقمى الشامل لرفع مستوى الخدمات وجودتها  
باإلضافة إلى خدمة تتبع    وشج( منصة إليكترونية تقدم تراخيص لوكاالت الشحن الجوى وتعتبر )

الشحن بشكل إليكترونى عن طريق الربط بين جميع الشركاء وتعقب الشحن من أول نقطة حتى  
وصولها للطائرة، وتهدف إلى إلغاء القيود على الشحن الجوى وتحقيق درجات األمن وأعلى درجات  

 المرونة من خالل إصدار باركودا للربط اللوجيستي. 
القتصادية والبيئية من خالل منظمة الطيران المدنى حيث اعتمدت اإليكاو أكثر  تعزيز االستدامة ا -

الطيران    6200من   المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة  قاعدة مما يساعد فى مواءمة لوائحها 
 . (27)الطيران المدنىوحماية البيئة مما أتاح إقامة شبكة عالمية فى قطاع  

ت الخاصة بالمنظمة العالمية للطيران المدنى ووزارة الصحة ومنظمة ضرورة الربط بين قواعد البيانا  -
لتسهيل الوصول للنتائج  للدول  جغرافية  السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وعمل قواعد بيانات  

 اإلجراءات االحترازية داخل المطارات والطائرات.   وإتباعالمرجوة 
وتوفير اللقاح للمجتمع فى كافة المناطق الجغرافية لكل الدول حيث يعمل ذلك    تقديم الدعم الطبى -

على سهولة استخراج جوازات سفر آمنة، وكذلك اإلعالن عبر وسائل اإلعالم وتحقيق أعلى قدر  
 من الشفافية، وتحقيق أعلى قدر من العدالة فى توزيع اللقاح من قبل الهيئات المعنية دوليا وداخليا.  

لتجنب اإلصابات    مفتوحةأماكن التزاحم فى مكاتب الجوازات وممكن نقلها إلى أماكن  اء على  القض -
 . تخفيف حدة الزحام داخل المطارات  وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة االليكترونية التى تساهم فى
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 (    1)  ملحق
 .    2020،    2019مقارنة عدد المقاعد وحركة الركاب الدولية والداخلية فى قارة إفريقيا بين عامي 

 قارة إفريقيا  
 عدد الركاب   طاقة المقاعد   

معدل  2020 2019 الشهور 
 االنخفاض 

معدل  2020 2019
 االنخفاض 

 3.2 9573 9279 2.5 13368 13048 يناير 
 1.7 8427 8290 6.3 12294 11569 فبراير
 - 46.7 5025 9427 - 34.9 8384 12882 مارس 
 - 98.9 103 9492 - 95.6 550 12589 أبريل 
 - 98.5 130 8653 - 94.3 704 12387 مايو 
 - 96.3 352 9498 - 90.9 1175 12962 يونيو 
 - 89.5 1117 10663 - 79.9 2838 14134 يوليو 

 - 84.3 1753 11167 - 73.2 3881 14479 أغسطس 
 - 82.4 1724 9818 - 69.4 4086 13374 سبتمبر 
 - 73.1 2556 9519 - 59.3 5413 13313 أكتوبر
 - 71.6 2622 9222 - 55.5 5721 12870 نوفمبر 
 - 61.9 3842 10095 - 47.4 7245 13763 ديسمبر 

 - 14.7 23024 26996 - 9.2 34047 37498 الربع األول 
 - 97.9 584 27644 - 93.6 2429 37938 الربع الثانى 
 - 85.5 4593 31649 - 74.3 10805 41986 الربع الثالث 
 - 68.7 9021 28839 - 54.0 18380 39946 الربع الرابع 

 - 67.7 37223 115.128 - 58.3 65660 157369 اإلجمالى 
 

Source : ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus ( Covid 19 ) on Civil aviation 

, Economic Impact Analysis ,Economic Development Air Transport Bureau , Montreal , 

Canada 3 February 2021   . 
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( مقارنة عدد المقاعد وحركة الركاب الدولية والداخلية فى قارة آسيا والباسيفيكى بين عامي    2)  ملحق  
2019   ،2020   . 

 قارة آسيا والباسيفيكى 
 عدد الركاب  طاقة المقاعد  

معدل  2020 2019 الشهور 
 االنخفاض 

معدل  2020 2019
 االنخفاض 

 - 0.6 137106 137870 1.1 175876 173887 يناير 
 - 41.9 76476 131703 - 30.9 111041 160779 فبراير
 - 61.2 53596 138285 - 46.3 91338 170186 مارس 
 - 84.3 21365 136254 - 75.9 40368 167437 أبريل 
 - 77.2 31391 137483 - 69.4 52578 171640 مايو 
 - 69.8 41611 137863 - 60.4 66910 169062 يونيو 
 - 62.9 55070 148603 - 52.5 85490 179966 يوليو 

 - 61.1 58521 150491 - 48.7 92170 179709 أغسطس 
 - 53.3 64160 137334 - 46.6 91244 170896 سبتمبر 
 - 47.0 75995 143446 - 39.1 107481 176402 أكتوبر
 - 47.9 72009 138331 - 37.6 105951 169922 نوفمبر 
 - 49.8 71609 142703 - 35.5 113870 176471 ديسمبر 

 - 34.5 267178 407857 - 25.1 378256 504851 الربع األول 
 - 77.1 94366 411601 - 68.5 159856 508140 الربع الثانى 
 - 59.3 177752 436458 - 49.3 268904 530571 الربع الثالث 
 - 48.3 219613 424481 - 37.4 327302 522796 الربع الرابع 

   -54.8 758909 1680367 - 45.1 1134318 2066358 اإلجمالى 
Source : ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus ( Covid 19 ) on Civil aviation 

, Economic Impact Analysis ,Economic Development Air Transport Bureau , Montreal , 

Canada 3 February 2021   
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( مقارنة عدد المقاعد وحركة الركاب الدولية والداخلية فى إقليم الشرق األوسط بين عامي    3)  ملحق  
2019   ،2020   . 

 الشرق األوسط  
 عدد الركاب   طاقة المقاعد   

معدل  2020 2019 الشهور 
 االنخفاض 

معدل  2020 2019
 االنخفاض 

 3.6 16141 15580 - 1.4 20651 20935 يناير 
 1.4 13747 13560 - 3.3 19296 18681 فبراير
 - 58.2 6364 15238 - 47.7 10797 20637 مارس 
 - 97.5 398 15717 - 92.8 1416 19673 أبريل 
 - 97.2 404 14250 - 92.0 1561 19505 مايو 
 - 91.9 1277 15824 - 83.7 3388 20736 يونيو 
 - 88.5 2033 17697 - 77.1 5015 21924 يوليو 

 - 87.0 2397 18438 - 73.1 6095 22639 أغسطس 
 - 83.6 2510 15282 - 67.9 6585 20534 سبتمبر 
 - 79.7 3047 14973 - 62.7 7642 20470 أكتوبر
 - 78.5 3076 14307 - 59.5 7897 19516 نوفمبر 
 - 75.9 3862 16051 - 57.9 8759 20828 ديسمبر 

 - 18.3 36251 44378 - 15.8 50744 60252 الربع األول 
 - 95.5 2079 45791 - 89.4 6365 59914 الربع الثانى 
 - 86.5 6941 51417 - 72.8 17694 65097 الربع الثالث 
 - 78.0 9985 45331 - 60.0 24298 60814 الربع الرابع 

 - 70.4 55256 186918 - 59.7 99102 246077 اإلجمالى 
Source : ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus ( Covid 19 ) on Civil aviation 

, Economic Impact Analysis ,Economic Development Air Transport Bureau , Montreal , 

Canada 3 February 2021   

 
 
 
 
 



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2021): Volume 4, Issue 1, June 2021                                                                            International Journal of Scientific 
Received: April 2021, Accepted:  June 2021                                                                             Research and Sustainable Development 

 

 
Page 49 of 55 

 

( مقارنة عدد المقاعد وحركة الركاب الدولية والداخلية فى قارة أمريكا الالتينية بين عامي    4)  ملحق  
2019   ،2020   . 

 قارة أمريكا الالتينية والكاربيان 
 عدد الركاب   طاقة المقاعد   

معدل  2020 2019 الشهور 
 االنخفاض 

معدل  2020 2019
 االنخفاض 

 3.8 32007 30843 2.2 38769 37918 يناير 
 4.4 27966 26782 5.4 35166 33375 فبراير
 - 38.2 17964 29083 - 26.0 26758 36136 مارس 
 - 94.4 1530 27557 - 91.7 2808 34019 أبريل 
 - 93.4 1833 27945 - 91.3 2976 34267 مايو 
 - 88.6 3162 27710 - 85.8 4789 33623 يونيو 
 - 83.6 5165 31416 - 77.9 8244 37333 يوليو 

 - 78.1 6447 29495 - 77.6 9806 35832 أغسطس 
 - 69.5 8073 26499 - 65.8 11263 32965 سبتمبر 
 - 60.3 11102 27937 - 54.9 15499 34404 أكتوبر
 - 51.5 13508 27860 - 47.2 18229 34497 نوفمبر 
 - 47.0 16376 30886 - 39.9 22584 37593 ديسمبر 

 - 10.1 77937 86707 6.3 100693 107430 الربع األول 
 - 92.2 6524 83212 89.6 10572 101909 الربع الثانى 
 - 77.5 9685 87410 72.4 29313 106130 الربع الثالث 
 - 52.7 40987 86684 47.1 56312 106494 الربع الرابع 

 - 57.8 145133 344013 53.3 196890 421963 اإلجمالى 
Source : ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus ( Covid 19 ) on Civil aviation 

, Economic Impact Analysis ,Economic Development Air Transport Bureau , Montreal , 

Canada 3 February 2021   
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 ( مقارنة عدد المقاعد وحركة الركاب الدولية والداخلية فى قارة أمريكا الشمالية 5) ملحق 
 .   2020، 2019بين عامي 

 قارة أمريكا الشمالية  
 عدد الركاب   طاقة المقاعد   

معدل  2020 2019 الشهور 
 االنخفاض 

معدل  2020 2019
 االنخفاض 

 6.2 78339 73792 3.8 97514 93905 يناير 
 7.7 74269 68976 6.9 91385 85504 فبراير
 47.7 45187 86380 15.5 85238 100867 مارس 
 94.3 4727 82715 69.9 29373 97530 أبريل 
 87.9 10606 87928 75.7 24681 101683 مايو 
 80.5 17772 91099 68.6 32109 102378 يونيو 
 73.3 25265 94493 51.9 51382 106790 يوليو 

 70.1 27316 91330 47.9 55341 106184 أغسطس 
 66.5 26544 79119 51.0 47516 97042 سبتمبر 
 62.7 31227 83797 47.9 52459 100677 أكتوبر
 61.4 29543 76490 42.1 54837 94651 نوفمبر 
 64.2 30066 84091 42.6 56803 98992 ديسمبر 

 13.7 197795 229148 2.2 274137 280275 الربع األول 
 87.4 33105 261742 71.4 86164 301590 الربع الثانى 
 70.1 79125 264942 50.2 154239 31016 الربع الثالث 
 62.8 90837 244942 44.2 164099 294320 الربع الرابع 

 59.9 400861 1000211 42.8 678637 186201 اإلجمالى 
Source : ICAO Uniting Aviation Effects of Novel Corona virus ( Covid 19 ) on Civil aviation 

, Economic Impact Analysis ,Economic Development Air Transport Bureau , Montreal , 

Canada 3 February 2021   . 
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