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 -فيروس كهرونا السدتجج عمىبالتظبيق  صشاعة الدياحة في مرر عمىوبئة العالسية ال  انتذارأثر 

 .91-كهفيج
 

 باسم محسهد ابه العال هريجي
 الجراسات الدياحيةقدم  –استاذ مداعج 

 جامعة مظروح –كمية الدياحة والفشادق 
 
 

 السمخص:
تعج الدياحة واحجة مغ القصاعات االقترادية الخائجة 

يا محخؾ رئيدي لمتشسية السدتجامة، أنفي العالع، كسا 
فيي تقجـ الجعع لدبل عير الساليضغ مغ البذخ في 

يعتسج أكثخ مغ أي  فقصاع الدياحةالعالع أجسع، 
 عمىاجتساعي،  تأثضخخخ ذات نذاط اقترادي أ

 انتذارضيػر او  أفالتفاعل بضغ الشاس لحلظ ف
صشاعة  عمىسضؤثخ بذكل كبضخ األوبئة العالسية 

يعج قصاع الدياحة مغ  الحاليالدياحة ، ففي الػقت 
أكثخ القصاعات تزخرًا مغ تفذي فضخوس كػرونا 

الخسسضضغ  السدئػلضغ ويتػقع ،COVID-19السدتجج 
الحخكة الدياحية الجولية عغ والخبخاء الدياحضضغ 

 احتسالية سيذيج 0202عاـ  أف الػافجة لسرخ
 – 02شدبة تتخاوح مغ باعجاد الدائحضغ  انخفاض

تخاجع معجالت الشسػ مع ، 0204عغ عاـ %  20
 % نتيجة الزمة فضخوس كػرونا.2 –0الدياحي مغ 

(UNWTO,2020 C) 
 
 

 
تفذي  تأثضخ عمىالتعخؼ  إلىوييجؼ ىحا البحث 

صشاعة الدياحة  عمى COVID-19فضخوس كػرونا 
 في مرخ، واالستفادة مغ تجارب الجوؿ الدياحية 

 
 الستقجمة في مػاجية التحجيات العالسية الججيجة،

الجيػد التي تبحليا االجيدة الدياحية  إلى باإلضافة
االزمة  الخسسية وغضخ الخسسية بالجولة لسػاجية آثار 

 عمىنتائج تداعج  إلىالػصػؿ  القصاع، بيجؼ عمى
 وضع تػصيات لسػاجية ىحه التحجيات.

 

األوبئة العالسية  –صشاعة الدياحة الجالة: )الكمسات 
 .( مرخالدياحة في  -فضخوس كػرونا -

 

 السقجمة:
مغ القخف العذخيغ بخوز قصاع  الثانيالشرف شيج 

 عمى اقترادياالدياحة ضسغ القصاعات السؤثخة 
 إلىالخغع مغ تعخض العالع  عمىمدتػى العالع، و 

لرجمات الرحية العابخة كستالزمة العجيج مغ ا
وفضخوس ما  (،SARSااللتياب التشفدي الحاد )

 المجلة العلمية لكلية السيبحة والفنبدق
(0202) ، اإلصدار األول71العدد   

0374-1204الرلم الدولي التسلسلي:   

0680-0782الرلم الدولي التسلسلي اإللكتروني:  
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فمػندا أنوفضخوس  (H5N1)فمػندا الصضػر أنيعخؼ ب
 قصاع الدياحة حقق أف(، إال H1N1الخشازيخ )

 قػتو عمىنسػًا مدتسخًا مسا يجؿ  مجار الدشػات عمى
 ومخونتو.

تعخض العالع  0202وخالؿ الخبع األوؿ مغ عاـ 
وباء عالسي ججيج ، وىػ ما يعخؼ  انتذار إلى

، الحي COVID-19بفضخوس كػرونا السدتجج 
حاء العالع، أنالتػسع في كافة مغ أخح في  سخعاف

صشاعة الدياحة الجولية  عمىمباشخًا  تأثضخامسا شكل 
عجلت مشطسة  عميووالسحمية في مرخ، وبشاء 
الدياحة  أفبذ 0202الدياحة العالسية تػقعاتيا لعاـ 

تسثل تخاجعا و الجولية الػافجة حضث أصبحت سمبية 
5، مسا يتخجع إلى خدارة 02-5 02بضغ  يتخاوح
مميار دوالر  002-022وح بضغ ابسا يتخ  تقجر

أما قبل تفذي  ،أمخيكي في عائجات الدياحة الجولية
ت السشطسة تتػقع نسػا بشدبة نا، فكالفضخوس العالسي

) مشطسة الدياحة .0202عاـ5 0 -5 0بضغ  تتخاوح
 أ( 0202العالسية، 

االثار  عمىوتتسثل مذكمة البحث في التعخؼ 
اصة األوبئة العالسية وبرفة خ انتذارالستختبة 

صشاعة  عمى COVID -19فضخوس كػرونا 
برفة  مرخ عمىالعالع برفة عامة و  الدياحة في

حجع العخض  عمىالػباء  انتذاروكحلظ أثخ  خاصة،
الجيػد  عمىوالصمب الدياحي في مرخ،والتعخؼ 

االجيدة الدياحية الخصػات التشفضحية التي اتخحتيا و 
 ية لسػاجية األزمة التي تعخضالخسسية وغضخ الخسس

 .قصاعالليا 
مفاليع  عمىتتسثل اىسية البحث في التعخؼ  بضشسا 

 العالسي،بعس السرصمحات الشطخية كسفيػـ الػباء 
، والقاء انتذارهواسباب  وتعخيف فضخوس كػرونا

جيػد السشطسات الدياحية الجولية  عمىالزػء 
 عمىاالزمة  تأثضخلسػاجية االزمة، وكحلظ التعخؼ 

الحخكة الدياحية الجولية والسحمية، فزاًل عغ ابخاز 
تجارب الجوؿ الدياحية الستقجمة لسػاجية االثار 

فضخوس كػرونا، وكحلظ استعخاض  عمصانتذارالستختبة 
جيػد االجيدة الدياحية الخسسية في مرخ لسػاجية 

 االزمة.
 :إلىويهجف البحث 

شفذي فضخوس وت انتذار تأثضخ عمىإلقاء الزػء -0
صشاعة الدياحة في  عمى COVID- 19كػرونا

 خاصة. برفة مرخ عمىالعالع عامة و 
إبخاز جيػد السشطسات الدياحية الجولية واالجيدة -0

مرخ لسػاجية وفي  العالع الدياحية الخسسية في
 صشاعة الدياحة. عمىالفضخوس  ازمة انتذار

السداىسة في وضع مقتخحات عمسية لسػاجية -0
 .صشاعة الدياحة عمىاالزمة  تأثضخ

فادة مغ الجوؿ الدياحية الستقجمة االست-0
 االزمة.واستعخاض تجاربيا لسػاجية 

 

 :عمىيعتسج البحث مشهجية الجراسة: 
 

الكتػػػب والسخاجػػػع  عمػػػىالجراسػػػة السكتبيػػػة: وتعتسػػػج  -
العمسيػػة العخبيػػة واألجشبيػػة، وكػػحلظ الشذػػخات الجوريػػة، 

الذبكة  عمىوالسػاقع اإللكتخونية الخسسية  والسقاالت،
  .الجولية

ترػػػسيع وتػزيػػػع  عمػػػى: وتعتسػػػج السضجانيػػػةالجراسػػػة  -
الخسػسضضغ) رؤسػاء  السدئػلضغ عمىاستسارة استقراء 

القصاعػػػات ومػػػجيخي اإلدارت بػػػػزارة الدػػػياحة وا ثػػػار 
األتحاد السرػخي العػاـ لمفػخؼ الدػياحية  –السرخية 

السعشضػػػػػػضغ والستخررػػػػػػضغ  ) والخبػػػػػػخاء الدػػػػػػياحضضغ (
 والعػػاممضغ برػػػشاعة الدػػػياحة والزػػػيافة فػػػي مرػػػخ (
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 البياناتثع يتع تحمضل  ،Google Driveعغ شخيق 
الػػاردة بيػػا لمػصػػػؿ إلػػى نتػائج البحػػث والتػػي تدػػاعج 

 التػصيات العامة لمبحث. وضع عمى
 
 السفههم واالسباب: الهباء: -

 

  epidemiology  كمسػة او مرػصمع عمػع االوبئػة 
تعشػػػي وبػػػاء  والتػػػي  epidemicمػػػغ كمسػػػة  مذػػػتقة

 )بػػضغ( وتعشػػي epi الضػنػػانضضغالسذػػتقة مػػغ السقصعػػضغ 
عمػػػع الػبػػػاء ىػػػػ  أفاي  )الشػػػاس(،وتعشػػػي  demosو

الػػػػحي يػػػػجرس الرػػػػحة والسػػػػخض داخػػػػل السجتسعػػػػات 
 ( Montesano,2006. )الدكانية

و" أنػ عمػىوقج عخفت مشطسة الدياحة العالسية الػبػاء 
مفػػاجو وسػػخيع لسػػخض فػػي رقعػػة جفخا يػػة مػػا  انتذػػار

فػػػػػؽ معجالتػػػػو السعتػػػػادة فػػػػي السشصقػػػػة السعشيػػػػة"، أمػػػػا 
الػبػػػػػاء بذػػػػػكل سػػػػػخيع حػػػػػػؿ  انتذػػػػػارالجائحػػػػػة فيػػػػػي 

 (WTO , 2011)العالع. 
 الوبئة: انتذاراسباب  -

 انتذػػػػػػاراسػػػػػػباب  (0رقػػػػػػع ) التػػػػػػاليويػضػػػػػػع الذػػػػػػكل 
 (0202، العالسية. )واتذاألوبئة 

 
 العالسيةاألوبئة  انتذاراسباب  (0)شكل رقع 

 

 
 

 :COVID-19ا وس كهرونر في -

ألوؿ مخة  COVID -19اكُتذف الفضخوس السدتجج 
تذخ حػؿ أن، و 0204الرضشية عاـ  فاووى في مجيشة

جائحة فضخوس كػرونا  ذلظ الػقت مدبًباالعالع مشح 
 السشذأ حضػاني  تشفديمخٌض  ، وىػ0204
السختبط بالستالزمة التشفدية  0فضخوس كػرونا ُيدببو

مشطسة الرحة  ، وقج أعمشتالحادة الذجيجة
 أف 0202في الحادي عذخ مغ فبخايخ  العالسية

ىػ االسع الخسسي لمسخض، واعتبار  04-كػفضج
جائحة عالسية وأعمشت حالة  فضخوس كػرونا تفذي

 األقاليعمي لمسخض في السح االنتذارالصػارئ نتيجة 
) مشطسة  لسشطسة الرحة العالسية الدت التابعة

يعج  04-ومخض كػفضج. (أ0202السية،الرحة الع
الحي اكتذف في يدببو فضخوس كػرونا  مخض معجي

دراية او  عمىا ونة االخضخة، حضث لع يكغ العالع 
عمع بػجػد ىحا الفضخوس الحي تفذي في مجيشة 

. 0204يػىاف الرضشية في اوائل شيخ ديدسبخ 
(WTO,2020 A) 

اصابة االشخاص  احتسالية أف إلىوتذضخ الجراسات 
تحجث  أفيسكغ  COVID-19ضخوس بعجوي ف

نتيجة مخالصة االشخاص السرابضغ بالفضخوس، كسا 
اخخ عغ  إلىتشتقل مغ شخز  أفيسكغ لمعجوي 

ف الذخز أنلفع او ا شخيق الخزاز الستصايخ مغ
يشتقل نتيجة  أفالسراب بالفضخوس، كسا يسكغ 

االسصع السحيصة بالذخز،  عمىتداقط الخزاز 
العجوي نتيجة  نتقاؿكبضخة ال احتساليةبحلظ تربع و 

ف ا نمالمدة لشفذ األسصع ثع مالمدة االعضغ او 
 (ب0202العالسية، مشطسة الدياحة والفع. )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 COVID-19تشتقل عجوي فضخوس  أفكسا يسكغ 
تشفذ االشخاص لمخزاز الحي يخخج مغ الذخز  إذا

السراب في حالة الدعاؿ او الدفضخ، لحا يشرع 
باالبتعاد عغ الذخز السراب بسدافة تديج عغ 

ة الدياحة العالسية مغ سمتخ مخبع، وتكثف مشط
اسات العمسية ر جخاء البحػث والجإجيػدىا في 

الصبية الالزمة لسػاجية الفضخوس والحج مغ  والتحالضل
 (WTO,2020 bالعالع. )في  ه الدخيعانتذار 

 

 (COVID-19)كهروناالدياحة وفيروس  -
 

يعج قصاع الدياحة مغ أكثخ القصاعات االقترادية 
، COVID-19تزخرًا نتيجة تفذي فضخوس كػرونا 

كبضخًا نتيجة  لحلظ فإف اماـ قصاع الدياحة تحجياً 
حخكة  عمىإصجار مشطسة الرحة العالسية قضػدًا 

وتذضخ الدفخ والدياحة بضغ مختمف الجوؿ الدياحية، 
ثخ صشاعة الدياحة حػؿ أت أفإلصالتػقعات السبجئية 

  COVID-19العالع بدبب تفذي فضخوس كػرونا ) 
في  انخفاضا%  02 – 02ندبتو ما بضغ  ستتخاوح( 

– 022إعجاد السدافخيغ بشدبة خدارة تتخاوح بضغ 
التػقع مميار دوالر امخيكي، فزاًل عغ  002

بخدائخ كبضخة في السذخوعات الدياحية الرفضخة 
% مغ حجع الذخكات  32 إلىوالستػسصة ترل 

 (UNWTO,2020 Aالعاممة. )
العخض والصمب  عمىأثخ تفذي فضخوس كػرونا  لقج

الدياحي العالسي، واصبع ذلظ يسثل خصخًا كبضخًا 
 عمىاالقتراد العالسي، مسا يؤثخ بذكل كبضخ  عمى

الخغع  عمىو  ,.االسػاؽ الخئيدية السرجرة لمدائحضغ
الكامل  تأثضخال مغ ذلظ فسغ الرعب تػقع 

ولكغ يسكغ  ،الدياحة الجولية عمى  COVID-19لػ

تأخح مشطسة الدياحة العالسية حضث جخاء تقضيع أولي إ
  سضشاريػ الستالزمة التشفدية الحادة الػخيسة

(SARS)   مع احتداب حجع 0220لعاـ ،
، الحاليةيات الدفخ العالسي واالضصخابات يكوديشام

 عمىه تأثضخ و   COVID-19الجفخافي لػ واالنتذار
وشجدت مشطسة الدياحة العالسية  االقتراد العالسي،

، نتيجة ضخورة التعامل مع كافة التػقعات عمى
تحجث ، والحي  أفالسدتججات الستقمبة التي يسكغ 

فخض مديج مغ االجخاءات  إلىتؤدي  أفيسكغ 
 العالسية،الدياحة  )مشطسةاالحتخازية االضا ية.

 ب( 0202
الجولية في  الدياحية السشظسات بعض جههد -

 أزمة فيروس كهرونا:مهاجهة 
 :UNWTOمشظسة الدياحة العالسية  )أ(

-COVIDمع تفاقع الػضع جخاء تفذي فضخوس 
 قضػدفخض ب العالسيةالرحة  مشطسةلحا تقػـ ، 19
حاء أنفي جسيع بذكل كمي أو جدئي  الدفخ عمى

 عمىو  اتالسجتسع يشتذخ في جسيع الػباءفالعالع، 
 اقترادات عمىالػباء  تأثضخ فإلحا فكافة األصعجة، 

 قصاع الدياحة معخض قج جعلعامة،  برػرة العالع
القصاع األكثخ تزخرا يػ برػرة خاصة، ف تأثضخمل

ميجدوف العالع ب عاممضغماليضغ ال وأصبع ،ا فحتى 
 UNWTO,2020).بفقج وضائفيع ومرجر رزقيع

b) 
 التعاون السذترك مع مشظسة الرحة العالسية:  -

برفتيا السشطسة قامت مشطسة الدياحة العالسية، 
 بياف بإصجار بالعالع،الجولية السدئػلة عغ الدياحة 

وىي  ، WTOسيةمذتخؾ مع مشطسة الرحة العال
لألمع الستحجة في السػاجية العالسية  خسسيةالػكالة ال

https://www.unwto.org/news/unwto-who-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/news/unwto-who-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/news/unwto-who-a-joint-statement-on-tourism-and-covid-19
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 عمى البيافأكج ، حضث .COVID-19لفضخوس
 :التالي

 التشدضق لزسافوزيادة  االلتداـ بالسدؤوليةضخورة -
الدفخ الجولي تشفضح التجابضخ الرحية بصخؽ تقمل مغ 

التشدضق  ضخورة فزاًل عغ الزخوري،غضخ 
ما التي تقمل االحتخازية، التعميساتالسذتخؾ التباع 

أساس تقضيع السخاشخ  عمىيجد الرحة العامة و ي
كل قصاعات  عمى وتأثضخهالفضخوس  نتذارال السحمية

 الدياحة العالسية.
السدؤولية الذخرية لحساية السدافخيغ تحسل  عمى-
مع ضخورة التداميع بإتباع فديع وغضخىع،أن

اإللساـ بتجابضخ الػقاية األساسية التي و  التعميسات،
حياتيع الدفخ وفي حخكة الدياحة و تتصبق أثشاء 

 ج( 0202الدياحة العالسية ، )مشطسة. الضػمية
وضع االزمة عغ تصػرات  السدتسخ االستعالـ-
السدافخيغ  عمى لحا يجبخرػصا أثشاء الدفخ،و 

مشطسة الرحة  والتأكج بذكل دوري مغ التحقق
ثات والسعمػمات آخخ التحجي عمىالعالسية لمػقػؼ 

 .ي الرحة والدفخالرادرة عغ أخرائ
ليدػا مدئػلػف فقط عغ رفاىضتيع اثشاء  السدافخوف -

 عمضيع، ويشبفي األخخيغ بل أيزا عغ رفاليةالدفخ، 
دراية باألعخاض واتخاذ جسيع  عمىيكػنػا  أف

شطافة ا يتعمق بالواتباعيا  يس بيا السػصىالخصػات 
 (UNWTO,2020 C) .الذخرية

بضغ مشطسة الرحة العالسية مع  الكامل التشدضق -
أعزاء مشطسة الدياحة العالسية، وكحلظ مع رؤساء 

اإلقميسية ومع رئيذ السجمذ التشفضحي،  فاجسيع المج
سػاجية الجيػد السذتخكة لفي تعديد  لالستسخار

 .04 – ثار تفذي مخض كػفضج الدياحةقصاع 

التابعة ػكاالت ال مع جسيع السدتسخ التػاصل -
لي، السجني الجو  الصضخافسشطسة لألمع الستحجة، ك

الجولي لمشقل  حادوالسشطسة البحخية الجولية، واالت
لسػاجية ىحا  والتعاوف ، مغ اجل التشدضق الجػي 

 (UNWTO,2020 D) التحجي.
 :لالنتعاشاالستعجاد  -

الدياحة العالسية إلى تقجيع الجعع  دعت مشطسة
 االنتعاش الالزمة لتحقضق لتجابضخوتػفضخ ا السالي

في  قصاع الدياحةبػاسصة الدياحة، وإلى إدراج دعع 
أوسع في  بذكل االنتعاشخصط وإجخاءات 

 04-تفذي كػفضج تأثضخاالقترادات الستزخرة، ف
الدياحية،  كافة القصاعات عمىممسػسًا سػؼ يكػف 

 :إلىمشطسة الدياحة العالسية  لحا دعت

 التخاذ تجابضخفشي وال الساليتقجيع الجعع  -0
التي تدتيجؼ قصاع الدياحة في  االنتعاش

 انتذارجسيع الجوؿ الدياحية الستزخرة مغ 
 فضخوس كػرونا.

بالتشدضق مع  اإلنعاش تخصيط تجابضخ -0
 .السانحةالسشطسات الجولية والجيات 

في  إدراجيا الدياحة بقرجقصاع دعع  -0
والقخارات واإلجخاءات  االنتعاشخصط 

العالسية األوسع نصاقا في االقترادات 
 .الستزخرة

مشطسة الدياحة العالسية اإلرشاد تقجيع  -0
ألعزائيا، ولقصاع  االنتعاشوالجعع لتجابضخ 

العاـ، بسا في سػاء الخاص أو الدياحة 
 .والسعارض الدياحية الفعالياتذلظ مشطسػ 

(UNWTO, 2020 E) 
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 لجشة أزمة الدياحة العالسية:-

 عمى (UNWTO) حخصت مشطسة الدياحة العالسية
وكاالت ضع عقج اجتساًعا افتخاضًيا ر يع السدتػى 

األمع الستحجة الخئيدية ورؤساء مجمديا التشفضحي 
لتربع اإلقميسية وقادة القصاع الخاص،  ولجانيا

لسػاجية ازمة  جدًءا مغ لجشة أزمة الدياحة العالسية
COVID-19 ، ستعقج المجشة اجتساعات حضث

عكذ الحاجة إلى عسل بسا يافتخاضية مشتطسة 
مشدق وفعاؿ مغ قبل القصاعضغ الخاص والعاـ 
والحكػمات ومؤسدات التسػيل الجولية واألمع 

 (UNWTO,2020 F) .الستحجة

 لكي تدافخ غجاً  – مشازلكع الدمػا : مبادرة إطالق -

Stay home today so you can #Travel 
Tomorrow 

أشمقت مشطسة الدياحة العالسية مبادرة لحث 
قصاع أنسشازؿ، حضث تخي البقاء بال عمىالسدافخيغ 

 بالعالع االقترادي االنتعاشقيادة يدتصيع  الدياحة
سيقػد الشسػ االقترادي واالجتساعي و أنو ، مدتكبالً 

ضتيع س سشازؿالفي  الضػـ لحا فالبقاء التعافي، إلى
 عمىوالدفخ في الفج سػؼ يداعج  ،الفج الدفخ في

بالثقافة، وتعديد  واالحتفاؿإيجاد فخص العسل، 
 (UNWTO,2020 Gعالسيا. )الرجاقة والتفاىع 

 WTTCوالدفر: السجمس العالسي لمدياحة ب()

 WTTCوجو السجمذ العالسي لمدياحة والدفخ 
حكػمات الجوؿ الدياحية والسعشضضغ  إلىرسائل 

 :عمىبرشاعة الدياحة حػؿ العالع أكج فضيا 

الذخاكات القػية بضغ القصاعضغ العاـ تحقضق أىسية •
تشفضح  لزسافوالخاص وزيادة التعاوف الجولي 

القصاع أثشاء  يػاجييااستجابة مشدقة لمتحجيات التي 
آثار ازمة فضخوس كػرونا  اإلدارة والتعافي مغ

 .COVID-19السدتجج 
5 مغ الشاتج السحمي 02,0يسثل الدفخ والدياحة • 

وضائف  02مغ كل  0العالسي ويجعع  اإلجسالي
 ممضػف وضيفة( مسا يجعل الدياحة 004بالعالع )

محخًكا ضخًسا لمشسػ االقترادي والعسػد الفقخي 
مع اتخاذ ، لمعجيج مغ االقترادات حػؿ العالع

لجعع بقاء القصاع، حضث سيربع  التجابضخ السشاسبة
فع التعافي عشجما نجخل وسضمة لجقصاع الدياحة 

 والدفخ،السجمذ العالسي لمدياحة التالية.)السخحمة ب
 أ( 0202

( WTTC) السجمذ العالسي لمدياحة والدفخيجعػ • 
جسيع الحكػمات إلى اتخاذ إجخاءات جحرية وحاسسة 

سية إلى لسشع تحػؿ ىحه األزمة الرحية العال ا ف
مداىسة  عمىوالحفاظ  عالسية،كارثة اقترادية 

 قصاع الدفخ والدياحة وحسايتيا.
 عمىبشاًء  - WTTCتقجيخ األثخ االقترادي لػ •

5 في الدفخ والدياحة 00بشدبة  انخفاضافتخاض 
ؿ خدارة الدفخ لسجة وىػ ما يعاد ،0202في عاـ 

ممضػف وضيفة في  02كثخ مغ أ أف أشيخ، أيثالثة 
 ،تكػف معخضة لمخصخ عالسًيا أفسكغ الدياحة ي

لمدفخ  الحاليةالعاممة 5 مغ القػة 00وىحا يعادؿ 
  WTTC, 2020والدياحة. )

رسائل السجمس العالسي لمدفر والدياحة  -
WTTC حكهمات الجول: إلى 

الدفخ والدياحة يداىع  أف WTTCتطيخ أرقاـ 
العالسي  اإلجساليلشاتج السحمي 5 مغ ا02,0بشدبة 



ببسم محمود ابو العال              71-كوفيد –أثر انتشبر األوبئة العبلمية على صنبعة السيبحة في مصر ببلتطبيك على فيروس كورونب المستجد  

 (0202، اإلصدار األول  ) 71جبمعة اإلسكندرية ، العدد  –المجلة العلمية لكلية السيبحة والفنبدق  00

 

مدؤولة عغ  تعج الدياحةممضػف وضيفة، و  002و
وقج  ججيجة،خمق واحجة مغ كل خسذ وضائف 

 ثسانيمجى نسػ االقتراد العالسي لسجة  عمىتفػقت 
تيجيجًا  تػاجوفاقتراديات العالع ، متتاليةسشػات 

 كبضخًا بجوف حخكة الدفخ والدياحة.
حكػمات جسيع  ،WTTCدعت ذلظ،ولسػاجية 

إلى اتخاذ إجخاءات فػرية لمسداعجة في  البمجاف
 اإلجخاءات الالزمة واتخاذبقاء ىحا القصاع  ضساف

 : التاليةوالسقتخحات 
لحساية دخػؿ  السالية. يجب تقجيع السداعجة 0

غ يػاجيػف الساليضغ مغ العاممضغ في القصاع الحي
صعػبات اقترادية شجيجة نتيجة تزخرىع مغ 

 فضخوس كػرونا انتذار
الحكػمات تقجيع قخوض حضػية بجوف  عمى. يجب 0

فائجة لذخكات الدفخ والدياحة العالسية وكحلظ 
لساليضغ الذخكات الرفضخة والستػسصة كحافد لسشعيا 

 .االنييارمغ 
. يجب التشازؿ عغ جسيع الزخائب والخسـػ 0

قصاع الدفخ بأثخ  عمىالساليةالحكػمية والسصالبات 
شيًخا  00األقل خالؿ الػ  عمىفػري 
 (WTTC,2020 b)القادمة.

 عسل:تذكيل فريق  -
بتشدضق وقيادة فخيق عسل مغ   WTTCقامت

الجسعيات العالسية الخائجة والسشطسات الحكػمية 
لسشاقذة التحجيات التي تػاجو و لتبادؿ السعمػمات 

يذسل و السشاشق السختمفة وقصاعات الرشاعة 
-ACI -CLIA-ETC -IATAاألعزاء: 

PATA-Association Travel 
Association-WEF-  السجني  الصضخافمشطسة

السجمذ العالسي .)الجولي ومشطسة الدياحة العالسية
 ب( 0202لمدفخ والدياحة، 

مع  0202عام تهقعات حركة الدياحة الجولية  -
 :COVID- 19تفذي فيروس 

( تػقعات أعجاد 0رقع ) التاليويػضع الذكل 
 .0202الدائحػف الجولضضغ خالؿ عاـ 

 
 .0202تػقعات أعجاد الدائحضغ الجولضضغ خالؿ عاـ  (0)شكل رقع 

 (   ( UNWTO,2020السرجر:   
 

( تػقعات االيخادات الدياحية 0)ويػضع الذكل رقع 
 .0202الجولية خالؿ عاـ 
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 .0202الجولية خالؿ عاـ تػقعات االيخادات الدياحية  (0)شكل رقع 

 ((UNWTO,2020السرجر:  

 عمىفضخوس كػرونا  تأثضخ (0)ويػضع الذكل رقع 
 .0202حخكة الشقل الجػي 

 
 .0202حخكة الشقل الجػي  عمىفضخوس كػرونا  تأثضخ (0)شكل رقع 

 (IATA,2020سرجر: )ال
 

 

أىسية الدياحة  (0)رقع  التاليويػضع الججوؿ 
تع اإلبالغ عغ معطع الجولية في الجوؿ التي 

حالة(  0222)أكثخ مغ  COVID-19حاالت
 .0202مارس 

 

 
أىسية الدياحة الجولية في الجوؿ التي تع اإلبالغ عغ معطع  (0)شكل رقع 

 .0202حالة( مارس  0222)أكثخ مغ  COVID-19حاالت
 (   (UNWTO,2020السرجر:  

 

 ويتزح لشا مسا سبق:
الكثضخ مغ  إلىتتعخض صشاعة الدياحة  -

قصاع الدياحة  يتزخر لحا الجولية، األزمات
خالؿ أكثخ مغ أي قصاع عالسي أخخ، ف

خدخ قصاع الدياحة العالسي  0220عاـ 
 140 إلىممضػف سائع ليرل  0أكثخ مغ 

 ممضػف  140 إلىػصل أنممضػف سائع بعج 
. 0بشدبة تخاجع بمفت  0220سائع عاـ 

، وخالؿ SARSسنتيجة ضيػر فضخو  %
ونتيجة لالزمة االقترادية  0224عاـ 

 الجولضضغخفس إعجاد الدائحضغ أنالعالسية 
ممضػف سائع مقارنة بعاـ  340إلىليرل 
الحي وصل  يو اعجاد الدائحضغ  0223

ع جممضػف سائع بشدبة تخا 404 إلىالجولضضغ 
    ( UNWTO,2020) .%.0بمفت 

 أفو مغ الستػقع أنتذضخ االحراءات  -
 0202عاـ ل اعجاد الدائحضغ الجوليتتخاجع 

 إلى COVID -19نتيجة تفذي فضخوس
ممضػف سائع دولي  002 – 042مغ  حػالي
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% مغ 02-02 تبمغ مغبشدبة تخاجع 
 .أعجاد الدائحضغ الجولضضغ إجسالي

عجد االيخادات  إجسالي انخفاض مغ الستػقع -
 – 02الدياحية الجولية بشدبة تتخاوح مغ 

 – 022، بسا يعادؿ 0202% عاـ  02
 0.212 حػاليلتدجل ، مميار دوالر 002

تخلضػف  0.022سجمت  أفتخلضػف دوالر بعج 
 0204دوالر امخيكي عاـ 

(UNWTO,2020 ) 
العالسي بشدبة  الصضخافتخاجع حخكة   -

وانخفاض عجد %، 03بمفت  انخفاض

ماليضغ مدافخ،وخدارة  4,0الخكاب بسقجار 
مميار دوالر امخيكي بحخكة الصضخاف  0,1

  بسرخ
تفذي لفضخوس كػرونا كثخ تداىع الجوؿ األ -

C0vid-19  الػاليات  –إيصاليا–)الرضغبيا
السسمكة الستحجة(  –فخندا  –ألسانيا -الستحجة

 % مغ إجسالي عجد 00بشدبة حػالي
 
 
 

 
 COVID -19تجارب بعض الجول الدياحية لسهاجهة أزمة فيروس كهرونا 

 

 وتأثضخىا عمى قصاع الدياحة.   COVID-19( تجارب بعس الجوؿ الدياحية لسػاجية ازمة فضخوس كػرونا0ججوؿ رقع )

 

% مغ 04الدائحضغ الدائخيغ ليع ، وندبة حػالي 
إجسالي عجد االيخادات الدياحية الجولية، وندبة 

 % مغ إجسالي اإلنفاؽ الدياحي الجولي00حػالي
(IATA,2020) 
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عمى  COVID -19تأثير أزمة فيروس كهرونا -
 صشاعة الدياحة في مرر:

)أ( تحميل الحركة الدياحية الجولية الهافجة إلى مرر 
 .0292عام حتى 

( إجسالي أعجاد الدائحضغ الدائخيغ 1ويػضع الذكل رقع )
 . 0203حتى  0202لسرخ مغ 

 
حتى  0202( إجسالي أعجاد الدائحضغ الدائخيغ لسرخ مغ 1شكل رقع )

0203. 
 (0204السرجر:)وزارةالدياحة، 

( تصػر الحخكة الدياحية الجولية 2ويػضع الذكل رقع )
 .0203الػافجة لسرخ 

 
( تصػر الحخكة الدياحية الجولية الػافجة إلى مرخ 2رقع )شكل 

0203. 
 (UNWTO,2019السرجر:) 
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( تصػر في أعجاد الميالي الدياحية 3ويػضع الذكل رقع )
 .0203في مرخ 

 
 .0203( تصػر في أعجاد الميالي الدياحية في مرخ 3شكل رقع )

 ( UNWTO,2019السرجر:) 

العذخة األولي السرجرة ( االسػاؽ 4ويػضع الذكل رقع )
 .0203لمدائحضغ لسرخ 

 
( االسػاؽ العذخة األولي السرجرة لمدائحضغ لسرخ 4شكل رقع )

0203. 
 ( UNWTO,2019السرجر:) 

 

( اعجاد الدائحضغ الدائخيغ 02ويػضع الذكل رقع )
 .0203حدب الفخض مغ الديارة 

 
مغ ( اعجاد الدائحضغ الدائخيغ لسرخ حدب الفخض 02شكل رقع )

 .0203الديارة لعاـ 
 ( UNWTO,2019السرجر:) 

( اػذاد اٌطبئحٍٓ 11وٌىضح اٌشىً رلُ )

 حطت وضٍٍخ إٌمً. 8112اٌسائرٌٓ 

 
 حدب وسضمة الشقل. 0203( اعجاد الدائحضغ الدائخيغ 00شكل رقع )

 ( UNWTO,2019السرجر:) 
 

 
 ( UNWTO,2019السرجر:) 

-0202مرخ مغ  ( إجسالي االيخادات الدياحية في00شكل )
0202. 

 

 
 (0203السرجر: )اليضئة السرخية العامة لالستعالمات، 

 )قبل األزمة(0202( تػقعات أعجاد الدائحضغ في مرخ عاـ 00شكل )
 

 
 

( ِطبهّخ لطبع اٌطٍبحخ فً اٌذخً اٌمىًِ ٌّصر 11شىً رلُ )

8112. 

 ( UNWTO,2019اٌّصذر :اٌّصذر:)
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 وندتخمص مسا سبق: 
 

ارتفاعًا كبضخًا في الحخكة  0203شيج عاـ  -
ممضػف  00.001.034الدياحية الجولية بمفت 
 0202% عغ عاـ 02سائع بشدبة زيادة حػالي 

ممضػف سائع وبحلظ  3.040.001الحي سجل 
ثاني أعمى زيادة في الدائحضغ  0203يدجل عاـ 

ممضػف  00.000.303والحي سجل  0200بعج 
 يشايخ. 00سائع وذلظ في أعقاب ثػرة 

تعج االسػاؽ االوروبية ىي السرجر الخئيدي   -
، مدجمو 0203لمدياحة إلى مرخ خالؿ عاـ 

%  00ممضػف سائع بشدبة حػالي  1.402.100
مغ إجسالي عجد الدائحضغ، يمضيا سػؽ الدياحة 

ممضػف سائع بشدبة  0.203.030العخبي مدجمة 
% مغ إجسالي الدائحضغ، تمضيا االسػاؽ 00حػالي 

 المخيكية، االفخيكية.االسضػية، ا
اعمى عجد ليالي سياحية  0203سجل عاـ  -

ممضػف لضمة  000.042.002بمفت حػالي 
سياحية، استحػذ الدػؽ االوربية الفخبية عمى 

%  00ممضػف لضمة بشدبة حػالي  04.030.300
مغ إجسالي عجد الميالي الدياحية، بضشسا سجل 

ممضػف لضمة  00.300.000سػؽ الذخؽ االوسط 
% مغ إجسالي  00احية بشدبة بمفت حػالي سي

عجد الميالي الدياحية، يمضيا االسػاؽ االوروبية 
 لذخقية ثع االفخيكية واالمخيكية.ا

يعج الدػؽ األلساني مغ أكبخ االسػاؽ الدياحية  -
، يمضيا 0203السرجرة لمدائحضغ لسرخ عاـ 

الدػؽ األوكخاني، الدعػدي، الدػداني، السسمكة 
 اإليصالي.حجة، الست
األنساط تعج الدياحة التخفضيية والثقا ية مغ أكثخ  -

 الدياحية جحبًا لمدائحضغ
% مغ وسضمة  40يسثل الشقل الجػي حػالي  -

الشقل التي يدتخجميا الدائحضغ لديارتيع مرخ، 
 ا الشقل البخي، ثع الشقل البحخي.يمضي

حققت الدياحة السرخية أعمى ايخادات سياحية  -
مميار دوالر امخيكي عاـ  00.1بمفت في تاريخيا 

 0202مميار دوالر عاـ  4.3، مقابل 0203
%، بضشسا سجل عاـ 03بشدبة زيادة بمفت حػالي 

 مميار. 00.1حػالي  0202الدياحية الحروة 
غ إجسالي % م1ساىع قصاع الدياحة بشدبة  -

 .0203الجخل القػمي عاـ 
كأف مغ السدتيجؼ والستػقع أف يرل عجد  -

 ممضػف سائع. 00إلى  0202حضغ عاـ الدائ
 

)ب( جههداالجهزة الدياحية وغير الرسسية لسهاجهة 
 :COVID-19تجاعيات فيروس 

تذضخ كافة التقاريخ الرادرة عغ االجيدة الخسسية 
وغضخ الخسسية في الجولة عغ أف حخكة الدياحة 

% 20-02الػافجة إلى مرخ ستشخفس بشدبة 
 أ (،  020واآلثار،) وزارة الدياحة 0202خالؿ عاـ 

، وخاصة وأف COVID-19نتيجة تفذي فضخوس 
االسػاؽ الدياحية الخئيدية السرجرة لمدائحضغ إلى 

(، تعج مغ أكثخ  4مرخ) كسا ورد في الذكل رقع 
الجوؿ التي تفذي بيا الفضخوس ) كسا ورد في 

–السسمكة الستحجة –( وىي اسػاؽ ألسانيا0الذكل 
الرضغ ، لحا اتخحت االجيدة الدياحية  –إيصاليا

لجولة عجة قخارة الخسسية وغضخ الخسسية في ا
وتػصيات وعقجت اجتساعات ىامة مع االجيدة 
السعشية بيجؼ تقمضل االثار الستختبة عغ انتذار 

عمى صشاعة الدياحة  COVID-19 فضخوس 
 بسرخ مشيا:

تذكضل لجشة مذتخكة بضغ وزارة الدياحة واالثار   -
ووزارة الرحة السرخية لمتشدضق  يسا يتعمق 
باإلجخاءات االحتخازية والػقائية التي يجب عمى 
السشذآت الدياحية إتباعيا لمشدالء والعاممضغ بيا 

 .COVID-19لسشع انتذار وتفذي فضخوس كػرونا 
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صجور قخارات جسيػرية بإسقاط الزخيبة  -
اشيخ  1لعقارية عمي السشذآت الدياحية لسجة ا

أشيخ دوف  0وإرجاء سجاد كافة السدتحقات لسجة 
 غخامات وقخوض بفائجة مخفزة.

إصجار وزارة الدياحة وا ثار مشذػر لجسيع  -
 السشذآت الدياحية ورد  يو التالي:

ضخورة فحز جسيع العاممضغ بالفشادؽ في -
 السحافطات السرخية الدياحية.

 الحسخاءجياز أشعة فػؽ  0222حػالى  زيعتػ   -
(infrared)    لمكذف الجوري عمى الشدالء

 والعاممضغ  بالفشادؽ الثابتة والعائسة.
تكثيف السخور عمى جسيع السشذآت الفشجقية  -

لزساف التعكيع الذامل وفعالضتو، وكحلظ اعجاد 
خصط التعكيع بالسشذآت الفشجقية وذلظ مغ خالؿ 

شخكتضغ عالسضتضغ متخررضغ في التعاقج مع 
 الرحة والدالمة.

عقج دورات تجريبية تػعػية لمعاممضغ بالسشذآت  -
مجرب بسختمف السحافطات  01الفشجقية يقجميا 

والسجف الدياحية، وذلظ لمتجريب عمى االجخاءات 
يا لتجشب الػقائية واالحتخازية التي يجب اتباع

 .االصابة وانتقاؿ العجوي 
المػجدتيات السصمػبة لمعاممضغ وعجـ تػفضخ   -

مسارسة العسل بجونيا، وفي مقجمتيا ارتجاء 
الجػارب والكسامات الصبية والقفازات أثشاء قياميع 
بسياـ عسميع سػاء في التشطيف أو بالسصابخ 
والسصاعع وتقجيع الخجمات لمشدالء. )وزارة الدياحة 

 أ( 0202وا ثار،
لتابع إلى قصاع إصجار االدارة العامة لمفػص ا -

األنذصة الدياحية بػزارة الدياحة مشذػر إلى 
السشذآت الدياحية يتزسغ االجخاءات الػقائية 
واالحتخازية وكحلظ التشدضق إلجخاء دورات تجريبية 

لمسدئػلضغ الصبضضغ بالسشذأة بالسحافطات الدياحية. 
 ب( 0202)وزارة الدياحة واالثار، 

مشذػر دوري إصجار غخفة السشذآت الفشجقية  -
إلى مالكي السشذآت الفشجقية يتزسغ التأكضج عمى 
االلتداـ باالستسخار في دفع الخواتب لمعاممضغ 
والتكفل بإقاماتيع، وتخفيس التػاجج الضػمي لمعسالة 

 %.02السػجػدة في فشادؽ القاىخة والجضدة بشدبة
إصجار غخفة السشذآت الفشجقية مشذػر دوري  -

جخاءات الػقائية الستبعة لجسيع الفشادؽ يتزسغ اال
في الفشادؽ الدياحية بجولة الرضغ لسشع انتذار 
الفضخوس لالشالع عمضيا ومغ ثع تفعضميا والعسل 

 (0202بسػجبيا. )غخفة السشذآت الفشجقية ،
إصجار البشظ السخكدي السرخي مبادرة  -

مميار جشية لتسػيل السشذآت  02بتخريز مبمغ 
في تججيج وإحالؿ  والذخكات الدياحية التي تخغب

فشادؽ اإلقامة وأساشضل الشقل الدياحي بدعخ عائج 
% يحدب عمى اساس متشاقز، مع أمكانية 3

مشع تدييالت ائتسانية تدجد عمى مجة حجىا 
األقرى عامضغ، باإلضافةإلى فتخة سساح ال تديج 

أشيخ تبجأ مغ تاريخ السشع وذلظ لدجاد  1عغ 
لسػرديغ واعساؿ الخواتب وااللتدامات القائسة لجي ا

الريانة لألنذصة الدياحية. )البشظ السخكدي 
 (0202السرخي،

إصجار صشجوؽ رعاية الصػارئ لمعساؿ مشذػرًا  -
لالتحاد السرخي لمفخؼ الدياحية يتزسغ 

جشية  0222-122آليةصخؼ إعانات شيخية مغ 
لمعاممضغ بقصاع الدياحة مسغ يثبت استحقاقيع 

)وزارة القػي  نتيجة تزخرىع مغ آثار األزمة.
 (0202العاممة،
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 الجراسة السيجانية:
( Google Drive)تع استخجاـ الذبكة الجولية 

( استسارة استبياف عمى عجد مغ 00تػزيع عجد )ل
الخسسضضغ) رؤساء القصاعات ومجيخي السدئػلضغ 

األتحاد  –اإلدارت بػزارة الدياحة وا ثار السرخية 
السرخي العاـ لمفخؼ الدياحية ( والخبخاء 
الدياحضضغ ) السعشضضغ والستخررضغ والعاممضغ 

لسعخفة  برشاعة الدياحة والزيافة في مرخ ( 
آرائيع  يسا يتعمق بسػضػع البحث، ثع تع تحمضل 

 البيانات الػاردة في استسارة االستبياف. 
يػضحاف مجي تأثضخ انتذار  :الدؤال الول والثاني
عمى صشاعة  COVID-19فضخوس كػرونا 

، وأكثخ القصاعات االقترادية في بسرخ الدياحة
 مرخ تزخرًا مغ األزمة.

ػٍى   COVID-19شبر فٍروش وىرؤب( رؤثٍر أز8جذوي رلُ )

 صٕبػخ اٌطٍبحخ ثّصر.

تأثير انتذار الفيروس 
 Frequency Percent عمى الدياحة في مرر

Cumulative 

Percent 

Valid 100.0 100.0 32 نعم 

 

( أوثر اٌمطبػبد االلزصبدٌخ رؤثرا ثبٔزشبر فٍروش 3جذوي رلُ )

 .ثّصر  COVID -19وىرؤب
 

أكثر القظاعات 
 Frequency Percent االقترادية تزررا  

Cumulative 

Percent 

Valid 

الدياحة 
 والظيران
قشاة 

 الدهيس
الزراعة 
 والرشاعة
البترول 
 والتعجين

 أخري 

32 
 
0 
0 
 
0 
0 

100.0 
 

00.0 
00.0 
 

00.0 
00.0 

100.0 
 

00.0 
00.0 
 

00.0 
00.0 

وندتخمز مسا سبق أف السدئػلضغ والخبخاء 
%، عمى أف ىشاؾ 022الدياحضضغ أجسعػا بشدبة 

تأثضخًا واضحًا مغ انتذار فضخوس كػرونا عمى 
صشاعة الدياحة بسرخ،وأف قصاع الدياحة يعج 

مغ أكثخ القصاعات االقترادية تأثخًا بأزمة فضخوس 
 بسرخ. COVID-19كػرونا 

 
ضحاف أكثخ األزمات يػ : الدؤال الثالث والرابع

العالسية التي أثخت عمى صشاعة الدياحة بسرخ 
في االلفية الججيجة، وكحلظ األجيدة االدارية 
السدئػلة عغ إدارة أزمة تفذي فضخوس 

عمى صشاعة الدياحة   COVID-19كػرونا
 بسرخ.

 
 

 

( أوثر األزِبد اٌؼبٌٍّخ اٌزً أثرد ػٍى صٕبػخ اٌطٍبحخ 1جذوي رلُ )

 اٌجذٌذح. ثّصر ثبألٌفٍخ
 

أكثر االزمات العالسية تأثيرا 
 Frequency Percent Cumulative عمي الدياحة

Percent 

Valid 

فيروس سارس -
0222 

االزمة االقترادية -
0221 

 99احجاث 
 سبتسبر

فيروس -
COVID-19 

 اخري 

0 

 

0 

 

0 

 

32 

 

0 

00.0 

 

00.0 

 

00.0 

 

100.0 

 

00.0 

00.0 

 

00.0 

 

00.0 

 

100.0 

 

00.0 

 

 

( األجهسح االدارٌخ اٌّطئىٌخ ػٓ إدارح أزِخ رفشً 5رلُ ) جذوي

 ػٍى صٕبػخ اٌطٍبحخ ثّصر. COVID-19فٍروش وىرؤب
 

االجهزة السدئهلة عن إدارة 
 Frequency Percent Cumulative االزمة

Percent 

Valid 

وزارة الدياحة 
 واالثار

اتحاد الغرف 
 الدياحية

التعاون السذترك 
 بيشها

 أخري 

0 
 

0 
 

32 
0 

00.0 
 

00.0 
 

100.0 

00.0 

00.0 
 

00.0 
 

100.0 

00.0 

ويتبضغ مسا سبق أف السدئػلضغ والخبخاء الدياحضضغ 
% عمى أف ازمة انتذار 022اجسعػا بشدبة بمفت 

العالسية تعج مغ  COVID-19فضخوس كػرونا 
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أكثخ االزمات تأثضخًا عمى صشاعة الدياحة بسرخ، 
الخسسية كسا اجسعػا عمى أف االجيدة الدياحية 

كػزارة الدياحة واالثار وغضخ الخسسية كاالتحاد 
السرخي لمفخؼ الدياحية لجييع مدئػليات 
وواجبات مذتخكة لسػاجية تأثضخ ازمة فضخوس 

 كػرونا عمى صشاعة الدياحة بسرخ.

يػضع جيػد لجشة إدارة : الدؤال الخامس والدادس
االزمات بػزارة الدياحة واالثار، والصخيقة السثمي 

 . COVID-19إلدارة أزمة تفذي فضخوس كػرونا
 

 

 ( جهىد ٌجٕخ إدارح االزِبد ثىزارح اٌطٍبحخ واالثبر.6جذوي رلُ )
 

جههد لجشة إدارة الزمات 
 Frequency Percent Cumulative Percent الدياحية

Valid 
 كافية

 غير كافية

12 

20 

38.5 

62.0 

38.0 

62.0 
 

إلدارح أزِخ رفشً فٍروش ( اٌطرٌمخ اٌّثًٍ 7جذوي رلُ )

 . COVID-19وىرؤب
 

الظريقة السثمي لمتعامل مع 
 Frequency Percent فيروس كهرونا

Cumulative 
Percent 

Valid 

تظهير الخظط 
 االستراتيجية

تهفير برامج تجريبية 
 متخررة

التشديق مع االجهزة 
 السعشية

دعم ومدانجة 
 مالية وفشية

 

 اخري 

5 
 

12 
 

10 
 

7 
[[[[[[[[[[[[[ 

6 

13.0 
 

30.0 
 

25.0 
 

18.0 
 

14.0 

13.0 
 

30.0 
 

25.0 
 

18.0 
 

14.0 

 * إمكانيةاختيار أكثر من اجابة.

( أف ىشاؾ عجدًا مغ 1ويتبضغ مغ الججوؿ رقع )
السدئػلضغ والخبخاء الدياحضضغ يخوا أف جيػد لجشة 

%، 10ادارة االزمات الدياحية غضخ كا ية بشدبة
بضشسا يخي عجدًا أخخ أف تمظ الجيػد تعج كا ية 

( إلى  2%، كسا يذضخ الججوؿ رقع ) 03بشدبة 
قة أف تػفضخ بخامج تجريبية متخررة يعج الصخي

%، بضشسا 02السثمي لسػاجية االزمة بشدبة بمفت 
يخي عجدًا أخخ أف التشدضق بضغ االجيدة السعشية 
يعج الصخيقة السثمي لسػاجية االزمة بشدبة بمفت 

%، ويخي عجدًا اخخ أف الجعع والسدانجة 00
%، وعجدًا أخخ 03السالية والفشية بشدبة بمفت  

الصخيقة يخي أف تصػيخ الخصط االستخاتيجية يعج 
السثمي إلدارة ازمة تفذي فضخوس كػرونا بشدبة 

%، بضشسا يخي عجدًا أخخ مغ الخبخاء أف  00بمفت 
ىشاؾ شخؽ مثمي لمتعامل مع االزمة تتسثل في 
االستفادة مغ خبخات الجوؿ الدياحية الستقجمة في 
مػاجية االزمة، باالضافة الي األعتساد عمي 

االسذ العمسية االسالضب الحجيثة التي تعتسج عمي 
 الججيجة لسػاجية االزمات.

يػضحاف تػقع ندبة  :الدؤال الدابع والثامن
انخفاض أعجاد الدائحضغ الدائخيغ لسرخ، والفتخة 
الدمشية الستػقعة لتعافي صشاعة الدياحة بسرخ 

 .آثار أزمة فضخوس كػرونا
 8181( رىلغ ٔطجخ أخفبض أػذاد اٌطبئحٍٓ ثّصر2جذوي رلُ )

 ٌفٍروش وىرؤب.ٔزٍجخ 
 

تهقع ندبة انخفاض 
 Frequency Percent Cumulative Percent اعجاد الدائحين

Valid 02 % 

02 – 
22 % 

22 – 
52 % 

52 – 
922% 

0 

8 

22 

0 

00.0 

25.0 

69.0 

06.0 

00.0 

25.0 

69.0 

06.0 

 

( اٌفزرح اٌسٍِٕخ ٌٍزؼبفً صٕبػخ اٌطٍبحخ ثّصر ِٓ 9جذوي رلُ )

 وىرؤب.آثبرازِخ فٍروش 

 

Frequenc الفترة الزمشية الستهقعة لمتعافي
y 

Perc
ent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 سشة إلى سشتين

 سشهات 2 –ثالث سشهات 

 سشهات 2 –ست سشهات 

 عذر سشهات فأكثر

 اخري 

2 

21 

 

9 

0 

0 

06.0 

66.0 

 

28.0 

00.0 

00.0 

06.0 

66.0 

 

28.0 

00.0 

00.0 
 

( إلى أف عجدًا كبضخًا 3ويذضخ الججوؿ الدابق رقع )
مغ السدئػلضغ والخبخاء الدياحضضغ يتػقعػا انخفاض 

 02بشدبة تتخاوح مغ  0202اعجاد الدائحضغ عاـ 
% مغ حجع العضشة، 14% بشدبة بمفت  20 –
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بضشسا يتػقع عجد أخخ انخفاض االعجاد بشدبة 
% مغ 00% وذلظ بشدبة 02-00تتخاوح بضغ 

 العضشة.حجع 
( أف عجدًا 4كسا يتبضغ مغ الججوؿ الدابق رقع )

كبضخًا السدئػلضغ والخبخاء الدياحضضغ يتػقعػا أف فتخة 
تعافي الدياحة في مرخ مغ جخاء ازمة فضخوس 

خسذ سشػات بشدبة  –كػرونا ستتخاوح بضغ ثالث 
%، بضشسا يتػقع عجدًا اخخ أف فتخة 11بمفت 

سشػات  ثساني –التعافي ستتخاوح بضغ ست 
%، بضشسا يخي عجدًا قمضل أف فتخة التعافي 03بشدبة

 %.1ستتخاوح بضغ سشة الي سشتضغ بشدبة بمفت 
: يػضحاف السعػقات التي الدؤال التاسع والعاشر

تػاجو االجيدة الخسسية في إدارة ازمة فضخوس 
، وأىع مقتخحات مػاجية االزمة عمى كػرونا

 صشاعة الدياحة بسرخ.
 

اٌّؼىلبد اٌزً رىاجه االجهسح اٌطٍبحٍخ اٌرضٍّخ فً ( 11جذوي رلُ ) 

 فً ِصر. COVID -19إدارح ازِخ فٍروش وىرؤب

معهقات مهاجهة ازمة 
 Frequency Percent Cumulative Percent فيروس كهرونا

Valid 

عجم تهافر 
 السخررات السالية

عجم وجهد التشديق 
 بين الجهات السعشية

برامج تجريبة غير 
 لمعاممينفعالة 

عجم وجهد خظط 
استراتيجية إلدارة 

 االزمة

 خبرات غير كافية

قمه الجراسات 
 والبحهث

 اخري 

7 
 

8 
 

11 
 

14 
[ 

6 

2 

2 

14.0 
 

15.0 
 

22.0 
 

27.0 
 

12.0 

04.0 

06.0 

14.0 
 

15.0 
 

22.0 
 

27.0 
 

12.0 

04.0 

06.0 
 

 

 

 * إمكانيةاختيار أكثر من اجابة.
 

يخوا أف  ويتزع مسا سبق أف عجدا مغ الخبخاء
عجـ وجػد خصط استخاتيجية إلدارة االزمة مغ أىع 

%، 02معػقات االجيدة الخسسية بشدبة بمفت 
بضشسا يخي عجدًا أخخ أف البخامج التجريبية غضخ 

%، بضشسا يخي 00الفعالة لمعاممضغ بشدبة بمفت 
عجدا أف غياب التشدضق بضغ الجيات يعج مغ أكثخ 

 %.00السعػقات بشدية 
 

 

( أهُ اٌّمزرحبد اٌّمذِخ ٌّىاجهخ أزِخ فٍروش 11)جذوي رلُ 

 وىرؤب ػٍى صٕبػخ اٌطٍبحخ.

 أهم السقتــرحــات

أنذاء صشجوؽ لسػاجية السخاشخ لمعاممضغ بالسشذآت -0
 الدياحية والفشجقية.

تبشي استخاتيجية تدػيكية عاجمة لسػاجية االزمة مغ -0
 خالؿ كافة االجيدة السعشية.

لجشة ادارة االزمات لتفعضل قجرتيا تصػيخ خصط وبخامج -0
 عمى ادارة السدتججات الحجيثة.

تقجيع قخوض ودعع لمسشذآت الدياحية والفشجقية لسػاجية -0
 آثار ازمة فضخوس كػرونا.

حث السشذآت الدياحية عمى تذكضل وأنذاء لجشة داخمية -0
 إلدارة االزمات.

 

 نتائج الجراسة-
إلى التػصل قج أنتيى البحث السكتبي والسضجاني 

إلى مجسػعة مغ الشتائج اليامة، والتي يسكغ 
 إجساليا في التالي:

ىشاؾ تأثخ واضع عمى صشاعة الدياحة -0
والحخكة الدياحية الجولية الػافجة إلى مرخ نتيجة 

  COVID-19انتذار وتفذي فضخوس كػرونا 
 العالسي.

يعج قصاع الدياحة والصضخاف مغ أكثخ -0
القصاعات االقترادية تأثخًا بانتذار الفضخوس 

 Covid-19كػرونا 
-COVIDتعتبخ ازمة انتذار فضخوس كػرونا -0

مغ أكثخ االزمات الدياحية التي تػاجو العالع   19
 ومرخ في االلفية الججيجة .

تعج االجيدة الدياحية الخسسية وغضخ الخسسية -0
ضغ عغ مػاجية تجاعيات ازمة فضخوس مدئػل

 كػرونا السدتجج عمى صشاعة الدياحة بسرخ.
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تحتاج مػاجية ازمة فضخوس كػرونا إلى بحؿ -0
مديج مغ الجيػد والتعاوف السذتخؾ بضغ مختمف 

 االجيدة السعشية باألزمة العالسية.
إدارة ازمة فضخوس كػرونا في أشج الحاجة إلى -1

رة، وتصػيخ وتحجيث تػفضخ بخامج تجريبية متخر
 الخصط االستخاتيجية لسػاجية االزمات.

يتػقع السدئػلضغ والخبخاء الدياحضغ انخفاض -2
 0202اعجاد الدائحضغ الدائخيغ لسرخ خالؿ عاـ 

 % عسا كأف متػقع تحكيقو. 20-02إلى ما بضغ 
حدب تػقعات الخبخاء الدياحضضغ فأف صشاعة -3

لى خسذ الدياحة في مرخ تحتاج ما بضغ ثالث إ
سشػات لمتعافي مغ آثار ازمة فضخوس كػرونا 

 السدتجج
يعج عجـ وجػد استخاتيجية واضحة ومحجدة -4

ومتصػرة لسػاجية االزمة مغ أكثخ السعػقات التي 
تػاجييا االجيدة الدياحية الخسسية لسػاجية 

 االزمة.
 تهصيات الجراسة:

أنذاء صشجوؽ مػاجية السخاشخ تابع لػزارة -9
ثار لسػاجية االزمات الدياحية الدياحة واال

السفاجئة التي تػاجو العاممضغ بقصاع الدياحة 
 بسرخ.

تبشي استخاتيجية تدػيكية مكثفة لسػاجية آثار -0
 .COVID-19ما بعج انتياء ازمة الفضخوس

تكثيف جيػد االجيدة الدياحية وغضخ الدياحية -0
وتفعضل التعاوف السذتخؾ بضشيسا لسػاجية تأثضخ 

 مى العاممضغ برشاعة الدياحة.االزمة ع
التعاوف والتػاصل مع االجيدة الدياحية بالجوؿ -0

الستقجمة، لمتعخؼ عمى مجيػداتيع واالستفادة مغ 

خبخاتيع في مػاجية آثار فضخوس كػرونا عمى 
 قصاع الدياحة.

تأجضل مػاعضج سجاد الزخائب والسدتحقات -0
السالية عمى السشذآت الدياحية وإعادة ججولتيا 

 لحضغ انتياء األزمة وعػدة االمػر إلى نرابيا.
ضخورة الشطخ في تأجضل سجاد القخوض البشكية -1

الخاصة بالشذاط الدياحي، مع عجـ فخض اي 
 فػائج اضا ية عغ فتخة التأجضل.

تذجيع وتحفضد السشذآت الدياحية بسختمف  -2
أنػاعيا عمصأنذاء إدارة داخمية لسػاجية االزمات 

قصاع الدياحة، وإعجاد استخاتيجية التي يتعخض ليا 
 محجدة بحلظ.

إعجاد بخامج تجريبية حجيثة ومتخررة -3
لمعاممضغ بالقصاع الدياحي بيجؼ إكدابيع 
السيارات والخبخات الالزمة لسػاجية االزمات 

 الدياحية التي يتعخض ليا القصاع.
االستفادة مغ البحػث العمسية الستخررة في -4

 االزمات الدياحية.
مخاشبة الجيات السعشية لجعع تكاليف استخجاـ  -02

 –كيخباء  –السخافق العامة واالساسية بالجولة )مياه
غاز شبيعي( لمسشذآت الدياحية بسختمف مشاشق 

 الجسيػرية لحضغ انتياء االزمة
تفعضل قانػف العسل لحساية العاممضغ بالقصاع مغ -00

الفرل او االستفشاء نتيجة االزمة الحالية او اي 
 زمات مدتكبالً ا

 السراجـع
 أوالً: اٌّراجغ اٌؼرثٍخ 

 )أ( اٌىزت واٌذورٌبد.

(، ِجبدرح دػُ لطبع اٌطٍبحخ 8181اٌجٕه اٌّروسي اٌّصري ) -

 .1،اٌمبهرح،ِصر، ص .831اٌّصري، وزبة دوري رلُ 

أ(، ٔظرح ػبِخ ػٍى  8181اٌّجٍص اٌؼبًٌّ ٌٍطفر واٌطٍبحخ ) -

ِٕشىرح، اٌّىزت رىجهبد فٍروش وىرؤب، دورٌخ شهرٌخ 

 .5 – 1االػالًِ، ٌٕذْ، اٌٍّّىخ اٌّزحذح،ص. ص: 
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ة(، رشىًٍ فرٌك ػًّ  8181اٌّجٍص اٌؼبًٌّ ٌٍطفر واٌطٍبحخ ) -

ٌّىاجهخ األزِخ، دورٌخ شهرٌخ ِٕشىرح، اٌّىزجبإلػالًِ،ٌٕذْ، اٌٍّّىخ 

 . 3اٌّزحذح، ص:

(، االجراءاد واٌزىصٍبد االحزرازٌخ 8181غرفخ إٌّشآد اٌفٕذلٍخ ) -
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Abstract 
 

Tourism is one of the leading economic sectors in the world, and it is also a major engine for 

sustainable development. It provides support for the livelihoods of millions of people in the 

whole world, tourism sector depends more than any other economic activity with a social impact 

on interaction between people, so the emergence of Or the spread of global epidemics will 

greatly affect the tourism industry, for the time being the tourism sector is one of the sectors 

most affected by the outbreak of the Coronavirus emerging COVID-19, officials and tourism 

experts are expected on the international tourist movement arriving to Egypt in 2020 indicate the 

possibility of Tourist numbers exceeded 50-75% over 2019, and tourism growth rates decreased 

from 5 - 7% as a result of the Coronavirus crisis. 

This research aims to identify the impact of the COVID-19 virus outbreak on the tourism 

industry in Egypt, and to benefit from the experiences of developed tourism countries in facing 

new global challenges, In addition to the efforts made by the official and unofficial tourist 

agencies in the country to face the effects of the crisis on the sector with the aim of reaching 

results that help to develop recommendations to meet these challenges. 

 

Key words: (tourism industry - global epidemics - Corona virus - tourism in Egypt). 
 


