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للســياحة يف  العربيــة  للمنظمــة  التنفيــذي  املجلــس  برئاســة  لقــد ترشفــت 

الســياحة يف كل  الثالثــة مبشــاركة زمــايئ أصحــاب املعــايل وزراء  دورتــه 

الجمهوريــة  فلســطني،  دولــة  ليبيــا،  دولــة  العربيــة،  مــر  جمهوريــة  مــن 

اليمنيــة، واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة باإلضافــة ملراقبــني مــن 

)األكادمييــة  العربيــة  الــدول  بجامعــة  املشــرك  العــريب  العمــل  منظــات 

ــس وزراء  ــة ملجل ــة العام ــري، األمان ــل البح ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل العربي

 الداخليــة العــرب، االتحــاد العــريب للنقــل الجــوي، واتحــاد املصــارف العربيــة(. 

الــدول  الهــدف األســمى لجامعــة  لتحقيــق  ويــأيت تشــكيل هــذا املجلــس 

الســياحة  قطــاع  تطويــر  يف  ونوعيــة  جديــدة  انطاقــة  لتحقيــق  العربيــة 

والســفر مــن خــال تعزيــز العمــل املشــرك بــني الــدول العربيــة لتطويــر 

الســياحة. لقطــاع  اآلمــن  املــاذ  تعــد  التــي  العربيــة  البينيــة   الســياحة 

وإن اختيــار مملكــة البحريــن لرئاســة املجلــس التنفيــذي هــو تقديــر مــن 

املنظمــة العربيــة للســياحة لــدور اململكــة  يف دعــم أنشــطتها وأعالهــا والتــي 

تكللــت وللــه الحمــد مــن خــال الرعايــة امللكيــة الســامية مــن لــدن صاحــب 

ــق  ــكل مــا يتعل ــه ورعــاه ل ــن عيــى آل خليفــة حفظــه الل ــك حمــد ب ــة املل الجال

بالعمــل العــريب املشــرك واهتــام جالتــه بتعزيــز هــذا التعــاون واالنفتــاح 

ــه  ــياحي ولرعايت ــال الس ــة املج ــاالت وخاص ــة املج ــريب يف كاف ــا الع ــى وطنن ع

الفخريــة ايــده اللــه لجائــزة ابــن بطوطــة للســياحة التــي تقدمهــا املنظمــة 

ــريب  ــياحة الع ــوم الس ــة ي ــع احتفالي ــة م ــياحياً متزامن ــزة س ــخصيات املتمي للش

ــة. ــن بطوط ــروف باب ــه املع ــن عبدالل ــد ب ــريب محم ــة الع ــد الرحال ــبة مول  مبناس

ــل نجاحهــا مــن خــال  وإننــي أذ أعــر عــن ســعاديت بهــذه الرئاســة والتــي تكل

جهــود معــايل أخــي الدكتــور. بنــدر بــن فهــد آل فهيــد رئيــس املنظمــة العربيــة 

للســياحة يف دعــم وتعزيــز التعــاون العــريب الســياحي حتــى حققــت وللــه الحمــد 

ــر ملخصــاً لجهــد عظيــم تــم يف  الكثــر مــن اإلنجــازات التــي احتواهــا هــذا التقري

أحلــك الظــروف بســبب جائحــة كورونــا كوفيــد 19 فإننــي أشــكره وفريــق عمــل 

املنظمــة بصفتــي الشــخصية ونيابــة عــن زمــايئ أعضــاء املجلــس التنفيــذي 

للمنظمــة متمنيــاً لهــم التوفيــق والســداد والنجــاح متطلعــني إلنجــاح أعــال 

ــة(. ــة متكامل ــياحة عربي ــو س ــعارها )نح ــق ش ــة لتحقي املنظم

كلمة  رئيس المجلس التنفيذي

زايد بن راشد الزياين

رئيس املجلس التنفيذي باملنظمة العربية للسياحة

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة 

رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة واملعارض
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يســعدين أن أضــع بــني أيديكــم تقريــر أنشــطة املنظمــة العربيــة للســياحة واعالهــا التــي 

ــه تعــاىل ودعــم  أنجــزت خــال عــام 2020م والتــي مــا كان لهــا ان تتحقــق لــوال توفيــق الل

املجلــس الــوزاري العــريب للســياحة.

ــدول  ــة ال ــام لجامع ــني الع ــايل األم ــري ملع ــكري وتقدي ــه بش ــانحة أتوج ــذه الس ويف ه

ــة  ــة عام ــياحة بصف ــاع الس ــل لقط ــه املتواص ــى دعم ــط ع ــو الغي ــد أب ــيد. أحم ــة الس العربي

ــا للعمــل العــريب  ــة التنســيق العلي ــة للســياحة بصفــة خاصــة يف إطــار لجن وللمنظمــة العربي

املشــرك وشــكري وتقديــري للمملكــة العربيــة الســعودية عــى رئاســتها للــدورة 22 

ــر الســياحة األخ / أحمــد بــن  ــوزاري العــريب للســياحة مــن خــال معــايل وزي للمجلــس ال

ــة  ــدورة مبحافظــة األحســاء عاصمــة الســياحة العربي عقيــل الخطيــب -والتــي إســتضافت ال

لعــام 2019م ، و مــا حققتــه أعــال الــدورة مــن إنجــازات ســاهمت بــا شــك يف التنســيق 

ــج  ــداد الوطــن العــريب مــا نت والتعــاون املشــرك بــني كافــة أجهــزة الســياحة عــى إمت

ــة . ــياحة العربي ــة الس ــز صناع ــم و تحفي ــاهمت بدع ــي س ــازات الت ــن اإلنج ــر م ــا الكث  عنه

و إنــه ليرشفنــي أن أهنــئ معــايل أخــي األســتاذ / زايــد بــن راشــد الزيــاين – وزيــر الصناعــة 

والتجــارة والســياحة مبملكــة البحريــن – رئيــس املجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة 

للســياحة عــى تــويل مملكــة البحريــن رئاســة الــدورة 23  للمجلــس، و نحــن جميعــاً نشــيد 

مبــا تقدمــه مملكــة البحريــن مــن دعــم و تحفيــز لصناعــة الســياحة يف الوطــن العــريب والدور 

الكبــر الــذي قامــت بــه خــال إختيارهــا كعاصمــة الســياحة العربيــة لعــام 2013م و 2020م  

ــزة  ــة الفائ ــج العاصم ــط وبرام ــاً لخط ــات دع ــرات وفعالي ــل ومؤمت ــج وورش عم ــن برام م

ــر مــن  ــدورة أنهــا ســتحقق الكث ــاء هــذه ال ــس أثن ــا واثقــون خــال رئاســتها للمجل . وإنن

اإلنجــازات التــي تخــدم صناعــة الســياحة يف الوطــن العــريب . كــا أجــدد شــكري ملعــايل 

ــة وألصحــاب املعــايل  ــدول العربي ــة بجامعــة ال األمــني العــام املســاعد للشــؤون االقتصادي

وزراء الســياحة وأصحــاب الســعادة األمنــاء واملــدراء العامــون لاتحــاد العــريب للنقــل الجوي 

واملنظمــة العربيــة للطــران املــدين واملؤسســة اإلســامية لتأمني االســتثار واملؤسســة 

اإلســامية الدوليــة لتمويــل التجــارة وبرنامــج الخليــج العــريب لدعــم منظــات األمــم املتحــدة 

ــة  ــق إدارة األزمــات يف إطــار املنظمــة العربي ــد والخــراء واملستشــارين أعضــاء فري أجفن

للســياحة عــى مــا قدمــوه مــن آراء ودراســات ملواجهــة إنتشــار وبــاء فــروس الكورونــا 

املســتجد كوفيــد 19 حيــث بــادر الفريــق بوضــع خطــة طارئــة لتــدارس حجــم هــذه األزمــة 

ــّو  ــز النم ــتدامة ويف تحفي ــة املس ــام يف التنمي ــن دور ه ــفر م ــياحة والس ــاع الس ــا لقط مل

الرسيــع للقطاعــات اإلقتصاديــة األخــرى ودعــم عــودة هــذا القطــاع للقيــام بــدوره الطبيعــي 

مــن خــال تشــجيع الحكومــات العربيــة عــى تبنيهــا تنميــة وتطويــر صناعــة الســياحة فــور 

الخــروج مــن األزمــة حيــث اصــدرت املنظمــة بالتعــاون مــع االتحــاد العــريب للنقــل الجــوي 

ــة  ــزم اقتصادي ــن ح ــة م ــدول العربي ــه ال ــا قدمت ــة وم ــذه الجائح ــن ه ــات ع ــر واحصائي تقاري

إلنعــاش هــذا القطــاع الحيــوي والهــام وملحــة عــن الرامــج التدريبيــة لتأهيــل العاملــني يف 

ــني أكــر مــن  ــغ عــدد املتدرب ــث بل ــا حي قطــاع الســياحة والســفر ملــا بعــد جائحــة كورون

 8000 أالف متــدرب ويتوقــع أن يصــل العــدد إىل 10000 أالف متــدرب بنهايــة العــام 2020م.  

كــا احتــوى التقريــر عــى ملحــة عــن انجــازات املنظمــة للفــرة مــن عــام  2003 وحتــى عــام 

2019م.

داعيــاً اللــه العــي القديــر أن يكــون عــام 2021م  عــام خــر وبركــة عليكــم جميعــاً محققــني 

كل آمالنــا وطموحاتنــا.

كلمة  الرئيس

د. بندر بن فهد آل فهيد

الرئيس

عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشرتك
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عن المنظمة العربية للسياحة:

المنظمــة العربيــة للســياحة هــي إحــدى منظمــات العمــل العربــي المشــترك بجامعــة الــدول العربيــة والتــي تعمــل فــي إطــار المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة وتتخــذ 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية )مدينــة جــدة( مقــراً رئيســياً لهــا بموجــب األمــر الملكــي الكريــم رقــم م/48  الصــادر بتاريــخ 1436/06/18هـــ و إتفاقيــة المقر مــع حكومة 
المملكــة العربيــة الســعودية الموقعــة فــي 1435/07/14هـــ  بمدينــة الطائــف وهــي الجهــة المعنيــة بالقطــاع الســياحي العربــي والتــي تقــوم بترجمــة قــرارات مجلــس 
ــدول العربيــة وفــق منهــج علمــي مــدروس يســاهم فــي تنميــة اإلنســان  ــات الســياحة بال ــاً إلــى جنــب مــع وزارات وهيئ وزراء الســياحة العــرب وتعمــل المنظمــة جنب
العربــي فــي المقــام األول ويحقــق أهــداف وتطلعــات وآمــال القيــادات العربيــة فــي النمــو بقطــاع الســياحة لكونــه أحــد أبــرز العناصــر المؤثــرة فــي الناتــج المحلــي للــدول.

الرؤية:

ــداً بيــد مــع وزارات وهيئــات الســياحة العربيــة مــن خــال  أن نعمــل علــى اإلزدهــار اإلقتصــادي ومكافحــة الفقــر مــن خــال التنميــة الســياحية المســتدامة والعمــل ي
المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة علــى تطويــر الســياحة بمفهومهــا الشــامل لتبــرز مكتنــزات هــذه الــدول الدينيــة والثقافيــة والتراثيــة والحضاريــة والتاريخيــة والطبيعية 

عبــر العصــور.

المهمة:

أن نعمــل علــى دعــم وتنميــة وتطويــر القطــاع الســياحي العربــي بأكملــه مــن خــال إيجــاد شــراكات إســتراتيجية لتنميــة اإلســتثمارات العربيــة والعمــل علــى ضمــان 
ــل التــي أعدتهــا المنظمــة ليصبحــوا قــادة لهــذه  ــب والتأهي ــن فــي المجــال الســياحي مــن خــال برامــج التدري ــي العاملي ــة قــدرات شــباب الوطــن العرب نجاحهــا وتنمي

الصناعــة فــي المســتقبل.
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العمل على تنمية صناعة السياحة في الدول العربية وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية وتنمية حركة السياحة العربية البينية.	 

االهتمــام بالتدريــب والتأهيــل ووضــع المحفــزات لتنفيــذ برامــج تأهيليــة وتدريبيــة فــي الــدول العربيــة. وإنشــاء معاهــد تدريــب مهنــي لتدريــب الــكادر الســياحي العربــي 	 

ورعايــة المعاهــد المتخصصــة القائمــة فــي الوطــن العربــي.

وضع المعايير السياحية والعمل على تنفيذها لضمان الجودة النوعية للمنشآت السياحية في الدول العربية.	 

تنشيط البحث العلمي وتشجيعه ونشره للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة السياحية بالوطن العربي. 	 

االهتمام بالحفاظ على الصناعات التقليدية وتنميتها.	 

السعي لتطوير وتقدم الصناعة السياِحية بالوطن العربي ورفع مستواها.	 

تأمين الكوادر الفنية المؤهلة وحسن توظيف واستغال التراث الثقافي والحضاري والديني والمقومات السياحية الغنية في الوطن العربي. 	 

تطوير وتنمية اإلمكانيات السياحية العربية وإلقاء الضوء على المناخ منها الستغالها واستدامتها.	 

تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الرسمية والمستثمرين في المجال السياحي على امتداد الوطن العربي والدولي.	 

العمل على تنشيط التسويق السياحي العربي المشترك من خال حضور المعارض والمؤتمرات العربية والدولية والمشاركة في تنظيمها.	 

وضع األسس الكفيلة لجلب االستثمارات السياحية ورؤوس األموال العربية المهاجرة بوضع القوانين العصرية التي تضمن جذب هذه االستثمارات وحمايتها. 	 

اختيار عاصمة للسياحة والمصايف العربية سنوياً، واالحتفال بيوم السياحة العربي	 

األهداف:
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معالي األستاذ. زايد بن راشد الزياني
رئيس المجلس التنفيذي  

وزير الصناعة والتجارة والسياحة ) مملكة البحرين ( عن منطقة الخليج واليمن

معالي الدكتور. بندر بن فهد آل فهيد
رئيس المنظمة العربية للسياحة

معالي األستاذ. معمر مطهر اإلرياني
 نائب رئيس المجلس  

وزير اإلعالم والثقافة والسياحة ) الجمهورية اليمنية( 

معالي الدكتور . السفير. كمال حسن علي
األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية

جامعة الدول العربية

معالي األستاذ. شريف فتحي عطية
األمين العام للمنظمة العربية للسياحة

معالي األستاذ. الدكتور . خالد أحمد العناني
وزير السياحة )جمهورية مصر العربية( 
عن إقليم شمال افريقيا ووادي النيل

معالي األستاذ. خيضر بشير مالك
رئيس الهيئة العامة للسياحة بدولة ليبيا 

عن إقليم المغرب العربي

معالي السيدة. ُرلى معايعة  
وزيرة السياحة واآلثار بدولة فلسطين 

عن إقليم المشرق العربي والشام

سعادة الدكتورة دينا الظاهر 
مديرة إدارة النقل والسياحة األمانة الفنية للمجلس 

الوزاري العربي للسياحة

المجلس التنفيذي للمنظمة:
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معالي الدكتور . محمد بن علي كومان
األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

معالي الدكتور . اسماعيل عبدالغفار فرج
رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري

سعادة األستاذ وسام فتوح
األمين العام التحاد المصارف العربية

سعادة الدكتور . عبدالوهاب تفاحة 
األمين العام لالتحاد العربي للنقل الجوي

المراقبون بالمجلس التنفيذي للمنظمة
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المجلس الوزاري العربي للسياحة 

ظمة المجلس التنفيذي للمن

الرئيس

األمين العام 

األمانة العامة

األمين العام المساعد  
للشؤون المالية  

 واإلدارية 

األمين العام المساعد   
 للتعاون الدولي 

األمين العام المساعد  
لشؤون االستثمار 

 والتنمية 

األمين العام المساعد  
 لألمن السياحي 

 

األمين العام المساعد  
 للسياحة اإللكترونية  

 

 

 المستشارون  

 

إدارة شؤون  
 األعضاء 

 

المجلس االستشاري 
 األعلى

 

مجلس األعضاء 
 ين الفخري

المجلس العربي 
 للبيئة السياحية

المجلس العربي 
للفنادق والمنتجعات  

 السياحية 

المجلس العربي 
 لإلعالم السياحي 

المجلس العربي 
 للطيران السياحي 

المجلس العربي 
 للسياحة العالجية

المجلس العربي 
 للتدريب والتأهيل  

 
 

 هيئة التحكيم 

 

األمين العام المساعد  
 للفعاليات واإلعالم  

 

 الهيكل التنظيمي للمنظمة العربية للسياحة 

المجلس العربي 
 للسياحة البحرية

 المجلس العربي 
 للنقل السياحي  

 



2
أبرز الجهود 
واالنجازات 



جهود  المنظمة العربية للسياحة لدعم قطاعي 
السياحة والطيران  من أجل تخفيف وطأة 

كوفيد 19  االقتصادية واالجتماعية وتسريع 
اإلنتعاش
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مقدمة :
بــادرت المنظمــة العربيــة للســياحة وادراكًا منهــا لمــا يواجهــه قطــاع الســياحة والســفر مــن أزمــة لــم يشــهدها فــي تاريخــه نتيجــة 

إلنتشــار وبــاء فيــروس الكورونــا المســتجد كوفيــد 19 إلــى تكويــن فريــق اســتراتيجي إقليمــي إلدارة األزمــات لمجابهــة  هــذه الكارثة 

مــن المختصيــن والمهتميــن بالشــأن الســياحي والطيــران المدنــي حيــث شــارك بــه المنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي واإلتحــاد 

العربــي للنقــل الجــوي كونهمــا الجهتــان المعنيتــان بقطــاع الطيــران المدنــي باإلضافــة لجامعــة الــدول العربيــة ونخبــة مــن أصحــاب 

المعالــي وزراء الســياحة والطيــران المدنــي بالــدول العربيــة وفريــق عمــل المنظمــة العربيــة للســياحة وذلــك لوضــع خطــة طارئــة 

لتــدارس حجــم هــذه األزمــة لمــا لقطــاع الســياحة والســفر مــن دور هــام فــي التنميــة المســتدامة وفــي تحفيــز النمــّو الســريع 

للقطاعــات اإلقتصاديــة األخرىودعــم عــودة هــذا القطــاع للقيــام بــدوره الطبيعــي فــي التنميــة المســتدامة وتشــجيع الحكومــات 

العربيــة علــى تبنيهــا فــور الخــروج مــن األزمــة. 
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ملخص نقاش فريق إدارة األزمات لوضع تصور لمواجهة 
تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19:

معالي د.  بندر بن فهد آل فهيد  - رئيس المنظمة العربية للسياحة 

 طــرح إنشــاء صنــدوق مخصــص إلدارة األزمــات والكــوارث لقطاعــات الســياحة 

والنقــل الجــوي علــى أن ينشــاء في إطــار المنظمــة العربية للســياحة بالتنســيق 

ــة  ــات )بصف ــوزارات والهيئ ــاص وال ــاع الخ ــه القط ــاهم ب ــات ويس ــدة جه ــع ع م

يــة( والبنــوك والمصــارف والجهــات الدوليــة التمويليــة علــى أن تحــدد  اختيار

رؤيــة للصنــدوق وآليــة لتنفيــذه وجــاري التنســيق مــع عــدة بنــوك لوضــع تصــور 

ــن  ــابقة م ــرة  س ــاك فك ــإن هن ــاً ب ــه أيض ــح معالي ــد أوض ــائه  وق ــة إنش ــول آلي ح

المنظمــة إلنشــاء صنــدوق للحــد مــن الفقــر والبطالــة يمكــن االسترشــاد بهــا 

فــي وضــع الرؤيــة واألهــداف التفصيليــة لصنــدوق األزمــات والكــوارث ويتولــى 

ــراء  ــم بالخب ــات لمده ــع الحكوم ــيق م ــات والتنس ــداد الدراس ــدوق اع الصن

يــق العمــل  جميعــاً كمنظمــات إقليميــة ووزراء و  وأكــد معاليــه  بــأن أعضــاء فر

جامعــة الــدول العربيــة بضــرورة البــدء بإعــداد التصــور المبدئــي للصنــدوق مــن 

خــال الرؤيــة واألهــداف والجهــات المســتهدفة للمســاهمة بهــذا الصنــدوق 

ــادق  ــران والفن ــركات الطي ــى ش ــات عل ــى التبرع ــث عل ــورات للح ــع بروش ي وتوز

ــدر،  ــذا المص ــن ه ــغ م ــى مبال ــول عل ــا للحص وغيره

 طــرح إنشــاء صنــدوق مخصــص إلدارة األزمــات والكــوارث لقطاعــات الســياحة 

والنقــل الجــوي علــى أن ينشــاء في إطــار المنظمــة العربية للســياحة بالتنســيق 

ــة  ــات )بصف ــوزارات والهيئ ــاص وال ــاع الخ ــه القط ــاهم ب ــات ويس ــدة جه ــع ع م

يــة( والبنــوك والمصــارف والجهــات الدوليــة التمويليــة علــى أن تحــدد  اختيار

رؤيــة للصنــدوق وآليــة لتنفيــذه وجــاري التنســيق مــع عــدة بنــوك لوضــع تصــور 

ــن  ــابقة م ــرة  س ــاك فك ــإن هن ــاً ب ــه أيض ــح معالي ــد أوض ــائه  وق ــة إنش ــول آلي ح

المنظمــة إلنشــاء صنــدوق للحــد مــن الفقــر والبطالــة يمكــن االسترشــاد بهــا 

فــي وضــع الرؤيــة واألهــداف التفصيليــة لصنــدوق األزمــات والكــوارث ويتولــى 
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ــراء  ــم بالخب ــات لمده ــع الحكوم ــيق م ــات والتنس ــداد الدراس ــدوق اع الصن

ــة ووزراء و  ــات إقليمي ــاً كمنظم ــل  جميع ــق العم ي ــاء فر ــأن أعض ــه  ب ــد معالي وأك

ــن  ــدوق م ــي للصن ــور المبدئ ــداد التص ــدء بإع ــرورة الب ــة بض ــدول العربي ــة ال جامع

ــدوق  ــذا الصن ــاهمة به ــتهدفة للمس ــات المس ــداف والجه ــة واأله ــال الرؤي خ

ــادق  ــران والفن ــركات الطي ــى ش ــات عل ــى التبرع ــث عل ــورات للح ــع بروش ي وتوز

ــة  ــدوق بصف ــيخدم الصن ــدر، وس ــذا المص ــن ه ــغ م ــى مبال ــول عل ــا للحص وغيره

مســتمرة قطــاع الســياحة بشــكل كبير فــي أي طــارئ أو أزمة ال قدر هللا ، وســوف 

ير  تســتمر األمــور لفتــرة بعــد زوال أزمــة كورونــا ،و أضــاف بأنــه بوجــود معالــي الوز

ين  يــر الصناعة والتجــارة والســياحة بمملكــة البحر يانــي – وز / زايــد بــن راشــد الز

ــة -  ــة اليمني ي ــياحة بالجمهور ــر الس ي ــي – وز ــد قباط ــر / محم ي ــي الوز – ومعال

ومعالــي د./ كمــال حســن علــي – والزمــاء رؤســاء المنظمــات ومعالــي د. / هاني 

أبــوراس – رئيــس المجلــس اإلستشــاري األعلــى بالمنظمــة العربيــة للســياحة 

ــتكون   ــي ، س يف فتح ــر ــدس ش ــي المهن ــد ومعال ــد اله ــور محم ــي الدكت ومعال

نتيجــة دراســة ووضــع رؤيــة الصنــدوق بعــد طــرح األفــكار وتداولهــا و إبــداء الــرأي 

و المقترحــات فــي أفضــل تصــور ممكــن و بلــورة آليــة تنفيــذ الصنــدوق .

ــة  ــذه االزم ــدى ه ــة لم يوهات المحتمل ــينار ــدء بالس ــأن الب ــاده ب ــى إعتق ــد عل وأك

الطارئــة ) إنتشــار فيــروس كورونــا ( ومــن ثم تحديــد درجــة تأثر عناصــر منظومة 

ــددة  ــات مح ــا اولوي ــيجعل امامن يو( س ــينار ــى كل س ــاء عل ــة )بن ــياحة الكلي الس

يمكــن تقديــر حجــم التدخــل المطلــوب لدعمهــا العاجــل علــى المــدى القصيــر 

)مــن خــال الصنــدوق المقتــرح مثــا او بــأي آليــة دعــم اخــرى ممكنــة(.  بــل هــذا 

ســيمكننا مــن البنــاء علــى قاعــدة منطقيــة ، وبشــكل عــام، فــإن األزمــات دائمــا 

مــا تفتــح مجــاالت وفــرص واعــدة وبالتالــي وفــي نفــس الوقــت الــذي نــدرس فيــه 

اولويــات الدعــم العاجــل يجــب العمــل وبقــوة علــى بنــاء رؤيــة لقطــاع الســياحة 

تكــون نــواة إلســتراتيجية مســتدامة تقلــل مــن تضــرر هــذا القطــاع مــن اي 

ــمح هللا.   ــتقبلية الس ــات مس ازم
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سعادة الدكتور/ عبد الوهاب تفاحة  -  أمين عام اإلتحاد العربي للنقل الجوي 

عــرض إقتراحــات وأفــكار حــول صنــدوق عربــي لتنميــة قطاع الســياحة والســفر 
ــس  ــد – رئي ــد آل فهي ــن فه ــدر ب ــي د. بن ــراح معال ــى إقت ــاًء عل ــي بن ــم العرب العال
المنظمــة العربيــة للســياحة بالدعــوة إلنشــاء صنــدوق لألزمــات والكــوارث ألي 

طــارئ أو أي أزمــات فــي الــدول العربيــة ، واألفــكار كالتالــي :-
الرؤية:  

صنــدوق عربــي يســاهم فــي تنميــة الســياحة و الســفر فــي العالــم العربــي يعطي 
قيمــة مضافــة لهــذه القطاعات.  

الرسالة: 
ــر  ــي لتطوي ــم العرب ــي العال ــياحة ف ــاع الس ــي قط ــتثمار ف ــجيع االس ــم وتش دع
الجاذبــة  تلــك  خاصــة  و  إليهــا،  الوصــول  وتســهيل  الســياحية  الخدمــات 

انواعهــا.  بمختلــف  الدوليــة  و  البينيــة  للســياحة 
الغايات:

ــة  ــات المرتبط ــياحة والقطاع ــاع الس ــم قط ــة لدع ــات المطلوب ــراء الدراس •إج
بــه.

•حشــد المــوارد المطلوبــة لتمويــل التنميــة المســتدامة لقطــاع الســياحة 

ــي. ــم العرب ــي العال ــه ف ــة ب ــات المرتبط والقطاع
ــاذب  ــاد ج ــة به.ايج ــات المرتبط ــه والقطاع ــاع نفس ــان للقط ــبكة أم ــن ش • تأمي
يعات و االجــراءات المناســبة  لاســتثمارات فــي هــذه القطاعــات. اقتــراح التشــر

علــى المراجــع المعنيــة الوطنيــة واالقليميــة.  
اآللية:-

ــة  ــها المعني ــر مجالس ــدوق عب ــاء الصن ــة إنش ــدول العربي ــة ال ــى جامع • أن تتبن
ــون  ــى ان يك ــي، عل ــاع التاسيس ــو لاجتم ــة و تدع ــي الجامع ــة ف ــات المتبع واآللي

الصنــدوق ذو شــخصية معنويــة و ادارة ماليــة ذاتيــة مســتقلتين. 
التمويــل  • إنشــاء كيــان تنفيــذي إلدارة الصنــدوق والعمــل علــى إســتجاب 
والدعــم المطلــوب مدعومــاً بالدراســات المطلوبــة التــي يتــم تمويلهــا مــن قبله.
• يتــم تشــكيل الكيــان التأسيســي للصنــدوق مــن المؤسســات المانحــة و 
ــذي  ــان التنفي ــة الكي ــي هيكلي ــكل ه ــة و تش ــة و الدولي ــة العربي ــق التنمي صنادي
الازمــة  التوجيهــات  ويعطيــه  التأسيســي  نظامــه  تضــع  و  العــام  وتوجهــه 

للعمــل.
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الفندقيــة  والشــقق  الفنــادق  قطــاع  دعــوة  المنظمــة  تتبنــي  أن  اقتــرح 

بالــدول العربيــة بتطويــر خدماتهــا وتوفيــر اجهــزه التنفــس التــى تحتاجهــا 

المرحلــه المقبلــة والتعــاون مــع وزارة الصحــة فــي رفــع القــدرة االســتيعابية 

يمكــن  ومعروفــة  محــددة  متطلبــات  بتوفيــر  انــه  حيــث  للمستشــفيات 

تحويــل آالف الغــرف الفندقيــة الــى مستشــفيات طــوارئ.

اآلليــات  بوضــع   – تفاحــة  الوهــاب  عبــد   / األســتاذ  ســعادة  علــى  اقتــرح 

ــات  ــب معلوم ــاع وطل ــه القط ــذي يواجه ــرف ال ــع الظ ــل م ــبة للتعام المناس

مــن الــدول العربيــة ووزارات وهيئــات الســياحة و تجميــع DATA   عــن حجــم 

تأثــر قطــاع الســياحة والطيــران والنقــل الجــوي وأيــد فكــرة إقامــة الصنــدوق 

ــرق و  ــاد ط ــة إيج ــى أهمي ــد عل ــياحة ، و أك ــة للس ــة العربي ــار المنظم ــي إط ف

ــاره  ــا و آث ــروس كورون ــار في ــة إنتش ــة كارث ــات مواجه ــاد مخرج ــبل إليج س

ــتراتيجيات  ــال إس ــن خ ــرح م ــوي تط ــل الج ــران والنق ــياحة والطي ــى الس عل

المنظمــة العربيــة للســياحة و المنظمــات المعنيــة واإلنتبــاه لحجــم الكارثــة 

ــياحة  ــة الس ــه منظم ــوم ب ــع ماتق ــب م ــا لتتواك ــع آثاره ــا و م ــل معه والتعام

ــأن . ــذا الش ــي ه ــة ف العالمي

األستاذ / خالد مراد رضا 
ية   األمين العام المساعد للشؤون المالية واإلدار

بالمنظمة العربية للسياحة 

يم الهد  معالي د./ محمد عبدالكر
ية السودان  ير السياحة األسبق-  جمهور  وز
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اقترح  التالي :-

يعة لمجموعــة العمــل للتركيــز •  ســرعة إدارة األزمــة )مخرجــات ســر

يعهــا  علــى الفتــرة الحاليــة( وتعييــن مقــرر للجنــة لتســجيل األفــكار لتوز

ــاع . لإلط

ــت •  ــرح تح ــب أن تط ــن، ويج ــول للتكوي ــت أط ــتأخذ وق ــدوق س ــرة الصن فك

ع مــن أن  مظلــة أكبــر )الســياحة والطيــران( ســيكون إنشــاؤه أســر

يقتصــر علــى الســياحة وكفــاءة الصنــدوق تتوقــف علــى كفــاءة العامليــن 

ــه .  ــكاره و آليات ــع أف ــى وض عل

ــجيع •  ــا ( و تش ــة كورون ــد زوال أزم ــا بع ــد ) م ــا بع ــل فيم ــام بالعم اإلهتم

العمــل اإللكترونــي أكثــر فــي مجالــي الســياحة والطيــران إلســتعادتها 

ــة . ــد األزم بع

إلســتعادة الحركــة لطبيعتهــا يجــب تحديــد فــرق عمــل محــددة تســتدعي • 

المعنيــة  الجهــات  لــدى  وتتدخــل  األمــور  إلدارة  آلــي  بشــكل  نفســها 

العاملــة فــي مجــاالت الســياحة والســفر والطيــران لتســهيل أداء دورهــا 

ــن . ــه ممك ــل وج ــى أفض عل

يف فتحي ير / م. شر معالي الوز
األمين العام للمنظمة العربية للسياحة 
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معالي الدكتور  السفير . كمال حسن علي 
األمين العام المساعد للشؤون اإلقتصادية – جامعة الدول العربية : 

أوضــح أهميــة مراعــاة الخانــات الزمنيــة فــي المطــارات االوروبيــة حتــى ال تخســر 

ــغل ٨٠  ــم تش ــل إذا ل ــم المقب ــي الموس ــة ف ــا الزمني ــران خاناته ــركات الطي ش

بالمئــة مــن خاناتهــا الزمنيــة فــي الموســم الحالــي كمــا يتطلــب عــادة القانــون 

األوروبــي بهــذا الخصــوص. وهنــا أدرج أيضــا بعــض اإلجــراءات األخــرى التــي 

تبنتهــا المفوضيــة علــى المســتوى اإلقتصــادي لتســتطيع الــدول االعضــاء فــي 

اإلتحــاد األوروبــي تقديــم مســاعدات ماليــة لقطاعاتهــا االقتصاديــة المختلفــة:.

المفوضيــة األوروبيــة تتبنــى اجــراءات مؤقتــة لتتمكــن الــدول األعضــاء مــن • 

      19-COVID دعــم إقتصادهــا أكثــر فــي ظــل انتشــار وبــاء

24 مــارس 2٠2٠ تبنــت المفوضيــة األوروبيــة »إجــراءات مؤقتــة« لتمكيــن • 

ــد  ــار القواع ــن إط ــة ضم ــة ممكن ــر ليون ــتخدام أكث ــن اس ــاء م ــدول األعض ال

األوروبيــة للدعــم الحكومــي مــن أجــل دعــم اقتصادهــا فــي ظــل انتشــار وباء 

ــان  ــن ضم ــاء م ــدول األعض ــة« ال ــراءات المؤقت ــن »االج COVID-19  . تمّك

ية  ــتمرار ــى اس ــاظ عل ــا والحف ــع أنواعه ــركات بجمي ــة للش ــيولة الكافي الس

.19-COVID ــاء ــد  وب ــاء وبع ــادي أثن ــاط االقتص النش

اســتناًدا إلــى المــادة 1٠7 )3( )ب( مــن اتفاقيــة عمــل االتحــاد األوروبــي، وحيــث 

ان اقتصــاد االتحــاد األوروبــي بأكملــه يعانــي مــن اإلضطرابــات، توفــر االجــراءات 

ــاعدات: ــن المس ــواع م ــة أن ــة خمس المؤقت

يبيــة االنتقائيــة والمدفوعــات المســبقة:  1.المنــح المباشــرة والمزايــا الضر

ــى ٨٠٠,٠٠٠  ــل إل ــا يص ــح م ــات لمن ــداد مخطط ــن إع ــاء م ــدول األعض ــتتمكن ال س

ــة. ــيولة العاجل ــن الس ــا م ــة احتياجاته ــركات لتلبي ــورو للش ي

2 ضمانــات حكوميــة للقــروض التــي تحصــل عليهــا الشــركات مــن البنــوك: 

ــتمرار  ــان اس ــة لضم ــات حكومي ــر ضمان ــن توفي ــاء م ــدول األعض ــتتمكن ال س

البنــوك فــي تقديــم القــروض للعمــاء الذيــن يحتاجــون إليهــا.

3.القــروض العامــة المدعومــة للشــركات: ســتتمكن الــدول األعضــاء مــن 

ــاعدة  ــروض مس ــذه الق ــن له ــركات. يمك ــبة للش ــد مناس ــروض بفوائ ــح الق من

ية. الشــركات علــى تغطيــة رأس المــال المطلــوب واحتياجــات االســتثمار الفور
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ــي:  ــاد الحقيق ــة لاقتص ــاعدات الحكومي ــل المس ــي تنق ــوك الت ــات للبن 4.الضمان

ــوك،  ــة للبن ــراض الحالي ــدرات اإلق ــى ق ــاء عل ــاء للبن ــدول األعض ــض ال ــط بع تخط

الصغيــرة  الشــركات  ســيما  ال   - الشــركات  لدعــم  كقنــاة  واســتخدامها 

والمتوســطة. يوضــح إطــار »اإلجــراءات المؤقتــة« أن مثــل هــذه المســاعدة 

ــن  ــها، وتتضم ــوك نفس ــس للبن ــوك ولي ــاء البن ــرة لعم ــاعدة مباش ــر مس تعتب

اإلجــراءات إرشــادات حــول كيفيــة ضمــان مســتوى مقبــول للمنافســة بيــن 

البنــوك.

5.تأميــن ائتمانــات التصديــر القصيــرة األجــل: يقــدم اإلطــار مرونــة إضافيــة حــول 

ــن  ــي تمكي ــويقية، وبالتال ــر تس ــكل مخاط ــدان ال تش ــض البل ــات أن بع ــة إثب كيفي

الدولــة مــن تأميــن ائتمــان التصديــر قصيــر األجــل عنــد الحاجــة.

ية المفعــول حتــى نهايــة ديســمبر – كانــون  تبقــى هــذه االجــراءات المؤقتــة ســار

ــد  ــى تمدي ــة إل ــاك حاج ــت هن ــا إذا كان ــم م ــة بتقيي ــتقوم المفوضي االول 2٠2٠ وس

اإلجــراءات وذلــك قبل انتهــاء المــدة المحــددة.  )المصــدر: المفوضيــة االوروبية(. 

ــياحة ( و  ــاص بالس ــات ) خ ــدوق أزم ــي لصن ــاك تبن ــون هن ــرورة أن يك ــى ض ــد عل أك

يكــون الــدور األكبــر للمنظمــة العربيــة للســياحة فــي الوطــن العــرب لتبنــي الفكرة 

و أثنــى معاليــه علــى إقتراحــات معالــي د./بنــدر  آل فهيــد – و المنظمــات المعنيــة 

وخاصــة البيــان الــذي صــدر عــن المنظمــات الثاثــة عن أزمــة كورونــا التــي تنعكس 

الــدول وتــم صــرف مخصصــات كبيــرة علــى القطــاع الصحــي  علــى ميزانيــات 

لمكافحــة فيــروس كورونــا .ويجــب أن تكــون المعالجــات ســتكون كليــة خاصــة 

ــي  ــران ف ــفر والطي ــياحة والس ــوالت الس ــى مدخ ــا عل ــد موارده ــي تعتم ــدول الت ال

اإلقتصــاد العربــي  الــذي تأثــر كثيــراً و العامليــن فــي هــذه المجــاالت خاصــًة و باقــي 

ــة  ــة الحالي ــة الكارث ــول لمعالج ــاد الحل ــرورة إيج ــى ض ــد عل ــًة .و أك ــاالت عام المج

واآلثــار المترتبــة فيمــا بعدهــا حتــى تعــود األمــور إلــى طبيعتهــا فــي الســياحة 

ــتقبل  ــي المس ــوب ف ــو مطل ــا ه ــي لم ــف ذهن ــاج عص ــرى ، و نحت ــات األخ والقطاع

و حجــم التأثيــر المســتقبلي علــى الوطــن العربــي والرفــع لــوزراء الماليــة العــرب 

و إن إحتــاج األمــر الرفــع للقــادة العــرب ، و عبــر معاليــه عــن توجيهــه إلدارة 

الســياحة بالجامعــة  لعمــل مذكــرة بالفكــرة و عرضهــا علــى معالــي األميــن العــام 

ــة . ــدول العربي ــة ال لجامع
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إقتــرح بنــاًء علــى فكــرة معالــي د./ بنــدر آل فهيــد - طــرح مجموعــة أفــكار أوليــة 

للبحــث المشــترك كخلفيــة لتطويــر األفكار بشــكل هيكلــي متــوازن لمتابعتها 

ــة و  ــاور والدراس ــة للتش ــكار المطروح ــة األف ــم كتاب ــة أن تت ــى أهمي ــد عل ، و أك

ع  وضــع الرؤيــة ورســالة الصنــدوق وآليــة العمــل فــي ورقــة عمــل موحــدة تــوز

لإلطــاع وإبــداء الــرأي وتتــم مداولــة اآلراء ويتــم اإلجتمــاع أون اليــن مــرة أخــرى 

  Microsoft Teams يــق بعــد أســبوع إلــى عشــرة أيــام مثــًا عــن طر

للوصــول إلــى صيغــة مشــتركة نهائيــة، وعــرض إطــاق فكــرة  الصنــدوق علــى 

جامعــة الــدول العربيــة لطــرح الفكــرة علــى وزارات الماليــة فــي الــدو ل العربيــة 

ــذا  ــي ه ــاعدة ف ــة للمس ــة العربي ــق التنمي ــرى وصنادي ــة الكب ــار العربي و المص

ــاع . القط

ثمــن مشــاركة معالــي د./ كمــال حســن علــي  - و بمــا تــم طرحــه فــى الجــروب 

ــي  ــاً معال ــرات داعي ــن خب ــم م ــا لديه ــم بم ــرح أفكاره ــاء لط ــة األعض ــاً كاف داعي

ــا  ــياحية بم ــة الس ــل إلدارة األزم ــور كام ــع تص ــو راس  – بوض ــي أب ــور / هان الدكت

ــال . ــذا المج ــعة به ــرات واس ــن خب ــه م لدي

ــع  ــل م ــياحة للتعام ــة للس ــة العربي ــس المنظم ــي رئي ــكار معال ــى أف ــى عل  أثن

األزمــة و فكــرة الصنــدوق و تــداول األفــكار واألمــل أن تنتهــي فــي أقــرب وقــت ، و 

أثنــى علــى فكــرة معالــي د ./ كمــال حســن علــى – علــى رفــع البيــان لمعالــي أميــن 

يــق المنظمــة  عــام جامعــة الــدول العربيــة ، وهنــاك إتصــال أســبوعي عــن طر

العربيــة للطيــران المدنــي مــع الجهــات المعنيــة فــي الــدول العربيــة للتعامــل 

والســياحة  الســفر  قطــاع  لدعــم  والترتيبــات  الحاليــة  األزمــة  حجــم  مــع 

ــران  .  والطي

سعادة الدكتور / عبد الوهاب تفاحة 
 أمين عام اإلتحاد العربي للنقل الجوي 

معالي د.  بندر بن فهد آل فهيد 
رئيس المنظمة العربية للسياحة 

سعادة المهندس / عبد النبي منار
المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني  
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يوهات المحتملــة لمــدى هــذه االزمــة ومن ثــم تحديد  أعتقــد ان البــدء بالســينار

يو( ســيجعل  درجــة تأثــر عناصــر منظومة الســياحة الكلية)بناء على كل ســينار

امامنــا اولويــات محــددة يمكــن تقديــر حجــم التدخــل المطلــوب لدعمهــا 

العاجــل علــى المــدى القصيــر )مــن خــال الصنــدوق المقتــرح مثــا او بــاي اليــة 

ــة. ــدة منطقي ــى قاع ــاء عل ــن البن ــيمكننا م ــذا س ــل ه ــرى ممكنة(.  ب ــم اخ  دع

وبشــكل عــام، فــأن االزمــات دائمــا مــا تفتــح مجــاالت وفــرص واعــدة وبالتالــي 

وفــي نفــس الوقــت الــذي نــدرس فيــه اولويــات الدعــم العاجــل يجــب العمــل 

وبقــوة علــى بنــاء رؤيــة لقطــاع الســياحة تكــون نــواة الســتراتيجية مســتدامة 

تقلــل مــن تضــرر هــذا القطــاع مــن اي ازمــات مســتقبلية الســمح هللا. 

طــرح معاليــه إمكانيــة االســتفادة مــن االتفاقيــة الموقعــة فيمــا بيــن المنظمــة 

ــآت  ــم المنش ــال تعقي ــي مج ــة ف ــألوزون والمتخصص ــعودية ل ــركة الس والش

ــل  ــاج لمث ــة تحت ــة الحالي ــة وأن األزم ــات  خاص ــادق والمنتجع ــياحية والفن الس

هــذه الشــركات التــي لديهــا خبــرة كبــرى فــي مجــال التعقيــم باســتخدام 

ــا. ــت نجاحه ــة واثبت ــة الحالي ــل األزم ــا قب ــم تجربته ــي ت ــات والت ــل التقني أفض

وطرح إمكانية تعميم تجربتها على الدول العربية.

معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس 
رئيس المجلس االستشاري األعلى 

بالمنظمة العربية للسياحة 

معالي د.  بندر بن فهد آل فهيد 
رئيس المنظمة العربية للسياحة 
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رفع كفاءة المنشأت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحاالت الطارئة وطمأنة السائحين، . 1

اهميه التأكيد علي التعقيم والعزل في المنشآت السياحية.. 2

يب العمالة علي سبل الوقاية الشخصية وللغير.. 3 االستمرار في تدر

  تشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات االلكترونية العربية. 4

يب العاملين عليها.. 5 تزويد المطارات بأحدث اجهزه الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدر

ــة . 6 ــى الصح ــاظ عل ــادرات stay home stay safe للحف ــجيع مب ــياحية لتش ــم الس ــم المعال ــة أله ــروف الراهن ــل الظ ــي ظ ــة ف ــات افتراضي ــاق منص ــة إط أهمي

ــة. العام

ية كوادرهــا الوظيفيــة فــي العمــل وذلــك لتوفيــر شــبكة امــان اجتماعيــة، اضافــة . 7  اقــرار خطــط انقــاذ وتحفيــز مالــي لمؤسســات ذات العاقــة لضمــان اســتمرار

يعة للعمــل فــور زوال هــذه الغمــة.  الــى توفيــر عــودة ســر

أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.. ٨

  أن يقــوم مشــغلو المطــارات ومقدمــو خدمــات الماحــة الجويــة بإعفــاء شــركات الطيــران مــن دفــع رســوم إيــواء الطائــرات وأيضــاً إلغــاء أو تخفيــض الرســوم . 9

يــز الجاذبيــة الســياحية للمقاصــد. األخــرى الســتخدام المطــارات والمجــال الجــوي لفتــرة طويلــة نســبياً لتعز

يق إدارة األزمات العاجلة: توصيات فر
يــق إدارة األزمــات الســياحية علــى تبنــي عــدة أفــكار لتقديمهــا للحكومــات العربيــة والتــي مــن شــأنها أن تدعــم قطاعــي الســياحة والســفر بصفــة  وقــد إتفــق فر

عاجلــة وهــي كالتالــي :-
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يق إدارة األزمات على المدى المتوسط: توصيات فر

تعويض التكاليف اإلضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات االحتواء والتعقيم.. 1

إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضا عن تقليص التكلفة او الغائها. . 2

ية« في الموانئ والمطارات.. 3  تقليص »الحواجز غير الضرور

يبة السفر جواً وضرائب اإلقامة في الفنادق.. 4 ين مثل ضر  تخفيض الضرائب على المسافر

 رفع ميزانيات الترويج لألماكن والمقاصد السياحية.. 5

يبية للقطاعات المعنية لمّدة سنتين على األقل.. 6  تقديم إعفاءات ضر

يق إدارة األزمات لما بعد جائحة كورونا: توصيات فر
وضــع تصــور إلنشــاء صنــدوق عربــي إلدارة األزمــات والكــوارث فــي القطــاع الســياحي يهــدف للحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض قطاعــي الســياحة والطيــران . 1

المدنــي بالوطــن العربــي ويعمــل تحــت مظلــة المنظمــة العربيــة للســياحة  ويختــار لــه مجلــس أمنــاء  مــن الخبــراء والمســؤولين علــى مســتوى الوطــن 

العربــي وذلــك لمســاعدة وزارات وهيئــات الســياحة لتقويــة قدراتهــا التنمويــة واللوجســتية للتعامــل مــع الكــوارث والصدمــات والحــد مــن اآلثــار المترتبــة 

يــز معرفتهــا بالمخاطــر الماليــة واالقتصاديــة المرتبطــة بهــا وبســبل الوقايــة منهــا،  عليهــا مــن خــال تعز

ية( والبنوك والمصارف والجهات التمويلية اإلقليمية و الدولية.. 2 يساهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات )بصفة اختيار
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1. دعــوة الــدول العربيــة لإلســتفادة مــن إتفاقيــة المنظمــة مــع البنــك اإلســامي للتنميــة – المؤسســة اإلســامية لضمــان اإلســثتمار وإئتمــان الصادرات 

والتــي تهــدف إلــى جــذب رؤوس األمــوال الدوليــة إلــى العالــم العربــي مــع تحقيــق أعلــى درجــات األمــان لحفــظ تلــك اإلســتثمارات وتنميتهــا.

2 دعــوة الــدول العربيــة لإلســتفادة مــن خدمــات بوليصــة تأميــن الســفر التــي تســعى المنظمــة لتنفيذهــا مــع إحــدى شــركات التأميــن الكبــرى بالمنطقــة 

مــع تغطيــة تعــرض الســائح لفيــروس كورونــا أثنــاء رحلــة ســفره  والتــي تهــدف إلــى تشــجيع الســائح العربــي لانتقــال والســفر إلــى البلــدان العربيــة. 

3. دعــوة الــدول العربيــة لإلســتفادة مــن خدمــات بطاقــة الســائح العربــي االئتمانيــة والتــي تســعى المنظمــة لتنفيذهــا مــع أحــد البنــوك الكبــرى بعالمنــا 

العربي.

4. دعــوة الــدول العربيــة لإلســتفادة مــن خدمــات مركــز التحكيــم بالمنظمــة الــذي يعمــل علــى حــل كافــة القضايــا الســياحية التــي تواجــه المســتثمر فــي 

الــدول العربيــة اختصــارا لضيــاع الوقــت بالمحاكــم .

* البرامج والحلول التي وضعتها المنظمة لتنشيط  وتنمية وتطوير السياحة العربية البينية 
بعد إنتهاء جائحة كورونا 



تأهيل الكوادر العاملة في 
قطاع السياحة لما بعد جائحة 

كورونا 19
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يبية الموجهة لقطاع السياحة العربية بمشاركة منسوبي وزارات وهيئات السياحة  دشنت المنظمة العربية للسياحة دوراتها التدر
العربية، وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19( 

دشــنت المنظمــة العربيــة للســياحة دوراتهــا التدريبيــة الموجهــة لقطــاع الســياحة العربيــة بمشــاركة منســوبي وزارات وهيئــات الســياحة العربيــة، وذلــك بهــدف مواجهــة تداعيــات 

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19( وتأتــي هــذه الــدورات أتــت انطاقــاً مــن توجهــات وإســتراتيجيات المنظمــة لدعــم قطــاع الســياحة العربــي، وبنــاء علــى توصيــة 

فريــق إدارة األزمــات فــي إطــار المنظمــة والــذي يتكــون مــن أصحــاب المعالــي وزراء الســياحة العــرب وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الصحــة العالميــة إلقليــم شــرق المتوســط 

ــراء  ــة مــن الخب ــي ونخب ــران المدن ــة للطي ــي للنقــل الجــوي والمنظمــة العربي ــاد العرب ــد واالتح ــة أجفن ــي للتنمي ــج العرب ــة وبرنامــج الخلي ــك اإلســامي للتنمي ــة البن ومجموع

واالستشــاريين فــي هــذا المجــال، والذيــن أوصــوا بأهميــة تأهيــل العنصــر البشــري لقيــادة هــذه الصناعــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة ، حيــث تــم رفــع التوصيــة إلــى مجلــس 

وزراء الســياحة العــرب الــذي أقرهــا باجتماعــه الطــارئ برئاســة المملكــة العربيــة الســعودية ، وبنــاء علــى ذلــك بــادرت المنظمــة فــي ســرعة تنفيــذ قــرار المجلــس بإنشــاء منصــة 

للتدريــب بالتعــاون مــع جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة واألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري باإلســكندرية وجامعــات عالميــة .

شركاء المنظمة االستراتيجيين 
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د. أمحد عبداهلل أبو عامر 
مستشار تطوير األعمال والتدريب

د. بندر بن فهد آل فهيد
الرئيس

التاريخ : 2020/7/2م

/هبذا نشده بأن 
دق ضحر/ت دورة تدريبية بعنوان   جودة واستدامة اخلدمات السياحية 

طبقاً  ملتطلبات املواصفة القياسية ادلولية االيزو 21401 

خالل الفرتة من 1-2 يوليو 2020م 

   ««   

ــياحية قدمهــا رئيــس قســم البرامــج  ــات الس ــودة الخدم ــوان ج ــى بعن ــدورة األول ــدأت ال ب
ــو عامــر،  ــا والنقــل البحــري الدكتــور أحمــد أب العربيــة والجــودة باألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجي
تناولــت شــرحاً مبســطاً لنظــم وأساســيات ومفاهيــم جــودة الخدمــات الســياحية، وتوضيــح كيــف يمكــن 
ــة  ــون كيفي ــم المتدرب ــياحية، ليتعل ــااًل فــي النظــام اإلداري للمنشــآت الس ــزءاً فع ــح ج للجــودة أن تصب
تنفيــذ مفاهيــم الجــودة بالقطــاع الســياحي، وذلــك مــن خــال الشــرح النظــري والعملــي لتطبيــق 

ــكل احترافــي. ــياحي بش ــاع الس ــودة بالقط ــم الج مفاهي
أن محــاور الــدورة تناولــت فهــم محتويــات نظــام إدارة الجــودة والفوائــد مــن الجــودة بالقطــاع الســياحي ، 
وفهــم تطبيــق المخاطــر المبنــي علــى التفكيــر، والقيــادة، وإدارة العمليــات خصوصــا أثنــاء األزمــات ) أزمــة 
ــزو ٢١١٤٠١ والخاصــة  ــف بالمواصفــة األي ــي التعري ــق باإلضافــة إل ــة التدقي ــط وإدارة عملي ــا ( وتخطي كورون
ــن  ــة م ــذه المواصف ــد ه ــث تع ــا حي ــة له ــات التابع ــودة القطاع ــياحي وج ــاع الس ــودة القط ــتدامة وج باس

أحــدث المواصفــات العالميــة المعنيــة بتطبيــق مفاهيــم الجــودة واالســتدامة فــي قطــاع الســياحة.
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الدورة الثانية استراتيجيات إدارة التغيير ما بعد جائحة كورونا :
ــه  ــي تواج ــات الت ــر، التحدي ــوم التغيي ــدورة مفه ــت ال ــان وتناول ــف قب ــتاذ محمــد خلي ــا األس وقدمه

ــة  ــاذج العالمي ــا، النم ــتراتيجيات التعامــل معه ــر، أســباب المقاومــة واس ــداث التغيي المؤسســات إلح

المســتخدمة فــي بنــاء اســتراتيجيات التغييــر، إدارة التغييــر فــي االســتراتيجيات الســياحية فــي ظــل 

ــات أزمــة  ــدة إلدارة المواقــع الســياحية بمــا يتماشــى مــع تداعي ــكار أســاليب جدي ــا ، ابت أزمــة كورون

ــا. كورون

د. أمحد عبداهلل أبو عامر 
مستشار تطوير األعمال والتدريب

د. بندر بن فهد آل فهيد
الرئيس

أحمد مصطفى عبداهلل حسين /هبذا نشده بأن 
دق ضحر/ت دورة تدريبية بعنوان   استراتيجيات إدارة التغيير ما بعد 

جائحة كورنا كوفيد 19 
 خالل الفترة من 12-13 يوليو 2020م 

   «
«   
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الدورة الثالثة إدارة المخاطر واألزمات:
 وتناولــت الــدورة تعريــف إدارة المخاطــر، خطــوات إدارة المخاطــر، أهــداف إدارة المخاطــر ومحــددات إدارة 

المخاطــر، مفهــوم األزمــة، خصائــص األزمــة، مراحــل تطــور األزمــة، أســباب نشــوء األزمــة، أنــواع األزمــات، 

ــة،  ــل إدارة األزم ــات عم ــات، معوق ــل إدارة األزم ــات، مراح ــات إدارة األزم ــات، مقوم ــوم إدارة األزم مفه

نمــوذج إدارة األزمــة، ونمــاذج مــن إدارة األزمــات فــي الممارســة العمليــة.

د. أمحد عبداهلل أبو عامر 
مستشار تطوير األعمال والتدريب

د. بندر بن فهد آل فهيد
الرئيس

/هبذا نشده بأن 
           دق ضحر/ت دورة تدريبية بعنوان   ادارة المخاطر واألزمات

 خالل الفترة من 21-22 يوليو 2020م 

«      «
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الدورة الرابعة االبتكار واإلبداع في المنشآت الفندقية:
 وقدمهــا الدكتــور منصــور األنصــاري وتناولــت مفهــوم االبتــكار واإلبــداع وتنميــة التفكيــر 

اإلبداعــي. التفكيــر والتفكيــر  اإلبداعــي ومفهــوم 

د. أحمد عبدهللا أبو عامر 
مستشار تطوير األعمال والتدريب

د. بندر بن فهد آل فهيد
الرئيس

عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشترك 

/هبذا نشده بأن 
دق ضحر/ت دورة تدريبية بعنوان   اإلبتكار واإلبداع يف املنشآت الفندقية

 خالل الفترة من   24-25 أغسطس 2020م 

«      «
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الدورة الخامسة دورة االستثمار األمثل للموارد للتعافي من األزمات: 
وقدمهــا األســتاذ عــادل البلوشــي وتناولــت مدخــل فــي إدارة األزمــة واالســتثمار األمثــل للمــوارد 

فــي التعافــي مــن األزمــات ومواجهــة تحديــات أزمــة كورونــا

د. أحمد عبدهللا أبو عامر 
مستشار تطوير األعمال والتدريب

د. بندر بن فهد آل فهيد
الرئيس

عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشترك 

/هبذا نشده بأن 
دق ضحر/ت دورة تدريبية بعنوان   اإلستثامر األمثل لملوارد للتعايف من األزمات 

 خالل الفترة من   11-12 أكتورب 2020م 

«      «
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الدورة السادسة دورة األمن السياحي:
 وقدمهــا اللــواء دكتــور إيهــاب العمــاوي أســتاذ العلــوم األمنيــة والقانونيــة المشــارك بكليــة الشــرطة 
وتناولــت األمــن جوهــر الســياحة واستشــراف المســتقبل واألمــن الســياحي واألمــن واقتصاديــات 
الســياحة وأمــن الفعاليــات واألمــن الســيبراني وتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي و أمــن الطيــران المدنــي 
والتهديــدات العالميــة وأعقبهــا أفضــل الممارســات العالميــة لتعافــي القطــاع الســياحي مــن تداعيــات 
ــي  ــر ف ــاط إدارة التغيي ــادة، وأنم ــرة القي ــوذج دائ ــاً لنم ــات طبق ــي األزم ــج ف ــادة والنتائ ــا، والقي كورون
األزمــات، إســتراتيجيات إدارة التغييــر، وآليــات تعزيــز ثقــة الســائح مــا بعــد جائحــة كورونــا ، والقيــادة وطــرق 

التعامــل مــع األزمــات.
وتســتهدف المنظمــة مــن هــذه الــدورات تحقيــق ١٠.٠٠٠ متــدرب حتــى نهايــة عــام 2020م لتأهيــل الشــباب 
العربــي لقيــادة قطــاع الســياحة العربيــة مســتقبا وخاصــة بعــد انتهــاء جائحــة كورونــا كوفيــد 19 حتــى 

يعــود القطــاع الســياحي كرافــد اقتصــادي مهــم فــي تنميــة مصــادر الدخــل بالــدول العربيــة.

د. أحمد عبدهللا أبو عامر 
مستشار تطوير األعمال والتدريب

د. بندر بن فهد آل فهيد
الرئيس

عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشترك 

/هبذا نشده بأن 
»      »دق ضحر/ت دورة تدريبية بعنوان     األمن السياحي 

خالل الفترة من   25-26 أكتورب 2020م 
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يز ثقة السائح بعد جائحة كورونا: الدورة السابعة آليات تعز
ــار Covid 19 علــى الســياحة الداخليــة والخارجيــة  وقدمهــا المستشــار المحاضــر الحســين الحامــد  وتناولــت آث
، وتنســيق ودعــم القطــاع الســياحي الداخلــي، وتطويــر الســياحة, وتخفيــف قيــود إجــراءات الســفر الداخليــة 
والدوليــة ومراقبــة آثــار Covid 19  والتخفيــف مــن حدتهــا فــي قطــاع الفنــادق والمطاعــم والكافيهــات، 
جــذب وتثقيــف الســياحة، الحمــات الترويجيــة والتركيــز علــى منتجــات الســياحة والتباعــد االجتماعــي، توفيــر 
اإلرشــادات والنصائــح للســائح، والتعافــي مــن جائحــة كورونــا، اإلجــراءات االحترازيــة لقطــاع الفنــادق والمطاعــم 
ــط  ــة وضواب ــرة اآلمن ــة العم ــن وآلي ــوف الرحم ــتقبال ضي ــدة الس ــراءات الجدي ــرة واإلج ــج والعم ــدة، الح الجدي
ــة  ــد جائح ــا بع ــائح م ــز ثقــة الس ــات تعزي ــى آلي ــرف عل ــال التع ــن خ ــدة.  م ــات للشــركات الجدي ــم الخدم تقدي
ــة المســافرين  ــادق والمطاعــم والكافيهــات وطمأن ــدة لقطــاع الفن ــا والتعــرف علــى االجــراءات الجدي كورون
الستكشــاف وزيــارة الوجهــات الســياحية الجديــدة وخطــط الدعايــة واإلعــام والتســويق لقطــاع الســياحة إلــى 

الجهــات الدوليــة. وتكويــن لجــان للقيــام بالمتابعــة والمراقبــة تكــون مشــتركة داخليــاً وخارجيــاً..

د. أحمد عبدالله أبو عامر 

مستشار تطوير األعامل والتدريب

د. بندر بن فهد آل فهيد
الرئيس

عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشرتك 

/هبذا نشده بأن 
»      »دق ضحر/ت دورة تدريبية بعنوان  

خالل الفترة من17-18نوفمبر 2020م 

آليات تعزيز ثقة السائح بعد جائحة كورونا
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الدولة
جودة الخدمات 

السياحية
استراتيجيات التغيير ما 

بعد جائحة كورونا
إدارة المخاطر 

واألزمات
االبتكار واإلبداع في 
المنشآت الفندقية

االستثمار األمثل للموارد 
للتعافى من جائحة كورونا 

األمن 
السياحي

آليات تعزيز ثقة السائح ما 
بعد كورونا

اإلجمالي

034003414دولة اإلمارات العربية المتحدة
1063630130182947396المملكة العربية السعودية

102111445055مملكة البحرين
120180220750125922061693جمهورية مصر العربية

02203002452552852301535جمهورية العراق
1501552202452801183001468جمهورية السودان

681421552172202203031325دولة فلسطين
16921060658جمهورية لبنان

0770010024دولة ليبيا
234325121665الجمهورية التونسية

00001033137180الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية
01011137المملكة المغربية

34443739798الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
000157922جمهورية جيبوتي

10010035جمهورية القمر المتحدة 
92930314427146460الجمهورية اليمنية

010157321561سلطنة عمان
00040004دولة الكويت 

0004002929المملكة األردنية الهاشمية 

485820102116431033114613517499اإلجاميل 

احصائيات المشاركة في الدورات التدريبية لما بعد جائحة كورونا بالدول العربية 
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إجمالي مشاركات الدول العربية في الدورات التدريبية
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تقرير المنظمة عن حزم الدعم االقتصادية 
المقدمة من الدول العربية لمواجهة 

تداعيات كوافيد 19
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المملكة األردنية الهاشمية

06

05

04

03

02

يًبقيمةًأعلنًالبنكًالمركزيًاألردني،ًضخًسيولةًإضافيةًلالقتصادًالوطن01
.  ميمليونًدينارًأردنيًمنًخاللًتخفيضًاالحتياطيًالنقديًاإللزا550

خاصةوالشركاتاألفرادقروضهيكلةبإعادةللبنوكالسماح
الفيروسبتداعياتتأثرتوالتيمنهاوالصغيرةالمتوسطة

تقبليةوالمسالقائمةللتسهيالتاآلجالوزيادةالتمويلكلفتخفيض
االقتصاديةللقطاعات

القطاعاتلعمالءالممنوحةاالئتمانيةالتسهيالتأقساطتأجيل
.وأفرادشركاتمنالفيروسانتشارآثارمنالمتأثرةاالقتصادية

منتجاتوبيعلتسويقمنصةإلقامةدينارمليون30منأكثرتخصيص
داخليةوالالمحليةالسياحةتنشيطودعمالميتالبحرمنتجاتواليدويةالحرف
.المحليةاألنشطةوالفعالياتودعم

ةأألردنيالحكومةاقرتهاالتيالماليةالتحفيزيةالحزمقيمةبلغت
.دوالرمليار2.3يتجاوزبمالالقتصاد
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76يعادلبمادرهممليار126إلىاالقتصاديةالتحفيزيةالحزمةإجماليبلغ
تنفيذوضمانوالمتوسطةالصغيرةالشركاتلدعمالدولةفيدوالرمليار

.التحتيةالبنيةمجالفيالكبيرةالحكوميةالمشاريع
01

دولة اإلمارات العربية المتحدة

.الرسوموتخفيضالبنوكفوائدوالفائدةسعرتخفيض02

283مةًأصبحت اإلمارات األولى عربيا  في حزم التحفيز ضد كورونا بقي03
.مليارًدرهم
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02

مملكة البحرين 

دوالرمليار11.40يعادلمابحرينيدينارمليار4.3حجمهاماليةحزمة
تيربفواالتكفلاإلجراءاتوتشمل.كورونافيروستفشيتداعياتلمكافحة
.م2020أبريلمناعتبارا  أشهرثالثةلمدةوالشركاتلألفرادوالماءالكهرباء

.

01

04

03

530يعادلمادينارمليون200إلىالسيولةصندوقحجممضاعفة
.دوالرمليون

مادينارمليار3.7البنوكلدىاإلقراضقدرةالمركزيالبنكسيزيد
.للعمالءاإلضافيوالتمويلاألقساطلتأجيلدوالرمليار9.80يعادل

هرأشثالثةلمدةالسياحةرسوممنالسياحيةوالمرافقالمنشآتإعفاء
م2020أبريلمن
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01

الجمهورية التونسية 

مليونًدوالرًمساعداتًلمحدوديًالدخلًوًتأجيلًأقساط855ًتخصيصً
.القروضً

مليونًدوالر800ًبلغتًالحزمًالتحفيزيةًإلىًمبلغ02ً
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بية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع

ألدويةًتخفيضًأسعارًودعمًالموادًالغذائيةًاألساسيةًإلىًالوقودًوالغازًوا01
والسكن

02
البالدمستوىعلىالمضمونلألجراألدنيالحدزيادةالحكومةقررت
جورهمأتعادلالذينللعامليناإلجماليالدخلضريبةوإلغاءبالمئةعشرة
أقلأو(دوالرا238)دينارألف30
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المملكة العربية السعودية

06

05

04

03

02

تًمليارًلايرًللقطاعًالخاصًلمساعدتهًللتحديا70حزمةًالدعمًالمقررةًبـ01
.التيًيواجهاًمنًإيقافًاألنشطةًاالقتصادية

مرتينيالعكسالريبوأسعارتخفيضعنالسعوديةالنقدمؤسسةأعلنت
الجاريمارسشهرخالل

لتخفيفالخاصالقطاعلدعملايرمليار50بقيمةبرنامجإعدادعنساماأعلنت
ئيا ًجزخفضا ًالحكومةأقرتكماكورونا،لفيروسواالقتصاديةالماليةاآلثار
.2020موازنةنفقاتإجماليمن%5بمقدار

تحواذًواالساالندماجاتخفضًقيمةًالضمانًالماليًلشركاتًالعمرةًالفعالة،ًتحفيزً
.ألفًلاير500واالستثمارًفيًشركاتًالعمرة،ًوالسماحًبتخفيضًرأسًالمالًإلىً

ملياراتًلايرًلصالح6ً،ًعنًإيداعً"ساما"أعلنتًمؤسسةًالنقدًالعربيًالسعوديً
طةًمنًجهاتًالتمويلًمقابلًإعفاءًالمنشآتًالمتناهيةًالصغرًوالصغيرةًوالمتوس

."كفالة"تكاليفًبرنامجًضمانًالتمويلً

بماوديالسعلالقتصادالحكومةاقرتهاالتيالتحفيزيةالحزمقيمةبلغت
.)دوالرمليار60.4)لايرمليار226يتجاوز
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01

جمهورية العراق

للشبابالصغيرةالقروضاعتماد-:تتضمناإلجراءاتمنأولىحزمة
راعيالزالنشاطبمجاالتالخاصةالكبيرةالقروضجدا،ميسرةوبشروط
والخدماتالتحويليةوالصناعة

02
لماليةاالمؤسساتمنالتبرعاتلجمعصندوقا  العراقيالمركزيالبنكأنشأ

5ونفسهالعراقيالمركزيالبنكمندوالرمليون20بقيمةمبدئيةبتبرعات
TBIالعراقيالتجاريالبنكمندوالرماليين

03
ركاتالشمنالرئيسيةوالمدفوعاتالفائدةتجميدعنالمركزيالبنكأعلن

تريليونمبادرة)الموجهاإلقراضمبادرةخاللمنوالمتوسطةالصغيرة
.(عراقيدينار

دوالرمليون250االقتصاديةالحزماجماليبلغ04
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سلطنة عمان

للبنوكإضافيةسيولةضخووإقتصاديةماليةتحفيزيةحزمتخصيص01
دوالرمليار20.8بقيمةٌعمانبسلطنة

.إلغاءًفوائدًالقروضًوًتخفيضًالرسوم02ً
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01

دولة فلسطين

القطاعمنوالخدماتالسلعمورديمستحقاتمنجزءصرفاستمرار
اعالقطيحتاجهماتوفيرإلىإضافةالمالية،وزارةتعهدتحسبماالخاص
دوالرمليون120بنحوالحكومةتقدرهاوالتي،"كورونا"لمواجهةالصحي

.تأجيلًدفعاتًالقروضًوًإلغاءًالفوائدًوًتخفيضًالرسوم02ً

03
نشاءإلتمويلمنحعبرالزراعي،القطاعفيالريادياتالنساءتمكينمشروعاطالق

فرديبشكلالنساءمنكلتستهدفالتياألعمالريادةإنتاجمشاريعوتطوير
.نديةالكالحكومةمنبتمويلوذلكرياديات،نساءتقودهاالتيالنسويةوالتعاونية
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دولة الكويت

05

04

03

02

الحكومةًتقديمًقروضًميسرةًوتأجيلًأقساطًالقروضًالمستحقةًللبنوكًو01
.را ًعلىًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطة،ًوكذلكًالقطاعاتًاألكثرًتضر

المواطنينمناألفرادلكافةالقروضأقساطالكويتيةالبنوكأجلت
.أشهر6لمدةوالمقيمين

للتأميناتالمستحقةاألقساطسدادتأجيلالكويتيالوزراءمجلسأقر
القطاعفيالعاملينرواتبودعمشهور6لمدةالتقاعديللمعاشوالمقتطعة

االجتماعيةالتأميناتفيالخامسالبابعلىالمسجلينالخاص

وكالبنعلىالمصرفيةالرقابةقواعدمنالعديدالمركزيالبنكخفف
.ماناالئتوتركزواالحتياطياتالمالورأسالسيولةبمعاييروالمرتبطة

إلىميسرةبشروطكقروضلتقديمهادوالرمليار16سيولةالبنوكمنح
.تضررا ًاالكثرالقطاعاتعلىوالتركيزالخاصالقطاع

دوالرمليار1.6االقتصاديةالحزمحجمبلغ06
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الجمهورية اللبنانية

مليارًليرةًلتغطية1200ًاطالقًخطةًالتحفيزًواألمانًبقيمة01ً
(  مليونًدوالر800ً) الكورونااعباءًمواجهةً
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دولة ليبيا

مليون دوالر400تخصيص حزمة اقتصادية بمبلغ 01
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جمهورية مصر العربية

06

05

04

03

02

50بقيمةالسياحيالقطاعدعممبادرةالمصريالمركزيالبنكأطلق01
.%8إلى%10منالفائدةأسعارتخفيضمعمصريجنيهمليار

الكهرباء،)المرافقخدماتعنوالمستحقاتالمديونياتوتأجيلجدولةإعادة
السياحيةللمنشآتوذلكأشهرستةلمدةالسياحيللقطاع(والغازوالمياه،
اللسدادتعودأنعلىالخاصالطيرانوشركات .2020أكتوبرشهرمنبدء 

هرًوذلكًتأجيلًالموعدًالنهائيًلسدادًالمستحقاتًالضريبيةًلمدةًثالثةًأش
.للشركاتًالعاملةًفيًمجالًالسياحةًدونًغراماتًتأخيرًأوًفوائد

الفنادقعنالعقاريةالضرائبمنأشهرستةقيمةيعادلماإسقاط
.األخرىالسياحيةوالمنشآت

كجزءعامينلمدةالسدادإرجاءمعقروضا ًالمدنيالطيرانقطاعمنح
.المصريةالحكومةأطلقتهاالتيالمساعداتحزمةمن

مناليوميةللعمالةمصريا ًجنيها 500ًقدرهشهريراتبصرف
.19كوفيدفيروستداعياتمنللتخفيفالعاملةالقوىوزارة
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12

11

10

09

08

07
دوالرمليار6.4بقيمةتحفيزيةوحزمبقيمةشاملةإقتصاديةعامةخطة

يفمصرجنيهمليارنصفوملياربمبلغالمصريالبنكبمشاركة،
.المصريةالبورصة

جهدللللصناعةالكهرباءأسعاروخفضللصناعة،الطبيعيالغازسعرخفض
لباقيالكهرباءأسعارزيادةوعدمتثبيتمعوالمتوسطوالعاليالفائق

.قادمةسنوات5–3منلمدةالصناعيةاالستخدامات

سدادوتأجيل؛2020وإبريلمارسشهريخاللللمصدرينجنيهمليارتوفير
.أشهر3لمدةالسياحيةوالمنشآتالمصانععلىالمستحقةالعقاريةالضريبة

1,5منبدالاأللففي1,25لتصبحالمقيمينغيرعلىالدمغةضريبةخفض
منبدال  األلففي0,5لتصبحالمقيمينعلىالدمغةضريبةوخفضاأللف،في

.2022عامبدايةعليهمالرأسماليةاألرباحضريبةتطبيقلحيناأللف،في1,5

بنسبةةبالبورصالمقيدةللشركاتاألرباحتوزيعاتضريبةسعرخفض
.%5لتصبح50%

حجمطلتنشيالدمغةضريبةمناألسهمعلىالفوريةللعملياتالكاملاإلعفاء
نهائيا  ليةالرأسمااألرباحضريبةمنالمقيمينغيرإعفاءأيضا  وتقررالتعامل،
م2022/1/1حتىالمقيمينعلىالضريبةهذهوتأجيل

19كوفيدكورونافيروستبعاتمعللتعاملخاصقانونصدارإ13
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المملكة المغربية

منالمتأثرةالقطاعاتلدعمأمريكيدوالرمليارتخصيص01
كورونافيروسإنتشارجراء
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يةالجمهورية اإلسالمية الموريتان

المتأثرةالقطاعاتلدعمأمريكيدوالرمليون100تخصيص01
كورونافيروسإنتشارجراءمن
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اصدارات توعوية من المنظمة لعودة 
السياحة بعد جائحة كورونا كوفيد 19
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بوعينا السياحة مستمرة
كورونا_ بعد_السياحة#
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ونعبر معاً إلى سياحة آمنة علينا االلتزام ببعض اإلرشادات والتوجيهات الصحية

التي تسهل لنا 
كورونا_بعد_السياحة#
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.استمر في سلوكيات الوقاية من األمراض المعدية كسلوك حياة، مثل غسل اليدين وتعقيمها وآداب العطاس* 
: احرص على رفع مناعة الجسم للمساعدة في الوقاية من األمراض السارية وغير السارية من خالل* 

كورونا_بعد#

سلوكيات عامة

النوم لساعات 
كافية

تناول الغذاء 
الصحي

ممارسة التمارين 
الرياضية اليومية

ثقف نفسك حول كيفية التعامل مع * 
األمراض والمساهمة في وقاية نفسك

ومجتمعك منها واحرص على التطعيمات

123
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عندما تشعر  بالمرض أو 
عالمات العدوى التنفسية؟ 

( حرارة ، كحة، أو ضيق في التنفس)

كورونا_بعد#

قاعدة عامة

اطلب المساعدة الطبية 
وال تخرج حتى تأتيك التعليمات

استمر بحياتك بشكل طبيعي 
واتبع التعليمات الالزمة

النعم

:اتبع االرشادات التالية
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كورونا_بعد#

قاعدة عامة

:اتبع االرشادات التالية

تجنب التجمعات واألماكن
المزدحمة المغلقة

حافظ على مساحات 
كافية عن األشخاص

حافظ على غسل األيدي 
بالماء والصابون

تطبيق آداب العطاس
باستخدام المناديل الورقية 

أو باطن المرفق

تطبيق آداب لبس تجنب لمس الفم واألنف
الكمامة والتخلص

منها بأمان
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ارشادات السالمة 
الصحية للمسافرين
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:بالتوجيهات التاليةالتزم عندما تفكر بالسفر 

02

.لوجهتكبهاالموصىالمعتادةالصحيةالوقائيةاالجراءاتاتباععلىحافظ01

.الخارجيةتنقالتكاثناءالكمامةأرتدِ 02

.قمالمعاستخدامأوتوفر،إذاوالصابونبالماءوغسلهماليديننظافةعلىحافظ03

.يديكنظافةمنالتأكدقبلالوجهلمستجنب04

ن،الذراعيمساندلتنظيفالطائرةمتنعلىمطهرةمناديلوجودمنتأكد05
.الترفيهونظاموالطاولة،

.مزمنةطبيةحاالتمنيعانونالذينواألشخاصالسنكبارسفرأجل06



     	 	 	 																								 73      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										
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ارشادات السالمة 
الصحية للسواح
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1 2 3 3 4 5

ءالنزالعلىسيتوجب
طبيتصريحملء
إلىوصولهمعند

.الفندق

قالفنادجميعتزويد
درجةلقياسبأجهزة
.بعدعنالحرارة

يمتعقأجهزةتوفيرأهمية
ممراتبكافةاليدين
.الفندق

قالفندلضيوفالسماح
مؤكدحجزلديهمالذين
فيالتواجدفيفقط

.الفندقردهة

فبنصالمصاعداستخدام
.حمولتها
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6 7 8 9 10 11

علىالدوريالكشف
قبلمنالعاملين
موطاقالمختصالطبيب
.عمله

تعقيمجهازتوفير
اثناءالعاملينلكافة

العمللموقعالدخول
منوالمروربالفندق
.العملبدايةفيخالله

توقفازااقنعةتوفير
اثناءالعاملينلكافة
والتعاملالعملفترة
.النزالءمع

ارتداءالنزالءمنالطلب
والحفاظالطبيةالكمامات

تبلغتباعدمسافةعلى
.التواصلمنللحدمترين

ذبتنفيالفنادقضيوفتشجيع
عبروالمغادرةالتسجيلإجراءات
يموظفمعالتواصللتجباإلنترنت
.االستقبال
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12 13 14 15 16 17

ابقاءالضيفرحيلبعد
يوملمدةفارغةغرفته
مالتعقيمعاألقلعلىواحد
.لهاالكامل

لىإالزمنيةالفترةرفع
حالةفيساعة72

الضيفبأناالشتباه
بفيروسمصاباكان

فييعملإذاأوكورونا،
.الطبيالمجال

فيللمطاعمالسماح
نأبشرطبالعملالفنادق

فياالستيعابيزيدال
من%30عنالمطعم
اماإللتزمعالكلية،القدرة
ىأدنكحدمترينبمسافة

.الطاوالتبين

علىالفنادقتشجيع
توصيلخدمةتعزيز
إلىالطعاموجبات
.الغرف

والمسابحالمائيةالمنتزهاتإغالق
والنواديالسباومراكزوالساونات

.ةالمغلقالمناطقفيالعبادةوغرف
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18 19 20 21 22 23

داخلللمتاجرالسماح
بشرطبالعملالفندق
افةالنظلمتطلباتاالمتثال
.والصحة

دامباستخللنزالءالسماح
ادقللفنالتابعةالشواطئ
النزالءعلىويتوجب
عندطبيقناعارتداء

.الشاطئفيتواجدهم

ئالشاطمناشفتقديمعدم
همعليويتوجبللضيوف
.الخاصةمناشفهمإحضار

الحماماتِوغرفِإغالق
تغييرِالمالبسِ

.والمراحيضِالعامةِ

باستخدامالضيوفنصح
عبرالحسابتسديدأدوات

.البنكيةالبطاقات
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24 25

نِفيِمجموعاتِتضمِأكثرِمحظرِالتجمعِفيِالشاطئ
أشخاص،ِكماِيجبِااللتزامِبمسافةِالِتقلِعن10ِ

.أربعةِأمتارِفيِالمياهِوالشاطئِبينِالسياح

واءسالفنادق،فيحفالتتنظيمحظر
األماكنأوالطلقالهواءفيكانت

.المغلقة
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ارشادات السالمة 
الصحية في الشواطئ



     	 	 	 																								 81      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

فةمساهناكيكونأنعلىاالجتماعىبالتباعدااللتزام
10منأكثرتجمعاتوجودعدممعفردكلبينأقدام6

.واحدمكانفىأشخاص

كورونا_بعد_العودة #عند 

اجراءات احترازية في الشواطئ
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مقترح المنظمة العربية للسياحة 

ية الشتراطات التشغيل للفنادق والشقق الفندق

والمنتجعات السياحية بعد جائحة كورونا
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v

مقدمة

نميةتفيأهدافهامنطلقومنللسياحةالعربيةالمنظمةسعت

والخاصالمقترحهذااصدارفيالعربيةالسياحةودعم

وفيرتعلىوالمنتجعاتالفندقيةوالشققالفنادقبمساعدة

هالنزالئالصحيةوالسالمةاألمنلتعزيزصحيةاشتراطات

ةجائحجراءمناالقتصاديوالتعافيالعودةمنولتمكينها

السالمةمعاييركافةبتوفرنزالئهافيالطمأنينةولبثكورونا

.والصحة
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00000

التشغيلاشرتاطات:أواًل
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01

02

03

04

05

االشتراطاتيرتوفالتشغيلفيالبدءقبلالسياحيةوالمنتجعاتالفندقيةوالشققالفنادقالزام
.والعاملينوالضيوفللنزالءحراريوفحصتعقيموأجهزةمعقماتمنالصحية

منةصحيموافقةعلىالحصولالسياحيةوالمنتجعاتالفندقيةوالشققالفنادقالزام
سالمةاللمعاييروفقا  إصدارهايتموالتي(الصحةووزارةالسياحةوزارة)المعنيةالجهات
المةالسلشهادةنموذجتصميمويتمالمعنيةالجهاتخاللمنتعميمهايتمالتيالصحية
.دولةبكلالخاصةللضوابطوفقا  الصحية

معالمستمريقبالتنسبالفندقوطبيبعيادةبتوفيرالسكنيالمنتجعأوالشقةأوالفندقالتزام
.بالدولةالصحيةالجهات

لدىمعتمدةالالشركاتمنالتعقيمموادبشراءالسياحيةوالمنتجعاتالفندقيةوالشققالفنادقالزام
.الجودةمنالتأكدلضمانالصحيةالجهات

خزاناتةسالمضمانبشأنبالدولةالمعنيةالجهاتمعبالتنسيقالمنتجعأوالفندقيةالشقةأوالفندققيام
.وتعقيمهاوالفيروساتالميكروباتمنوخلوهاالمياه
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00000

اإلجراءات الوقائية :ثانيًا 
:يف املنشآت الفندقية 
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01

02

03

04

05

06

07

08

(.طفلًواحدًبالغرفًالعائلية)عدمًتجاوزًسعةًالغرفةًشخصينًبالغينً

.البنكيةالبطاقاتعبرالحسابتسديدأدواتباستخدامالضيوفنصح

طهيرتأدوات)والنزالءللعاملينالشخصيةالحمايةأدواتبتوفيرالفندقيةالمنشآتالتزام
.(إلخ...قفازات–أقنعة–وتعقيم

.توفيرًالتهويةًالجيدةًفيًجميعًاألماكن

.منعًخدمةًركنًالسياراتًالخاصةًبالنزالء

.منعًإقامةًأيًحفالتًأوًأفراحًداخلًالفندق

09

.توفيرًالفتاتًتوعيةًحولًطرقًمنعًانتشارًالعدوى

.حمولتهابنصفالمصاعداستخدام

65سنفوقواألشخاصالمزمنةاألمراضمنيعانونالذينلألشخاصبالنسبةالحذرمعاييرتوخى
الحالةعزلبشأنللتنسيقالصحيةالجهاتإخطاريتم:النزالءأحدبينإيجابيةحالةاكتشافحالةوفي
حرجةالوغيرالبسيطةاإلصابةلحاالتالصحيللحجرأماكنوتخصيصلذلكالمخصصةاألماكنفي

.الصحيةالدولةتوجيهاتوفقاالشتباهوحاالت
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الءاجراءات استقبال النز: ثالثًا 
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01

02

03

04

05

06

07

.الفندقإلىوصولهمعندطبيتصريحملءالنزالءعلىسيتوجب

التواصلجبلتاإلنترنتعبروالمغادرةالتسجيلإجراءاتبتنفيذالفنادقضيوفتشجيع

.االستقبالموظفيمع

.بعدعنالحرارةدرجةلقياسبأجهزةالفندقتزويد

.مرةكلالمنشأةدخولعندللنزالءالحرارةدرجاتقياس

.مغادرتهوقبلالفندقالىالدخولقبلالنزالءأمتعةتعقيم

كافةتطهير.األوقاتجميعفيالمرافقومختلفاالستقبالمنطقةفياليدينمعقمتوفير

.بانتظامالعامةالمناطق

ادهايرتالتيوالمرافقالمناطقكافةفيالضوابطعنواضحبشكلباإلعالنااللتزام

لقبعليهاالنزيلالطالعاالشتراطاتعنالفندقموقععلىواإلعالنالفندق،نزالء

.الوصول

08
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االشرتاطات اخلاصة : رابعًا
بغرف النزالء 
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01

02

03

04

05

06

وإتباعالعدوىانتشارمنعبعربةالخاصةاألدواتباستخداميوميبشكلالغرفتطهير
.الصحيةالجهاتتعليمات

.لهاكاملالالتعقيممعاألقلعلىواحديوملمدةفارغةغرفتهابقاءالضيفرحيلبعد

سبفيرومصاباكانالضيفبأناالشتباهحالةفيساعة72إلىالزمنيةالفترةرفع
.الطبيالمجالفييعملإذاأوكورونا،

.السجائروطفاياتالنزالءومخلفاتوالمالياتالوسائدتعقيم

روباتالمكيتكاثرلتحجيمالالزمةالمحاليلباستخدامالغرفحماماتوتطهيرتعقيم
.والبكتيريا

ابضًجميعًاألسطحًالمالمسةًللنزيلًومقالضيوفًوتطهيرًتهويةًالغرفًقبلًوصولً

.األبوابًوالنوافذًوريموتًالتلفزيونًومفتاحًالتكييف
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االشرتاطات اخلاصة : خامًسا
بالعاملني 
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.الكشفًالدوريًعلىًالعاملينًمنًقبلًالطبيبًالمختصًوطاقمًعمله

.يةًالعملتوفيرًجهازًتعقيمًلكافةًالعاملينًاثناءًالدخولًلموقعًالعملًبالفندقًوالمرورًمنًخاللهًفيًبدا

.توفيرًاقنعةًوقفازاتًلكافةًالعاملينًاثناءًفترةًالعملًوالتعاملًمعًالنزالء

.منًحجمًالعمالة% 50بتشغيلًحدًأقصىًااللتزامً

العاملًالذيًيعودًمنًاإلجارةًيقضيًفترةًحجرًصحيًقبلًاستالمهًالعملًمرةًأخرىًمعًالكشفًالطبي

.عليهًوقياسًدرجةًحرارتهًبصورةًمستمرة

للعاملين .قياسًدرجاتًالحرارةًيومياً 

مناطقًللعزلًيتعينًتوفيرًسكنًمستقلًللعاملينًتابعًللفندق،ًومراعاةًعدمًتكدسهمًفيًالسكن،ًمعًتوفير

(.الحاالتًالبسيطةًومتوسطةًالخطورةًفقط)للحاالتًالمصابةًحالًظهورهاً

.يلتزمًالفندقًبتسكينًالعاملينًبالمحالتًالموجودةًفيًالمنشأةًفيًسكنًالعاملين

اشرًعدمًتشغيلًعاملينًمنًكبارًالسنًأوًمنًيعانونًمنًأمراضًمزمنةًفيًاألعمالًالتيًتتطلبًاحتكاكًمب
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املطاعماشرتاطات : سادسًا
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.قياسًدرجاتًالحرارةًلروادًالمطعم

يهًتماما ،ًالبوفخدمةًالغرفًوحظرًالفنادقًعلىًتعزيزًخدمةًتوصيلًوجباتًالطعامًإلىًتشجيعً
.واالعتمادًعلىًقوائمًمحددةًمسبقا ً

مترًبينًكلًشخصًوآخرًبالمائدة،ًمعً( 1)مترًبينًموائدًالطعام،ًو2مسافةًالًتقلًعنًتركً
.كراسيًعلىًالمائدةًالكبيرة6االعتبارًالعائالتًبحدًأقصىًفىاألخذً

(.قدرًالمستطاع)االعتمادًعلىًأدواتًطعامًأحاديةًاالستخدامً

.وضعًمعقماتًومناديلًتعقيمًعلىًكلًمائدةًطعام

.وضعًاإلرشاداتًالتوعويةًفيًأنحاءًالمطعم

.حظرًتقديمًالشيشة
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خدمات السباحة : سابعًا 
والشواطئ
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عندبيطقناعارتداءعليهمويتوجبللفنادقالتابعةالشواطئباستخدامللنزالءالسماح
.الشاطئفيتواجدهم

.الخاصةمناشفهمإحضارعليهمويتوجبللضيوفالشاطئمناشفتقديمعدم

.العامةوالمراحيضالمالبستغييروغرفالحماماتإغالق

تركيزسبةنأقصىواستخداممنتظمبشكلالسباحةلحماماتالُمناسبينوالتطهيرالصيانة
كورونافيروسعملإلبطالبهامسموح(لترمجم10)والبرومين(لتر/مجم5)للكلور

.المستجد

يوكراسواألسطحالطاوالتمتضمنةالسباحةوحمامبالشاطئالُمحيطةالمنطقةتطهير
.تشغيلالوقتانتهاءبعدوكذلكنزيلكلاستخدامبعد...إلخواألدوات،للتشمساالستلقاء

أشخاص،ًكماًيجبًااللتزام10ًفيًمجموعاتًتضمًأكثرًمنًحظرًالتجمعًفيًالشاطئ
.بمسافةًالًتقلًعنًأربعةًأمتارًفيًالمياهًوالشاطئًبينًالسياح

.السباحةحماماتوعلىالشواطئعلىالترفيهيةاألنشطةتقليل

05

07
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خدمات الصالة : ثامنًا
Spaالرياضية والـ 
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.ومراكزًالسباًوالساوناتإغالقًالمنتزهاتًالمائيةًوالمسابحً

ملًبعدًاألسطحًالتيًيتمًلمسهاًكلًساعة،ًوتطهيرًمنطقةًالصالةًالرياضيةًبالكاتطهيرً
.ةاستخدامًالنزيل،ًمعًالحرصًعلىًالتباعدًبينًاألجهزة،ًومنعًاالستحمامًفيًالصال

تنظيفًوتطهيرًجميعًالحماماتًالمتواجدةًداخلًالصالةًالرياضيةًكلًساعة،ًوغلقً
.أماكنًاالستحمامًالملحقةًبالصاالتًالرياضية

.الفندقخارجمنروادقبولعدم
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خدمات اإلشراف الداخلي : تاسعًا
وغسيل املالبس
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عامةًتنظيفًوتعقيمًجميعًاألسطحًالتيًيتمًلمسهاًكلًساعةًفيًاألماكنًال
.والمراحيضًالعامةًباستخدامًالمطهراتًالتيًتقررهاًالجهاتًالصحية

.تطهيرًالممراتًبشكلًيوميًوتطهيرًالغرفًبالكاملًبعدًمغادرةًالنزالء

.توفيرًآلةًالبخارًلتطهيرًاألثاثًواألقمشة

تنظيفًالمفروشاتًالُمتسخةًومناشفًحمامًالسباحةًفيًدرجةًحرارةً
.عالية،ًوتطهيرًالمغسلةًبعدًإتمامًعمليةًالغسيلًاليومية

دمةًعدمًتغييرًفرشًاألسرةًبصفةًيومية،ًواالعتمادًبشكلًأكبرًعلىًالخ
.الذاتيةًفيًتنظيفًالغرف

.ئيةالتخلصًمنًالنفاياتًبشكلًآمنًبالتنسيقًمعًالجهاتًالصحيةًوالبي
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األنشطة السياحية: عاشرًا
الغوص
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جهازًمعادلًالطفوًبدلة-المنظمًقناعًالوجهًوالسنورًكلً:  تعقيمًالمعدات
.٪10بتركيزً( كلور)الغوصًعنًطريقًغمرهاًفيًمحلولًتبييضً

االلتزامًبتنظيفًاألسطحًواألماكنًالتيًيتواجدًبهاًحركةًبشكلًمنتظم
(.كالحمامات،ًومقابضًاألبواب،ًوأسطحًالمكاتب،ًوماًإلىًذلك)

.توفيرًخافضًللحرارة

.تقديمًقائمةًبالمشاركينًوالقائمينًعلىًالغوصًللمسئولين
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املتابعة  اجراءات : حادي عشر 
والرقابة الصحية
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راطاتًبتوقيعًإقرارًبالتزامهًبالضوابطًواالشتيقومًالمسؤولًبالفندقً
:بالسماحًبالتشغيلًوهىالصحيةًالخاصةً

فاصيلبتوتسجيلهاتنفيذهاتمالتيالمهمةوالتدابيرلإلجراءاتسجلإنشاء
،فيهالمطهراستخدامتمالذيوالوقتالتاريخالمثالسبيلعلى)كافية

.(ذلكإلىوماوأين،المنفذ،الشخص

.يوميةبصورةالكشفاعتماد

.النزالءأوالعاملينمنسواءفيهامشتبهحالةأيعناإلبالغ



3
مؤشرات 

تأثر السياحة 
بكورونا



احصائيات تأثر قطاع السياحة 
بجائحة كورونا كوفيد 19
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تقارير ودراسات مشتركة صادرة بالتعاون فيما بين المنظمة 
العربية للسياحة واالتحاد العربي للنقل الجوي عن تداعيات 

جائحة كورونا كوفيد 19 على قطاعي السياحة والطيران
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المنظمة العربية للسياحة واإلتحاد العربي للنقل الجوي 
ير مشتركة عن عن آثار كورونا حيال قطاعي  يصدرا تقار

يق إدارة األزمات السياحة والطيران  في اطار فر

بــادرت المنظمــة العربيــة للســياحة وبالتعــاون مــع اإلتحــاد العربــي للنقــل الجــوي، اصــدار العديــد مــن الدراســات والتقاريــر التــي حللــت وبينــت تداعيــات فيــروس 

كورونــا علــى قطاعــي الســياحة والطيــران، حيــث تــم اصــدار هــذه التقاريــر بنــاءاً علــى توصيــات فريــق إدارة األزمــات فــي إطــار المنظمــة لوضــع التدابيــر الرئيســية 

لحمايــة صحــة الــركاب والعامليــن فــي مجــال الطيــران، إتســاقاً مــع المعاييــر الصحيــة العالميــة، للمســاعدة فــي إعــادة إطــاق الرحــات الجويــة وتعافــي قطــاع 

الطيــران والســياحة.

ويســعد المنظمــة أن ترفــق كافــة التقاريــر المشــتركة مــع االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي وتنتهــز المنظمــة هــذه الســياحة لتعبــر عــن خالــص الشــكر والتقديــر 

للدكتــور عبدالوهــاب تفاحــة األميــن العــام لاتحــاد علــى تعاونــه الدائــم مــع المنظمــة والشــكر كذلــك لكافــة أعضــاء فريــق األزمــات الذيــن ســاهموا بأفكارهــم 

وجهدهــم بوضــع كافــة  اإلمكانيــات للمســاهمة فــي تخفيــف تداعيــات هــذه الجائحــة علــى قطاعــي الســياحة والطيــران.



     	 	 	 																								 113      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

 

 
 العربي عالمياً وفي العالم انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على قطاع السياحة والسفر 

 العالم حولتوّزع اإلصابات بفيروس كورونا  .1

 نبذة عن القيود المفروضة على السفر جراء إنتشار الفيروس في العالم   .2

 تأثير انتشار الفيروس على اإلقتصاد العالمي  .3

 الفيروس على اإلقتصاد في العالم العربي تأثير انتشار  .4

 التغيرات في أسعار النفط   .5

 كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالمانتشار فيروس تأثير  .6

 في العالم  توقعات تراجع عدد السياح الوافدين الدوليين .أ

 توقعات الطلب على السفر في العالم   .ب

 العربي  السياحة والسفر في العالمكورونا على قطاع  انتشار فيروس تأثير  .7

 في العالم العربي   توقعات تراجع عدد السياح الوافدين الدوليين .أ

 توقعات الطلب على السفر في العالم العربي  .ب
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 القيود المفروضة على السفر جراء إنتشار الفيروس في العالم  نبذة عن  .2
* كورونا  انتشار فيروسالقيود المفروضة على السفر في العالم لمواجهة 

 

 

من   ينفراسم ال دخول حظر 
يوجد فيها  مختلفة  بلدان

 مؤكدةحاالت  
 

دخول جميع الوافدين  حظر 
 األجانب

 
 ال توجد بيانات 

 
على   مختلفةتطبيق قيود 

 السفر 
 

 هنا للمزيد من المعلومات عن القيود على مستوى الدول الرجاء الضغط 

 فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة المصدر:       2020أبريل  8 آخر تحديث بتاريخ *
 

  

 العالم  حولتوّزع اإلصابات بفيروس كورونا  .1
 2020أبريل  21كورونا في العالم كما في   وباء فيروس انتشارخريطة 

 
 فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة المصدر:  

 2020أبريل  21كورونا في العالم العربي كما في   انتشار وباء فيروسخريطة 

 
 فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة المصدر:  
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 * كورونا وباء فيروسلمواجهة  العربي القيود المفروضة على السفر في العالم

 

 

من   ينفراسم ال دخول حظر 
يوجد فيها  مختلفة  بلدان

 مؤكدةحاالت  
 

دخول جميع الوافدين  حظر 
 األجانب

 
 

 هنا للمزيد من المعلومات عن القيود على مستوى الدول الرجاء الضغط 

 فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة المصدر:       2020أبريل  8 آخر تحديث بتاريخ *
 

 اإلقتصاد العالمي تأثير انتشار الفيروس على  .3
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الواليات المتحدة العالم 
األميركية

روسياالهندالصينالمنطقة األوروبية

فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

)%(  2019مقارنًة بالعام 2020توقعات التغّير في الناتج المحلي في العام 

التوقعات ما قبل جائحة كورونا التوقعات ما بعد جائحة كورونا

 كبير  تأثر  
ٍ
ات اإلغالق الشامل التي اتخذتها مختلف الدول حول  ءعلى اإلقتصاد العالمي نتيجة إجرا  أزمة وباء كورونا بشكل

  العائالت مسبوقة التي أقرتها بعض الدول لدعم العلى الرغم  من حزمات التحفيز غير من تفشي الفيروس.  العالم للحد  
المشهد االقتصادي  حول  يلف    اليزال  إال أن الغموضة للتعافي،  ات مهم  ءوالشركات واألسواق المالية، والتي تعد إجرا

أن   المتوقع  األزمة. من  العالم من هذه  ل فيما يخص كيف ومتى سيخرج  العالمي   يسج    3بنسبة    إنكماشا    اإلقتصاد 
 .وهو أسوأ إنكماش إقتصادي منذ الكساد العظيم 2019مقارنة  بالعام  2020بالمئة في العام  

في حال    2020  بالمئة مقارنة  بالعام   5.8لينمو بنسبة    2021من المتوقع أن يشهد اإلقتصاد العالمي تعافي جزئي في العام  
د  للح    كافية    المتخذة حول العالم  التحفيزية   كانت اإلجراءات  وفي حال   ،2020مع نهاية الربع الثاني من العام    الفيروس   إنحسار 
 .الضغوط الماليةتخفيف فقدان الوظائف و و إفالس الشركات  من

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

الواليات 
المتحدة 
األميركية

اليابان ألمانيا الصين المملكة 
المتحدة

فرنسا إسبانيا أستراليا ماليزيا اإلمارات 
العربية 
المتحدة

فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

وروناالدول العشر األوائل من حيث حزمات التحفيذ التي أقّرت لمواجهة جائحة ك

(يسار)إجمالي حزمات التحفيز اإلقتصادي مليار دوالر أميركي  (يمين)النسبة من الناتج القومي 
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 اإلقتصاد في العالم العربي تأثير انتشار الفيروس على  .4
انخفاض    أهمهايتفاقم تأثير الوباء في العديد من دول المنطقة بسبب العديد من القضايا  ،  على صعيد العالم العربي

من    زم التحفيز لدعم االقتصاد،ر الرغم من إقرار بعض  على  عات المستمرة.  اوتفاقم أزمة الدين العام والنز  أسعار النفط 
أن   لالمتوقع  بنسبة    تسج  اقتصاديا   إنكماشا   العربية  العام    2.7المنطقة  بالعام    2020بالمئة في  من .  2019مقارنة     كما 

قروض إضافية لتحفيذ اإلقتصاد من أجل الحد  من تفاقم    ورزماتات ضريبية  ءإعفا  بمنحالمتوقع أن تقوم بعض الدول  
 األزمة.تأثير 
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البحرين اإلمارات 
العربية 
المتحدة

السعودية مصر األردن لبنان الكويت قطر ُعمان المغرب العالم 
العربي

فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

في بعض الدول العربية )%( 2019مقارنًة بالعام 2020توقعات التغّير في الناتج المحلي في العام 

التوقعات ما قبل جائحة كورونا التوقعات ما بعد جائحة كورونا
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السعودية قطر ُعمان البحرين الكويت مصر المغرب تونس األردن

فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

حزمات التحفيذ التي أقّرت لمواجهة جائحة كورونا في العالم العربي

(يسار)إجمالي حزمات التحفيز اإلقتصادي مليار دوالر أميركي  (يمين)النسبة من الناتج القومي 

 تغيرات في أسعار النفط ال .5
سجل ت أسعار النفط تراجعا  تاريخيا  بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع في مستويات الطلب بسبب توقف  

وشركائها  لتخفيض إنتاج    OPECالعجلة اإلقتصادية في أغلبية المناطق حول العالم. على الرغم من إتفاق مجموعة  
دوالر أميركي    28.30  ليصل إلى   سعر النفط الخام برنت  النفط  في محاولة للحد من تدهور األسعار إنخفض متوسط

ل  باإلضافة إلى ذلك،  من نفس العام.    آذاربالمئة مقارنة  بشهر    15.3ما يمثل تراجعا  بنسب    2020للبرميل في أبريل   سج 
منذ    وهو مستوى لم تشهده األسواق  2020أبريل    22دوالر أميركي للبرميل في    16.84متوسط سعرالنفط الخام برنت  

 وذلك بسبب عدم وجود سعة تخزين تكفي اإلنتاج الحالي في ظل إستمرار التراجع في الطلب.   واحد وعشرين عاما  
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فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

ال يشمل كلفة الشحن والتأمين -سعر خام البرنت 

(يسار)دوالر أميركي للبرميل -أسعار النفط  (يمين)التغير في األسعار على أساس شهري 

2020أبريل 22متوسط لغاية*
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 كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالم  انتشار وباء فيروستأثير  .6
وباء فيروسأثر   ب  انتشار   كبيركورونا 

ٍ
والسفر  شكل السياحة  أهم    على قطاع  يعد من  المنتجة في  والذي  القطاعات 

ترليون مسجلة في   8.9من  العالمي   د العالمي. من المتوقع أن تنخفض نسبة مساهمة القطاع في اإلقتصادااإلقتص
مما يهدد خسارة حوالي  (  ترليون دوالرأميركي  2.1حوالي  انخفاض ب)  2020ترليون دوالر أميركي في العام    6.8إلى    2019العام  

 مليون وظيفة.   75

 
 ات تراجع عدد السياح الوافدين الدوليين توقع  .أ
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آسيا والباسيفيكي القارة األميركية أوروبا أفريقيا الشرق األوسط

مليار دوالر أميركي

فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

2019مقارنة بـ2020في عام تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر
(2020بناًء على البيانات التي ُسجلت في الربع األول من العام مقّدرة)

(يسار)عدد الوظائف المهددة في قطاع السياحة والسفر  (يمين)تراجع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي العالمي 

مليون وظيفة
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فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

أرقام السياحة الدولية ونسب التغّير

(مليون)عدد السّياح الوافدين الدوليين  التغّير  في عدد السّياح الوافدين الدوليين تأثير األزمات
2020بناًء على البيانات التي ُسجلت في الربع األول من العام مقّدرة*

في العام   مليار دوالر أميركي  450إلى   300من المتوقع تراجع إيرادات السياحة العالمية بين  
(2020بناًء على البيانات التي ُسجلت في الربع األول من العام  مقّدرة)2019مقارنًة بالعام  2020  

)  

 

 م  لفي العا السفر توقعات الطلب على .ب

يواجه قطاع الطيران في العالم أزمة لم يشهد مثياُل لها في تاريخه الممتد على أكثر من مئة عام. من المتوقع أن يتراجع 
مليون وظيفة. باإلضافة إلى    25وخسارة حوالي    2019مقارنة  بالعام    2020العام  بالمئة في    48الطلب على السفر بحوالي  

مليار دوالر أميركي في نفس الفترة. إن فترة تعافي    314ذلك، من المتوقع أن يتكبد القطاع خسائر مادية قد تصل إلى  
فرين إلى ما كان عليه في  قطاع الطيران من هذه األزمة قد تمتد ما بين ستة إلى ثماني سنوات ليصل عدد المسا

الشرائية    2019العام   القدرة  تؤثر على  التي سوف  اإلقتصادية  واألزمة  المستهلك  ثقة  تراجع  أبرزها  بسبب عدة عوامل 
 . نمو النقل الجوي الدولي قد تعيقحمائية  واحتمال تبني الحكومات سياسات للمستهلك  

 

 

 

تراجع مساهمة قطاع الطيران في الناتج 
(  مليار دوالر أميركي)المحلي العالمي 

ر مليار دوال)تراجع في إيرادات المسافرين 
(أميركي

فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

تراجع الطلب 
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فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

ات بفيروس التغير على أساس سنوي في السعة المعروضة أسبوعياً مقارنًة بإجمالي عدد اإلصاب
كورونا وعدد المتعافين

(يسار)التغّير في السعة المعروضة  (  يمين)إجمالي عدد المصابين بكورونا  (  يمين)إجمالي عدد المتعافين 

2019مقارنًة بـ 2020ام عالعالم في تأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران   
(2020بناًء على البيانات التي ُسجلت في الربع األول من العام  مقّدرة)  
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 تأثير انتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالم العربي .7
بحوالي    في اإلقتصاد العربي  لى صعيد العالم العربي، من المتوقع أن تتراجع نسبة مساهمة قطاع السياحة والسفرع

 .  2019مقارنة  بالعام   2020مليون فرصة عمل في القطاع في العام  4مليار دوالر أميركي مما يهدد خسارة حوالي   126

 توقعات تراجع عدد السياح الوافدين الدوليين  .أ

 

 

 

 توقعات الطلب على السفر في العالم العربي .ب

مما   2019مقارنة  بالعام   2020بالمئة في العام  47من المتوقع أن يتراجع الطلب على السفر في العالم العربي بنسبة 
مليار   28يهدد حوالي مليونين وظيفة في القطاع. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتكبد القطاع خسارة قد تبلغ 

 ى مساهمة القطاع في اإلقصاد العربي.  دوالر أميركي في نفس الفترة مما يؤثر سلبا  عل 
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فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

أرقام السياحة الدولية ونسب التغّير في العالم العربي

(مليون)عدد السّياح الوافدين الدوليين  التغّير  في عدد السّياح الوافدين الدوليين تأثير األزمات
2020م على البيانات التي ُسجلت في الربع األول من العابناءً مقّدرة*

في العام  مليار دوالر أميركي   60إلى  50في العالم العربي بين من المتوقع تراجع إيرادات السياحة 
 ( 2020بناًء على البيانات التي ُسجلت في الربع األول من العام  مقّدرة ) 2019مقارنًة بالعام  2020

 

 

 

 

تراجع مساهمة قطاع الطيران في الناتج 
(  مليار دوالر أميركي)المحلي العربي 

مليار دوالر)تراجع في إيرادات المسافرين 
(أميركي

فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر
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فريق إدارة األزمات، ومصادر متنوعة: المصدر

عدد اإلصابات بفيروس التغير على أساس سنوي في السعة المعروضة أسبوعياً مقارنًة بإجمالي
كورونا في العالم العربي

(يسار)التغّير في السعة المعروضة من وإلى العالم العربي  (يسار( )دولي)التغّير في السعة المعروضة داخل العالم العربي 
(  يمين)إجمالي عدد المصابين بكورونا 

 

مقارنة  2020عام  العالم العربيفي تأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران 
 2019بـ

 (2020بناًء على البيانات التي ُسجلت في الربع األول من العام  مقّدرة)
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2020مايو/أيار08-حتحاد العرب  للنلل الوو معد من قبل المنظمة العربية للسياحة واال

ونا الحتعامل مع انحتشار فيروس كورحولحتلرير مشحترك



     	 	 	 																								 121      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

2020يناير 13
أكد المسؤولون ف  حتايالند 
أول اصابة بفيروس 
الكورونا مسولة خارج 

الصين

2020مارس 6
نشرت المنظمة الدولية 
للطيران المدن  ومنظمة 
الصحة العالمية بيانا   

مشحتركا بشأن
فيروس كورونا

2020فبراير 6
بدأ حتشديد قيود السفر 
على الصين قبل أن 
حتحتوسع إلى دول أخرى

2020مارس 6
حتم حتأكيد 

اصابة 100,000
عالمية 

2020أبريل 14
انخفض سعر العلود اآلولة 
لخام غرب حتكساس الوسيط 
المنحتهية ف  مايو بنسبة 

٪ ليصل إلى321
/  دوالًرا أمريكًيا 40.32-

للبرميل، وهو األدنى على 
اإلطالق

2020أبريل 6
٪ من الووهات 96

تالعالمية ُطبل
عليها قيود سفر

الحتطور انحتشار وباء كورونالودول الزمن  

2019ديسمبر 31
أعلنت لونة الصحة لبلدة 
ووهان عن موموعة من 
حاالت االلحتهاب الرئو  ف  
ووهان، ملاطعة هوب 

2020يناير 31
10,000حتم حتأكيد 

اصابة عالمية 

2020مارس 11
صنفت منظمة 
الصحة العالمية
فيروس كورونا 
2020أبريل 2على انه وباء

حتم حتأكيد مليون 
اصابة عالمية 

2020أبريل 26
ماليين 3حتم حتأكيد 

اصابة عالمية 

2020يناير 29
حتم االعالن عن أول  
اصابة بالفيروس 
ف  العالم العرب 
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التأثير االقتصادي على دول العالم العربي▪
التأثير على السياحة والسفر▪
التأثير على سوق النقل الجوي العربي▪

التأثير على العالم العربي

األسطول العالمي▪
أسطول شركات الطيران العربية▪

حال االسطول

التوقعات بشأن فترة التعافي

قائمة المححتويات

انخفاض الطلب على النفط▪
التأثير على السياحة والسفر▪
التأثير على إيرادات وعمليات المطارات▪
التأثير على قطاع الطيران▪

التأثير على االقتصاد العالمي▪
التأثير على التجارة العالمية▪
هامش الفروقات بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود ▪

الطائرات

التأثير العالمي لجائحة كورونا 

اطالق قطاع السياحة والسفرأفكارإلعادة
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الحتأثير العالم  لفيروس كورونا
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أزمةلتداعياتمثيالا اآلنقبلالعالميشهدلم
ا أثرتوالتيالحاليةكورونا ميعجعلىسلبا

ا القطاعات ثحي.منهااإلقتصاديةوخصوصا
لتخفيفصارمةتدابيرالحكوماتفرضت
يالتالقطاعاتفيوخاصةالفيروسانتشار
رالسفمثلاالجتماعيالتفاعلعلىتعتمد

ذلك،لنتيجةا .والسياحةوالترفيهوالضيافة
جعلمامملحوظبشكل  البطالةمعدالتارتفعت
زيدالمإغالقفيساهموذلكأقل،األفرادإنفاق
معدالتفيإضافيوارتفاعالشركات،من

علىالضغطمنالمزيدإلىأدىمماالبطالة،
غيراإلجراءاتمنالرغمعلى.االقتصاد
لدعمالحكوماتاتخذتهاالتيالمسبوقة
جمالياإلالناتجيسجلأنالمتوقعمناالقتصاد،
ا العالمي العامفيبالمئة3.0بنسبةانكماشا
أنالمتوقعومن،2019بالعاممقارنةا 2020
بالمئة5.8بنسبلينموعافيتهاالقتصاديستعيد

حالفي2020بالعاممقارنةا 2021العامفي
مالعامنالثانيالربعفيالفيروسزوال

االقتصاديةالمحفزاتكانتماإذاو2020
.اطهانشاستئناففيالشركاتلمساعدةكافية

الواليات الدول المحتلدمةالعالم
المحتحدة 
األميركية

المنطلة 
األوروبية

روسياالصينالهندالدول النامية

فريق إدارة األزمات، ومصادر محتنوعة: المصدر

)%(2019ملارنًة بالعام 2020حتوقعات الحتغّير ف  الناحتج المحل  ف  العام 

الحتوقعات قبل وائحة كورونا آخر الحتوقعات

العالم اإلقحتصادالحتأثير على 
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فريق إدارة األزمات، ومصادر محتنوعة: المصدر

حتوقّعات الحتغّير ف  الحتوارة العالمية

الحتغّير بناًء على سيناريو  محتفائل الحتغّير بناًء على سيناريو محتشائم الحتغّير ف  حركة الحتوارة العالمية على أساس سنو 

المية العاإلقحتصاديةحتأثير األزمة 
على الحتوارة العالمية

حة لمنظمة الحتوارة العالمية لحتأثير وائ" السيناريو المحتشائم"
بالمئة ف  العام 31.9حتراوع بنسبة )كورونا على الحتوارة العالمية 

(  2019ملارنًة بالعام 2020

ورونا على لمنظمة الحتوارة العالمية لحتأثير وائحة ك" السيناريو المحتفائل"
ملارنًة 2020بالمئة ف  العام 12.1حتراوع بنسبة )الحتوارة العالمية 

(2019بالعام 

حتأثير حتفش  فيروس كورونا على الحتوارة العالمية

بالمئة2.0بنسبةالعالميةالتجارةحركةإنخفضت
بينالتجاريةالنزاعاتبسبب2019العامفي

أنالمتوقعمنكانوقدوالصينالمتحدةالواليات
بسبب2020العامفيالتجاريةالحركةتتعافى
لكن،والبلدينبينالتجاريةالنزاعاتحدةتراجع
النشاطعرقلةإلىكورونافيروسانتشارأدى

وماتالحكاتخذتهاالتياإلجراءاتبسببالتجاري
فينقصإلىأدىمماالفيروس،انتشارلتخفيف
.المنتجةالعاملةالقوى
يفالتراجعبأنالعالميةالتجارةمنظمةوتتوقع
لذياالتراجعاألرجحعلىسيتجاوزالتجارةحركة
.العالميةالماليةاألزمةفيهتسببت

لمدىتصورينالعالميةالتجارةمنظمةوضعتفقد
األولالعالمية،التجارةحركةعلىالفيروستأثير
ا تقرمشابهةتراجعنسبةإلىيشيرمتفائل لتأثيريبا
ائممتشسيناريووالثاني.العالميةالماليةاألزمة
ا يصلكبيرتراجعإلىيشير حركةثلثإلىتقريبا

.2019عامفيالعالميةالتجارة
العامفيالتعافيفترةبشأنالتقديراتتزالال

دةمعلىالنتائجتعتمدحيثمؤكدة،غير2021
منللتخفيفالمتخذةالتدابيروفعاليةالفيروستفشي
.أثره
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فريق إدارة األزمات، ومصادر محتنوعة: المصدر

*وسعر وقود الطائرات للمنطلة الغربية ف  الواليات المحتحدةWTIهامش الفرق بين سعر الخام األميرك  

مؤشر وقود الطائرات للمنطلة الغربية ف  الواليات المحتحدة WTIالخام األميرك  

دوالر
أميرك  للبرمي
ل

2020أبريل 24اليومية لغاية األسعار*

هامش الفروقات بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات

أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبحتمبر أكحتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل

كساستواليةمنالمستخرجاألميركيالنفطأسعارانخفضت
كمامسبوقةغيرمستوياتإلى(تكساسغربخام)

ىإلأبريلفي(برنت)األوروبيالخامأسعارانخفضت
دوقوأسعارانخفضتلذلك،نتيجةا .1999عاممستويات
علىالطلبانهياربسبب1999عاممستوياتإلىالطائرات

كورونا،جائحةبسببالطيرانقطاعتوقفوشبهالخامالنفط
دووقوالخامالنفطسعربينالفرقتضاؤلإلىأدىمما

.ملحوظبشكل  الطائرات

علىالطائراتووقودالخامالنفطسعربينالفرقيختلف
بينرقالفهامشتحولالمثال،سبيلفعلى.المناطقمستوى
إلىالعربيالخليجفيالطائراتووقودالخامالنفطسعر
هذااءلتضبينماالركاب،رحالتجميعإيقافتمحيثسلبي
ا بقائهمعالفارق حيثركيةاألميالمتحدةالوالياتفيإيجابيا
.يةالداخلالرحالتتشغيلالطيرانشركاتبعضتواصل
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فريق إدارة األزمات، ومصادر محتنوعة: المصدر

*  هامش الفرق بين سعر خام دب  وسعر وقود الطائرات ف  منطلة الخليج

مؤشر وقود الطائرات لمنطلة الخليج العرب  خام دب 

دوالر أميرك  للبرميل

2020أبريل 24اليومية لغاية األسعار*
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*2008لعام الحتراوع ف  الطلب على النفط يفوق األزمة المالية العالمية 

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدرملّدرة بحسب حتوقعات وكالة الطاقة العالمية2020العام بيانات*

انخفاض الطلب على النفط

عتمديالنفطعلىالطلبعلىالوباءتأثيرإن
يفيةوكالوباءفيهاسيستمرالتيالمدةعلى

.لهالدوليوالمجتمعالحكوماتاستجابة

علىالطلبينخفضأنالمتوقعمناآلن،حتى
10منيقترببمتوسط2020عامفيالنفط

عنأضعاف10بنحويزيدماوهوبالمئة،
خاللحدثالذيالنفطعلىالطلبانهيار
.2009-2008عاميالماليةاألزمة

اانخفاضالنفطعلىالطلبسّجل راءجحادا
نخفاضاالمستوىبذلكمتجاوزاا الوباءانتشار
.لسابقةاالعالميالركودفتراتقيُسّجلالذي
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حتأثير وائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر

آسيا

أفريليا الوسطى 
والونوبية

اللارة األميركية

العالم العرب 

أوروبا

(*مليون)خسائر ف  الوظائف 

اداإلقحتصحتراوع المساهمة ف  
(*مليار دوالر أميرك )

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

السفرمساهمةتتراجعأنالمتوقعمن
تريليون2.7بـالعالميالناتجفيوالسياحة

بعاممقارنة2020عامفيأمريكيدوالر
29بنسبةزيادةا التراجعهذايمثل).2019
.(مارسبتوقعاتمقارنةا بالمئة

دولفيوظيفةمليون75خسارةالمتوقعمن
.وحدهاالعشرينمجموعة

قدالعالمي،والسفرالسياحةلـمجلسوفقاا
فيوظيفةمليون100خسارةالعالميواجه
يروسفانتشاربسببوالسياحةالسفرقطاع

بالمئة30زيادةالرقمهذايمثل.كورونا
مارسفيالصادرةاألوليةبالتقديراتمقارنةا 
2020.

2020عام ملّدرة بناًء على البيانات الحت  ُسولت ف  الربع األول من ال*
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فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

الوافديين ف  العالم ونسب الحتغّيرالدوليينعدد السّياح 

(يسار)عدد السّياح الوافدين الدوليين  (يمين)الحتغّير ف  عدد السّياح الوافدين الدوليين  حتأثير األزمات

2020عام ملّدرة بناًء على البيانات الحت  ُسولت ف  الربع األول من ال*

حتأثير وائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر

السياحةإيراداتتنخفضأنالمتوقعمن
دوالرمليار450إلى300بينالدولية
2019بعاممقارنة2020عامفيأمريكي

اجعترإلىالحاليةاألزمةتؤديأنالمتوقعمن
لىإلتصلالدوليينالسياحأعدادنموّ في

.سابقةسنواتسبعإلىخمسمستويات

يينالدولالسياحعددينخفضأنالمتوقعمن
مليون440إلى290بين2020عامفي

.2019بعاممقارنةسائح
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أميركا الشمالية

آسيا والباسيفيك 

العالم

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

*  2020حتوقعات الحتأثير على حركة المسافرين وإيرادات المطارات حسب المنطلة ف  العام 

حتوقعات الحتغّير ف  إيرادات المطارات حتوقعات الحتغّير ف  عدد الركاب 

ه  ملارنًة بالحتوقعات ما قبل وائحة كورونا2020الحتغير الملدّرة للعام نسب*

الحتأثير على إيرادات وعمليات المطارات

توقفللمطاراتالدوليالمجلسيتوقع
بينةالثانويالمطاراتمنالعديدفيالعمليات
انخفاضسيؤثرحيث2021و2020عامي
.راداتهاإيعلىكبيربشكلالسفرعلىالطلب

ا، للمطاراتالدوليالمجلسيتوقّعأيضا
بالمئة45بنسبةالمطاراتإيراداتانخفاض

مليار96حواليإلىلتصل2020عامفي
171.8بلغتبتقديراتمقارنةا أمريكيدوالر
قبلما2020للعامأميركيدوالرمليار
.كورونافيروستفشي

انخفاضللمطاراتالدوليالمجلسيتوّقع
عامفيبالمئة38بنسبةالمسافرينحركة

مقارنةا مسافرمليار5.9إلىلتصل2020
قبلما2020للعاممليار9.5بلغتبتقديرات

.كورونافيروستفشي
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فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

صابات مرحتفع ف  السعة المعروضة أسبوعياً ف  العالم وبعض البلدان الحت  حتشهد عدد إ* الحتغّير

الصين فرنسا ألمانيا إيطاليا إسبانيا الواليات المحتحدة األميركية العالم

على الوداول المعروضةمن العام الماض  بناءً الحتغّير على أساس سنو  ملارنًة بنفس األسبوع* 

الطيرانالحتأثير على قطاع 

معيالتعاففيالصينبدأت،أخرىناحيةمن
بةبنسسنويأساسعلىانخفاضتسجيل
فيالمعروضةالسعةحيثمنبالمئة42.4

مام،أبريل/نيسانشهرمنالثالثاألسبوع
ا يشكل بنسبةسنويبانخفاضمقارنةا تحسنا

.2020ومارسفبرايرفيمسجلةبالمئة70

السعةفيتراجعنسبةأعلىوُسّجلت
-95.1)اسبانيافياألسبوعيةالمعروضة

األسبوعفي(بالمئة-93.7)ألمانياو(بالمئة
فسبنمقارنةا أبريل/نيسانشهرمنالثالث
.2019العاممنالفترة

أأسواألسبوعيةالمعروضةالسعةسّجلت
شهرمنالثالثاألسبوعفيتراجع
مقارنةا بالمئة66بنسبةلتنخفضأبريل،/نيسان
.2019العاممنالفترةبنفس
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فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

ملارنًة بالسعة الحت  2020الحتخفيضات المحتوقعة ف  السعة الملعدية الدولية ف  العام 
كان من المحتوقع عرضها قبل وائحة كورونا

أ1 ب1 أ2 ب2 2سيناريو  1سيناريو 

حتأثير وائحة كورونا على قطاع الطيران

هوالتعافيمسار):(لليمينالبيانيالرسميظهركما)2السيناريو
أوالثالثالربعفيالتشغيلإعادةتوقعمع،حرفشكلعلى

:(ذلكبعدماربماأوالرابع
50إلىليصلالمعروضةالسعةفيبطيءتقدم:2الخطسيناريو
ا كانالذيالمستوىمنبالمئة عودةنولككوروناجائحةقبلمتوقعا
.السفرعلىالطلبلمستوياتضعيفة
بالمئة90علىلتصلالمعروضةللسعةقويةعودة:أ2السطر
.السفرعلىالطلبمستوياتلتتجاوزديسمبر،بحلول
تعديالتمع2021عامنحواألمدطويلانكماش:ب2السطر
.هامشيةموسمية

شكلعلىالتعافيمسار:(لليمينالبيانيالرسميظهركما)1السيناريو
:مايوأواخرفيالتعافيعالماتتظهربحيث،حرف

بالمئة80إلىيصلالمعروضةالسعةفيتعافييظهر:1الخطسيناريو
ا كانالذيالمستوىمن ةضعيفعودةمعكورونا،جائحةقبلمتوقعا

.السفرعلىالطلبلمستويات
90إلىيصلالمعروضةالسعةفيقويتعافييظهر:أ1الخطسيناريو
.السفرعلىالطلبلمستوياتسريعةعودةمعبالمئة

إلىيصلالمعروضةالسعةفيبسيطتعافييظهر:ب1الخطسيناريو
علىالطلبانخفاضاستمرارمخاطرمعديسمبرشهربحلولبالمئة60

.السفر

السعةفيالمحتملاالنخفاضلتقديرسيناريوهيناإليكاوأصدرت
للعاملهاالمخططبتلكمقارنةا 2020العامفيالدوليةالمعروضة

.كوروناجائحةقبل2020
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فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

وحتوقعات ( المنلولينالكيلومحتريينبالمسافرين )حتأثير وائحة كورونا على الطلب على السفر 
*2019ملارنًة بالعام 2020الحتراوع ف  إيرادات المسافرين ف  العام 

(يسار)حتراوع ف  إيرادات المسافرين  (يمين)الحتراوع ف  الطلب على السفر 

حتأثير وائحة كورونا على قطاع الطيران

فيةخسارهيالمتوقعةالفيروستأثيراتمن
25إلىلتصل2020عامفيالوظائف
.بالطيرانمرتبطةوظيفةمليون

لشركاتالمؤكدالحكوميالدعمإجماليبلغ
202076.8أبريل23فيكماالطيران
حكوميدعمإلىإضافةأميركيدوالرمليار

دوالرمليار26.8بقيمةعنهاإلعالنتم
.أمريكي

اسالمق)الركابطلبينخفضأنالمتوقعمن
48بنسبة(المنقولينالكيلومتريينبـالمسافرين

.2019بالعاممقارنة2020العامفيبالمئة

إيراداتخسائرتصلأنالمتوقعمن
فيأمريكيدوالرمليار314إلىالمسافرين

.2019بالعاممقارنة2020العام

فيمسبوقةغيرازمةهيكوروناجائحةإن
.الطيرانتاريخ

2020عام ملّدرة بناًء على البيانات الحت  ُسولت ف  الربع األول من ال*
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العالم العرب 
لفيروساإلقتصادياألثر 

كورونا على دول العالم 
العربي

تأثير فيروس 
كورونا على 
الطيران في 
العالم العربي

تأثير فيروس 
كورونا

على قطاع 
السياحة والسفر 
في العالم العربي
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اإلمارات البحرين
العربية 
المحتحدة

العالم المغربُعمانقطرالكويتلبناناألردنمصرالسعودية
العرب 

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

)%(  ف  بعض الدول العربية 2019ملارنًة بالعام 2020حتوقعات الحتغّير ف  الناحتج المحل  ف  العام 

الحتوقعات ما قبل وائحة كورونا آخر الحتوقعات

ف  العالم العرب اإلقحتصادحتأثير وائحة كورونا على 

بعاملينالعربيالعالمفيالدولتأثرت
موّ النتوقعاتفيضعف  إلىأديامزدوجين

فيروسانتشارآثاراألول:2020للعام
أثرتوالتيالنفطأسعارهبوطوالثانيكورونا

ا  فياإلقتصاداتأكبرعائداتعلىسلبا
ا المنطقة، اجهتوالتيالبلدانفيوخصوصا

ساهمتذلك،إلىباإلضافة.الصراعات
دولعدةفرضتهاالتيالحدودإغالقإجراءات

يفخاصةا الوظائف،منالماليينخسارةإلى
بيرةكنسبةيوظفالذيوالسفرالسياحةقطاع
.العربيالعالمفيالعاملةالقوىمن

اتخذتهاالتيالدعمتدابيرمنالرغمعلى
منة،المتداخلالصدماتأثرلتخفيفالحكومات
عالمالفياإلجماليالناتجينكمشأنالمتوقع
2020العامفيبالمئة2.7بنسبةالعربي
عالمتوقالتحسنيزالوال.2019بالعاممقارنة

ا2021عامفي الشكوك،منبالعديدمحاطا
.النفطأسعاروخاصة
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فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

عدد السّياح الدوليين الوافديين إلى العالم العرب  ونسب الحتغّير

(يسار)عدد السّياح الوافدين الدوليين  (يمين)الحتغّير ف  عدد السّياح الوافدين الدوليين  حتأثير األزمات

2020عام ملّدرة بناًء على البيانات الحت  ُسولت ف  الربع األول من ال*

حتأثير وائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر

السياحةمساهمةتتراجعأنالمتوقعمن
فيبيالعرللعالماإلجماليالناتجفيوالسفر

أمريكيدوالرمليار126بنحو2020عام
4حوالييعّرضمما،2019بالعاممقارنةا 
.للخطروظيفةماليين

طاعقفياالستثمارينخفضأنالمتوقعمن
25.4بـالعربيالعالمفيوالسفرالسياحة
مقارنةا 2020العامفيأميركيدوالرمليار
.2019بالعام

السياحةإيراداتتنخفضأنالمتوقعمن
فيأمريكيدوالرمليار60و50بينالدولية
.2019بالعاممقارنة2020العام
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فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

ف  السعة المعروضة أسبوعياً ف  العالم من وإلى وداخل العالم العرب * الحتغّير

من وإلى العالم العرب  (دول )داخل العالم العرب  

على الوداول المعروضةمن العام الماض  بناءً الحتغّير على أساس سنو  ملارنًة بنفس األسبوع

حتأثير وائحة كورونا على قطاع الطيران ف  العالم العرب 

العالموإلىمنالمعروضةالمقاعدبدأت
منثالثالاألسبوعفيالتعافيفيالعربي
بالفترةمقارنةا ،2020أبريل/نيسانشهر
إجماليانخفضتحيث2019العاممننفسها

علىبالمئة72.3بنسبةالمعروضةالمقاعد
بلغسنويبانخفاضمقارنةسنويأساس
.السابقاألسبوعفيسّجلبالمئة79.3

مالعالفيالمعروضةالدوليةالمقاعدشهدت
االعربي اارتفاعا الثالثعاألسبوفيمتواضعا

بالفترةمقارنة،2020أبريل/نيسانشهرمن
إجماليوانخفض.2019العاممننفسها

علىبالمئة83.7بنسبةالمعروضةالمقاعد
85.0بلغبانخفاضمقارنةا سنويأساس
ابق،الساألسبوعفيسنويأساسعلىبالمئة
غيلتشفيالطيرانشركاتبعضبدأتحيث

.للركابمحدودةرحالت
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فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

ملارنًة بالسعة الحت  كان من 2020الحتخفيضات المحتوقعة ف  السعة الملعدية الدولية ف  العام 
(الشرق األوسط)المحتوقع عرضها قبل وائحة كورونا 

أ1 ب1 أ2 ب2 2سيناريو  1سيناريو 

حتأثير وائحة كورونا على قطاع الطيران ف  العالم العرب 

لتقديرسيناريوهيناإليكاوأصدرت
ةالمعروضالسعةفيالمحتملاالنخفاض

كانبالذيمقارنةا 2020العامفيالدولية
كوروناجائحةقبل2020للعاملهمخطط
.األوسطالشرقلمنطقة

و1هينالسيناريوفيالمستعملةالتقديرات
سهانفهي(األيمنالبيانيالرسمانظر)2

.النشرةهذهمن13الصفحةفيالموجودة
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اإلمارات 
العربية 
المحتحدة مصر المغرب الكويت الوزائر قطر حتونس ُعمان لبنان األردن البحرين

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

ك 
ير
 أم
الر
دو
ر 
ليا
م

ن ف  بعض حتأثير وائحة كورونا على الطلب على السفر وحتوقعات الحتراوع ف  إيرادات المسافري
*2019ملارنًة بالعام 2020الدول العربية ف  العام 

(يسار)الحتراوع ف  أعداد المسافرين على السفر  (يمين)حتراوع ف  إيرادات المسافرين 

فر
سا
 م
ون
ملي

2020عام ملّدرة بناًء على البيانات الحت  ُسولت ف  الربع األول من ال*

حتأثير وائحة كورونا على قطاع الطيران ف  العالم العرب 

إلىومنالمسافرينعددانخفاضالمتوقعومن
العامفيبالمئة40بنسبةالعربيالعالموداخل
.2019بالعاممقارنة2020

فيالتراجعإجمالييصلأنالمتوقعمن
28ـبالعربيالعالمفيالمسافرينإيرادات
مقارنة2020العامفيأميركيدوالرمليار
.2019بالعام

رانالطيقطاعمساهمةتنخفضأنالمتوقعمن
مليار65بمقدارالعربياإلجماليالناتجفي

.2020العامفيأميركيدوالر
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األسطول
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والحتغّير ف  الليمة السوقية لبعض أنواع ( 2020أبريل 25كما ف  )األسطول العالم  
الطائرات 

إومال  عدد الطائرات ف  الخدمة إومال  عدد الطائرات خارج الخدمة

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

الحتغّير ف  الليمة السوقّية ف  شهر أبريل ملارنًة بشهر يناير

األسطول العالم 

عددإجماليبلغالعالمي،الصعيدعلى
كماطائرة19,321الخدمةخارجالطائرات

57يمثلماوهو،2020أبريل25في
العالمياألسطولعددإجماليمنبالمئة
.للتشغيلالمتاح

منالعريضالجسمذاتطائرة32سحبتم
.2020أبريل25ومارسنهايةبينالخدمة

طاعقيسعىالسفر،علىالطلبانخفاضمع
طائراتاستخدامخاللمنللتأقلمالطيران
سوقيةالالقيمةانخفضتلذلك،.الحجمصغيرة

حوظملبشكل  العريضالجسمذاتللطائرات
حينفي،2020ينايربشهرمقارنةا أبريلفي

لجسماذاتللطائراتالسوقيةالقيمةانخفضت
.أقلبوتيرةالضيق
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والحتغّير ف  الليمة السوقية لبعض أنواع( 2020أبريل 25كما ف  )أسطول أعضاء اإلحتحاد 
الطائرات 

إومال  عدد الطائرات ف  الخدمة إومال  عدد الطائرات خارج الخدمة الحتغّير ف  الليمة السوقّية ف  شهر أبريل ملارنًة بشهر يناير

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

أسطول شركات الطيران العربية

الخدمةخارجالطائراتعددإجماليبلغ
25فيكماطائرة1,145اإلتحادألعضاء
منبالمئة77.5يمثلماوهو،2020أبريل

.للتشغيلالمتاحاألسطولإجمالي

يفكماالخدمةفيالطائراتعددإجماليبلغ
وضعتم)طائرة2020332أبريل25
اناتببيمقارنةالخدمةفيإضافيةطائرة60

أبريل13فيجمعهاتمالتياألسطول
2020).
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الحتوقعات بشأن فحترة الحتعاف 
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الحتوقعات بشأن فحترة الحتعاف 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

BIllionsالسارس،وتفشيأيلول11أزمتيبعد
تعودلعامينالمسافرينحركةعودةاستغرقت

.زمتيناألقبلعليهاكانتالتيالمستوياتإلى

يروسفتفشيالحقهالذيللضرربالنسبةأما
االقتصادي،الركوديشملوالذيكورونا
يتفاقمفسوفوالحمائيةالمستهلك،ثقةوفقدان
ا الموجودةالتحدياتبسبب سوفوالتيمسبقا
نزاعاتالمثلالتوقعاتعلىبالتأثيرتستمر

.والجيوسياسيةالتجارية

و الوالنللحتعاف يسحتغرقأنالمحتوقعمن
6حوال 2019عاممسحتوياتإلىليعود

ذاتالدولحتبدأأننحتوقعبينماسنوات،
بشكلالحتعاف عمليةالكبيرةالمحليةاألسواق
األسواقعلىحتعحتمدالحت حتلكمنأسرع
.الدولية

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

فريق إدارة األزمات، مصادر محتنوعة: المصدر

مليار
المنلولين الكيلومحتريينبالمسافرين )حتوقعات حتعاف  الطلب على السفر 

(يسار)إومال  المسافرين الكيلومحتريين المنلولين  (يمين)%( )نسب الحتغير 

2019هو ملارنًة بالعام 2020، الحتغّير السنو  بدًء من العام 2019حتبدء الحتلديرات بعد العام 
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قطاع السياحة والسفراطالقعادةإلأفكار
26
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إعادة إطالق قطاع النلل الوو  الدول 

خلفية

ا على مما أثر سلب. أّدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغالق معظم دول العالم حدودها أمام حركة النقل الدولي، ومن ضمنها النقل الجوي
.   قطاع السياحة العربية والعالمية

ا أبقت على الرغم من توقف حركة المسافرين الدوليين المجدولين، قامت الدول بإجالء رعاياها من الدول األخرى عبر رحالت جوية عارضة، كم
العمل برحالت الشحن الجوي والرحالت اإلنسانية والدبلوماسية

ية صحة العالموتماشيا مع اهداف مرحلة االجالء وضعت الدول معايير صحية تشغيلية موصى بها من قبل المنظمات الدولية واإلقليمية مثل منظمة ال
(WHO) ووكالة سالمة الطيران األوروبية(EASA)لحماية العاملين في قطاع الطيران وأطقم الطائرات والمسافرين على متن تلك الرحالت.

.المعنيةاطالق قطاع السياحة والسفر تضمن ثقة وسالمة المسافرين والضيوف والعاملين في القطاعاتالعادةضرورة وضع معايير عالمية الحلول



     	 	 	 																								 147      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

رؤية مشحتركة إلعادة إطالق قطاع النلل الوو  الدول 

األهداف 

ية ولدإنشاء فريق عمل على مستوى قطاع الطيران العالمي يضم منظمة الصحة العالمية  ومنظمة الطيران المدني الدولي باإلضافة إلى المنظمات ال
واهداف . ي حول العالمواالقليمية المعنية إلعداد معايير صحية تهدف الى تقييم المخاطر حسب نسبة تفشي الفيروس في كل بلد وتكون مطبقة بشكل نموذج

: هذه المعايير

ان تعزز هذه المعايير ثقة 
مة الحكومات والمسافرين بسال
قطاع النقل الجوي ككلّ 

ة ان تضمن هذه المعايير سالم
طاع المسافرين والعاملين في ق

النقل الجوي

ان تضمن هذه المعايير إعادة 
إطالق قطاع الطيران للعب 

مية دوره الطبيعي في دعم التن
.لاالقتصادية المستدامة للدو

مهام الفريق

.يقوم الفريق بوضع معايير واضحة وشفافة لتقييم مخاطر انتقال العدوى في قطاع الطيران

ة الخطر، خطرة، متوسطة عالي: يقوم الفريق بتقييم هذه المخاطر لكل دول العالم ويقوم بتصنيفها في أربع فئات حسب تفشي الوباء
.  وخالية

ستوى الخطر يقوم الفريق بالتوصية بالئحة توجيهية تتضمن معايير صحية في مطارات وعلى متن الطائرات تتناسب مع م
.لتطبقها الدول على قطاع الطيران لديها

.يقوم الفريق بمراجعة تصنيف الدول بشكل  اسبوعي وتغيير تصنيفها بحسب التطورات في كل دولة

تحسين تصنيفها كما يقوم الفريق بلعب دور  استشاري للدول حيث يقوم بتقديم المشورة لها حول اإلجراءات التي يجب اتباعها ل
.فيما يختص بمستوى خطر انتقال العدوى حتى تصل إلى إنهاء الخطر بالكامل
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إطالق قطاع النقل الجوي الدوليالحتطورات الدولية حول إعادة 

(.  Council Aviation Recovery Task Force)ت منظمة الطيران المدني الدولي فريق إعادة إطالق الطيران أنشأ

ة لحماية تتضمن أهداف الفريق العمل على تدابير رئيسي
بالمعنى)صحة الركاب والعاملين في مجال الطيران 

ايير حيث نأمل أن يقوم الفريق بتنسيق المع( الواسع
الصحية على المستوى العالمي بما يضمن سالمة 
اعد على المسافرين والعاملين في قطاع النقل الجوي ويس
.إعادة إطالق وتعافي قطاع النقل الجوي الدولي

دولة على مستوى ممثلي 14يضم الفريق ممثلين عن 
الدول في مجلس المنظمة باإلضافة إلى مدراء عامي 
منظمات الطيران المدني اإلقليمية ومنظمة الصحة 

(  UNWTO)ومنظمة السياحة العالمية ( WHO)العالمية 
اد النقل بمستوى تمثيلي عال  باإلضافة إلى رؤساء اتح

(  ACI)ومجلس المطارات الدولي ( IATA)الجوي الدولي 
(.CANSO)ومنظمة مقدمي خدمات المالحة الجوية 
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حتشكيل فريق عمل مشحترك إلعادة اطالق حركة السياحة 

األهداف 

والمنظمة العربية للسياحة (WHO)ومنظمة الصحة العالمية (UNWTO)إنشاء فريق عمل على مستوى قطاع السياحة يضم منظمة السياحة العالمية 
.والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية لوضع اإلجراءات التوجيهية والوقائية المناسبة إلعادة اطالق قطاع السياحة

ان تعزز هذه االجراءات ثقة 
السياح بسالمة المنشآت 

السياحية

ان تضمن هذه االجراءات 
ي سالمة السياح والعاملين ف

قطاع السياحة

ان تضمن هذه االجراءات 
إعادة إطالق قطاع السياحة 

في دعم النهوضللعب دوره 
اإلقتصادي

مهام الفريق
عايير واإلجراءات وضع المبناءا على تصنيف الدول، مثل يقوم الفريق بوضع إجراءات وقائية واضحة وشفافة في قطاع السياحة 

المناسبة لتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بشكل مستمر 

راض وكيفية عقد دورات توعوية لجميع العاملين في هذا القطاع لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات واألم
.العملوتنظيفتطبيق الطرق المثلي لتطهير 

يط وتحفيز السياحة يقوم الفريق بلعب دور  استشاري للدول حيث يقوم بتقديم المشورة لها حول اإلجراءات التي يجب اتباعها لتنش
.وتسهيل اإلجراءات المتبعة

.شكل اسبوعيوتحديث هذا التصنيف بيقوم الفريق بتصنيف الدول بناءا على مدى مخاطر انتقال العدوى في قطاع السياحة

من أجل أن ينسق الفريق مع فريق العمل الذي أنشأ تحت مظلة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي العادة اطالق النقل الجوي
مشاركة المعلومات والخبرات والنتائج
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حتحاد العرب  للنلل الوو حتوصيات مشحتركة بين المنظمة العربية للسياحة واإل

)لإليكاوالطيرانإطالقإعادةعملفريقبدعمالعربيةالدولتقومنأ
).

عنممثلينيشملالسياحةطالقإإلعادةمشتركعملفريقتشكيلبدعمالعربيةالدولتقومنأ
العربيةوالمنظمةالعالميةالصحةومنظمةالعالميةالسياحةمنظمة
.المناسبةالتوجيهيةاإلجراءاتلوضعالمعنيةاإلقليميةوالمنظماتللسياحة

فيروالسفالسياحةيقطاعطالقإإلعادةالمشتركةالرؤيةعتباراإلعينفيالدولتأخذنأ
.األزمةمنللتعافيالوطنيةخططها
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:ل ما يلي بإعداد دراسة تتناوا  مشترك بين المنظمة العربية للسياحة واإلتحاد العربي للنقل الجوي، قمنا سويبشكل ناهبعد التقرير األول الذي أصدر

ت الذي سيطلبه والسياحة والسفر مقارنة  مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مع توقعات حول الوقاإلقتصادتحليل األزمات العالمية السابقة التي أثرت على -1
.الخروج من هذه األزمة

.العودة للوضع الطبيعيلبدءبها في قطاع السفر الموصىاإلجراءات -2
.العودة للوضع الطبيعيلبدءبها في قطاع السياحة الموصىاإلجراءات -3

بندر بن فهيد ال فهيد. د
المنظمة العربية للسياحةرئيس

عبد الوهاب تفاحة
األمين العام االتحاد العربي للنقل الجوي

نقل الجويدراسة تحليلية مشتركة بين المنظمة العربية للسياحة واالتحاد العربي لل

وضية األوروبيةوالمفاالسترشادية للسياحة ما صدر عن المنظمة العربية للسياحة االجراءاتونود التنويه بأن المنظمة واالتحاد قد استخدمتا في اعداد الملخص عن 
(EC) . دني المنظمة الدولية للطيران المالتي صدرت عن الفريق المشترك بينأما بالنسبة لقطاع الطيران فقد تم استخدام االجراءات االسترشادية(ICAO) ،

، (ACI)، مجلس المطارات الدولي (IATA)، االتحاد الدولي للنقل الجوي (EASA)،الوكالة األوروبية لسالمة الطيران (WHO)منظمة الصحة العالمية 
. منظمات الطيران المدني اإلقليمية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية

هي خاضعة لما تراه الحكومات مناسبا للتطبيق كل في بلدها االجراءاتان هذه 

2020يونيو02
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السياحة والسفرعلى االقتصاد العالمي والعربي، وعلى 1990تأثير حرب الخليج لعام ▪
على االقتصاد العالمي والعربي، وعلى السياحة والسفر( SARS)تأثير الهجمات اإلرهابية للحادي عشر من سبتمبر والسارس ▪
تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العالمي والعربي، وعلى السياحة والسفر▪

السياحة والسفر، تحليل تأثير األزمات السابقة على االقتصاد

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

االسيناريوهات المحتملة لتعافي االقتصاد والسياحة والسفر بعد أزمة كورون

المحتويات

مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لتعافي االقتصاد العالمي والعربي ▪
ربيةمقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لتعافي السفر في العالم والدول الع▪
العالم والدول دين الى مقارنة تحليلية ما بين اآلثار المتوقعة لفيروس كورونا مع األزمات السابقة والوقت المتوقع لتعافي أعداد السياح الدوليين الواف▪

العربية
مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي والوظائف في بعض البلدان العربية▪
ملخص عن جميع المقارنات التحليلية▪

مقارنة تحليلية ما بين أزمة كورونا واألزمات السابقة

خالصة
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على االقتصاد العالمي، وعلى السياحة والسفر1990تأثير حرب الخليج لعام 
العالمياداالقتصعلىكبيرتأثيرهنالكيكنلم
1991-1990لعامالخليجحربجراءمن
1990أغسطسبينماالكويتغزوبعد

العالميالناتجنمىحيث،1991وفبراير
بالمقارنة،1991العامفيبالمئة2.6بنسبة
مقارنتهعند1990العامفيبالمئة3.4مع
(األزمةسبقالذيالعام)1989العاممع
معبالمقارنة1991العامفيبالمئة6.1و

.1989العام

السياحةمثلأخرى،قطاعاتتأثرتوقد
فيةاألزمبتداعياترئيسيبشكل،والسفر
:التاليالشكلعلى،1991عام

العامفيالسفرعلىالطلبنسبةتقلصت•
المسافرينعددإلىالنظرعند1991

لنمواتراجعاذالمنقولين،الكيلومتريين
العاممعبالمقارنةبالمئة2.5ليسجل
بالمئة6.8سجلقدكانبينما،1989

.1989بالعاممقارنة  1990العامفي
ددعسجلفقدالسياحة،صعيدعلىأّما•

بنسبةارتفاعا  الدوليينالوافدينالسياح
العاممعبالمقارنة1990العامفي7.1

دلمعنفسعلىتقريبا  وحافظ،1989
بعاممقارنة1991عامفيالنمو

1989.
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RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين  التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

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

اقتصادنماالخليج،حربأزمةمنالرغمعلى
1990العامفيبالمئة13.1بنسبةالعربيالعالم

أسعاربارتفاعمدعوما  1989العاممعبالمقارنة
العالماقتصادواستقر.بالمئة30بنسبةالنفط
إلىالنفطأسعارعودةمع1991العامفيالعربي

.األزمةقبلمامستويات

قطاععلىاألزمةهذهمناألكبرالضرركان
المسافرينعددتقلصفقدوالسفرالسياحة

بنسبةةالعربيللشركاتالمنقولينالكيلومتريين
1990العامينفيبالمئة9.5وبالمئة15.1

العاممعمقارنتهماعندالتواليعلى1991و
نمللتعافيعامينالسفرقطاعتطلّب.1989
.1990لعامالخليجحربآثار

احالسيعددسجلفقدالسياحة،صعيدعلىأّما
بالمئة1.8ةبنسبخجوال  ارتفاعا  الدوليينالوافدين

وذلك،1989العاممعبالمقارنة1990العامفي
1989العامفيبالمئة4.3بنسبةنموبعد

معدالتعادتوقد.1988العاممعبالمقارنة
ىإلالوافدينالدوليينالسياحأعدادفيالنمو
.1991العامفيطبيعتهاإلىالعربيالعالم
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RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين 
للشركات العربية

التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

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

صدمتين2003و2001العامينبينالعالمشهد
سبتمبر11لاإلرهابيةالهجماتوهمامتتاليتين

اطؤتبإلىأدىمماالسارس،وباءتفشيوالحقا  
اعقطلحقكبيروضررالعالمياالقتصادنمو

.والسفرالسياحة

العامفيبالمئة2.5بنسبةالعالميالناتجنما
يمثلما،2000العاممعبالمقارنة2001

معبالمقارنةمئويةنقطة2.3بنسبةانخفاضا  
فيروستفشيمنالرغموعلى.1999العام

االقتصادأنّ اال،2002العامفيالسارس
كذلفينمومستوىيسجلاناستطاعالعالمي
قبلماأي2000العاممستوياتالىوصلالعام

.االزمتين

عددضانخففقدالسفر،علىللطلببالنسبةأما
2.9بةبنسالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين

2002و2001العامينفيبالمئة0.4وبالمئة
كما.2000بالعاممقارنتهمعندالتواليعلى
عددنمومنالحدإلىالسارستفشيأدى

بالمئة3.1إلىالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين
قطاعتضرروكذلك.2000العاممعبالمقارنة
نموأييسجللمحيث،2001العامفيالسياحة
2002عامفي٪3.1بنسبةنموتالها،تقريب ا
.2000عاممستوياتالىوصلوبذلك
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على االقتصاد العربي، وعلى السياحة والسفر( SARS)تأثير الهجمات اإلرهابية للحادي عشر من سبتمبر والسارس 

يةاالرهابللهجماتكانالعربي،العالمإلىالنظرعند
اداالقتصعلىسلبيأثرسبتمبرمنعشرلحاديل

روسفيانتشارتأثيركانبينماوالسفر،والسياحة
فيافدينالوالدوليينالسياحأعدادعلىبسيطا  السارس
.2003العام
العاميفالنموفيتراجعا  العربياإلجماليالناتجشهد

معبالمقارنةبالمئة1.6بنسبةتراجعحيث،2001
العاممستوياتعنانخفاضا  يمثلما،2000العام

معبالمقارنةبالمئة5.5بنسبةنموا  سجلتالتي2000
للحادياإلرهابيةالهجماتبسببوذلك،1999العام
طالنفأسعارهبوطإلىأدتوالتيسبتمبرمنعشر
معبالمقارنة2001العامفيبالمئة14.7بنسبة
فيالعربياإلجماليالناتجنموّ سجل.2000العام
دونأرقاما  2000العاممعبالمقارنة2002العام

لىعبقيتالتيالنفطأسعاربسببوذلكالتوقعات
.ألزمةاقبلُسجلتالتيالمستوياتمنأقلمستويات

عدديفنموا  العربيةالطيرانشركاتسجلتوبالمثل،
بالمئة4.5بنسبةالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين

تراجعبعد،2000العاممعبالمقارنة2001العامفي
نموا  سجلتالتي2000العاممستوياتمنالنمو
نماكما.1999العاممعبالمقارنةبالمئة8.6بنسبة
فيبالمئة2.2بنسبةالدوليينالوافديينالسياحعدد
تراجعحيث،2000العاممعبالمقارنة2001العام

بالمئة10بنسبةنموا  سجلكانبعدماالنمومستوى
.1999العاممعبالمقارنة2000العامفي
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تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد العالمي وعلى السياحة والسفر

2009و2008العامينبينماالعالمشهد
.بيرالكالكسادمنذلهاقتصاديانكماشأسوأ
العالميةالماليةاألسواقاألزمةهذهدمرت

امالعوفي.والعقاريةالبنكيةوالقطاعات
0.1بنسبةالعالميالناتجانخفض2009
ولكن،2008العاممعبالمقارنةبالمئة
العامفيالتعافيمنالعالمياالقتصادتمكن

العاممعدالتالنموتخطىحيث،2010
2008.

ءجرامنوالسفرالسياحةقطاعتأثركما
ىعلالطلبنسبةانخفضتحيث.األزمة
عددإلىالنظرعندبالمئة1.1بـالسفر

وذلكالمنقولينالكيلومتريينالمسافرين
العاممعبالمقارنة2009العامخالل

عددتقلصالفترة،نفسخاللوفي.2008
.بالمئة3.8بنسبةالدوليينالوافدينالسياح

قطاعاتتعافت،2010العاموفي
حيثوالسفر،السياحةومنهااالقتصاد،
.2008العاممستوياتنمّوهاتخطى
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RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين  التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

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

ربيالعالعالمعلىالعالميةالماليةاألزمةأثرت
إلىةباإلضافالنفطألسعارالحادالهبوطجراء

اطؤتبإلىأّدىمّماالخارجية،الماليةالظروف
لغتبنموّ نسبةمسجل  اإلجماليالناتجنمو
معبالمقارنة2009العامفيبالمئة0.4
5.8بنسبةنماقدكانحينفي،2008العام
العاممعبالمقارنة2008العامفيبالمئة

2007.

السياحعددتقلصالسياق،نفسوفي
بةبنسالعربيالعالمإلىالوافدينالدوليين

معبالمقارنة2009العامفيبالمئة2.2
.2008العام

المسافرينعددنمااخرى،ناحيةومن
رانالطيلشركاتالمنقولينالكيلومتريين

2009العامفيبالمئة10بنسبةالعربية
منمستفيدة،2008العاممعبالمقارنة
علىزالتركيالىاضافةالنفط،أسعارانخفاض
.تكاليفهامنوالحدشبكاتهاتوسيع
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RPKsالتغيّر في المسافرين الكيلومتريين المنقولين 
للشركات العربية

التغيّر في أعداد االسيّاح الدوليين الوافدين التغيّر في الناتج اإلجمالي

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

8



     	 	 	 																								 159      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

سيناريو)سفروالوالسياحةالعالمياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير
(السريعالتعافي

فيمسبوقةغيركورونافيروسأزمةإن
وروناكفيروستأثيرتقييموبهدف.العالم
قمناوالسفر،والسياحةاالقتصادعلى

وذلكللتعافيسيناريوهاتثالثةبتطوير
عدة،مصادرمنجمعهاتمبيانات  علىبناء  

نمالتعافيأنماطتحليلإلىباإلضافة
.سابقةأزمات  

يالتعافسيناريو"وهواألولالسيناريو
تعاشاالنالسيناريوهذايفترض:"السريع

الدولواعتمادالسريع،االقتصادي
أخطاروتراجعمتناغمة،صحيةإجراءات
توىمسعلىلقاحوتوفرالتجارية،الحروب
امالعمنالثالثالربعنهايةبحلولواسع

.حدأقصىعلى2021

و،السيناريهذااالعتباربعيناألخذعند
وياتمستإلىالعالمياالقتصادسيتعافى
يعودبينما،2021العامفي2019العام
ياتمستوإلىوالسفرالسياحةعلىالطلب
.2023العامفي2019العام
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(   السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

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

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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سيناريو)سفروالوالسياحةالعربياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير
(السريعالتعافي

المذكورعالسريالتعافيسيناريوتطبيقتم
اناتالبيمجموعةعلىالسابقةالصفحةفي

انالطيروشركاتالعربيبالعالمالخاصة
.العربية

متوقعالمنالسريع،التعافيسيناريوضمن
فيبيالعرالعالمفياإلجماليالناتجتعافي
أسعارعودةافتراضمع2021العام
فيأميركيدوالر45الـمعدلإلىالنفط
دوالر60الـمعدلوإلى2021العام

والجدير.2021العامبعدماأميركي
بالمئة65شكلتالنفطعائداتبأنبالذكر
عامالفيالعربيللعالماإلجماليالناتجمن

2019.

فمنياحة،والسالجويبالسفريتعلقفيماأّما
عامالمعدالتإلىوالعودةتعافيهماالمتوقع
تطبيقتمإذا2023العامفي2019
قةثوعودةمتناغمة،عالميةصحيةمعايير
وطشرإلىوالعودةسريعبشكل  المسافر
.لألسواقللدخولطبيعية

-47.0%

-25.8%

-7.3% 4.3%
-2.7% 1.6% 3.6%
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-55.0%

-32.5%

-8.9%

6.6%

20

40

60

80

100

120

140

2019 2020 2021 2022 2023

100=2019العام األساس 

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

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

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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سيناريو)سفروالوالسياحةالعالمياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير
(البطيءالتعافي

عافيالتسيناريو"وهوالثانيالسيناريو
:لييماالسيناريوهذايفترض."البطيء

هواممّ أبطئبشكلاالقتصادتعافي•
.متوقع

يرغصحيةتدابيرالبلدانتطبيق•
حركةتعطيلشأنهامنمتناغمة
.السفر

لتياالتجارية،الحروبتهديداتتزايد•
ةوحركاألعمالاستمراريةعلىتؤثر

.الجويالشحن
.شهرا  18منأكثربعدلقاحتوافر•

االقتصادسيتعافىالسيناريو،هذاعلىبناء  
2019العاممستوياتإلىليصلالعالمي

الطلبسيتعافىبينما،2023العامفي
.2026العامفيوالسفرالسياحةعلى

-65.0%
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(   السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

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

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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السياحةوالعربياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير
(البطيءالتعافيسيناريو)والسفر

يءالبطالتعافيسيناريوتطبيقتم
علىالسابقةالصفحةفيالمذكور
ربيالعبالعالمالخاصةالبياناتمجموعة
.العربيةالطيرانوشركات

افيتعالمتوقعمنالسيناريو،هذاضمن
عامالفيالعربيللعالماإلجماليالناتج

طالنفأسعاربقاءافتراضعند2023
فيأميركيدوالر35الـمعدالتعند
فيأميركيدوالر45و،2021العام
.2022العام

حة،والسياالجويالسفريخصفيماأما
مستوياتإلىعودتهماالمتوقعفمن
عندوذلك2026العامفي2019العام

صحيةمعاييرتطبيقعدمافتراض
يقوتطبالمسافر،ثقةوضعفمتناغمة،

.اقاألسوإلىالدخولعلىإضافيةقيود

سّري وخاص

-63.0%
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-37.6%
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(   السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

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

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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سيناريو)سفروالوالسياحةالعالمياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير
(الوسطيالتعافي

تعافيالسيناريو"وهوالثالثالسيناريو
امالسيناريوهذايفترض."الوسطي

:يلي

.ةثابتبوتيرةاالقتصادتعافي•
هامتطلباتمنلجزء  الدولتنسيق•

.األخرىالدولمعالصحية
.التجاريةالحروبتهديداتكبح•
مناألولالربعمطلعمعلقاحتوافر•

.2022العام

تصاداالقسيتعافىالسيناريو،هذاضمن
2019العاممستوياتإلىليصلالعالمي

بالطلسيتعافىبينما،2022العامفي
فياملكشبهبشكلوالسفرالسياحةعلى
.2024العام
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(    السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

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

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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سيناريو)سفروالوالسياحةالعربياالقتصادلتعافيالمتوقعوالوقتكورونافيروسألزمةالمتوقعالتأثير
(الوسطيالتعافي

فيورالمذكالوسطيالسيناريوتطبيقتم
اتالبيانمجموعةعلىالسابقةالصفحة
يرانالطوشركاتالعربيبالعالمالخاصة
.العربية

تجالناسيتعافىالسيناريو،هذاضمن
،2022العامفيالعربيللعالماإلجمالي

والسفرالسياحةقطاعانحينفي
إلىليصل2024العامفيسيتعافيان
.2019العاممستويات

-55.0%

-38.1%
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(   السنة التي سبقت األزمة)2019تُمثّل البيانات نسب التغيّر مقارنة  بالعام 

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

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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الوسطي
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سيناريو التعافي 

البطييء

-أزمة جائحة كورونا 
ريعسيناريو التعافي الس

األزمة المالية العالمية سبتمبر و 11هجمات 
تفشي وباء السارس

حرب الخليج عام 
1990

(يسار)الناتج اإلجمالي  (يمين)فترة التعافي 

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

السنوات للتعافي منعدد
األزمة 

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

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

السياحةوقطاعاتاالقتصاداستطاع
يةالماضاألزماتخاللالتعافيوالسفر
األزماتقبلمامعدالتإلىوالعودة
العامبينتراوحتفتراتخالل

منالرغموعلىذلك،ومع.والعامين
االزمات،قبلمامستوياتإلىالعودة
رصفخسارةإلىأّدتاألزماتتلكفإنّ 
تواستمراالزماتتحدثلمحالفينمو

طبيعيبشكلاالعمال

لفرصااليمينعلىالبيانيالرسميقارن
اتجالنحسب)االقتصادلنموّ الضائعة
ة  مقارنالسابقةاألزماتخالل(اإلجمالي
حسبكوروناأزمةآثاربتوقعات

فياطرحهتمالتيالثالثالسيناريوهات
.السابقةالصفحات

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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-أزمة جائحة كورونا 
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السريع

األزمة المالية العالمية سبتمبر و 11هجمات 
تفشي وباء السارس

حرب الخليج عام 
1990

(يسار)الناتج اإلجمالي العربي  (يمين)فترة التعافي 

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

السنوات عدد
مة للتعافي من األز

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

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

لرسم على غرار الصفحة السابقة، يقارن ا
قتصادي البياني الفرص الضائعة للنمّو اال

(  ماليحسب الناتج اإلج)في العالم العربي 
آثار خالل األزمات السابقة مقابل توقعات

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

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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األزمة المالية العالمية سبتمبر و 11هجمات 
تفشي وباء السارس

حرب الخليج عام 
1990

(يسار)المسافرين الكيلومتريين المنقولين للشركات العربية  (يمين)فترة التعافي 

ي السنوات للتعافعدد
من األزمة 

افي في عام التع)النمّو الضائعة فرصة
(دمن األزمة مقارنة  بالسيناريو المعتا

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

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

سمالريقارنالسابق،البيانغرارعلى
لنموّ عةالضائالفرصاليمينعلىالبياني
اعدادحسب)السفرعلىالطلب

خالل(ينالمنقولالكيلومتريينالمسافرين
زمةأآثارتوقعاتمقابلالسابقةاألزمات
لتياالثالثالسيناريوهاتحسبكورونا

.السابقةالصفحاتفيطرحهاتم

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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ريعسيناريو التعافي الس

األزمة المالية العالمية سبتمبر و 11هجمات 
تفشي وباء السارس

حرب الخليج عام 
1990

(يسار)المسافرين الكيلومتريين المنقولين للشركات العربية  (يمين)فترة التعافي 

السنوات للتعافيعدد
من األزمة 

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

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

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

سمالريقارنالسابق،البيانغرارعلى
لنموّ عةالضائالفرصاليمينعلىالبياني
اعدادحسب)السفرعلىالطلب

(ينالمنقولالكيلومتريينالمسافرين
بقةالسااألزماتخاللالعربيةللشركات
حسبكوروناأزمةآثارتوقعاتمقابل

فياطرحهتمالتيالثالثالسيناريوهات
.السابقةالصفحات

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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األزمة المالية العالمية سبتمبر و 11هجمات 
تفشي وباء السارس

حرب الخليج عام 
1990

(يسار)السيّاح الدوليين الوافدين إلى العالم العربي  (يمين)فترة التعافي 

األزمة في عام التعافي من)النمّو الضائعة فرصة
(مقارنة  بالسيناريو المعتاد

السنوات عدد
للتعافي من األزمة

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

أعدادعافيلتالمتوقعوالوقتالسابقةاألزماتمعكورونالفيروسالمتوقعةاآلثاربينماتحليليةمقارنة
العالمالىالوافدينالدوليينالسياح

لرسمايقارنالسابقة،الصفحةغرارعلى
الضائعةالفرصأيضا  اليمينعلىالبياني
فينالوافديالدوليينالسياحعددلنموّ 
مقابلالسابقةاألزماتخاللالعالم

حسبكوروناأزمةآثارتوقعات
فياطرحهتمالتيالثالثالسيناريوهات

.السابقةالصفحات

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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-أزمة جائحة كورونا 
ريعسيناريو التعافي الس

األزمة المالية العالمية سبتمبر و 11هجمات 
تفشي وباء السارس

حرب الخليج عام 
1990

(يسار)السيّاح الدوليين الوافدين إلى العالم العربي  (يمين)فترة التعافي 

ألزمة في عام التعافي من ا)النمّو الضائعة فرصة
(مقارنة  بالسيناريو المعتاد

السنوات عدد
للتعافي من األزمة

ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر

أعداديلتعافاللزموالوقتالسابقةاألزماتمعكورونالفيروسالمتوقعاألثربينماتحليليةمقارنة
العربيةالدولالىالوافدينالدوليينالسياح

لرسمايقارنالسابقة،الصفحةغرارعلى
الضائعةالفرصأيضا  اليمينعلىالبياني
فينالوافديالدوليينالسياحعددلنموّ 
السابقةاألزماتخاللالعربيالعالم
حسبكوروناأزمةآثارتوقعاتمقابل

فياطرحهتمالتيالثالثالسيناريوهات
.السابقةالصفحات

2020 2009 2001 1990 عام تأثير األزمة
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مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي والوظائف في بعض البلدان العربية

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

2020في العام ( بالمئة)تقديرات مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي 
(  وليوتأخذ   التقديرات بعين االعتبار عودة العمل في القطاعين اعتبارا من منتصف ي)

المغرب
12.0%
5.9%
12.4%
6.1%

تونس
13.9%
6.9%
10.8%
5.3% مصر

9.3%
4.9%
9.7%
5.1%

ُعمان
7.5%
3.7%
8.1%
4.0%

لبنان
18.0%
7.4%
19.2%
7.9%

السعودية
9.5%
4.8%
11.2%
5.7%

اإلمارات العربية 
المتحدة
11.9%
6.1%
11.1%
5.7%

األردن
15.8%
7.9%
17.7%
8.9%

البحرين
13.3%
6.6%
15.0%
7.4%

قطر
16.0%
7.9%
11.8%
5.8%

2019في العام ( بالمئة)مساهمة قطاع السياحة والسفر في سوق العمل 
2020في العام ( بالمئة)تقديرات مساهمة قطاع السياحة والسفر في سوق العمل 

(  ماليوضعت هذه التقديرات بناء  على التراجع في مساهمة القطاعين في الناتج اإلج)
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ومصادر متنوعةاإلتحادالمنظمة و: المصدر
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ملخص عن جميع المقارنات التحليلية
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السياح الوافدين إلى العالم العربي

السياح الوافديين الدوليين في العالم

عدد المسافرين الكيلومتريين المنقولين في العالم العربي

عدد المسافرين الكيلومتريين المنقولين  في العالم

الناتج المحلي اإلجمالي في العالم العربي

الناتج المحلي اإلجمالي في العالم
2020: سيناريو التعافي المتوسط ألزمة كورونا

2020: سيناريو التعافي البطيئ ألزمة كورونا

2020: سيناريو التعافي السريع ألزمة كورونا

2009: األزمة المالية العالمية

2001: سبتمبر وانتشار فيروس السارس11أحداث 

1990: حرب الخليج

عدد األعوام للتعافي والعودة إلى مستويات ما قبل األزمة

(بالمئة)فرص النمو الضائعة في سنة التعافي 
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ةــــــلصـــخ

نوات على إن أزمة كورونا غير مسبوقة، وستستغرق فترة تعافي قطاع السياحة والسفر ثلث س
.األقل

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

لوب لم يعد باإلمكان اعتبار قطاع السياحة والسفر من الكماليات اذ انهما اصبحا جزءا  من أس
المنظومة،بالحياة الحديثة، حيث ستعتمد استعادة ثقة المسافرين بهذين القطاعين على الثقة 

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

اسي فعّال وأسدورهاالستمرار باحتضان قطاع السياحة والسفر واعتبار الى الحكومات دعوة
ى أسس في استعادة النشاط االقتصادي وخلق فرص العمل، وتجنب اتخاذ أية إجراءات مبنية عل

.القطاعسياسية في مرحلة إعادة فتح 
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إجراءات استرشادية لقطاع السفر
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خلل التخطيط 
على متن في المطارللسفر

الوصولالطائرة

دولة باإلضافة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران 14ممثلين عن (CART)اإليكاولمجلس 19-تضم فرقة عمل إنعاش الطيران إثر كوفيد*
.المدني الدولي واالتحاد الدولي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني وغيرها من المنظمات العالمية واالقليمية المعنية

ملّخص عن اإلجراءات االسترشادية حول إعادة
اإلطلق اآلمنة لقطاع السفر

مل فرقة عمعتمدة بشكل رئيسي على االجراءات االسترشادية الصادرة 
وأطراف (CART)*اإليكاولمجلس 19-إنعاش الطيران إثر كوفيد

أخرى بما فيها بعض المبادئ من االتحاد العربي للنقل الجوي



     	 	 	 																								 176      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

المبادئ األساسية إلعادة إطلق النقل الجوي
.مرحلة التخطيط للسفرمن الفيروس فيالوقاية تبدأأن •

ل هو إجراٌء غير الصحي في بلد الوصول عدم انتشار العدوى في مطار الوصول أو في بلد المقصد، لذا فإن الحجر الصحي في بلد الوصوال يضمن الحجر •
.فعّال للحماية من الفيروس

:المثالسبيلعلىاألسطح،لمسنقاطلتقليصنطاقأوسععلىالتكنولوجيااستخدام•
.عةاألمتتعريفبطاقةوحتىالطائرةإلىالصعودبطاقةوإصدارتذاكرهمحجزمنالمسافرينتمكينخاللمنللسفرالتخطيطمرحلةخالل-
الطائرةإلىعودللصاإللكترونيةوالبواباتللهجرةاإللكترونيةوالبواباتلألمتعةالذاتيالتسليموأجهزةالذاتيالتسجيلأجهزةخاللمنالمطارفي-

.الروبوتاتتقنيواستخدامللجسمالضوئيالمسحأجهزةباستخداماألمنيوالتفتيش
وبسبب حركة ( HEPA Filters)أن ال يكون تطبيق التباعد الجسدي على متن الطائرة شرط للتشغيل وذلك في ظل وجود فالتر الهواء العالية الكفاءة •

وتوازن يمكن لشركات الطيران تطبيق التباعد الجسدي في حال كان عدد المسافرين وتقسيم المقصورة وعوامل الوزن. دوران الهواء داخل المقصورة
.الطائرة تسمح بذلك

.مثل ارتداء األقنعة، المحافظة على نظافة اليدين واحترام آداب التنفسفي جميع األوقاتضمان اإللتزام بالتدابير الوقائية األخرى•

رة وعوامل الوزن وتوازن ليس إلزاميا  ولكن سيتم تطبيقه في حال كان عدد المسافرين وتقسيم المقصوعلى متن الطائرةالمسافرين أّن التباعد الجسدي إعالم •
.الطائرة تسمح بذلك

.قيود السفر واإلجراءات الصحية المتّبعة في مطار اإلقالع ومطار الوصول وعلى متن الطائرةبإعالم المسافرين بشكل واضح •

مع تطور سبهاالمراجعة المستمرة لقيود السفر ولإلجراءات الصحية مع األخذ بعين اإلعتبار المعلومات الصادرة عن السلطات الصحية الدولية لضمان تنا•
.مخاطر الصحة العامة وتقييم المخاطر على المستوى الوطني
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خلل التخطيط للسفر

التوعية حول قيود السفر
وتوعيتهم وروناضمن اطار تفشي فيروس كالسفر بتدابير المسافرين إعالمعلى شركات الطيران ووكالء السفر والمطارات 

:حيال ما يلي
.األعراض التي يمكن اعتبارها مؤشر على اإلصابة بالفيروس•
.التدابير الواجب اتخاذها في حال التأّكد من إصابة المسافر بالفيروس•
.ارتداء األقنعة والقفازات في جميع األوقاتاإلجراءات والمتطلبات الجديدة للسفر مثل •
(.ياجه للمساعدةيُقيّد الدخول بالمسافرين فقط ويُسمح بمرافقة المسافر في حال احت)قواعد الدخول إلى مباني المطار •
.القواعد والقيود المتعلقة باألمتعة•

مراقبة الوضع الصحي للمسافرين
.قبل موعد الرحلةحول وضعه الصحي على المسافر تعبئة استبيان إلكتروني•
.يجب أن يقتصر اإلستبيان على األسئلة الضرورية فقط•
لعامة في مطار على المسافر  تعبئة استبيان إلكتروني يحتوي على المعلومات المطلوبة من قبل سلطات الصحة ا•

.الوصول
.يتم إرسال اإلستبيان إلكترونيا  إلى السلطة المعنية في بلد الوصول•

المسافرون الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس
:لتشجيع المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالفيروس على عدم السفر، يمكن القيام بما يلي

.عدم السماح لهم بالصعود إلى الطائرةيخفف من احتمالتأمين على السفر منح المسافرين خيار شراء•
ة الحجز تحفيز المسافرين الذين يعانون من أعراض الفيروس على عدم الحضور إلى المطار من خالل توفير خدمة إعاد•

.بشكل مجاني وخدمة استرداد األموال، وذلك بعد تقديم أدلة على وجود األعراض

للسفرإستعمال التكنولوجيا: الفيروسالمسافرون الذين ال تظهر عليهم أعراض
.يجب على شركات الطيران تمكين المسافرين من التسجيل لرحالتهم عبر اإلنترنت لتجنّب اإلزدحام في المطار•
ول أو مطار الوصول قبل الوص/كما هو مطلوب في مطار المغادرة والمزودة من قبل المسافرين المعلومات الطبية ارساليجب •

.إلى المطار
.يجب تسهيل التحميل اإللكتروني للمستندات الصحية للمسافرين أينما كان ذلك متاحا  •
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في المطار

محطة المغادرة
:أطقم الطائراتوينطبق ما يلي على المسافرين المغادرين باإلضافة إلى موظفي المطار 

.فحص درجة الحرارة•
.السماح للمسافرين المغادرين فقط بالدخول إلى مبنى المطار إال في حالة احتياج المسافر للمساعدة•
.ارتداء األقنعة والقفازات في جميع األوقات وتغييرها بانتظام•
.في جميع مرافق المطارتجنب اكتظاظ الصفوف وتطبيق التباعد الجسدي •
من قبل اتالحجيريتم تشغيل هذه )األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض لمعاينةمعقّمة حجيراتتتضمنتخصيص منطقة معزولة •

(.ه من ذلكالمسافر ،وعندها يتم اتخاذ القرار بالسماح له بالصعود على متن الطائرة أو بمنعمعاينةسلطات الصحة العامة حيث يمكن 
تدريب موظفي المطار وأطقم الطائرات

.أن يكون موظفو المطار وأطقم الطائرات على دراية تامة بجميع اإلجراءات الوقائية•
وتغيير (PPE)على الموظفين واألطقم الذين يتعاملون بشكل  مباشر مع المسافرين استعمال معدات الحماية الشخصية •

.زيّهم بشكل  يومي
وكيفية التعامل يروس أن يتلقى الموظفون تدريبا  على كيفية التعامل مع المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالف•

.لتطمينهملمسافرين اآلخرين في المطارمع ا
وكيفية فيروس أن يتلقى طاقم الطائرة تدريبا  على كيفية التعامل مع المسافرين الذين يعانون من أعراض اإلصابة بال•

.لتطمينهملمسافرين اآلخرين على متن الطائرةالتعامل مع ا
(Check-in area)الدخول إلى الطائرةمنطقة تسجيل

المسافر للحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة والتي يمكن التحكم بها بواسطة هاتفالتسجيل الذاتيتركيب أجهزة•
.شكل  متكّررتنظيف وتعقيم منطقة التسجيل بممكنإذا لم تكن هذه الوسيلة متاحة، . على عدم لمس األسطح هتشجيعلالمحمول

ي تمكين على معدات التسجيل الذاتي أن تتضمن خاصية التحقق من درجة حرارة المسافر وطباعة بطاقات األمتعة وبالتال•
.المسافر من تسليم أمتعته بنفسه

مح بتركيب ال تسإلى الطائرةإذا لم تكن معدات التسجيل الذاتي متاحة أو إذا كانت سعة المنطقة المخّصصة لتسجيل الدخول•
.مكاتب التسجيلعدد كاف  من معدات التسجيل الذاتي، فممكن وضع حواجز عازلة على

باستمرار بضرورة اإللتزام باإلجراءات الوقائية والتحذير من عواقب بهدف تذكير المسافرينااللكترونية الشاشات استخدام•
.المسافرين المشاغبين في حال عدم اإللتزامالتعامل عدم اإللتزام بهذه اإلجراءات ومن ضمنها تطبيق إجراءات 
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في المطار

منطقة مراقبة الجوازات
ها بواسطة جراءات الهجرة المزودة بخاصية التحقق من درجة الحرارة وإمكانية التحكم بإلبوابات اإللكترونية الالتشجيع على نشر •

.كل  متكّررتنظيف وتعقيم منطقة مراقبة الجوازات بشممكنمتاحة، التحكم هذهإذا لم تكن وسيلة. الهاتف المحمول الخاص بالمسافر
:إذا لم تكن البوابات اإللكترونية إلجراءات الهجرة متاحة، فيجب القيام بما يلي•

.وضع حواجز عازلة على مكاتب مراقبة الجوازات•
تح أكبر عدد ممكن التباعد الجسدي بين المسافرين وتطبيق اإلجراءات لتجنّب اكتظاظ الصفوف حيث يمكن القيام بذلك عن طريق ف•

.من مكاتب مراقبة الجوازات
.تعقيم جوازات السفر وأجهزة تسجيل البصمات•

اءات باستمرار بضرورة اإللتزام باإلجراءات الوقائية والتحذير من عواقب عدم اإللتزام بهذه اإلجرذكير المسافرينلتالشاشات استخدام •
.المسافرين المشاغبين في حال عدم اإللتزامالتعامل مع ومن ضمنها تطبيق إجراءات 
إجراءات األمن

.ارتداء األقنعة والقفازات في جميع األوقات وتغييرها بانتظام•
.لمس أمتعة المسافرين من قبل موظفي المطار إال في حال تفتيشهاعدم•
.التعقيم المتكرر ألجهزة فحص األمتعة والعلب التي توضع فيها أغراض المسافرين•
.التخفيف من عملية تفتيش المسافرين باليد واالستعاضة عنها بمعدات المسح للجسم عند الحاجة•
.استبدال القفازات بعد تفتيش المسافر أو أمتعته•
.تفادي اكتظاظ الصفوف من خالل فتح أكبر عدد ممكن من أجهزة فحص األمتعة •
باستمرار بضرورة اإللتزام باإلجراءات الوقائية والتحذير من عواقب عدم الشاشات بهدف تذكير المسافريناستخدام•

.المسافرين المشاغبين في حال عدم اإللتزامالتعامل مع اإللتزام بهذه اإلجراءات ومن ضمنها تطبيق إجراءات 
السوق الحّرة، صاالت المسافرين، قاعات الطعام والمراحيض

.التعقيم المتكّرر لجميع المرافق•
.توفير مطّهرات اليد لموّظفي المطار والمسافرين•
.على الموظفين ارتداء األقنعة والقفازات وتغييرها بشكل متكرر•
.لكل مرفق لتفادي االزدحام واكتظاظ الصفوفاإلستيعابيةتحديد القدرة •
.عودة العمل في متاجر السوق الحّرة وقاعة الطعام بشكل  تدريجي•
ها مسبقا  بعد دفع يستلم المسافر مشترياته التي اختار)توفير خدمة الطلب المسبق عبر االنترنت من متاجر السوق الحّرة •

(.  ثمنها مما يخفّف االزدحام داخل المتاجر
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في المطار

منطقة الصعود إلى الطائرة
.التعقيم المتكرر للمنطقة•
.ارغين فيما بينهمإبقاء مسافة مقعدين ف( ما عدا أفراد العائلة)تطبيق التباعد الجسدي أثناء الجلوس، حيث يتوجب على جميع المسافرين •
.األقنعة والقفازات في جميع األوقات وتغييرها بانتظامإرتداء•
باستمرار بضرورة اإللتزام باإلجراءات الوقائية والتحذير من عواقب عدم اإللتزام بهذه الشاشات بهدف تذكير المسافريناستخدام •

.المسافرين المشاغبين في حال عدم اإللتزامالتعامل اإلجراءات ومن ضمنها تطبيق إجراءات 

بوابات الصعود الى الطائرة 
مزودة بخاصية التحقق من الحرارة والتي يمكن التحكم بها بواسطة هاتف المسافر تشجيع وضع بوابات الكترونية•

.المحمول
.مزودة بفاحص للحرارةتشجيع استعمال الهاتف المحمول كبديل لبطاقة الصعود في حال عدم وجود بوابات الكترونية•
.األقنعة والقفازات في جميع األوقات وتغييرها بانتظامإرتداء•
باستمرار بضرورة اإللتزام باإلجراءات الوقائية والتحذير من عواقب عدم الشاشات بهدف تذكير المسافريناستخدام •

.اإللتزام بهذه اإلجراءات ومن ضمنها تطبيق إجراءات التعامل مع المسافرين المشاغبين في حال عدم اإللتزام
الى الطائرة تطبيق التباعد االجتماعي خالل عملية الصعود الى الطائرة، وفي حال استخدام الحافالت لنقل المسافرين•

.اإلجتماعيفيجب زيادة عدد الحافالت لضمان التباعد 
سمح بذلك تجنب اكتظاظ الصفوف من خالل استعمال بوابتين مجاورتين للصعود الى الطائرة إذا كان تصميم المطار ي•

.  وطالما لن يؤدي هذا إلى تكرار عملية التفتيش األمني

إجراءات الصعود إلى الطائرة
.التعقيم المتكرر للحافالت وجسور الصعود إلى الطائرة•
.تعقيم الطائرة قبل صعود المسافرين•
.لةتأمين األقنعة والقفازات عند مدخل الطائرة والتأكد من وجود سلة للنفايات لرمي األقنعة والقفازات المستعم•
.على طاقم الطائرة ارتداء األقنعة والقفازات في جميع األوقات وتغييرها بانتظام•
.أن تتم عملية الصعود الى الطائرة من الخلف إلى االمام•
.  بهم اليدويةعلى طاقم الطائرة المحافظة على التباعد الجسدي أثناء صعود المسافرين إلى الطائرة وأثناء توضيب حقائ•
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على متن الطائرة

التدابير الوقائية خلل الرحلة
.على المسافرين تعقيم أيديهم قبل تناول الطعام وقبل وبعد استخدام المرحاض•
.ارتداء األقنعة في جميع األوقات•
.الحد من مالمسة األسطح داخل المقصورة•
.تخفيف الخدمات على متن الطائرة إلى أقصى درجة ممكنة•
.توفير وجبات موضبة مسبقا وعدم تقديم أي مطبوعات داخل المقصورة•
.  على المسافرين عدم التحّرك داخل المقصورة أثناء الرحلة قدر اإلمكان•
.  تطبيق اجراءات لتجنب اإلكتظاظ عند المراحيض•
.  تخصيص مراحيض خاصة ألفراد الطاقم إذا كان ذلك ممكنا  •

تعقيم وسلمة الطائرة
.  شرح إجراءات تعقيم الطائرة للمسافرين•
.  توعية المسافرين حول نظام التهوية داخل الطائرة•
.  إرشاد المسافرين عن آداب النظافة عبر فيديو السالمة•

توزيع المقاعد 
.ينستعمالها في حال ظهور أعراض إصابة على المسافرالإبقاء المقاعد في الصفين االخيرين من الطائرة فارغة •
• ّ .إجالس أفراد العائلة سويا
وعوامل الوزن ة قد تقوم شركات الطيران بتوزيع المسافرين في المقصورة في حال كان عدد المسافرين وتقسيم المقصور•

.وتوازن الطائرة تسمح بذلك

الفيروسأعراض تظهر عليهمالمسافرون الذين 
.را  عزل المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالفيروس باإلضافة الى المسافرين المرافقين لهم فو•
.لإلستعمال من قبل المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالفيروسخاصة مرحاضتخصيص •
.تخصيص أحد أفراد الطاقم لخدمة المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالفيروس•
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الوصول

الخروج من الطائرة 
لمسافرين إلى أن تتم عملية الخروج من الطائرة بطريقة سليمة مع المحافظة على التباعد الجسدي وفي حال استخدام الحافالت لنقل ا•

.المطار فمن المفضل زيادة عدد الحافالت لتطبيق التباعد اإلجتماعي
.أن تتم عملية الخروج من الطائرة بالترتيب ابتداء  من األمام إلى الخلف•
.طائرةعلى المسافرين أن يبقوا جالسين في مقاعدهم وأاّل يقفوا ألخذ أمتعتهم الشخصية قبل ألن يصل دورهم للخروج من ال•
.  على أفراد الطاقم أن يشرحوا للمسافرين اإلجراءات المتبعة في مطار الوصول•
.ارتداء األقنعة والقفازات في جميع األوقات وتغييرها بانتظام•

الفيروسأعراض تظهر عليهمالمسافرون الذين 

التحقق من حرارة المسافرين

إستلم األمتعة

.ةعلى المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالفيروس أن يكونوا آخر من يخرجوا من الطائر•
لصحة العامة سلطات اتعليماتوفق ا لهمنقلوالمسافرين الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بالفيروس عزل•

.الوصولالمحلية في مطار 
من على عضو الطاقم الذي قام بخدمة المسافرين الذين ظهرت عليهم أعراض اإلصابة بالفيروس التخلص•

المستعملة والبقاء داخل الطائرة وفي حال مكوث الطاقم في بلد الوصول (PPE)معدات الحماية الشخصية 
.  ها إلى مكان مكوث الطاقم مع اتباع إجراءات التعقيم والعزل/فيجب نقله

دم حجر فحص أفراد الطاقم للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس وفي حال كان هناك أي حالة إيجابية فيجب ع•
.أفراد الطاقم في وجهة الوصول بل السماح بنقلهم إلى بلدهم

.   يجب التحقق من حرارة المسافرين عند خروجهم من الطائرة•

.  تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على حزام األمتعة•
.تطبيق التباعد الجسدي عند استالم االمتعة•
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الوصول

مسافرو الترانزيت
ة في نقاط المتبادل باإلجراءات الصحية بين الدول حيث ال يتم فحص المسافرين وأمتعتهم الشخصياإلعترافتشجيع •

.مناطق اكتظاظنشوؤالترانزيت لتفادي 
طع الثاني قبل اإلعالن عن بوابة إقالع المقطع الثاني من الرحلة خالل المقطع األول، وفي حال لم يتم تحديد بوابة اإلقالع للمق•

ع للمقطع هبوط الطائرة، فممكن إعالم المسافرين عبر إرسال رسالة نصية إلى هواتفهم المحمولة تتضمن رقم بوابة اإلقال
.الثاني

زام باستمرار بضرورة اإللتزام باإلجراءات الوقائية والتحذير من عواقب عدم اإللتالشاشات بهدف تذكير المسافريناستخدام•
.بهذه اإلجراءات ومن ضمنها تطبيق إجراءات التعامل المسافرين المشاغبين في حال عدم اإللتزام

.الترانزيتوضع حواجز عازلة على مكاتب •
لمسافري على مسافري الترانزيت في حال كان التفتيش األمني" إجراءات األمن"تُطبق اإلجراءات المذكورة أعاله بدء  من •

في حال " ضالسوق الحّرة، صاالت المسافرين، قاعات الطعام والمراحي"الترانزيت من المتطلبات الوطنية، أو بدء  من فقرة 
.عدم ضرورة تفتيش مسافري الترانزيت

.تعقيم أمتعة مسافري الترانزيت قبل تحميلها على الطائرة الثانية•
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:التاليةالرئيسيةالعواملعلىالسفرلقطاعالسريعالتعافييعتمد

األسطحلمساحتماالتمنوتخففوسلسةآمنةبطريقةالسفراجراءاتإلتمامالتكنولوجياعلىاإلعتماد
.السفرعند

.العالمحولمتناسقةصحيةتدابيرتبنّي

.الوصولبلدفيالصحيالحجرفرضتجنّب

.للتشغيلمسبقكشرط  الطائرةمتنعلىالجسديالتباعداعتمادتجنّب

ةــــــلصـــخ
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السياحةلقطاع إجراءات استرشادية 
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. ها إلى المنشأة السياحية والثانية هي عند تواجده في المنشأة السياحية/يمر السائح بمرحلتين، األولى هي المرحلة قبل وصوله

إجراءات ما قبل الوصول الى 
المنشآت السياحية

إجراءات المتبعة داخل 
المنشآت السياحية

ملخص عن اإلجراءات االسترشادية حول إعادة 
االطلق اآلمن لقطاع السياحة

معتمدة على نتائج عمل المنظمة العربية للسياحة والمفوضية 
(EC)األوروبية 
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(1/2)المبادئ األساسية إلعادة تشغيل قطاع السياحة 

.  أن تتبع المنشآت السياحية اإلجراءات الصحية العامة التي تطبقها السلطات الصحية المحلية•
ى مع أي أدلّة أن تُبنى التدابير المتبعة على مستوى المخاطر وعلى أدلّة صحيّة علميّة، على أن يتم مراجعتها باستمرار بما يتماش•

.علمية جديدة أو تقييم جديد حيال المخاطر
أة وفي جميع نقاط الموظفين بالتدابير المتبّعة بشكٍل واضح وذلك قبل وعند الوصول إلى المنش/الزوّار والعّمال/أن يتم  إبالغ السائحين•

.   االتصال
.الموظفون بشكل صارم بالتدابير الصحية/الزوّار والعاملون/أن يلتزم السائحون•
.على المنشآت السياحية وضع خطة تكون جاهزة للتطبيق في حال ظهور أي إصابة بالفيروس في المنشأة•
عرفة اإلجراءات الموظفين في المنشآت السياحية ليستطعوا تمييز عوارض اإلصابة بالفيروس باإلضافة إلى م/أن يتم تدريب العاملين•

.األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها
.أن يتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان التباعد االجتماعي في جميع أنحاء المنشأة•
ظفين في من الممكن النظر في تقسيم ساعات العمل بين الموظفين بحيث يتم التناوب في ساعات العمل على أن يعمل نفس المو•

.نفس المناوبة دائما  
.ي المنشأةأن تؤّمن المنشآت أطباء يكونوا حاضرين للخدمة في جميع األوقات وتخصيص عيادة مخصصة للقيام بالفحوصات الالزمة ف•
زودة بهواء بحيث تكون المنطقة م)أن تقوم المنشآت السياحية تخصيص منطقة للعزل لألشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الفيروس •

(.مفلتر ومعزول عن باقي المنشأة
.يمكن منح السائحين حوافز مالية للسفر كما يمكن منحهم إعفاء مؤقت من تكلفة التأشيرة•
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ويج ممكن عقد شراكات مع عالمات تجارية للصحة والسالمة ومقدمي الخدمات الصحيّة؛ وأيضا  شراكات مع القطاع المالي للتر•
تأمين لشراء حزم سياحية مؤجلة الدفع بأقساط بدون فوائد، باإلضافة إلى تعزيز مكافآت برامج الوالء والتنسيق مع شركات ال

%.   100لتقديم منتجات وخدمات تغطية بنسبة 
.ممكن للمنشآت إتباع سياسات مرنة من ناحية إلغاء الحجوزات وردّ األموال•
ت وجوالت ممكن للمنشآت منح خدمات جديدة تركّز على الطبيعة والمناطق الريفية والسياحة البيئية باإلضافة إلى تنظيم رحال•

.لالفراد والمجموعات الصغيرة
:من المفيد إستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع للحماية والوقاية من الفيروس كما يلي•

.في مرحلة التخطيط للزيارة عبر تمكين السائحين من الحجز والدفع عن بعد وتسهيل التأشيرات اإللكترونية•
عن بعد عند الوصول إلى المنشأة عبر تسجيل الوصول عن بعد أو عبر االنترنت والمدفوعات الذاتية والقيام بالفحص األمني•

.وإستخدام الروبوتات
.تشجيع إستخدام طرق الدفع اإللكترونية والتقليل من تبادل النقود في المنشأة•
.ممكن التوصية للسائحين بتنزيل تطبيقات التتبّع للسائحين، إذا طلبت ذلك السلطات الوطنية•
ل إستخدام نظام مراسلة السائح بشكل مباشر وسريع للتواصل معه حيال الحجوزات أو إسترداد األموال أو اإللغاء أو توصي•

.معلومات حول إحتمال اإلصابة بالفيروس
.  تطبيق تجارب الواقع اإلفتراضية كخدمة بديلة للسائحين•

(2/2)المبادئ األساسية إلعادة تشغيل قطاع السياحة 
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إجراءات ما قبل 
الوصول الى المنشآت 

السياحية

ن  ن والموظفي  إجراءات التوعية للسائحي 
ن • ن والموظفي  ي ذلك العمال بتدابي  الحماية والوقاية الصحية بوضوح قبل وصولهم إىل ال/ إعالم السائحي 

منشأة، بما فن
ونية المرئية والفعالة .من خالل الوسائل االلكير

ي يتم إرسال السياح معلومات عن التوجيهات الحالية من قبل سلطات الصحة العامة المحلية والتدابي  المح• ددة التر
ي المنشأة ، قبل وصولهم

.اتباعها فن
ي تقدمها المنشأة والتدابي  المعتمدة لت• تيبات الخاصة بخدمات النقل التر .لك الخدماتإطالع السياح عىل الير
ن بها• ن وإعالم الموظفي  .وضع خطة عمل تحّدد دور ومسؤوليات الموظفي 
وس كورونا• ي داخىلي مخّصص لموضوع في 

.إنشاء فريق تنسيقر

المراقبة الصحية قبل الوصول إىل المنشأة
ي حول صحتهم عند اجراء حجوزاتهم لزيارة المنشأة•

ونن ، عىل أن أن يقوم السياح بملء استبيان إلكير
ورية فقط .يقترص االستبيان عىل األسئلة الرصن

.ةأن يقدم السياح تفاصيل االتصال الخاصة بهم الستخدامها إذا لزم األمر قبل أو بعد المغادر •
داد األموال مجاًنا لتشجيع الذين تظ/ يمكن للمنشأة منح السياح خيار إعادة الحجز و• هر عليهم أو اسير

وس عىل إلغاء زيارتهم أو تأجيلها .عوارض الفي 
نت أو عير الهاتف/ تشجيع عمليات الحجز و • أو الدفع عير اإلنير

النقل من وإىل المنشأة
(.إذا كانت توفر تلك الخدمة عادة  )أن توفر المنشأة  ترتيبات خاصة لخدمات النقل •
(.سيارات أو حافالت)التطهي  المتكرر لمركبات النقل •
ام المسافة االجتماعية أثناء الجلوس• .يمكن أن تجلس العائالت مًعا. احير
ي سيارات أو حافالت النقل•

.أن يرتدي السياح األقنعة والقفازات طوال الوقت فن
ام ال• ن تام باجراءات تعزيز خدمة تأجي  السيارات وتوفي  حزم مدمجة لحجز الفنادق والسيارات عىل أن يتم االلير

.التنظيف والتعقيم
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إجراءات المتبعة داخل 
المنشآت السياحية

ي منطقة االستقبال/ اجراءات الوصول 
فن

.تعقيم السياح وأمتعتهم قبل دخول المنشأة•
.فحص درجة الحرارة عند الوصول إىل المنشأة•
ي ذلك القفازات واألقنعة والمعقم)المدخل / توفي  مستلزمات النظافة عند االستقبال •

(بما فن
.أن يرتدي السياح األقنعة والقفازات عند الوصول إىل المنشأة•
ام باإلجراءات الوقائية• ن ي مكان االستقبال لعرض رسائل مستمرة للضيوف لاللير

.عرض سمعي وبرصي فن
ي جميع األماكن•

.التقليل من االصطفاف ومراقبة متطلبات المسافات الجسدية فن
.أن تتبتن المنشآت تدابي  لترسي    ع القيام باالجراءات الالزمة الستقبال السياح•
ن • ن السياح والموظفي  .إقامة حواجز واقية بي 
ونًيا قبل الوصول/أن يملء السياح• .الزوار نموذج إقرار صحي عند الوصول إذا لم يتم ذلك إلكير

ي المنشأة
إجراءات التواجد فن

كات المعتمدة• اء مواد التعقيم من الرسر ي المنشأة عىل أن يتم شر
لدى الجهات الصحية التنظيف والتطهي  المتكرر لجميع األماكن فن

.لضمان التأكد من الجودة 
ا جديدة للتنظيف مثل البخاخات الكهروستاتيكية واألشعة فوق البنفسجية وغ•

ً
هااستكشاف واستخدام طرق .ي 

ي جميع أنحاء المنشأة، إضافة اىل عرض سمعي وبرص •
ونية فن ي لعرض رسائل عرض  إجراءات تطهي  المنشأة عىل الشاشات اإللكير

ام باإلجراءات الوقائية ن مستمرة للضيوف لاللير
ي جميع األماكن العامة داخل المنش•

ها بشكل متكرر فن ن والضيوف ارتداء األقنعة والقفازات وتغيي  .أةعىل الموظفي 
ن والضيوف اتباع آداب النظافة• ي جميع أنح. عىل الموظفي 

.اء المنشأةولهذا الغرض يجب توفي  محطات تعقيم اليدين فن
.الجسدية فيما بينهمال ُيطلب من السياح الذين يسافرون مًعا ويتبادلون الغرف الحفاظ عىل المسافة: تشجيع التباعد الجسدي•
ي كل مكان عام داخل المنشأة مثل المطاعم والمقاهي والحانات، إلخ /تحديد الحد األقىص من السياح•

...الزوار فن
تخصيص خانات زمنية للسياح لحجز الوجبات أو زيارات حمامات السباحة أو الصاالت الرياضية•
.الخدمة الذاتية حيثما ينطبق ذلك/ تشجيع خدمة الغرف •
كة وغرف تغيي  المالبس• .إغالق جميع المراحيض المشير
ن • ن مع الحجز المسبق/ الحد من دخول المنشآت إال للمقيمي  .السائحي 
فيهية أو إلغائها ، ما لم يكن من الممكن ضمان التباعد الجسدي• .تأجيل األحداث الير
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إجراءات المتبعة داخل 
المنشآت السياحية

ن الذين تظهر عليهم العوارض إجراءات التعامل مع السائحي 

ن لهم عىل الفور• .عزل السياح الذين تظهر عليهم العوارض والمرافقي 
ي المقيم أو المتاح• .فحص السائح من قبل الطبيب الطتر
.إخطار سلطات الصحة العامة واتباع تعليماتها•
ن موظف واحد لخدمة السائح • ن إ. السياح الذين تظهر عليهم العوارض/ تعيي  ذا كانت نتيجة يتم عزل الموظفي 

.فحص السائح إيجابية
ن اآلخرين• .أن يتم نقل السائح من مخرج خاص غي  مستخدم للدخول أو الخروج من قبل السائحي 
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الخاتمـــة

نرجو ان نكون قد وفقنا في هذه الدراسة إلعطائكم صورة كاملة
عن مدى عمق هذه االزمة وتأثيراتها على السياحة والسفر، 

ي واهمية ان يلقى هذا القطاع من الحكومات العربية الدعم الضرور
حصين إلعادة تنشيطه بما في ذلك اعتماد اإلجراءات القياسية في ت

هذا القطاع من إمكانية انتشار الوباء
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يضاح الصورة الدقيقة تحديث تأثيرات وباء  كورونا على قطاعي السياحة والسفر واتحليل وبالمنظمة العربية للسياحة واإلتحاد العربي للنقل الجوياستمرارا من 
: يتناول المحاور الرئيسية التاليةالتقرير الخامس والذي ، ندرج فيما يلي الوضع االقتصادي باالجمالعلىلها

تأثير انتشار وباء كورونا على اإلقتصاد والسياحة والسفر-1
.المبادئ االساسية إلعادة إطالق السياحة والسفر واستعادة ثقة المسافرين والسائحين-2
.دور التكنولوجيا في إعادة إطالق السياحة والسفر-3

بندر بن فهيد ال فهيد. د
المنظمة العربية للسياحةرئيس

عبد الوهاب تفاحة
األمين العام االتحاد العربي للنقل الجوي

احة دراسة تحليلية مشتركة بين المنظمة العربية للسي
2020ايلول/سبتمبر03واالتحاد العربي للنقل الجوي
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المحتويات

ً )تأثير أزمة كورونا على االقتصاد والوقت المتوقع للتعافي • (عالمياً و إقليميا
ً )التأثيرعلى حركة المسافرين وسيناريوهات التعافي المحتملة • (عالمًيا وإقليميا
(عالمًيا وحسب المنطقة)التأثيرعلى عمليات المطارات •
ً )وضع األسطول الجوي • (عالمًيا وإقليميا
ً )التأثيرعلى السياحة وسيناريوهات التعافي المحتملة • (عالمًيا وإقليميا
التأثيرعلى مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي حسب المنطقة•
الخسائر في الوظائف في السياحة والسفر حسب المنطقة ونسبتها للخسائر االجمالية•
2020تها في العام والخسائر المتوقعة في إيرادالشركات الطيران الذي أقرته الحكومات الدعم المالي •

تأثير انتشار فيروس كورونا على اإلقتصاد والسياحة والسفر

توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للسياحة•
النقل الجوي ال يتسبب بتفشي الفيروس•
والسائحالوضع الحالي من حيث استعادة ثقة المسافر•
والسائحينمعايير إعادة إطالق السياحة والسفر واستعادة ثقة المسافرين•

انالسياحة والسفر آمن

والمنشآت السياحيةبعض العمليات المتعلقة بالسفرالتكنولوجيا في استكمالدور•
والمنشآت السياحيةتقنيات عدم اللمس في النقل الجويإعتماد•

السفرالسياحة ودور التكنولوجيا في إعادة إطالق 

الخالصة والحلول الالزمة
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كورونا على اإلقتصاد والسياحة والسفروباءتأثير انتشار 
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تقديرات تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العالمي
2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة في العام 4.9ل االقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة من المتّوقع أن يسجّ 

2020(يناير)الثانيكانونفيالدوليالنقدصندوقأصدر
ً ،2020للعامالعالميلالقتصاداألوليةتوقعاته نتائجمتوقعا
تالتوتراحّدةبتراجعمدعوًما،2019بالعاممقارنةً أفضل

خاوفالموتراجعوالصينالمتحدةالوالياتبينالتجارية
اإلتحادمنبريطانياخروجحولاتفاقإبرامعدممن

.األوروبي

أسوأةبدايالعالمشهدكورونافيروستفشيأزمةمعولكن،
خالل.1929لعام"الكبيرالكساد"منذاقتصاديركود
إجراءاتدولعدةاتخذت،2020عاممناألولالربع
النشاطفيكبيربتراجعتسببمماصارمة،إغالق

مراجعةبالدوليالنقدصندوققاملذلك،وفًقا.االقتصادي
العالمياداالقتصيّسجلأنتوقعحيثأبريل،فيالتوقعات
 ً بالعاممقارنةّ 2020العامفيبالمئة3.0بنسبةانكماشا
2019.

تأثيرالزيادةإلىأبريلمنذصدرتالتيالبياناتتشير
قطاعيفيسيماالاالقتصاد،علىللجائحةالسلبي

وخسائراإلغالق،حاالتبسببوالخدماتاالستهالك
أدىذلك،علىعالوة.المستهلكثقةوضعفالدخل،
كية،األميرالقارةفيخاصةاإلصابات،فيالحاداالرتفاع

24فيتوقعاتهبمراجعةالدوليالنقدصندوققيامإلى
لعالميااإلجماليالناتجينكمشأنحينهاتوقعحيثيونيو،
.2019بالعاممقارنةً 2020عامفيبالمئة4.9بنسبة
تريليون12.5العالمياالقتصاديخسرأنالمتوقعومن
2021و2020لعامياإلجماليالناتجفيأميركيدوالر
كانو.ينايرتوقعاتعلىبناءً ،تحقيقهاالممكنمنكان

ةماليالقائيةالوتدابيراللوالأسوأالتقديراتتكونأنُيحتمل
يةبدامنذالبلدانمنالعديداتخذتهاالتيةقتصادياالو

.األزمة
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تعافي االقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو التعافي البطيءبناًء على2023في العام ؛ بينما من المتوقع أن يحصل التعافيبناًء على سيناريو التعافي السريع2021ان يتعافى االقتصاد العالمي في العاميتوقع 

منلاألوالنصفخاللالصادرةالبياناتإلىاستناداً 
التعافيسيناريوهاتبتحديثقمنا،2020العام

.العالميلالقتصاد

إنفاقفيالمتوقعغيرالتراجعمنالرغمعلى
العاممناألولالنصففيالصناعةوحركةالمستهلكين

ليعودالعالمياالقتصادتعافينتوّقعزلناما،2020
،2021عامنهايةبحلول2019عاممستوياتإلى
البيانيسمالرانظر)السريعالتعافيسيناريوعلىبناءً 
.(اليمينإلى

الدعمتمراراس:يليماالسريعالتعافيسيناريويفترض
وانخفاضاللقاحتوفرالحكومات،منالمقدمالمالي
حّدةتراجعالصناعة،حركةزيادةاإلصابات،معدل

يةاالساسالسلعأسعاروتعافيالتجارية،التوترات
).

قدمتأنالبطيءالتعافيسيناريويفترضبينما
داعدأترتفعوأنمحدوًدامالًيادعًماالحكومات
الحكوماتسيجبرمماالعالممستوىعلىاإلصابات

يؤديالذياألمراإلغالقإجراءاتفرضإعادةعلى
افةباإلض.الشركاتمنأكبرعددإفالساوفشلإلى
راتالتوتتصاعدالسيناريوهذايفترضذلك،إلى

علىاالساسيةالسلعأسعاراستمراروالتجارية
يعودأنالمتوقعمنالسيناريو،هذاعلىبناءً .انخفاضها
2023عامفي2019عاممستوياتإلىاالقتصاد

.(اليمينإلىالبيانيالرسمانظر)
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تقديرات تأثير جائحة كورونا على االقتصاد في العالم العربي
2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة في العام 5.7انكماشاً بنسبة في العالم العربيمن المتّوقع أن يّسجل االقتصاد 

النقدصندوقعنالصادرة2019أكتوبرلتوقعاتوفًقا
أداءً بيالعرالعالماقتصاديحققأنالمتوقعمنكانالدولي،

بالعاممقارنةبالمئة3.3بنسبةلينمو،2020العامفيجيًدا
فيالمسّجلبالنموّ مقارنةمئويةنقطة1.4بزيادة)2019

عامنهايةمعالنفطأسعارارتفاعودعم(2019العام
زيادةمعإنما،.االيجابيةالتوقعاتكانتهذه.2019
البلدانفرضو2020العامفيكورونافيروسحاالت
مستوىعلىجسيمةأضرارحصلتتامةإغالقتدابير
درةالمصاالقتصاداتشهدتو.االقتصاديةالقطاعاتجميع
انخفاضبسببالنفطعائداتفيملحوًظاانخفاًضاللنفط

معطياتالعلىبناءً .العالميالطلبلضعفنتيجةاألسعار
لمنطقةلتوقعاتهبمراجعةالدوليالنقدصندوققام،الجديدة
الناتجينكمشأنتوقعحيث،2020أبريلفيالعربية

بالعاممقارنةً 2020فيبالمئة2.7بنسبةاإلجمالي
2019.

وفييجياً،تدرالمحلياإلغالقتدابيربتخفيفالبلدانبدأت
لتواصواإلصاباتعددفيالزيادةاستمّرتالوقتنفس

لواصكماالطلب،تراجعبسببانخفاضهاالنفطأسعار
ً التأثروالسفرالسياحةقطاعي .الوباءارانتشنتيجةسلبا
عاتهتوقمراجعةإلىالدوليالنقدصندوقالعواملهذهدفعت
لناتجاينكمشأنيتوقعحيثيوليو،فيالعربيللعالم

بالعاممقارنةً 2020العامفيبالمئة5.7بنسبةاإلجمالي
حواليلالعربياالقتصادخسارةإلىيؤديمما2019

(2022و2020عاميبين)أميركيدوالرمليار900
منكانو.أكتوبرتوقعاتعلىبناءً تحقيقهاالممكنمنكان

قدمتهالذيالماليالدعملوالأسوأالنتائجتكونأنالمحتمل
.المنطقةفيالحكومات
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تعافي االقتصاد في العالم العربي من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو التعافي البطيءبناًء على2023في العام ؛ بينما من المتوقع أن يحصل التعافيبناًء على سيناريو التعافي السريع2022في العامفي العالم العربيان يتعافى االقتصاد يتوقع 

التعافيسيناريوعلىوبناءً العربي،للعالمبالنسبة
المتّوقعمنكان،السابقةدراستنافياعتمدالذيالسريع

إلىليعود2021عامالفيالمنطقةاقتصاديتعافىأن
فشيلتالمزدوجالتأثيرفإنولكن.2019عاممستويات
أضراربتسببالنفطأسعاروانخفاضكورونافيروس

ركةحانكماشإلىأدىفقدمتوقعاً،كانمماوطأةً أشدّ 
.فروالسوالسياحةالنفطعائداتفيوتراجعالتجارة

أنلمتوقعامنالسريع،التعافيسيناريوعلىبناءً واآلن
2022عامفيالعربيللعالماإلجماليالناتجيتعافى
متوسطأنافترضناإذا2019عاممستوياتإلىليعود
فيأميركيدوالر50و45بينسيبقىالنفطأسعار
.2022و2021عامي

ناتجالفإنالبطيء،التعافيسيناريوعلىبناءً أما
امعمستوياتإلىيعودلنالعربيللعالماإلجمالي
سعرمتوسطأنافترضناإذا،2023عامقبل2019
أميركيدوالر36حواليسيبلغ2020عامفيالنفط

(العامهذاأوائلشهدناهالذيالحادلالنخفاضنظراً )
أميركيدوالر43حوالييبلغمتوسطعلىوسيحافظ

فيالتوقعاتإن.2022و2021عاميخالل
فيراتبالتغيكبيربشكل  مرتبطةالعربيةالمنطقة
تشكلالنفطعائداتأنحيثالعالميةالنفطأسواق
فييالعربللعالماإلجماليالناتجمنبالمئة65حوالي
.2019عام
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2020، بناًء على بيانات النصف األول من العام 2019مقارنًة بالعام 2020التغّير في حركة المسافرين في العالم في العام 
2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة على التوالي في العام 40.4بالمئة و 54.7بـ الكيلومتريةوالمقاعد المنقوليينالكيلومتريينمن المتّوقع انكماش عدد المسافرين 

فيكبيًراانخفاًضا2020عاممناألولالنصفشهد
ريينالكيلومتالمسافرينبأعدادالمقاسةالمسافرينحركة

ةالكيلومتريبالمقاعدالمقاسةوالسعة،()المنقولين
حوللالدوتتبعهاالتيالصارمةالتدابيربسبب،()

.كورونافيروسانتشارمنللحدالعالم

مقاعدوالالمنقولينالكيلومتريينالمسافرينعددسّجل
بلغيشهرانخفاضأكبرالعالممستوىعلىالكيلومترية

2020أبريلفيالتواليعلىبالمئة87.0وبالمئة94.3
الجويالنقلنشاطتوقفحيث،2019أبريلبشهرمقارنةً 
حدودعلىالمفروضةالقيودبسببتقريًباكاملبشكل
ونيويفيالقيودبعضتخفيفالبلدانبدءمع.البلدان

،التحسنبعضوالسعةالركابحركةسّجلت،2020
والمقاعدلينالمنقوالكيلومتريينالمسافرينعددسّجلبحيث

ً العالمفيالكيلومترية 80.1وبالمئة86.5بنسبةانكماشا
يونيوبشهرمقارنةً 2020يونيوفيالتواليعلىبالمئة

عددزيادةإلىالتحسنهذافيالسببيعود.2019
بحريةقلالتنللمسافرينيمكنحيثالمحليين،المسافرين

نالمسافريعددفياإلجمالياالنخفاضبلغ.قيوددون
بالمئة58.4الكيلومتريةوالمقاعدالمنقولينالكيلومتريين

العاممناألولالنصففيالتواليعلىبالمئة51.0و
.2019العاممناألولبالنصفمقارنةً 2020

2020العاممنالثانيبالنصفالخاصةالتقديراتتبقى
عالمالمناطقمعظمفيالسفرنشاطاستئنافمعإيجابية

العاملكاملبالنسبةأما.(اليمينإلىالبيانيالرسمانظر)
نالمسافريعددإجماليينخفضأنالمتوقعمنف2020

54.7سبةبنالكيلومتريةوالمقاعدالمنقولينالكيلومتريين
.2019بالعاممقارنةالتواليعلىبالمئة40.4وبالمئة
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تعافي حركة المسافرين في العالم من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو التعافي البطيءبناًء على2027في العام بينما من المتوقع أن يحصل التعافيبناًء على سيناريو التعافي السريع، 2024في العام حركة المسافرينيتوقع أن تتعافى

لفترةتناتقديرابتحديثقمناالمسافرين،حركةيخصفيما
الصادرةقاماألرعلىبناءً البياناتتحديثتمحيثالتعافي،
.2020العاممناألولالنصفخالل

السريع،فيالتعاسيناريوإلىواستناداً السابقةدراستنافي
ددبعالمقاسة،المسافرينحركةتعافيالمتوقعمنكان

لتعود2023عامبحلول،المنقولينالكيلومتريينالمسافرين
ً .2019مستوياتإلى لىعواعتماداً متوقعا،كانلماخالفا

2020العاممناألولالنصفخاللالصادرةالبيانات
كةحرتعودأنالمتوقعمنباتالسوق،فيوالمتغيرات

.2024عامبحلول2019مستوياتإلىالركاب

التدريجيفيالتعاالمحّدثالسريعالتعافيسيناريويفترض
مراحلكافةيفعموسّ بشكل  التكنولوجيااستخداملالقتصاد،

ىعلوقائمةمتناغمةصحيةإجراءاتالدولاعتمادالسفر،
هايةنبحلولواسعنطاقعلىاللقاحتوفرالمخاطر،دراسة
.الوقتذلكبحلولالفيروسيتالشىأنأو،2021عام

تعافيالبطيءالتعافيسيناريويفترضأخرى،ناحيةمن
بسببرالسففيالركابثقةعدم،بطيءبشكل  االقتصاد
دودالمحاالستخدام،والمربكةالمفرطةالصحيةالتدابير

توافروعدماالصابات،عددفيعالميارتفاعللتكنولوجيا،
منالسيناريو،هذاإلىبالنظر.شهًرا18منألكثرلقاح

2019عاممستوياتإلىالركابحركةتعودأنالمتوقع
.2027عامبحلول



     	 	 	 																								 202      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

، بناًء على بيانات النصف األول من العام 2019مقارنًة بالعام 2020التغّير في حركة المسافرين ألعضاء اإلتحاد في العام 
2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة على التوالي في العام 34.0بالمئة و 57.1بـ الكيلومتريةوالمقاعد المنقوليينالكيلومتريينمن المتّوقع انكماش عدد المسافرين 2020

أعضاءتأثر،2020عامفيالجيدةالبدايةمنالرغمعلى
عالمياً،ناكوروفيروسانتشاربسببكبيربشكل  اإلتحاد
نالمسافريبعددالمقاسةالركابحركةانخفضتحيث

بالمئة97.3وبالمئة49.0بنسبةالمنقولينالكيلومتريين
باألشهرمقارنةالتواليعلى2020وأبريلمارسفي

.2019عاممننفسها

ويونيفيالمسافرينحركةفيزيادةالمتوقعمنكان
تشهدتزالالكانتالعربيةالدولمعظملكن،2020

إبقاءإلىالسلطاتدفعممااإلصاباتمنمتزايدةمستويات
ً أثرالذياألمرسارية،السفرقيود .التعافيةعمليعلىسلبا

بعددالمقاسة،المسافرينحركةسّجلتعام،بشكل  
55.5بةبنسانكماشا،المنقولينالكيلومتريينالمسافرين

كماشاان،الكيلومتريةالمقاعدبعددالمقاسة،والسعةبالمئة
2020العاممناألولالنصففيبالمئة51.5بنسبة
.2019العاممناألولبالنصفمقارنة

ً السفرعلىالطلبيتحسنأنويتوقع لنصفايفتدريجيا
ابالركواستعادةالقيودتخفيفمع،2020العاممنالثاني
.السفرفيالثقة

يصلأنالمتوقعمنف،2020العاملكاملبالنسبةأما
الكيلومتريينالمسافرينعددفياالنخفاضإجمالي

34.0وبالمئة57.1إلىالكيلومتريةوالمقاعدالمنقولين
.2019بالعاممقارنةالتواليعلىبالمئة
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تعافي حركة المسافرين ألعضاء اإلتحاد من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
سيناريو بناًء على2027في العام بينما من المتوقع أن يحصل التعافي؛بناًء على سيناريو التعافي السريع2024في العام مع شركات الطيران العربية تعافى حركة المسافرينيتوقع أن ت

التعافي البطيء
ً المذكورةالمحدثةالسيناريوهاتتطبيقتم لىعسابقا

.العربيةالطيرانلشركاتالجديدةالبياناتمجموعة

تعودأنالمتوقعمن،1السريعالتعافيسيناريوإلىبالنظر
توياتمسإلىالعربيةالطيرانشركاتمعمسافرينالحركة

عافيالتسيناريوإلىبالنسبةأما.2024عامبحلول2019
امعحتىالتعافيفترةتمتدأنالمتوقعفمن،2البطيئ
.2019مستوياتإلىلتصل2027

ىإلبالنظركبيرحدإلىمؤكدةغيرالتوقعاتتزالال
.كافةاألسواقمستوىعلىالمستمرةالتغييرات

بشكل  جياالتكنولواستخداملالقتصاد،التدريجيالتعافي1
إجراءاتالدولاعتمادالسفر،مراحلكافةفيعموسّ 

احاللقتوفرالمخاطر،دراسةعلىوقائمةمتناغمةصحية
يتالشىأنأو،2021عامنهايةبحلولواسعنطاقعلى

.الوقتذلكبحلولالفيروس

السفرفيالركابثقةانعدام،بطيءبشكل  االقتصادتعافي2
خداماالست،والمربكةالمفرطةالصحيةالتدابيربسبب

ابات،االصعددفيالعالمياالرتفاعللتكنولوجيا،المحدود
.شهًرا18منألكثرلقاحتوافروعدم
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تقديرات تأثير أزمة فيروس كورونا على حركة المطارات
مقارنًة بالتوقعات ما قبل جائحة كورونا2020بالمئة في العام 59.6من المتوقع انكماش حركة المسافرين في المطارات العالمية بنسبة 

فيرينالمسافحركةعلىسلبيبشكل  كوروناجائحةأثرت
ً 2020العاممنالثانيالربعسّجل.المطارات ً انكماشا حادا

تهااتخذالتياإلغالقإجراءاتبسببالمسافرينبحركة
.2020يونيوأوائلوحتىمارسنهايةمعالدول

الربعفيتأثراً األكثراألوسطوالشرقإفريقيامنطقتاكانت
المسافرينحركةانخفضتحيث،2020العاممنالثاني
نسبةبأوروباتليهماالمنطقتين،منلكلبالمئة97.4بنسبة

بالمئة،93.1والكاريبيالالتينيةأميركابالمئة،96.3
يوالباسيفيكآسياوأخيراً بالمئة،89.0الشماليةأميركا
لذياالسيناريومعمقارنةبالهيالنسبهذه.بالمئة82.7
ً توقعمكان .اكورونفيروسانتشارقبلماا

ثالثالالربعينخاللخفّ أالتأثيريكونأنالمتوقعمن
لقبماالمتوقعبالسيناريومقارنة2020عاممنوالرابع
فيقيودالتخفيفمرحلةبدأتحيثكورونا،فيروسانتشار
.2020يونيو

العالميةالمطاراتفيالمسافرينحركةتنخفضأنوُيتوقع
بالسيناريومقارنة2020العامفيبالمئة59.6بنسبة

مئويةنقطة9.3بـاقلوهوكورونا،فيروسقبلالمتوّقع
الدوليالمطاراتمجلسعنالصادرةبالتقديراتمقارنة

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

طيرانالشركاتبدأتالسفر،علىالطلبالنخفاضنتيجة
.الطائراتتخزينةزيادفي

حيث،2020مارسبنهايةالطائراتتخزيننشاطارتفع
بحلول.قلالتنعلىالقيودبسببالركابحركةمعظمتوقفت
األسطولمنبالمئة17منأكثركان،2020مارسنهاية

،(اليمينعلىالبيانيالرسمانظر)الخدمةخارجالعالمي
.طائرة5,830يعادلماوهو

خارجالطائراتعددإجماليبلغ،2020ومايوأبريلفي
التوالي،علىطائرة18,679وطائرة17,035الخدمة
دالعدكان.العالمياألسطولنصفمنأكثريمثلماوهو

أكبر2020مايوفيالخدمةخارجللطائراتاإلجمالي
ابأعقفيالمشغلةغيرالطائراتعددمنأضعافبأربعة
.العالميةالماليةواألزمةاإلرهابيةسبتمبر11هجمات

أوائلفيباالزديادالخدمةفيالطائراتعددإجماليبدأ
أجوائهافتحالدولمنالعديدأعادتحيث،2020يونيو
17,231الخدمةفيللطائراتاإلجماليالعددبلغ.جزئًيا

.2020يونيوفي(العالمياألسطولمنبالمئة50.9)
نسبةتبلغحيثوأغسطس،يوليوفيأكثرالوضعوتحسن

يعادلمابالمئة62.7الخدمةفيالموضوعةالطائرات
23,046يعادلمابالمئة68.1وطائرة21,213

من.العالمياألسطولإجماليمنالتواليعلىطائرة
ً الخدمةفيالطائراتعدديظلأنالمتوقع خاللثابتا
.عليههوماعلىالوضعبقيإذاالمقبلةاألشهر
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أسطول أعضاء اإلتحاد
2020تخطى عدد الطائرات الموضوعة في الخدمة إجمالي عدد الطائرات خارج الخدمة في شهر يوليو وذلك ألول مرة منذ أبريل 

يرةبوتالعربيةالمنطقةفياإلغالقإجراءاتانتشارمع
راتهمطائبوضعاإلتحادأعضاءبدأالبلدان،عبرمتسارعة

ينتخزشروطتلبيةلضمانمماثلةبوتيرةالخدمةخارج
.الطائرات

منذباالزديادالخدمةخارجالموضوعةالطائراتعددبدأ
أيالشهر،بنهاية1,148إلىليصل،2020أبريلبداية
حصلوكما.األسطولإجماليمنبالمئة77.5يعادلما
جخارالموضوعةالطائراتنسبةبلغتفقدأبريل،في

منالتواليعلىبالمئة65.3وبالمئة73.4الخدمة
.ويونيومايوفياألسطولإجمالي

فيوعةالموضالطائراتعددارتفعيوليو،شهرإلىبالنظر
مرةألولوذلكالخدمة،خارجالتيتلكلتتجاوزالخدمة

الطائراتعددإجماليبلغحيث،2020أبريلمنذ
منبالمئة52.3يعادلماأيطائرة،782المستخدمة

فيأوسعبشكلالقيودتخفيفومع.األسطولإجمالي
الخدمةفيالموضوعةالطائراتعددارتفعأغسطس،

إجماليمنبالمئة62.0يعادلماوهو،933إلىليصل
.األسطول

يفالموضوعةالطائراتعددإجمالييصلأنالمتوقعمن
فياألسطولإجماليمنبالمئة68.0حواليإلىالخدمة
منرحالتستأنفتً أنالمتوقعمنحيث،2020سبتمبر

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

ً السياحةحركةسّجلت لخالالمتوقعمنأكثرتراجعا
مننفسهابالفترةمقارنةً 2020العاممناألولالنصف
السياحعدديسجلأننتوقعفإننالذلك،.2019العام

ً الوافدينالدوليين عامفيبالمئة64.7بنسبةانكماشا
مئويةنقطة6.7بـاقلذلكو،2019بعاممقارنة2020
فيدرناهأصالذيالسريعالتعافيسيناريوبتوقعاتمقارنة
نالدولييالسياحعدديصلأنالمتوقعومن.2020مايو

.2020عامفيسائحمليون516إلىالوافدين

 ً قمناالوافدين،الدوليينالسياحأرقاممراجعةمعتماشيا
المتوقعنمحيثالدولية،السياحةلعائداتتقديراتنابتعديل

فيبالمئة68.0بنسبةالدوليةالسياحةعائداتتنخفضأن
مليار474إلىلتصل2019بالعاممقارنةً 2020العام
.أميركيدوالر

طاعلقاالقتصاديالُمضاِعفنخفاضاإلىذلكسيؤدي
التييةالنامالبلدانفيوخاصةككل،االقتصادفيالسياحة
وميالقللدخلكمصدرالسياحةعلىكبيربشكلتعتمد
.العملفرصنتاجوإل

ً نتوقعلذلك،نتيجة بالسياحةعلقالمتاالستثمارفيانخفاضا
بالعاممقارنة2020العامفيبالمئة73.0بحواليوالسفر
2019.
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تعافي قطاع السياحة في العالم من أزمة فيروس كورونافترة تقديرات 
بفترة تعافي االقتصاد ومدة الجائحةةتعافي حركة السياحة مرتبطفترة إن

ياحالسبعددالمقاسالسياحيالنشاطيظلأنالمتوقعمن
عامحتى2019عاممستوياتمنأقلالوافدينالدوليين
كورالمذالسريعالتعافيسيناريومساراتبعإذا،2024

 ً .(األيمنالبيانيالرسمانظر)سابقا

فإنابًقا،سالمذكورالبطيء،التعافيسيناريومساراتبعإذا
2027عامحتىسيحتاجالوافدونالدوليونالسياحعدد

.(األيمنالبيانيالرسمانظر)2019مستوياتإلىللعودة

ومدةصاداالقتتعافيبفترةمرتبطالسياحةحركةتعافيإن
كلماافي،التعفترةطالتكلما.الجويالنقلوتعافيالجائحة
فيبماى،أخراقتصاديةقطاعاتعلىالسلبيالتأثيراستمر
فقاتتدوالمشروبات،األغذيةالتجزئة،تجارةالسفر،ذلك
.واالستثماراتالمالرأس
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2020توقعات تأثير أزمة فيروس كورونا على السياحة في العالم العربي في العام 
مليار دوالر أميركي  28لتصل إلى 2019مقارنًة بالعام 2020بالمئة في العام 69.1بنسبة في العالم العربيمن المتوقع انكماش إيرادات السياحة الدولية

قمنا،2020العاممناألولالنصفنتائجعلىبناءً 
الدوليينالسياحعددبانخفاضالمتعلقةتقديراتنابتحديث
بالعاممقارنة2020عامفيالعربيةالمنطقةإلىالوافدين
2019.

بالمئة55.0بنسبةانخفاًضاتوقعناالسابقة،إصداراتنافي
العامفييالعربالعالمإلىالوافدينالدوليينالسياحعددفي

التعافيلسيناريووفًقا)2019بالعاممقارنة2020
متوقعالمنباتالبيانات،أحدثعلىبناءً ولكن.(السريع
عربيالالعالمإلىالوافدينالدوليينالسياحعددانخفاض

ومن.2019بالعاممقارنة2020العامبالمئة65.6بنسبة
سائحمليون31إلىالسياحعددإجمالييصلأنالمتوقع

.2020العامفي

 ً أيًضامناقالوافدين،بالسياحالخاصةالتحديثاتمعتماشيا
أنلمتوقعامنباتحيثالسياحة،إليراداتتقديراتنابتعديل
العامفيبالمئة69.1بنسبةالسياحةإيراداتتنخفض
دوالرمليار28إلىلتصل2019بالعاممقارنة2020
.أميركي

إلىةالمنطقفيالسياحةحركةفيالحاداالنخفاضسيؤدي
لتجزئة،اتجارةذلكفيبماالقطاعاتمنالعديدعلىالتأثير
ةعالو.الماليةوالخدماتالضيافةوالمشروبات،األغذية
منيدالعدفقدانإلىالمتوقعاالنخفاضسيؤديذلك،على

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

التعافي البطيء
لسياحابعددالمقاسالعربيالعالمفيالسياحةقطاعتأثر

ملحوظبشكل  كورونافيروسأزمةجراءالدوليينالوافدين
القطاعاهذيعتمدحيثاالقتصادية،القطاعاتبباقيمقارنةً 
رتوافمحدوديةبسببالجويالنقلعلىأساسيبشكل
.المنطقةفياألخرىالنقلوسائل

عربيالالعالمإلىالوافدينالسياحعدديظلأنالمتوقعمن
مساراتبعإذا،2024عامحتى2019عاممستوياتدون

ً المذكورالسريعالتعافيسيناريو البيانيرسمالانظر)سابقا
.(األيمن

ىاألخرالقطاعاتمعاناةواستمرتالوباءاشتدإذاولكن،
سيناريومساريتبعأنالمتوقعفمنتداعياته،منالصلةذات

الوافدينالدوليينالسياحعدديبقىحيثالبطيء،التعافي
العامحتى2019العاممستوياتدونالعربيالعالمإلى

2027.

دولنمالعديدعلىواقتصاديةاجتماعيةآثارلذلكسيكون
ً السياحةقطاعيعدحيثالمنطقة، ً مساهما دعمفيأساسيا
.القوميوالناتجالوظائف
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السابقةالتوقعاتمنأقلنتائجوالسفرالسياحةتسجيلمع
،2019بالعاممقارنة2020العاممناألولالنصفخالل

جميعيفللقطاعواالجتماعيةاالقتصاديةالفوائدستخفّ 
.العالمحولالمناطق

سارةالختبلغأنالمتوقعمنالمعطيات،أحدثإلىبالنظر
ياإلجمالالناتجفيوالسفرالسياحةمساهمةإجماليفي

صليسحيثأميركيدوالرتريليون5.5حواليالعالمي
الياإلجمالناتجفيوالسفرالسياحةقطاعمساهمةإجمالي
العامفيأميركيدوالرتريليون3.4حواليإلىالعالمي
مقارنةً بالمئة62.3بنسبةانخفاًضايمثلماوهو،2020

.2019بالعام

دراساتنافيناتوقعفقدالعربي،للعالملتقديراتنابالنسبةأما
منأميركيدوالرمليار130حواليخسارةالسابقة
الياإلجمالناتجفيوالسفرالسياحةقطاعمساهمةإجمالي
علىبناءً .2019بالعاممقارنة2020العامفيالعربي
العاممناألولالنصفخاللالصادرةالمحدثةالبيانات
دوالرمليار194حواليخسارةالمتوقعمن،2020
إجماليمن2019بالعاممقارنة2020العامفيأميركي
المللعاإلجماليالناتجفيوالسفرالسياحةقطاعمساهمة
.العربي

فروالسالسياحةمساهمةإجمالييصلأنالمتوقعمنلذلك،
مليار72حواليإلىالعربيللعالمإلجمالياالناتجفي

انخفاًضايمثلماوهو،2020العامفيأميركيدوالر
.2019بالعاممقارنةً بالمئة72.9بنسبة

تقديرات تأثير أزمة فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر
ليون دوالر أميركييتر5.5من المتوقع أن تتراجع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج اإلجمالي العالمي بـ 
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بشكل عاممقارنًة بإجمالي خسائر الوظائف2020إجمالي خسائر الوظائف في السياحة والسفر في العام 
2020خسائر الوظائف في العام إجماليمن المتوقع أن تبلغ نسبة خسائر الوظائف في قطاع السياحة والسفر أكثر من نصف

فيراجعالتيأتيالسابقةاالقتصاديالركودفتراتفيكما
بناءً .العملسوقفيبضررمصحوًبااالقتصاديالنشاط
فيالبطالةنسبةتبلغأنالمتوقعمنمؤشرات،عدةعلى
عنهسينتجمما،2020العامفيالمئة10.0حواليالعالم
.وظيفةمليون346حواليفقدان

،سفروالالسياحةقطاعفيهابماالقطاعات،منالعديدعانت
قوىالمعظمتركمماالوباء،بسببفادحةماليةخسائرمن

خسائرتشكلأنالمتوقعمن.العملعنعاطلةالعاملة
ماليإجنصفمنأكثروالسفرالسياحةقطاعفيالوظائف
بالمئة57.1)2020العامفيالمتوقعةالوظائفخسائر
حواليفقدانالمتوقعمنحيث،(األيمنالبيانيالرسمانظر

.العالمفيوظيفةمليون197.5

خسارةقعناتوالسابقة،دراساتنافيالعربي،للعالمبالنسبة
كنولوالسفر،السياحةقطاعفيوظيفةماليين4حوالي
حواليخسارةاآلننقدرالجديدة،المعطياتإلىبالنظر

طاعقفيالوظائففقدانإجمالييمثل.وظيفةمليون7.5
البطالةإجماليمنبالمئة48.0حواليوالسفرالسياحة
انظر)2020عامفيالعربيةالمنطقةفيتسجيلهاالمتوقع
.(األيمنالبيانيالرسم
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2020توقعات خسائر شركات الطيران وحزم الدعم المالي المخصصة لقطاع الطيران لكل منطقة في العام 
مليار دوالر 126، بينما تم تسجيل دعم مالي بحوالي 2020مليار دوالر أميركي في عام 419تسجل شركات الطيران حول العالم انخفاضاً في االيرادات بحوالي من المتوقع أن 

أميركي لتلك الشركات
ً تراالعالمحولالطيرانشركاتتسجلأنالمتوقعمن جعا
جراءمنأمريكيدوالرمليار419حواليبااليراداتفي

ً يمثلماوهو،2020العامفيكوروناأزمة ةبنسبانكماشا
.2019بالعاممقارنةبالمئة50.0

ركاتشلالحكوميةالماليةالدعمحزمإجماليبلغاآلن،حتى
دوالرمليار126حواليالعالممستوىعلىالطيران
إجماليمنبالمئة30حوالييمثلماوهوأميركي،
.الطيرانلصناعةالمتوقعةالخسائر

علىكاناألكبرالدعمبأننالحظاإلقليمي،المستوىعلى
تهرّ أقالذيالدعمقانونلنتيجةاألميركية،القارةمستوى

تقديمتمحيث،ـالاألميريكةالمتحدةالواليات
يمثل.الطيرانشركاتلدعمأميركيدوالرمليار58

الخسائرإجماليمنبالمئة45.0حواليالدعمإجمالي
.األميركيةالقارةفيالطيرانلشركاتالمتوقعة

الدعمحزموصلتحيثالثانية،المرتبةفيأوروباوتأتي
38.8حواليإلىالطيرانلشركاتالمخصصةالمالية
ياآسمنطقةتليهاالمتوقعة،الخسائرإجماليمنبالمئة

بـةوالجنوبيالوسطىأفريقيابالمئة،17.8بـوالباسيفيكي
.بالمئة2.3بـالعربيالعالموأخيراً بالمئة،8.2

كاتشرخسائرأثرمنللتخفيفالدعممنلمزيدابمطلو
دعممنتتمكنلاألزمةهذهعلىللتغلبومساعدتهاالطيران

.األخرىاإلقتصاديةالقطاعاتتعافي
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قطاع السياحة والسفر هو قطاع آمن 
ياحةوالمنظمة العربية للسمنظمة الطيران المدني الدوليكل منالسفر الصادرة عنالسياحة واإلجراءات االسترشادية حول إعادة اإلطالق اآلمنة لقطاعبااللتزام 

.الوقاية والحماية الالزمة اضافة الى اعتماد تقنيات عدم اللمس، حيثما أمكن ذلكواللتان تضمنان
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على التكنولوجيا إلتمام اإلعتماد
االجراءات المطلوبة عند السفر وعند
ة دخول المنشآت السياحية بطريقة آمن
وسلسة وتخفف من احتماالت لمس 

. األسطح

دعم الحكومات لقطاع السياحة والسفر من 
تناسبوتخالل تطبيق تدابير وقائية متناسقة 

التعرض لإلصاباتمع مستوى خطر 

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

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

من خاللوالسياح إستعادة ثقة المسافرين 
ية الوقائتدابيراعالن وتوعية هؤالء على ال

المتخذة لمنع اإلصابة بالوباء

وعي الحكومات بان إعادة انعاش قطاع 
ع القيود السياحة يرتبط بشكل وثيق برف

ويعلى السفر وبعودة نشاط النقل الج

3 2 14
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توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للسياحة

للتعاملاالسترشاديةاإلجراءتيتضمنCARTعنصادر  تقرير  بنشر2020يونيو/حزيرانمناألولفيالدوليالمدنيالطيرانمنظمةقامت❑
المختلفة،يميةاإلقلوالمنظماتالبلدانمعالنطاقواسعةاستشاراتبعداالسترشاديةاإلجراءتهذهإلىالتوصلتموقد.كوروناانتشارفيروسمع

االتحاد،(EASA)الطيرانلسالمةاألوروبية،الوكالة(WHO)العالميةالصحةمنظمة،(ICAO)المدنيللطيرانالدوليةالمنظمةمعوبالعمل
.المعنيةالدوليةالمنظماتمنوغيرهااإلقليميةالمدنيالطيرانمنظمات،(ACI)الدوليالمطاراتمجلس،(IATA)الجويللنقلالدولي

لمطاراتباتتعلقمنفصلةعملخططأربععلىوتحتويكما.العامةالصحةعلىالمخاطرمنللحدّ إرشاداتاالسترشاديةاإلجراءتتتضمن❑
.الجويوالشحنوالطاقموالطائرات

االجراءاتتنفيذفيترغبالتيالطيرانشركاتدعمإلىتهدفتدقيققائمةتأطلققداالياتاانااليكاوأعلنت،2020أغسطس/آب17في❑
،"اراتالمطفيالصحةضمانبرنامج"الدوليالمطاراتمجلسأطلقحينفيالذاتية،التقييماتخاللمنااليكاوعنالصادرةاالسترشادية

.CARTتوصياتمعلمطاراتافيالمعتمدةالصحيةواإلجراءاتالتدابيريقيموالذي
:التوصياتمنمجموعتين2020مايوفيللسياحةالعربيةالمنظمةنشرت❑

.آمنةبطريقةالسياحةالستئنافللسياحتدابير•
.العربيالوطنفيالسياحيللنشاطآمناستئنافلضمانالسياحيةللمنشآتإجراءات•

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

ارتداءااللتزام الصارم بالتدابير الصحية ، من 
، سيتمكن العالم منتجنب االزدحام إلى األقنعة 

(معرب)“...على جائحة كورونا التغلب
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إعاقة السفر تحد من إمكانية عودة السياحة

دور الحكومات في إعادة انعاش قطاع السياحة هو دور أساسي 
فر وبعودة وحيوي اذ انه يرتبط بشكل وثيق برفع القيود على الس

نشاط النقل الجوي

.محلياً مسجلة اصاباتإن غالبية اإلصابات بفيروس كورونا هي •
في انتشار الفيروسال يساعدالنقل الجوي، عند تطبيق اإلجراءات الوقائية، •
انتشار الفيروسفي التخفيف منال يساعد الحجر الصحي •
على قرار السائحين بالسفريؤثرالصحىالحجر •

من اإلصابات بالفيروس 
 ً نتجت محليا

/ االتحاد األوروبي )
المنطقة االقتصادية 
األوروبية والمملكة 

(المتحدة

97.1%

من اإلصابات بالفيروس 
كانت من المسافرين 

الوافدين

2.9%

من انتقال الفيروس حدث
خالل مراحل السفر 

الجوي

0.01%

بغرض من المسافرين
ي لن يسافروا  فالسياحة 

حال تطبيق الحجر 
الصحي

85%

ن من المسافرين غير واثقي
بسالمتهم خالل مراحل 
م السفر الجوي، أذ انهم ان ل

ا على يثقوا بالسفر لن يقدمو
السياحة

84%
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ين والسياحالوضع الحالي من حيث استعادة ثقة المسافر

بين منظمة الوقائية السياحية فيماالتدابير تناسق 
الصحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة

قة غير متناسعلى النقل الجويالتدابير المطبقة
وتختلف من بلد إلى آخر

إجراءات 
CART 

وإجراءات 
أخرى مفرطة 

استخدام 
البطاقات 
االئتمانية 

األقنعةإرتداء
والقفازات 

الوقائية

ج تعبئة النموذ
الصحي

ملء تصريح 
طبي عند 

الوصول الى 
المنشاة قياس الحرارة 

عن بعد

استخدام 
االنترنت 
الجراء

الحجوزات

التباعد 
االجتماعي في

المنشاة

اة الدخول الي المنش
بناء على حجز 

مسبق

تحديد القدرة 
االستيعابية

للمنشاة

تعقيم دوري 
للمنشاة

توفير سوائل
تعقيم اليدين

اإلجراءات 
السياحية
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بمنظومة الثقة
السياحة والسفر

ين والسياحالوضع الحالي من حيث استعادة ثقة المسافر

:تعتمد ثقة المسافرين بقطاع السياحة والسفر على المحاور التالية

فرالثقة بمنظومة السياحة والس

3

1

2

عنصر أساسي في استعادة ثقة المسافرين

إجراءات واضحة وموحدة

اسقةتطبيق معايير مناسبة ومتن

األمر الذي ال يزال بحاجة إلى الكثير من العمل

ه منها تجنب الحجر الصحي والتعقيم المبالغ ب
وإغالق الحدود



     	 	 	 																								 220      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

تدابير األمن البيولوجي

مع تتناسبعلى الحكومات أن تتخذ تدابير 
اتلإلصابخطر التعرض مستوى 

عند الوصولتجنب الحجر الصحي
إذ أنه غير فعال في تقليص مخاطر 

العدوى

السفر الدوليرفع القيود المفروضة على

اتفاقيات اساسعلى الرحالتاستئناف 
الخدمات الجوية بين الدول

الوقاية
فيروس تنفيذ تدابير لضمان عدم اإلصابة ب
بل وقكورونا قبل البدء بعملية السفر

الدخول الى المنشآت السياحية

التكنولوجيا غير اللمسية

يص التكنولوجيا غير اللمسية لتقلتطبيق
وتجنب انتقال العدوىلمس االسطح 

توعية المسافرين
ه ال إعالم المسافرين بواجباتهم وطمأنتهم بان

يوجد خطر العدوى على متن الطائرة او 
المنشأة السياحية

األقنعة

واغطيةارتداء األقنعة 
الوجه بشكل  سليم يقلص
فرص انتقال العدوى

التباعد اإلجتماعي
اخل اإللتزام بالتباعد االجتماعي د

و المنشآت السياحيةالمطارات

السيناريو
المثالي 

م السياحومن ثالسفر والستعادة ثقة المسافرينوالسياحة المبادئ األساسية إلعادة تشغيل قطاع
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ءات السفر ودخول من شانها تسريع العمليات المتعقلة بإجراالبيومتريةان اعتماد تقنيات التعرف على الوجه والتكنولوجيا •
المنشآت السياحية

ر استخدم هواتفهم يستطيع المسافرون، من خالل تطبيق تكنولوجيا غير اللمسية، باستخدام أنظمة تسجيل السفر الذاتي عب•
الذكية، األمر الذي يساهم بتجنب لمس األسطح

يستطيع زوار المنشآت السياحية إتمام إجراءات الدخول والدفع اآللي عبر هواتفهم الذكية•
تجميع بيانات المسافرين والسياح من خالل اعتماد استخدام النماذج اإللكترونية•

السياحة والسفردور التكنولوجيا في إعادة إطالق قطاع 

لقطاع ياتها وكان لم يسبق وأن شهد العالم أزمة مماثلة لجائحة كورونا، حيث تأثرت جميع القطاعات بشكل  سلبي بسبب تداع•
.األثر األكبر من هذه التداعياتالسياحة والسفر

ذلك أن العديد . ئيةحتى يومنا هذا، لم ينجح المجتمع الدولي في احتواء الفيروس على الرغم من تطبيق التدابير الصحية الوقا•
لبحرية من الدول تأخرت في االستجابة لخطر الوباء، األمر الذي أدى إلى أن تقوم الدول بإغالق حدودها الجوية والبرية وا

.دولة تعتمد على إغالق حدودها للحد من انتشار الفيروس85وال تزال 
د المفرطة وعلى الرغم من قيام بعض البلدان برفع قيود االغالق التام عن المنشآت السياحية وفتح حدودها، اال ان القيو•

المفروضة على السفر لم تحفز الطلب عليه وبالتالي اثرت سلبا على السياحة الدولية

الستعادة واستئناف السفر الجوياعتماد التدابير الصحية ليس كافيا

اإلعتماد على التكنولوجيا هو عمل أساسي لتجنب لمس األسطح

ر تتيح فرصة حقيقية إلحداث تغيي19-كوفيدأزمة 
.  جذري يشكل نهضة نوعية لقطاع السياحة والسفر

:  ان رقمنه اإلجراءات من شانها ان

,  تحد من لمس األسطح
مما يحد من انتشار 

الفيروس

تساعد في حسن تلقي 
وإدارة البيانات األساسية 
والمعلومات الصحية 

والسياح للمسافرين
الوافدين

تقلل من وقت االنتظار 
واإلزدحام عند 
االصطفاف

تؤدي إلى زيادة رضا 
العمالء
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تساعد التكنولوجيا غير اللمسية على تحقيق تجربة سفٍر آمنة 
وسهلة عبر استكمال بعض العمليات المتعلقة السفر

إعتماد التقنيات غير اللمسية

تطور المسافرينالتكنولوجيا بالفطرة
COVID-19 

والوضع الجديد 
س المستجد جراء فيرو

كورونا 

المسافرون يتوقعون
غير لمسيةسفر تجربة 

"  الوضع الطبيعي الجديد"لقد عزز 
الذي أحدثه وباء كورونا التوقعات 

.بشأن استخدام التكنولوجيا

إن نسبة اإلعتماد على التكنولوجيا بين 
المسافرين والسياح تزداد بشكٍل 
ملحوظ، حيث تضاعف معدل 

األشخاص الذين يستخدمون البوابات 
ة االلكترونية او أنظمة التسجيل الذاتي

.في عام واحد

تغلغلت التكنولوجيا في السنوات 
ءااألخيرة الماضية حيث أصبحت جز

ال يتجزء من حياتنا اليومية واحدثت 
تغييرات في نمط الحياة والسلوك 
.اليومية أكثر من أي وقت مضى

ية تكشف الدراسات الحديثة أن الغالب
الكبرى من العمالء بين مسافرين

لى تقنية وسياح تتوقع اعتمادًا متزايدًا ع
افة إلى التكنولوجيا غير اللمسية باإلض

.الذاتيةالخدماتزيادة 

مالء اثبتت الدراسات المختلفة أن الع
،جديدةيلجؤون الستعمال التكنولوجيا ال

كالدفع اإللكتروني وتقنية الرمز
رعة بس،الشريطي والبيانات المحفظة

عند توفرها وأنهم يسجلون معدالت 
.رضا أعلى عند القيام بذلك

ديداً كما وفرضت التكنولوجيا واقعاً ج
لى يكمن في رقمنة التعامل العالمي ع

.كافة األصعدة

74% 
من المسافرين قلقون بشأن 

ول االصطفاف عند نقاط تسجيل الوص
أو الجوزاتأو األمن أو مراقبة 

الصعود إلى الطائرة

م من المسافرين قلقون بشأن تسلي
الوثائق المتعلقة بالسفر لموظفي

المطار 65% 

84% 
من المسافرين اكدوا أن اإلعتماد على

إلى التكنولوجيا غير اللمسية سيؤدي
شعورهم بالمزيد من األمان حيال 

السفرالجوي

74% 
يات من المسافرين يفضلون إستخدم التقن

ات البيومترية على جوازات السفر أو بطاق
الصعود الورقية

درجة االنخفاض المتوقعة للسياح
2020الدوليين الوافدين في العام 

بسبب التراجع في قطاع السفر 
الجوي

64% 



     	 	 	 																								 223      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

الخالصة والحلول الالزمة
اإلقتصاد

السفر

السياحة

٪ 57.1يمثل حوالي ( مليون197.5والذي بلغ )ومع ذلك، فإن فقدان الوظائف في قطاع السياحة والسفر . ٪ من إجمالي الخسائر االقتصادية11.4السياحة والسفرتعادل الخسائر االقتصادية لقطاع 
.من إجمالي خسائر الوظائف المتوقعة في جميع أنحاء العالم

1/2

مليار دوالر أمريكي لتعويض الخسائر293ما ال يقل عن 

اإلصالحات الالزمة

مليار دوالر أمريكي126بلغ إجمالي الدعم المؤكدة حتى اآلن 

اإلجراءات

419من المتوقع أن يصل إجمالي خسائر شركات الطيران إلى 
2020مليار دوالر أمريكي في عام 

التأثير

تريليون دوالر أمريكي لتعويض الخسائر3.5ما ال يقل عن 

اإلصالحات الالزمة

تريليون دوالر 9.0حتى اآلن حوالي الدعم الماليبلغ إجمالي 
أمريكي

اإلجراءات

من المتوقع أن يصل مجموع الخسارة في الناتج المحلي 
تريليون دوالر أمريكي في عام 12.5اإلجمالي العالمي إلى 

2020

التأثير

تخصيص حزمة من الدعم المالي لقطاع السياحة لتعويض 
الخسائر

اإلصالحات الالزمة

السياحةلقطاعال يوجد إحصاء كمي للدعم المقدم 

اإلجراءات

من المتوقع أن تصل الخسارة اإلجمالية في عائدات السياحة إلى 
تريليون دوالر أمريكي1.0حوالي 

التأثير
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الخالصة والحلول الالزمة
الثقة بمنظومة السياحة والسفر

الوضع الحالي

إختالف تطبيق التدابير بين الدول•
قة عدم توفر المعلومات الالزمة حول اإلجراءات الصحية المتعل•

سياحة بالسفر أدى الى تقليص ثقة المسافرين، مما اثر على ال
الدولية

من دون تعقيم المتكررال،للوافدينالحجر الصحي اإللزاميفرض •
، وغيرها من اإلجراءات المرهقة داعي

العالجات الالزمة

اتباع اإلرشادات الدولية•
توعية المسافرين •
عرض إتباع تدابير تتناسب مع مستوى خطر الت•

لإلصابات

أذ ر، ٪ من المسافرين غير واثقين بسالمتهم خالل مراحل السف84
انهم ان لم يثقوا بالسفر لن يقدموا على السياحة

التأثير

من اإلصابات% 97.1
بالفيروس نتجت محلياً 

من انتقال الفيروس% 0.01
حدث خالل مراحل السفر الجوي

من اإلصابات بالفيروس% 2.9
من المسافرين الوافدينكانت 

التكنولوجيا

2/2

الوضع الحالي

نة قام عدٌد من المطارات وشركات الطيران بالعمل على رقم•
سفر  بعض العمليات المتعلقة بالسفر من أجل خلق تجربة

تتناسب مع احتياجات المسافرين
ول قام عدد من المنشآت السياحية برقمنة بعض إجراءات دخ•

عواستخدام هذه المنشأة إضافة الى اعتماد تقنيات الدف
االلكتروني

العالجات الالزمة

ورة عند لتقنيات البيومترية المتطتبني الحكومات ل•
.نقاط األمن والجمارك ومراقبة الجوازات

ير ان يقوم المعنيين بصناعة الطيران بوضع معاي•
اناتهم دولية تسمح بدمج بيانات حجز المسافرين وبي

ريفي بحيث يصبح لكل مسافر رمز تعالبيومترية
. موحد

ة بالسفر الوثائق المتعلقمن المسافرين قلقون بشأن تسليم % 65•
لموظفي المطار

رغيتكنولوجيا المن المسافرين اكدوا أن اإلعتماد على % 84•
سيؤدي إلى شعورهم بالمزيد من األمان حيال السفراللمسية

يا ذاتها في كما ان هنالك نسبة عالية أيضا تفضل استخدام التكنولوج•
إتمام إجراءات الدخول واستخدام المنشآت السياحية

التأثير



4
برامج التعاون 

مع وزارات 
السياحة
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البرامج المقترحة 
للتعاون  مع وزارات وهيئات 

السياحة بالدول العربية 
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مشروع حاضنات االعمال للمشاريع السياحية بمجال إقامة برامج لتشجيع االبتكار وريادة األعمال 
في القطاع السياحي 

ووضع  والتأهيل  يب  بالتدر االهتمام  خال  من  وذلك  العربي  الشباب  إمكانيات  وتطوير  لتنمية  خاله  من  تسعى  التي  الثاني  بهدفها  المنظمة  رؤية  من  انطاقاً 
يب الكادر السياحي العربي ورعاية المعاهد المتخصصة القائمة في  يب مهني لتدر يبية في الدول العربية. وإنشاء معاهد تدر المحفزات لتنفيذ برامج تأهيلية وتدر
يع  يادة األعمال للمشار يادة األعمال في القطاع السياحي فإن المنظمة ترغب في تنفيذ برنامج لر الوطن العربي والتحفيز من خال  إقامة برامج لتشجيع االبتكار ور
ية ودعم  السياحية لتشجيع الشباب في الدول العربية باستحداث الوظائف والبرامج المبتكرة للشباب من خال تشجيع رواد األعمال وأصحاب األفكار االبتكار
يع نمو الشركات القائمة، وهي  يز التنمية عبر تأسيس شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة وكذا تسر وجود حاضنات األعمال بأنواعها المختلفة، ضرورة حتمية لتعز

أحد األدوات الهامة التي اعتمدت عليها العديد من الدول المختلفة في أنحاء العالم للوصول لمعدالت تنموية مرتفعة.
ية من خال برامج الحاضنات ومسرعات النمو أحد أدوات التنمية الهامة في القطاعات  يادة األعمال واالفكار االبتكار ويعتبر انتشار المفاهيم واألدوات الخاصة بدعم ر

االقتصادية المختلفة ومن أهمها القطاع السياحي بالوطن العربي  ...الخ.
)السياحة  ومنها  المختلفة   الفرعية  وبالقطاعات  السياحي  القطاع  في  ية  االبتكار األفكار  دعم  إلي  العربية  بالدول  السياحة  وهيئات  وزارات  مع  التعاون  يهدف 
ية – سياحة التسوق(، من خال إقامة برامج احتضان  التراثية – السياحة الترفيهية - السياحة الثقافية - سياحة المغامرات - سياحة االعمال - السياحة البحر
يع نمو للشركات الناشئة  يع نمو لتلك األفكار خال مراحل المشروع المختلفة )مرحلة تأهيل المشروعات / مرحلة االحتضان( وما يليها من برامج تسر وتسر
يادة األعمال للشركات الناشئة  التي تقدم حلول للتحديات القائمة في القطاع السياحة، باإلضافة إلي إقامة مسابقات على مستوى المملكة العربية السعودية  في ر

السياحية،

الهدف من البرنامج : 
ية لتطوير نماذج أولية وتطبيقات تكنولوجية تساهم في حل  يادة األعمال في القطاع السياحي والخروج بحلول وأفكار إبتكار - إقامة برنامج متكامل لدعم االبتكار ور

التحديات القائمة بالقطاع السياحي.
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- يستهدف هذا المقترح القطاعات الفرعية االتية )السياحة التراثية – السياحة الترفيهية - السياحة الثقافية - سياحة المغامرات - سياحة األعمال - السياحة 
ية – سياحة التسوق وما يستجد من أنواع سياحية مستهدفة (.  البحر

ية من رواد األعمال من الشباب  لعرض أفكار تطبيقاتهم  -أولي خطوات تفعيل هذه االعمل علي أرض الواقع هو إقامة مسابقات تستهدف أصحاب األفكار االبتكار
التكنولوجية أو نماذجهم األولية والتي تركز على استخدام التكنولوجيا في مجال السياحة، وتكون تكلفة المشاركة والسفر للفرق المرشحة للمشاركة بالمسابقة 

والبرامج الخاصة بما قبل االحتضان وكذا الحاضنات. 
يع النمو.  ية المتقدمة )مرحلة ما قبل االحتضان( تمهيدا لدخولها في مرحلة االحتضان وتسر - يلي ذلك، إقامة برامج تأهيلية لبلورة األفكار االبتكار

خطوات تنفيذ المشروع :
األمر بصورته المتكاملة ال يتعلق فقط بتأهيل وإرشاد ومتابعة ودعم رواد األعمال من خال هذه المبادرة، ولكن توجيههم ومساعدتهم لربط مخرجات هذه المبادرة 

والمعنية بتشجيع االبتكار في القطاع السياحي بمشروعات وشركات تكنولوجية ناشئة على األرض توفر فرص عمل مختلفة.
:Arab Competition for Tourism Innovation» المسابقة العربية لابتكار السياحي •

ية من رواد األعمال من الشباب في الدول العربية  لعرض أفكار تطبيقاتهم التكنولوجية أو نماذجهم األولية والتي تركز   تستهدف المسابقة أصحاب األفكار االبتكار
على استخدام التكنولوجيا في المجاالت السياحية المختلفة ، وأهمها )السياحة التراثية – السياحة الترفيهية - السياحة الثقافية - سياحة المغامرات - سياحة 

ية – سياحة التسوق(. االعمال - السياحة البحر

 Pre-Incubation مرحلة تأهيل المشروعات •
يادة تنافسيته في األسواق  ية في التعرف على البرامج األساسية إلدارة المشروع الخاص به وز وهي مرحلة تأهيلية أساسية تمكن رائد األعمال وصاحب الفكرة االبتكار
إستدامة  يضمن  بما  والمالية  التسويقية  الخطط  ووضع  العمل  بنماذج  يف  بالتعر الخاصة  الرئيسية  المبادئ  وتتضمن  نجاحه،  فرص  يادة  ز بهدف  المستهدفة 
ية بالقطاعات السياحية المستهدفة والتي تمكنت  المشروع، وربطه بالجانب القانوني الخاص بالتأسيس وبنهاية هذه المرحلة يتم إختيار أفضل األفكار االبتكار

يع النمو. مـن وضع نمـاذج عمـل وخـطط مـالية وتـسويقيـة محــددة،  للدخول في مرحلة االحتضان وتسر
يادة األعمال واالبتكار وموجهين في القطاع السياحي،  من المخطط أن تمتد هذه المرحلة من خال برامج مكثفة للتأهيل واإلرشاد والتوجيه من خال خبراء في ر
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يبية. ين إلى ثاثة أشهر ويكون البرنامج في حدود من 60 إلى 70 ساعة تدر لمدة تتراوح من شهر
ية المتقدمة في القطاعات السياحية المستهدفة للمشاركة في هذه المرحلة. يق عمل من ذوي األفكار االبتكار يتم إختيار عدد في حدود  20 إلى 25 فر

العربية  المنظمة  من  خبراء  مع  بالتعاون   ، السياحة  وهيئات  وزارات  من  متخصص  عمل  يق  فر بالمشاركة،  الراغبة  العربية  الدول  بكافة  البرنامج،  بتنفيذ  يقوم 
للسياحة.

Incubation مرحلة االحتضان •
 حيث يقوم المشروع المحتضن خال هذا البرنامج بالعمل على تطوير النموذج األولي أو التطبيق الخاص به، من خال أشكال الدعم المختلفة التي تقدم له من 
خال الحاضنة، سواء دعم فني أو مالي أو إرشادي في مجال عمل المشروع، وتستمر تلك الفترة في المتوسط بين ستة إلى تسعة أشهر. وتقوم وزارة أو هيئة 

السياحة في تنفيذ هذا البرنامج، بتوفير الدعم المالي الازم لتنفيذه والموضحة فيما بعد .
يق عمل الحاضنة من وزارة السياحة ، وشبكة  تبلغ مدة تلك المرحلة فترة تتراوح ما بين 6 الي 9 شهور، يقوم فيها المشروع الذي تم احتضانه، ومن خال دعم فر
التكنولوجي الخاص بالمشروع من خال برنامج متخصص يتضمن توفير  الخبراء والموجهين من المنظمة العربية للسياحة، بتطوير النموذج األولي / التطبيق 

الموجهين والمرشدين المتخصصين في القطاع السياحي المنتمي  له المشروع.
والازم  إحتضانه  يتم  الذي  للمشروع  مالي  دعم  توفير  ويتم  عام  بشكل  المشروعات  إدارة  مبادئ  حول  مكثف  تأهيلي  يب  تدر على  المحتضنة  المشروعات  تحصل 

لتطوير تلك النماذج وذلك بناء على الميزانية المخصصة لذلك من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية او فروعها / الجهات / المؤسسات الراعية،
في  لاحتضان  المستهدف  العدد  ويبلغ  للمشروع،  اإلنضمام  في  ترغب  بلد  كل  في  الشركاء  مع  بالتنسيق  محتضن  مشروع  لكل   ، )منحة(  دعم  تخصيص  ويقترح 

الدورة الواحدة في حدود 10 مشروعات.

اإلطار العام لعمل الحاضنة ودور فريق عمل وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة :
يق عمل المنظمة العربية للسياحة بإدارة الحاضنات السياحية المستهدفة، مع قيامه بتقديم الخبرات وتأهيل وبناء قدرات فرق عمل الدارة الحاضنات  يقوم فر
يادة االعمال وحاضنات األعمال في الدولة المستهدفة وبالمنظمة، كما تقوم المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة  بدعم الشركات  والتواصل مع خبراء ر

يق توصيلهم بشبكة الخبراء المتخصصين في مجال السياحة والتي تساعدهم على إطاق ونجاح شركاتهم. التي يتم اختيارها عن طر
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توفر وزارة السياحة  المشاركة بهذه المبادرة، أماكن مناسبة ومجهزة تتضمن الخدمات األساسية الازمة لتسيير أعمال المشروع المحتضن، ومنها على سبيل 
المثال )مساحات مكتبية – أجهزة حاسب ألي متصلة باالنترنت خط تليفون أرضي – قاعات إجتماعات مجهزة بأحدث وسائل العرض(.

الحقوق  وأهم  المطلوبة،  اللوجستية  والجوانب  الحاضنة  داخل  للعمل  العامة  المبادئ  كافة  يتضمن  للحاضنات  متخصص  إرشادي  دليل  بإعداد  الوزارة   تقوم 
والواجبات التي ترتبط بتواجد المشروع الذي تم احتضانه، وأخيراً أهم البنود التعاقدية لفترة االحتضان.

يتم التنسيق والتنظيم بين الوزارة  والمنظمة العربية للسياحة في الترويج لهذه المبادرة وتفعيل الخطوات التنفيذية لخروجها للنور. 
يب مسئولي الحاضنات وتأهيل الكوادر الازمة لذلك علي أسس إدارة الحاضنات  يق عمل من المنظمة العربية للسياحة  ويكون هو الجهة المنوطة بتدر يتم تشكيل فر
السياحية، ومن خال البرنامج الموضح تفاصيله بعاليه، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة التي تقوم بترشيح مجموعة من الخبراء والموجهين من ذوي 

يع التي تم إحتضانها. الخبرة في المجال لاستفادة واالستعانة بهم في توجيه وإرشاد األفكار والمشار
تكلفة  تشمل  والتي  عاليه،  إليها  المشار  البرامج  بتنفيذ  للسياحة،  العربية  المنظمة  مع  بالتعاون  السياحة،  وزارة  قيام  علي  المترتبة  المالية  بالتكلفة  يتعلق  فيما 

المسابقات والسفر للفرق المرشحة للمشاركة بالمسابقة، وبرامج ماقبل االحتضان واالحتضان، فتغطي التكلفة من خال الوزارة الراغبة بالمشاركة .
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مشروع ضمان االستثمارات األجنبي في القطاع السياحي

إنطاقاً من أهداف المنظمة العربية للسياحة بتنمية وتطوير السياحة العربية وتحقيقاً لهدفها الحادي عشر والخاص بوضع األسس الكفيلة 

لجلب االستثمارات السياحية ورؤوس األموال العربية المهاجرة ووضع التسهيات الازمة التي تضمن جذب هذه االستثمارات وحمايتها.

المؤسسة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  ذلك  وأعقب  2٠٠6م  العام  في  للتنمية  اإلسامي  البنك  مجموعة  مع  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  المنظمة  قامت 

اإلسامية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات »أيسك” ICIEC  عضو مجموعة البنك اإلسامي للتنمية، والمنظمة العربية للسياحة اتفاقية لترويج 

ين أو ممولي  ية لدى المستثمر بوالص االستثمار في الدول العربية في مجال تأمين االستثمار األجنبي في القطاع السياحي في الدول العربية بصفة حصر

للقطاع  عظيمة  فائدة  لتحقيق  لها  والترويج  »أيسك«  بخدمات  يف  التعر على  المنظمة  لتعمل  العربية،  الدول  في  السياحي  القطاع  في  يع،  المشار

للبنك  مملوكة  وهي  الصادرات  وائتمان  االستثمار  لتأمين  اإلسامية  المؤسسة  تعد  حيث  استثماراتهم  لضمان  يسعون  ين  المستثمر ألن  السياحي 

يعة اإلسامية. يكي حيث تعد خدماتها متوافقة مع الشر اإلسامي و4٠ دولة عضو في منظمة التعاون اإلسامي برأسمال مكتتب 232 مليون دوالر أمر

لماذا تأمين االستثمار: عند دراسة فرص االستثمار في الخارج ال يركز المستثمر على اعتبارات الربحية فحسب وإنما ينصرف اهتمامه إلى المخاطر 

ية بما في ذلك المخاطر السياسية للبلد المضيف وال يملك المستثمر أن يفعل أي شيء للحد من المخاطر السياسية أو تخفيفها كفرض  غير التجار

قيود على تحويل العملة المحلية إلى عملة اجنبية أو تحويل العملة األجنبية خارج الدولة والحظر ومصادرة الممتلكات والمشاكل الداخلية والخارجية 

كاإلضطرابات المدنية أو الحروب.
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المستفيدين من التأمين:

يع داخل الدول األعضاء ويشمل التأمين جميع االستثمارات العالمية الموجهة داخل هذه الدول. يقدم التأمين للمشار
ماذا تغطي بوليصة التأمين ضد المخاطر السياسية:

تبديل وتحويل العمات : التغطية ضد الخسائر الناتج عن عدم قدرة المستثمر على تحويل أرباحه، رأسماله، ممتلكاته، ودائعه من العملة أو . 1
مصادرة الملكية من خال توفير التغطية ضد التصرفات التي تمارسها حكومة البلد المضيف لاستياء أو مصادرة أو تأميم االستثمارات أو األصول 

العائدة للمستثمر.

يف، الهدم، أو أي تلف مادي بسبب الحرب أو عمل عسكري في . 2 الحروب واالضطرابات المدنية: توفير التأمين ضد أي خسائر ناجمة عن التجر
البلد المضيف.

مزايا تأمين االستثمار األجنبي:

ية الداعمة لقرار االستثمار.. 1 يع االستثمار يدعم التحليل األساسي لدراسات المشار

يخفف إلى حد كبير من تعرض المستثمر للمخاطر السياسية في البلد المضيف.. 2

يساهم في إنجاح خطط جذب االستثمارات للبلد المضيف.. 3

يهيئ المناخ االستثماري اآلمن للمستثمر.. 4
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االستثمارات المؤهلة للحصول على البوليصة:

ية(.. 1 االستثمار في رأس المال )اسهم الشركات، حقوق الملكية، القروض ألهداف استثمار

االستثمارات في غير رأس المال )اإلنتاج ، المشاركة في اإلدارة، السندات الملحقة(.. 2

أهلية الحصول على تأمين االستثمارات:

االستثمارات المتدفقة إلى الدول األعضاء.. 1

االستثمارات الجديدة فقط أو االستثمارات اإلضافية في المشروع.. 2

يعة اإلسامية.. 3 االستثمارات المتوافقة مع الشر

العائد المتوقع:

نسبة التعويض %9٠. 1

نسبة الرسوم ٠,٠75% و 375,٠%. 2

المدة الزمنية 2٠ سنة . 3

ية بضمان المشروع لما تتمتع به المؤسسة اإلسامية  *** كما يمكن استفادة المستثمر األجنبي من هذه البوليصة في الحصول على قروض من البنوك التجار
AAA من قبول ومصداقية لدى البنوك حيث أنها مصنفة  ICIEC  لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات
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نظام الربط االلكتروني مع المنشآت الفندقية

نبذة عن البرنامج:
نظام KPI Dashboard االلكتروني نظام لربط جميع الفنادق والشقق الفندقية، وذلك لقراء جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل لحظي ومباشر، ليساعد 

الهيئة او الوزارة في دراسة السوق السياحي لتحديد االولويات االستراتيجية وتنظيم الخطط االستراتيجية وعمل دراسات الجدوى االقتصادية. حيث كانت مملكة 

ين الشقيقة اول دولة تطبق النظام، و قد تم ربط 120 منشاة فندقية. البحر

األهداف:
ية وسنوية لقطاع اإليواء.  الحصول على مؤشرات يومية وأسبوعية وشهر

الحصول على مؤشرات دقيقة وذات جودة عالية وتقليل الوقت والجهد. 
ية تدفق بيانات منشآت اإليواء.  ضمان استمرار

ير تفصيلية لمتخذي القرار في الوقت المناسب.  عمل تقار
التأكد من صحة البيانات المالية والرسوم المستحقة من منشآت اإليواء. 

ية.  التقليل من األخطاء البشر

مخرجات النظام )المؤشرات(:
• أجمالي اإليرادات
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• مبيعات الغرف
• متوسط سعر الغرفة اليومي

• األشغال الفندقي
• معدل اإلقامة

• متوسط عدد األشخاص لكل غرفة
• األعمار

• الجنسيات
• و بيانات اخري حسب الطلب

مخرجات النظام ) المؤشرات (
المؤشرات

المالية
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Tourism On-line Packages Booking System

www.HUbooking.com
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 مجاالت الخدمات االستشارية 

ية الستحداث وتطبيق وتوثيق النظم الدولية وفي   تقدم المنظمة العديد من  الخدمات االستشار
مجاالت مختلفة بحسب اهتمامات القطاع السياحي  واحتياجاتهم .

النظم  وتوثيق  وتطبيق  الستحداث  ية  االستشار الخدمات  من   العديد  المنظمة  تقـدم 
الدولية ومنها: 

ISO 9000 نظم إدارة الجودة
ISO 14001 نظم إدارة البيئة

ISO 22000 and HACCP system نظم إدارة سامة الغذاء والهاسب
نظم السامة والصحة المهنية OHSAS 18001 وااليزو 45001

برامج الجودة الشاملة في القطاع السياحي
 في القطاع الفندقي  برامج تحسين اإلنتاجية

برامج الهندرة وإعادة الهيكلة للشركات والمؤسسات
نماذج التمييز المؤسسي في القطاع السياحي

وبما  العماء  لمتطلبات  وفقا  الفني  والدعم  األخرى  االستشارات  من  العديد  يقدم  كما 
يتوافق مع النظم الدولية في هذا الشأن.
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االستشارات والتدريب والتأهيل
- المقدمة:

في ظل التحديات االقتصادية السائدة اليوم على الصعيدين المحلى والدولي والنمو االقتصادي المطرد ، باتت الجودة حاجة ملحة وهدفاً تسعى إلى تحقيقه مختلف 
الهيئات والشركات والمؤسسات - خدمية كانت أو إنتاجية ، وذلك بغرض إرضاء العميل وبالتالي حماية بقائها والبقاء على الحد التنافسي لها.فأصبحت الجودة 
في عصرنا الحاضر المعيار الرئيسي للتبادل التجاري في العالم، وحيث أن الجودة تتميز بأن لها حدود مختلفة منها ادارة الجودة ، مراقبة الجودة ، تطوير الجودة ، 
نظام الجودة وضمان الجودة ، وفي نهاية االمر جميع هذه الحدود تعمل على رفع مستوى الجودة، وقد أولت  المنظمة العربية للسياحة   في اآلونة األخيرة اهتماماً 
يا وفنيا لتواكب مثياتها في الدول المتقدمة في شتى مجاالت العمل السياحي  ومن هذا المنطلق  فقد  كبيراً بتنمية وتطوير المؤسسات السياحية  و الفندقية إدار
الشاملة  الجودة  إدارة  نظام  ضمن  متكاملة  وفنية  ية  إدار منظومة  باستحداث  وقامت  السياحية  الخدمات  جودة  مفهوم  بتبني  للسياحة  العربية  المنظمة  ارتأت  
السياحية   الخدمات  جودة  إدارة  نظم  وتعد   . المنشات  لهذة  المستمر  والتطوير  للتحسين  آليات  واستحداث  السياحية  الخدمات  جودة  تحسين  إلى  بها  تهدف 
ية والبرامج  الحديثة المستخدمة على مستوى العالم في المؤسسات السياحية والفندقية على حد السواء ، حيث تتضمن هذه  واحدة من منهجيات النظم اإلدار
البرنامج متطلبات ُيؤدى التوائم معها إلي تبوء المؤسسات السياحية  مكانة مميزة بين منافسيها باإلضافة إلى تتويج هذه المزايا بالحصول على شهادات الموائمة 

العالمية لهذا الصدد مثل شهادات االيزو بالجودة ، والتي تصبغ آليات العمل بمامح التجويد واإلتقان وتكسب جموع المتعاملين معها ثقة تامة فيها.
ية / فنية توائمٍا مع المواصفات والمعايير الدولية  يضة في مجال استحداث منظومات إدار وحيث أن المنظمة العربية لسياحة تمتلك إمكانات متطورة وخبرات عر
يات دور الخبرة  يب باإلضافة إلى تميزها  بعاقات دولية قوية تمثلت في حصوله على اتفاقية تعاون مشترك مع كبر قي المجاالت السياحية  بشتى أنواعها وكذلك التدر
يكية ومعهد اإلدارة  العالمية في مجال إدارة الفنادق وإدارة  الجودة الشاملة  علي سبيل المثال وليس الحصر جامعة ميزوري بوالية ميزوري بالواليات المتحدة االمر
يكية و معهد اإلنتاجية الجودة االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابع للجامعة العربية األمر الذي يتيح إمكانية االستفادة   المتقدمة بالواليات المتحدة االمر

ونقل هذه الخبرات الدولية والحصول على احدث ما وصل إليه العلم في مجال تطبيقات نظم إدارة جودة الخدمات السياحية.
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- الغرض من العرض:
يبي لتأهيل العاملين بقطاع السياحة والسفر وباقي القطاعات  في ضوء ما أسفرت عنه رغبة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتنفيذ مشروع " برنامج تدر
االخرى " على ايدى واشراف  مدربين محترفين فى كل مجاالت السياحة والسفر  ومعتمدين من المنظمة العربية للسياحة - جامعة الدول العربية  في هذا المجال 
، وتوفير كل ما يلزم  من ادوات واسباب فنية لدعم وإقامة هذه الدورات في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتحت إشرافها فان المنظمة العربية للسياحة 

يبية المتخصصة التي تصلح لكل القطاعات دون استثناء للباحثين عن التميز واالرتقاء الوظيفي. يسعدها ان تقدم مجموعة من الدورات التدر
يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين ومنسوبي وشركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مهارات في مجاالت السياحة والجودة والتسويق السياحى واإلدارة 
واإلرشاد السياحي وتطوير المنتجات وسيكون موجها للعاملين في مراكز الخبرة الخاصة بالتخطيط السياحي والعاملين في الهيئات والقطاعات الخاصة وكذلك 

للقائمين على تنظيم وإدارة خدمات اإلعاشة واإلسكان والمطاعم في المناطق السياحية
- منهجية العمل:

لغة المادة العلمية :  اللغة العربية
يبية: اللغة العربية. و لغة تقديم الدورة التدر

يبية. الحد األقصى لعدد المتدربين: 25 متدرب بالدورة التدر
- مكان اإلنعقاد: 

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني او حسب ما يتم االتفاق عليه .
- أساليب التدريس: 

ين وسائل متعددة لتوصيل المعلومات لكل متدرب و منها إستخدام عروض الباوربوينت، دراسات الحالة، األمثلة و التطبيقات العملية، و كذلك  يستخدم المحاضر
ورش العمل. و ذلك باإلضافة إلى المناقشات الجماعية و التي تعتبر أداة مؤثرة فى عملية التعليم، حيث أنها تشجع المتدربين على مشاركة المعلومات الخاصة بهم 

يد من الثقة بالنفس وكذلك تخلق بيئة صحية ومناسبة للتعلم و اإلبداع. فيما بينهم والتغلب على الحواجز الفردية وتز
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 معايير التقييم:
يبية تعتمد علي مدى مشاركة المتدرب في كافة األنشطة أثناء إنعقاد محاضرات الدورة و تشمل عناصر التقييم  معايير تقييم مدى استفادة المتدرب من الدورة التدر

اآلتي:
اإللتزام بالحضور

المشاركة في المناقشات الجماعية
المشاركة في دراسات الحالة العملية

- استطالع الرأي: 
يبية لتقييم إنطباعاتهم عن الخدمة التعليمية المقدمة لهم و مدى استفادتهم من الدورة. يتم استطاع آراء المتدربين في نهاية كل دورة تدر

- المخرجــــات:
يبية يشمل عناصر التقييم المختلفة. ير عن نتائج المتدربين بعد اإلنتهاء من كل دورة تدر تقر

يبية علي حدا.  ير عن استطاع آراء المتدربين عن كل دورة تدر تقر



5
موجز االنجازات 

منذ التأسيس
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النشأة والتأسيس
● انطلقت فكرة إنشاء المنظمة بمبادرة من المملكة العربية السعودية من خال صاحب السمو الملكى االمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في الدورة السادسة للمجلس الوزاري 	

العربي للسياحة )بمدينة شرم الشيخ، 2٠٠3م( عندما طرحت المملكة فكرة إنشاء كيان يجمع كافة القطاعات العربية المعنية بالسياحة على المستوى العام والخاص. 

● عقد مجموعة من المعنيين بالقطاع السياحي في الدول العربية اجتماعاً في العاصمة اليمنية صنعاء واقيم مؤتمر إلنطاقة هذا الكيان وكان برعاية فخامة الرئيس اليمني وبمشاركة 	

معالي األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية وعدد من وزراء السياحة ومجموعة متميزة من القطاعين العام والخاص على امتداد الوطن العربي وأقر تشكيل 

للهيئة التأسيسية لهذا الكيان وانتخبت المملكة العربية السعودية رئيساً له لوضع نظام أساسي يبين أهدافه ويحدد مهامه في إطار المجلس الوزاري العربي للسياحة.

● رحب المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته السابعة )دبي، 2٠٠4م(، بمشروع إنشاء الكيان، ودعاه إلى االطاع بدور بارز في العمل السياحي العربي المشترك، بالعمل تحت مظلة 	

المجلس الوزاري العربي للسياحة، بعد استكمال إجراءات تأسيسه.

● اقر المجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته الثامنة )القاهرة، 2٠٠5م( بمقر جامعة الدول العربية بحضور معالي األمين العام للجامعة وبمشاركة وزراء السياحة العرب النظام 	

األساسي لهذا الكيان والموافقة باإلجماع على المسمى المقترح له، وهو »المنظمة العربية للسياحة«، ودعاها إلى مباشرة االضطاع بمسئولياته ومهامه.

● انعقد االجتماع األول للمنظمة العربية للسياحة بمدينة جدة برعاية كريمة من المغفور له بمشيئة هللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير/ سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس 	

مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة ووافق المجتمعون على رئاسة المملكة العربية السعودية للمنظمة العربية للسياحة 

وأن يكون مقرها الدائم مدينة جدة.

● تشجيعاً من حكومة المملكة للمنظمة العربية للسياحة صدرت موافقة المقام السامي الكريم بالبرقية رقم )7765/م ب( وتاريخ 1426/6/1٠هـ، على أن يكون المقر الدائم للمنظمة 	

العربية للسياحة في محافظة جدة. كما استقبل صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه هللا - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء )رئيس مجلس إدارة الهيئة 

سابقاً( أعضاء الهيئة التأسيسية للمنظمة يوم 1426/6/11هـ، وتعّرف على المنظمة، والقائمين عليها، وأهدافها، ومهامها، وبارك سموه إنشائها على أرض المملكة مؤكداً يرحمه هللا 

تقديم كافة أنواع الدعم الازم لها لكي تحقق األهداف التي انشأت لها.

● ُوقعت اتفاقية المقر بين وزارة الخارجية والمنظمة في محافظة الطائف بتاريخ 1435/7/13هـ بسوق عكاظ عندما كانت الطائف عاصمة المصايف العربية وصدر بعدها األوامر الملكية.	



     	 	 	 																								 249      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										



     	 	 	 																								 250      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

حظيت المنظمة بموافقة جامعة الدول العربية على ضمها إلى عضوية لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي تعقد اجتماعاتها برئاسة معالي أمين عام الجامعة، 	 

إضافة إلى انضمامها كعضو منتسب إلى منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية. 

يع التي تخدم القطاع السياحي على امتداد الوطن العربي ما بين القطاع العام والخاص.	  تبنت المنظمة إنشاء العديد من المشار

أعدت المنظمة استراتيجية عامة للسياحة العربية حتى عام 2٠1٠م، وذلك بناًء على قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة، المبني على قرارات القمة العربية.	 

أعدت المنظمة استراتيجية ألعمالها تساهم بشكل فاعل لخدمة القطاع السياحي العربي )مرفق(	 

ساهمت المنظمة في إعداد خطة للبرامج السياحية العربية التي تخدم الوطن العربي، بهدف تقديمها إلى القمة االقتصادية القادمة للدول العربية.	 

اعدت المنظمة تصوراً الختيار عاصمة للسياحة العربية، يتم من خال إبراز القيمة السياحية لكل مدينة عربية يتم اختيارها، ودورها في دعم صناعة السياحة العربية.	 

قامت المنظمة، وتفعيًا لقمة الكويت بوضع تصور لبرنامج الحد من الفقر والبطالة من خال تنمية المجتمعات المحلية وايجاد سياحة مستدامة. وسيطلق هذا البرنامج في 	 

عدة دول عربية.

قامت المنظمة بتصميم بوليصة ضمان االستثمار بالتعاون مع المؤسسة اإلسامية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك اإلسامي للتنمية.	 

ين عاصمة للسياحة العربية للعام 2٠13م. 	  ين بقيمة )٨٠( مليون دوالر، وذلك بمناسبة اختيار البحر يع بمملكة البحر نسقت مع البنك االسامي للتنمية لتمويل مشار

ية في عدة دول عربية، مثل: إقامة أربعة ملتقيات عربية لاستثمار السياحي في كل من دمشق وصنعاء والعقبة 	  قامت المنظمة بتنظيم العديد من الملتقيات العربية االستثمار

وشرم الشيخ، وتنظيم الملتقى العربي التركي األول للسفر والسياحة الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء التركي.

يكية 	  وقعت المنظمة اتفاقيات تعاون مع كل من: األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، ومعهد اإلنتاجية والجودة التابع لجامعة الدول العربية، والجامعة األمر

للثقافة والعلوم ببيروت، وذلك بهدف تنفيذ برامج تتلخص في جودة الخدمات السياحية والسياحة اإللكترونية ومراقبة الجودة واإلعام السياحي واألمن السياحي.

وقعت المنظمة عدد من االتفاقيات مع منظمات شقيقة في إطار جامعة الدول العربية برعاية معالي األمين العام للجامعة بهدف دعم استراتيجية المنظمة.	 

أنشطة وانجازات 



     	 	 	 																								 251      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

شاركت المنظمة في المعارض والمؤتمرات اإلقليمية والدولية من خال وجود أجنحة لها بهدف دعم التعاون العربي البيني والتعاون العربي الدولي .	 

شاركت المنظمة في اجتماعات القمم العربية على مستوى قادة الدول والتي كان لها دور بطرح العديد من المبادرات إلقرارها في إطار القمم العربية وآخرها دعم مبادرة المملكة 	 

يز وتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة والتي رفعت لقمة بيروت إلقرارها. العربية السعودية والخاصة برؤية المملكة المقترحة كاستراتيجية لتعز

وتزامن مع انعقاد القمة العربية )قمة القدس( التي عقدت بالمملكة العربية السعودية مؤخراً تبني المنظمة الطاق القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2٠1٨م حيث تم ترحيب 	 

المملكة وكافة الدول العربية بذلك وحظي االختيار بإشادة واسعة من المجتمع العربي على كافة مستوياته .

ين من عدة دول عربية وذلك لدراسة المعوقات وإيجاد الحلول لها 	  قامت المنظمة وانطاقاً من مسؤوليتها بإنشاء المجلس االستشاري األعلى والذي يضم نخبة من المستثمر

يع التي تساهم في دعم استراتيجية المنظمة وأهدافها. وتبني بعض اآلراء واألفكار للخروج ببعض المشار

السياحة 	  وزراء  والمعالي  السمو  أصحاب  قبل  من  باالجتماع  سموه  اختيار  وتم  يز  عبدالعز بن  سلمان  بن  سلطان  األمير.  الملكي  السمو  صاحب  واهتمام  برعاية  المنظمة  حظيت 

ياً للمنظمة العربية للسياحة وترأس من خال ذلك المجلس التنفيذي للمنظمة والذي يضم في عضويته )ستة دول عربية على مستوى وزراء السياحة(. العرب رئيساً فخر

للمناطق 	  السياحية  االنجازات  على  لاطاع  وذلك  المملكة  مناطق  يارة  بز المنظمة  قامت  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  مع  وبالتنسيق  المنظمة  اهتمام  من  انطاقاً 

بأمراء  المنظمة  في  المسؤولين  والتقى  وغيرها  والفعاليات  المهرجانات  مجال  في  المناطق  مع  مشترك  تعاون  وإيجاد  إعامياً  إلبرازها  الهيئة  بها  تقوم  التي  المتميزة  يع  والمشار

يفهم بالمنظمة وخططها واستراتيجياتها وآلية العمل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. المناطق بهدف تعر

يخ مياد الرحالة العربي ابن بطوطة الموافق 25 فبراير من كل عام والذي يتم خاله دعوة كافة الدول العربية لاحتفال 	  تبنت المنظمة اطاق يوم السياحة العربي والذي يتزامن مع تار

سنوياً بهذه المناسبة.

تبنت المنظمة فكرة عاصمة السياحة العربية واعدت لها معايير لاختيار وشروط مرجعية وتم اقرارها من مجلس وزراء السياحة العرب كما تبنت اختيار عاصمة للمصايف العربية 	 

وأعدت لها معايير وشروط مرجعية واعتمدت كذلك من المجلس الوزاري العربي للسياحة ويهدف اختيار العاصمتين الترويج والتسويق للمدن العربية وتبادل الخبرات .

يع السياحية لخدمة الدول العربية وكان منها 	  وقعت المنظمة أكثر من 75 اتفاقية كان من ابرزها اتفاقية البنك اإلسامي للتنمية وساهمت هذه االتفاقية في دعم الكثير من المشار

ية جيبوتي ودولة فلسطين تقدر مبالغها بأكثر من ٨٠ مليون دوالر. ين وجمهور مملكة البحر
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وقعت المنظمة اتفاقية مع مجلس وزراء الداخلية العرب للتعاون التنسيق المشترك في قضايا األمن السياحي والتي بموجبه يقام اجتماع سنوي لقادة األمن السياحي في الوطن 	 

العربي وتشارك المنظمة بهذا االجتماع ونتج عن هذا التعاون واضع استراتيجية عربية لألمن السياحي وآلية التنسيق المشترك وطرح تجارب الدول العربية وإقامة ملتقى كل عامين 

ير الداخلية وقد  يتعلق باألمن السياحي حيث انعقد اول ملتقى بمدينة الطائف وشارك به أكثر من 6٠٠ شخصية عربية من القطاعات األمنية والسياحية برعاية صاحب السمو الملكي وز

نتج عن توقيع هذه االتفاقية أيضا مشاركة المنظمة باجتماعات وزراء الداخلية العرب وكافة القطاع األمنية األخرى. 

يز الرئيس الفخري لمجلس 	  ونتج عن هذه االتفاقية توقيع اتفاقية ما بين المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية برعاية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعز

وزراء الداخلية العرب بمدينة مراكش في الدورة 31 للمجلس.

استضافت المنظمة اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة كافة اصحاب المعالي والسعادة رؤساء 	 

يفين لها. المنظمات واالتحادات العربية وحظيت برعاية ودعم واستضافة حكومة خادم الحرمين الشر

يز.	  استضافت المنظمة بمقرها بجدة عدة اجتماعات للمكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعز

ية بالدول العربية .	  يع االستثمار يك استراتيجي لدعم المشار ين والكويت ليكون شر   وقعت المنظمة اتفاقية تعاون مع بنك البحر

أنهت المنظمة الدراسات المتعلقة بإنشاء صناديق للحد من الفقر والبطالة من خال تنمية المجتمعات المحلية، وإيجاد سياحة مستدامة تتماشى مع قرارات القمم العربية. 	 

من 	  عدد  المركز  هذا  وضم  العربي  الوطن  امتداد  على  الخاص  القطاع  منها  يعاني  التي  القضايا  من  الكثير  معالجة  في  للمساهمة  التحكيم  لهيئة  مركزاً  اطارها  في  المنظمة  انشئت 

الشخصيات البارزة على امتداد الوطن العربي والمتخصصة في مجال التحكيم.

يد ( ومعظمها وقعت اتفاقية 	  ين – سودان – مصر – جزر القمر – أبوظبى ( وعلى المستوى الدولى )تركيا – مدر المنظمة بصدد انشاء مكاتب اقليمية بعدد من الدول العربية ) البحر

مقر مع المنظمة لمنحها كافة االمتيازات والحصانات وذلك بهدف تنمية وتطوير السياحة العربية البينية والسياحة العربية الدولية .

قامت المنظمة بإطاق العديد من الجوائز لكي تساهم مساهمة فاعلة في دعم القطاع السياحي على امتداد الوطن العربي وهي :	 

   1.  جائزة السياحة الدولية »الدفة الذهبية« لمنطقة الشرق األوسط والرئيس الفخري لها الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية .

2.  جائزة ابن بطوطة انطلقت من مملكة البحرين برعاية جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.  
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تكريم الشخصيات الداعمة 
لصناعة السياحة العربية
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استحدثت المنظمة قادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة وذلك لمنحها لقادة الدول العربية وعدد من الشخصيات البارزة حيث تم منحها لكل من :	 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.. 1

الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية.. 2

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. 3

الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.. 4

الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.. 5

الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية اإلسامية الموريتانية.. 6

صاحب السمو الملكي األمير. سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز . 7

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.. ٨

معالى أمين عام جامعة الدول العربية . 9

كما استحدثت أوسمة من الدرجة األولى والثانية والثالثة وتم منحها لعدد من الوزراء والشخصيات الداعمة للقطاع السياحي.	 

يم ودعم من قادة الدول العربية وكبار المسئولين من أوسمة وشهادات تقدير وذلك تقديراً لدورها الكبير لتنمية وتطوير الساحة العربية 	  حصلت المنظمة على تكر

البينية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع.

يارة معظم الدول العربية والتقت بملوك ورؤساء الدول العربية ورؤساء الحكومات العربية.	  قامت المنظمة بز
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الشركاء االستراتيجيين 
برامج جاري تنفيذها لخدمة السائح العربي

يب 4. شركة األول للسفر والسياحة منصة التدر 1. بوالص تأمين السفر         

5. مؤسسة باب الحاسب إلنشاء موقع 3D للترويج السياحي 2. بطاقة الفيزا والسائح العربي       

6. إتقان كابيتال بخصوص إنشاء صندوق للتنمية السياحية   3. مشروع التايم هوليداي      
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6. االتحاد العربي للنقل الجوي

7. المنظمة العربية للطيران المدني

٨. الهيئة  العربية لاستثمار واإلنماء الزراعي

9. اتحاد اذاعات الدول العربية

1. مجلس وزراء الداخلية العرب 

ية  2.  المنظمة العربية للتنمية اإلدار

3. منظمة العمل العربية 

4. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية 

5. مجلس الوحدة االقتصادية العربية

المنظمات اإلقليمية شركاء المنظمة 
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1. منظمة التعاون اإلسامي )مجلس وزراء السياحة للدول اإلسامية(                              2. منظمة السياحة العالمية

المنظمات الدولية

في مجال التدريب والتأهيل
1. األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  و معهد الجودة واإلنتاجية  التأهيل للحصول على األيزو 

  

يز  2.  كلية السياحة جامعة الملك عبدالعز

3. الجامعة العربية المفتوحة )لديها 7 فروع بالدول العربية(

4. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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1. مجموعة البنك اإلسامي للتنمية                              7. المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات

2. المؤسسة اإلسامية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات

3. بنك الباد .

4.  مجموعة البركة المصرفية.

BBK ين والكويت 5. . بنك البحر

6. برنامج الخليج لدعم منظمات األمم المتحدة  اإلنمائية )أجفند( 

شركاء في مجال التمويل  وضمان االستثمارات



قرارات القمم العربية 
لدعم قطاع السياحة العربية
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 اجتماعات القمم العربية على مستوى قادة الدول العربية   الصادرة عن السياحة بقطاع  المعنية قراراتال
 م(2019 – 2001من )للفترة 

 
 نص القرار  
 
 
 
 

 

  13لدورة القمة العربية ا 
 المملكة األردنية الهاشمية  – عمان

 2001مارس  

 ( 40)البيان الختامي 
 دعم السياحة العربية البينية وجذب المزيد من السياحة األجنبية إلى المنطقة العربية 

الدولي، ونظراً لألهمية النسبية المتنامية لقطاع السياحة على المستوى العربي وما يشهده هذا القطاع من منافسة على المستوى  
يؤكد القادة على ضرورة عمل كافة األجهزة والجهات ذات العالقة بحركة السياحة العربية البينية والتنمية السياحية لحفز السياحة 
العربية البينية وجذب المزيد من السياحة األجنبية إلى المنطقة العربية من خالل دعم االستثمار في هذا القطاع، وما يتعلق بخدمات 

 بين الدول العربية وتسهيالت الدخول إليها.النقل 
 

 
 
 
 
 
 

  14القمة العربية الدورة 
 الجمهورية اللبنانية   –بيروت  

 2002مارس 

 ( 235القرار رقم )
 تحرير النقل الجوي بين الدول العربية 

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة وإيماناً منه بأهمية تعزيز دور هذا القطاع وتنميته لتنشيط الحركة السياحية واالقتصادية  
 في الدول العربية 

يقرر تكليف وزراء النقل العرب )الوزراء المعنيين بالطيران المدني في الدول العربية( بتنفيذ هذا القرار ورفع تقرير مرحلي إلى 
قمة حول مستوى التنفيذ من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي وذلك لحين استكمال برنامج تحرير النقل الجوي بين الدول  ال 

 العربية 
 ( 237القرار رقم )

 دعم السياحة العربية البينية 
 إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بعد اطالعه : 

على تقرير المجلس الوزاري العربي للسياحة ومقترحاته لدعم حركة السياحة العربية البينية وتعزيز اقتصاديات القطاع  -
 السياحي العربي.

 العربية، وإدراكاً للدور الهام والمتنامي لقطاع السياحة في اقتصاديات الدول  -
وإذ يتحمل القطاع الخاص العربي العبء األكبر في االستثمارات السياحية، مع قدرته على االضطالع بدور أكثر فعالية إذا  -

 ما أزيلت المعوقات التي تعترض عمله، 
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 ونظراً لتأثر أداء القطاع السياحي بإجراءات وممارسات عدة جهات حكومية،   -
السلبية الخارجية على هذا القطاع من خالل إيجاد الحلول على المستوى اإلقليمي  وبالنظر إلمكان التخفيف من اآلثار -

 العربي.
 وإذ يثمن جهود المجلس الوزاري العربي للسياحة وكافة المجالس والجهات العربية في مجال تحقيق تكامل سياحي عربي،  -

 يقرر 
لمطلوبة لتحقيق التكامل السياحي العربي، وبحث سبل توفير أوالً : تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة ببلورة المشروعات ا 

دراسات الجدوى االقتصادية لتلك المشروعات، وإتاحتها للمستثمرين ورجال األعمال مع حث المصارف ومؤسسات التمويل  
 العربية لتقديم التسهيالت المشجعة إلقامتها.

التمييز بينهما في أسعار الفنادق والطيران ورسوم المواقع والمزارات ثانياً: إرساء مبدأ مساواة السائح العربي بالمواطن وعدم 
 السياحية، وتكليف الوزارات والهيئات العربية المعنية بالعمل على تنفيذ ذلك. 

ثالثاً: تكليف مجلس وزراء النقل العرب باإلسراع في وضع اتفاقية عربية لنقل الركاب براً بين األقطار العربية، تراعي تسهيل 
ركة السياحة البينية فيما بينها، على أن يرفع تقريراً حول جهوده السابقة في هذا المجال إلنجاز مثل تلك االتفاقية والصعوبات ح

 التي اعترضت ذلك ومقترحاته.
قديم  رابعاً: تكليف مجلس وزراء الداخلية العرب ببحث الوسائل الممكنة للحد من اشتراط تأشيرات الدخول للمواطنين العرب، وت

تسهيالت ملموسة في منح التأشيرات وفي مدتها، من خالل اإلسراع في إدخال أنظمة الربط اآللي الالزمة، على أن يقوم مجلس  
 م.2003وزراء الداخلية العرب بترتيب رفع تقرير حول ما يتم بشأن ذلك إلى القمة العربية القادمة 

سيق فيما بينهم للقيام بحمالت مشتركة، إلبراز الصورة الحضارية واإلنسانية خامساً: تكليف وزراء السياحة واإلعالم العرب بالتن
 للعرب والمسلمين عالمياً، وتنشيط وتطوير حركة السياحة إلى المنطقة العربية وزيادة فعاليتها.

 البيان الختامي 
 ( دعم السياحة العربية  46)

المستوى العربي وما يشهده هذا القطاع من خسائر نتيجة األحداث العالمية نظراً لألهمية النسبية المتنامية لقطاع السياحة على 
التقرير الذي صدر    األخيرة، والكساد والركود الذي تمر به السياحة على المستويين العالمي والعربي، وبعد إطالع القادة على 

ات وإجراءات تدعم القطاع السياحي إلى خطو 2001عن المجلس الوزاري العربي للسياحة حول ترجمة توجيهات قمة عمان 
العربي والحركة السياحية بين الدول العربية يقررون الموافقة على ما ورد بالتقرير من توصيات ويوجهون كافة الجهات 

بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للسياحة، وتكليف مجلس وزراء السياحة ومجلس    المعنية في الدول األعضاء لتنفيذها 
اإلعالم العرب التنسيق فيما بينهم للقيام بحمالت مشتركة إلبراز الصورة الحضارية واإلنسانية للعرب والمسلمين  وزراء 

 وتنشيط وتطوير حركة السياحة إلى المنطقة العربية.
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 16القمة العربية الدورة 

 الجمهورية التونسية   –تونس  

 م 2004مارس 

 
 ( 41)البيان الختامي 

 دعم التنمية السياحية العربية والتكامل السياحي العربي 
 القادة على اعتبار السياحة صناعة استراتيجية تمنح كافة التسهيالت االئتمانية والضريبية التي تتمتع بها صناعات التصدير.  يؤكد 

 

 

 

 
 
  17الدورة القمة العربية 

 الجمهورية الجزائرية   – الجزائر

 م 2005مارس 

 ( 310القرار رقم )
 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة 

 يقرر :  -

التأكيد على دور مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية في تمويل إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات السياحية  -
 العربية المشتركة تشجيعاً للقطاع الخاص على االستثمار فيها.

ة النقل الجوي من مباركة الخطوات التي تتخذها بعض الدول العربية فيما بينها إليجاد تأشيرة دخول مشتركة وتسهيل حرك  -
خالل فتح األجواء، لما لذلك من تأثير مباشر على أداء القطاع السياحي العربي في مجمله وحث الدول العربية األخرى على  

 دراسة إمكانية تطبيق تلك التسهيالت. 

 



     	 	 	 																								 264      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

 

 

 نص القرار  
 
 
 
 
 
 
  18الدورة القمة العربية 

 جمهورية السودان  –الخرطوم 
 م 2006مارس 

 ( 352القرار رقم )
 تقرير واقع السياحة في الدول العربية ومتطلبات تنشيطها ومقترحات تطويرها  

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة 
 يقرر : 

تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة بوضع استراتيجية سياحية متكاملة تهدف إلى تطوير السياحة بالدول العربية، وتأخذ  -
االعتبار األبعاد الوطنية والعربية والدولية والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما تشمل اإلجراءات بعين 

والتسهيالت المطلوبة لحفز الحركة السياحية براً وجواً وبحراً إلى المنطقة العربية وفيما بين أرجائها، وعرضها على القمة 
 . من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي

م بشأن وسائل الحد من اشتراط 2004في العام    21( الدورة  423التأكيد على تنفيذ قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم ) -
 تأشيرات الدخول بين الدول العربية وتكليفه بتقديم تقارير دورية إلى القمة حول متابعة التنفيذ. 

 
 
 
 
 
 
 

 (  19القمة العربية الدورة )
 الرياض المملكة العربية السعودية  

 م 2007مارس 

 ( 400القرار رقم )
 السياحة العربية 

 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة :  -
( على التوالي 18، 17، 14( الصادرة عن دوراته )352، 310، 237بعد اطالعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام ) -

 بشأن دعم القطاع السياحي العربي وتعزيز الحركة السياحية العربية البينية. 
اقتصادية على المستوى العربي  وتأكيداً على أهمية تحقيق زيادة في حجم الحركة السياحية العربية البينية، العتبارات -

 اإلجمالي.
وبناءاً على ما تبين له من خالل استعراض بعض الصعوبات التي تؤثر سلباً على تسهيل وزيادة الحركة السياحية فيما بين   -

 الدول العربية. 
 يقرر 

ياحة العربية البينية بما في دعوة الدول العربية إلى النظر في سن التشريعات والقوانين واألنظمة التي من شأنها تشجيع الس -
 ذلك المعاملة الوطنية للسائح العربي، وتسهيل إجراءات حصول السائحين العرب على تأشيرات الدخول.
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 ( 20القمة العربية الدورة )
 دمشق الجمهورية السورية 

 م2008  

 السياحية العربية اإلطار العام لالستراتيجية  (440القرار رقم ) 
 إن مجلس الجامعة على مستوى القمة: 

 بعد اطالعه على : 
 مذكرة األمانة العامة.  -
( الصادر 107وعلى اإلطار العام لالستراتيجية السياحية العربية الذي أعده المجلس الوزاري العربي للسياحة وقراره رقم ) -

 م بالموافقة على هذا االطار.2007في دورته العاشرة ابريل 
 م.2006الخرطوم    18ورة  الد  352وإذ يشيد بجهود المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن تنفيذاً لقرار القمة رقم   -
م، حول وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية وما  2004تونس  16القمة  255وذا يستذكر قراره رقم  -

والتجارية وتطوير المنظومة التنموية   تضمنته من وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة تستهدف الجوانب االستثمارية
 ربية. االقتصادية للدول الع

 يقرر 
اعتماد المحاور األساسية لالستراتيجية السياحية العربية كما وردت في اإلطار العام الذي وافق عليه المجلس الوزاري العربي  -

 للسياحة.
تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة بمتابعة إعداد مشروع االستراتيجية السياحية العربية بشكل متكامل يتضمن البرامج  -

 ع القابلة للتطبيق، وعرضه على المجلس االقتصادي واالجتماعي تمهيداً لعرضه على القمة العربية.والمشاري
 
 
 
 
 
 
 

القمة العربية االقتصادية والتنموية  
 واالجتماعية األولى 

 الكويت 
 م2009

 السياحة:  (32القرار رقم )
األمثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية ومنها الثروات أن تركز سياسات التنمية السياحية العربية على االستثمار   -

الطبيعية والثقافية والتاريخية، وذلك من خالل توفير البنية األساسية الالزمة المشجعة على السياحة واالستثمار، مع مراعاة  
ائل تحقيق التنمية االقتصادية  معايير التنمية السياحية المستدامة، وتطوير المشروعات السياحية باعتبارها إحدى وس

 واالجتماعية في الدول العربية.
 رفع نسبة مساهمة السياحة العربية في االقتصادات العربية عن طريق: 

 تشجيع السياحة العربية البينية.  -
 مراعاة مفاهيم السياحة المستدامة لحماية المقومات السياحية التي تتمتع بها الدول العربية. -
 الئم لالستثمار في القطاع السياحي لتشجيع القطاع الخاص العربي على زيادة استثماراته في القطاع.توفير المناخ الم -
 تنمية وتأهيل الكوادر العربية المشتغلة في صناعة السياحة. -
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 ( 23القمة العربية الدورة )
 جمهورية العراق  –بغداد  

 م 2012مارس 

 االستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها  (561القرار رقم )
 بعد إطالعه : إن مجلس الجامعة على مستوى القمة 

 على مذكرة األمانة العامة.  -
 وعلى مشروع المتكامل لالستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها.  -
 89في دورته    1908القرار رقم  و  2011سنة    88في دورته رقم    1880وعلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم   -

 2012سنة 
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة  -
 وفي ضوء المناقشات. -

 يقرر 
 اعتماد االستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها بالصيغة المرفقة. .1
دعوة المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية السياحية العربية، وآليات تنفيذها   .2

 ومتابعة  عملية التنفيذ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القمة العربية االقتصادية والتنموية  
 واالجتماعية الرابعة 

 الجمهورية اللبنانية –بيروت  
 م2019

 مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري في الدول العربية  (50)القرار رقم 
 إن مؤتمر القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة بعد اطالعه على :  -
 مذكرة األمانة العامة.  -
 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،  -
والدورة غير العادية في  2209ورقم  2018في  102الدورة  2187قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  -

 م20/12/2018
 م10/12/2018( في 260قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم ) -
 م. 11/12/2018( بتاريخ 1المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية رقم )قرار االجتماع  -
نتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين   -

 بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة.
 إيضاحات األمانة العامة وفي ضوء المناقشات: وبعد االستماع إلى  -

 يقرر 
 الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية بالصيغة المرفقة.  .1
تكليف مجلس وزراء السياحة العرب بالتنسيق مع وزراء الثقافة العرب لوضع خطة تنفيذية للمبادرة، والبحث عن مصادر  .2

 ير التمويل الالزم لها، مع عدم تحمل الدول األعضاء آية أعباء مالية.لتوف
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عواصم السياحة والمصايف 
العربية  
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عواصم السياحة العربية  2٠1٠ - 2٠2٠م
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على هامش لقب عاصمة السياحة والمصايف العربية تم إقامة أكثر من 1500 فعالية 
للترويج للسياحة البينية على امتداد الوطن العربي حققت نسبة 25% زيادة على العوائد 

االقتصادية للمدن الفائزة باللقب والسياحة الوافدة 

عواصم المصايف العربية  2٠14 - 2٠19م
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جانب من فعاليات عواصم السياحة والمصايف العربية 



6
استراتيجية 
المنظمة 
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المنظمة العربية للسياحة   
 الرؤية 
امةاالزدهار اإلقتصادي ومكافحة الفقر من خالل التنمية السياحية المستد

                    

                  
تفعيًال لدور السياحة في تعظيم الميزة النسبية والتنافسية للدول       

العربية آمنطقة جذب سياحي، وتقديرًا لدور صناعة السياحة      
آقاطرة لالقتصاد الوطني بتوفير العمالت الصعبة وفرص              
العمل، وآعامل من أهم عوامل التنمية المستدامة، فإن         

المنظمة ممثلة  بالقطاع الخاص العربي و بالفعاليات المهنية                   
السياحية، ستعمل يدا بيد مع الحكومات العربية و بالتعاون          
مع المجلس الوزاري العربي للسياحة، على تطوير السياحة           
بمفهومها الشامل لتبرز مكتنزات هذه الدول الدينية والثقافية       
والتراثية والحضارية والتاريخية والطبيعية عبر العصور،          
ولتنمي القيم اإلنسانية النبيلة المبنية علىالسالم واالحترام          

المتبادل بين الشعوب     
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اهــــــــداف االستراتيجيــــــــــة         
). تعظيم العوائد االقتصادية للسياحة      : ( اوًال

تفعيل مشارآة    :  (ثانيا 
القطاع الخاص و المجتمعات المحلية في عملية التنمية            

). السياحية 

اعتماد قطاع السياحة آأداة فاعلة لتحسين دخل           :  ( ثالـثاً   
).  المواطن والحد من  الفقر والبطالة     

تعزيز مبدأ الشراآة في االدارة الوطنية للسياحة     : ( رابعًا
 .( 

).رفع آفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة             (  ً  :خامسا

وضع وقيادة سياسات التسويق والترويج           :  ( سادسا
).السياحي 
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تعظيم العوائد االقتصادية للسياحة :  اوال  

: زيادة المقبوضات السياحية من خالل زيادة آل من                   
                

). السياح( اعداد القادمين                     *  
معدل إنفاق السائح لكل ليلة                   *  
.معدل إقامة السائح                   *  

:زيادة مساهمة السياحة في الناتج القومي اإلجمالي                   

.سياحية التشجيع على استخدام عوامل اإلنتاج المحلية عند إنشاء المؤسسات ال   -                 

ربط عوامل / تشجيع استخدام الموارد والمواد المحلية في تشغيل المؤسسات السياحية    -                 
ي  المنتجات لتوفير  اإلنتاج المحلية وتشجيع إدارات المؤسسات السياحية ومـــــــــــورد           

.منتجات تتناسب مع احتياجات المؤسسات السياحية  

.سياحةتشجيع األيدي العاملة المحلية في إشغال الوظائف المتاحة في قطاع ال -                

يل دخول رساميل خلق بيئة استثمارية حاضنة للمشاريع السياحية وتعديل التشريعات لتسه. 2
السياحية التي إضافية لالستثمار في المهن السياحية وتوسيع قاعدة المشاريع والمهن    

.تحصل على حوافز تشجيع االستثمار  

ة لقطاع السياحة في الدول   تشجيع إقامة المشاريع السياحية التي تعزز الميزة التنافسية والنسبي. 3
.العربية

 تحقيق إضافة زمنية تشجيع إقامة مشاريع سياحية في آافة المناطق في الدول التي من شأنها . 4
. ونوعية للبرامج السياحية 0
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التنمية السياحيةفي عملية      تفعيل مشارآة المجتمعات المحلية ودمجها  : ثانياًً

اشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية      -1
.آشريك استراتيجي وفاعل    

توعية المجتمعات المحلية باهمية السياحة    ·

تحفيز المجتمعات المحلية لتوفير االيدي العاملة     ·
.والخدمات المساندة    

ابراز  نشاطات المجتمعات المحلية وثقافاتها وتراثها     ·
.واالفكار الخالقة لديها   

تشجيع تأسيس الجمعيات  السياحية األهلية     ·
.للمجتمعات المحلية 

توزيع المنافع السياحية جغرافيًا مما يحقق خلق منتج      -2
سياحي في مختلف االقاليم  
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تفعيل مشارآة المجتمعات المحلية ودمجها في عملية التنمية السياحية    

 ستقوم المنظمة بتعميم تاسيس الجمعيات االهلية   -3
وتأهيلها من قبل القطاع الخاص الدارة و ادامة       

. المواقع السياحية 

 عقد االتفاقيات مع المنظمات السياحية العالمية و      -4 
الؤسسات غير الربحية في مجال التنمية السياحية       

لتحقيق هذه االهداف و باالخص آل من     
UNWTO ,IHRA,و.UNDP

تشجيع صناعة الحرف اليدوية وزيادة مساهمة          -5
المجتمعات المحلية في هذه الصناعة وذلك من         

خالل وضع انظمة بالتعاون مع الحكومات لخلق     
قطاع حرفي متخصص في الصناعات التقليدية       

والتراثية
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تعزيز مبدأ الشراآة في االدارة الوطنية للسياحة      : رابعاً 
: الشـرآــاء 

 
  القطاع العام   -1
  
  القطاع الخاص -2
 
 المجتمعات المحلية  -3
 
  المنظمات غير الحكومية   -4

 )N.G.O’S (
 
 المانحون والممولون  -5
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 تعزيز مبدأ الشراآة في االدارة الوطنية للسياحة        
 بين   وفق الرؤية التنموية لكافة الدول العربية في تأسيس شراآة حقيقية ما     

القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة من خالل إدارة   
وطنية اقتصادية ما بين القطاعين آشرآاء ال خصوم في إدارة التنمية        

.االقتصادية   

السياحي فان المنظمة ستعمل مع القطاع العام الحداث المطلوب في بيئة القطاع     
لتتواآب عملية التغيير مع هذه الرؤية    وتجذير العالقة بين مختلف      
القطاعات ومأسستها لزيادة االنعكاسات اإليجابية للتنمية المستدامة   
الشاملة التي تحقق نقلة نوعية في األهداف االقتصادية واالجتماعية    

.التنموية ضمن رؤية ومنظور اإلدارة الوطنية للسياحة   
 

:القطاع العام
هو  المحرك الرئيس والمخطط لالستراتيجيات     · 
وضع  األنظمة والتشريعات والتنسيق ما بين مختلف الشرآاء في إطار     ·

.الشراآة التبادلية بين مختلف القطاعات  
تطوير الهيئات السياحية    ·
.توفير التقنيات والتمويل المالي لدعم المشروعات     ·
آاء وضع الخطط والبرامج والسياسات للسياحة المستدامة  بالتعاون مع الشر· 

الرئيسين للحكومة في عمليات التنمية المستدامة  ضمن منظومة       
.اإلدارة الوطنية للسياحة 
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تعزيز مبدأ الشراآة في االدارة الوطنية للسياحة        
 تفعيل دور القطاع الخاص بما يمكنه بان يكون الشريك    :لقطاع الخاص

الرئيس القادر على تنفيذ المشروعات واالستثمار ليصبح أداة    
. استشارية وتمويلية وتسويقية   

 يترآز دوره في  توجيه واقامة االستثمارات  والمشاريع التنموية       ·
المستدامة التي تحقق وفرًا اقتصاديًا يستفيد منه العاملون بمختلف        

القطاعات السياحية بشكل مباشر وغير مباشر    
 

ى  وفي هذا المجال ستعمل المنظمة مع امجلس الوزاري العربي للسياحة عل
تطوير التشريعات وتهيئة    المناخ  المحفز للقطاع الخاص     

ليضطلع بدوره الحقيقي آشريك فعال ورئيس في منظومة اإلدارة   
: الوطنية للسياحة ومن خالل

تمثيله بالهيئات السياحية وادارة عمليات التخطيط والتسويق     -
.. ورسم السياسات الترويجية 

.تمثيله في المجالس الوطنية للسياحة     -
تمثيله في اللجان السياحية والتي تعنى بإدارة القطاعات السياحية       -

ووضع  أسس والية تراخيص   
. المهن السياحية وتصنيفها وادارة الجودة فيها    
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تعزيز مبدأ الشراآة في االدارة الوطنية للسياحة        
  :المجتمعات المحلية

: تتوزع أدواره على محورين   
آقطاع منتج ومورد لأليدي العاملة -
مشاريع قطاع فاعل ومشارك في صنع القرار وتقديم الخدمات المساندة وخاصة في     -

.التنمية السياحية المستدامة في المناطق النائية 

 المنظمات غير الحكومية 
ز التدريب  تنمية قنوات االتصال مع المجتمعات المحلية والمساهمة في إقامة مراآ    

يف المهني والوظيفي  ومشغل لبعض المشاريع لتحقيق أهداف التوعية والتثق     
. والتدريب السياحي

 في عملية التوعية  اما المنظمة وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية فلها دور آبير  
آذلك  والتعليم والتثقيف والدعم ، وايالء اهتمام خاص للمجتمعات المحلية و  
الت في إعداد الدراسات واألبحاث لآلثار الناجمة للسياحة على آافة المجا       

ومنها اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

: اما الجهات الممولة والمانحة
.الممولون لألنشطة السياحية-
. واضعو الدراسات والسياسات -
ة المزودون للخبراء ومستشارون فنيون وشرآاء في تطوير التنمية السياحي-

.المستدامة
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رفع آفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة        :   خامسًا 

الخطط والبرامج التنفيذية للمنظمة بالتعاون مع المجلس الوزاري          
:للسياحة  

.) العام والخاص(  تطوير الهياآل المؤسسية العاملة في القطاع السياحي   -1
انشاء دائرة الدراسات واالبحاث واالستراتيجيات   -

)TSA( إنشاء دائرة المعلوماتية واالحصاء السياحي المتخصص  -      
انشاء مجلس اسشاري اعلى-      
انشاء مجلس السياحة البحرية  -      
)استثمار المواقع والسياحية و ادارتها(انشاء مجلس االعمال -      
انشاء مجلس التدريب والتأهيل و ادارة المواقع السياحيية  -      
. السياحي ) GIS(إنشاء نظام المعلومات الجغرافي-      

 تحديث نظام تصنيف ومراقبة الفعاليات السياحية       -2

للجهات ذات العالقة بمشاريع البنى التحتية والتطوير        تقديم الدعم الفني-3
الحضري
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رفع آفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة     

بالتنسيق مع منظمة السياحة   (وحدة الحسابات التابعة للسياحة 
TSA)العالمية

 
: هي آلية إحصائية تتضمن    

 تعريف السياحة من جانب الطلب والعرض والعالقة بينهما            -
 مساهمة السياحة بالناتج المحلي اإلجمالي        -
 معرفة مرتبة السياحة مقارنة مع القطاعات تالقتصادية األخرى             -
 عدد العاملين في المجال        -
 حجم االستثمارات بقطاع السياحة            -
 المداخيل الضريبية التي ولدت بصناعات السياحة             -
 تأثير السياحة على ميزان المدفوعات الوطني            -
 خصائص القوى البشرية بالسياحة          -
  

ائية  وألهمية قطاع السياحة للالقتصاد الوطني، ومدى أهمية البيانات االحص    
الدقيقة في وضع االستراتيجيات والخطط الالزمة ومساندة أصحاب     
القرار لتنفيذ السياسات الخاصة بقطاع السياحة، فيتم التنسيق مع       

المنظمة إلحداث وحدة خاصة معنية بقطاع السياحة تقوم بالتنسيق    
.الدائم والكامل مع منظمة السياحة العالمية
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رفع آفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة     
نظام المعلومات الجغرافي لمديرية إدارة المواقع             

السياحية  
Geographic Information 

System – GIS
 :GISالهدف العام من نظام         

إعداد قاعدة بيانات إلكترونية من المعلومات              -
المتوافرة من الجهات ذات العالقة لتؤسس            
. النظام األساسي لقاعدة المعلومات للسائح              

الخرائط بأنواعها، الرسومات،      (بحيث تشمل 
الطرق، المعلومات، المواقع السياحية واالثرية            

، ....، الفنادق والمطاعم       ......والتاريخية والبيئية   
).المواقع للخدمات السياحية         

تطوير نظام االتصال مع الجهات ذات العالقة لتبادل             -
.المعلومات المتعلقة بالمواقع السياحية            



     	 	 	 																								 287      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

وضع وقيادة سياسات التسويق والترويج السياحي  : سادسا

حث القطاعين والهيئات المعنية على توفير التمويل الالزم                  -1
.للتسويق السياحي وحسب المعايير الدولية        

 
وتقديم   )  محليًا ،عربيًا ودولياً    (  تكثيف النشاطات التسويقية          -2

. الحوافز التشجيعية 
 
 تطوير سياسات وبرامج التسويق السياحي بما يفتح آفاق جديدة          -3

.ويحد من الموسمية السياحية    

).MICE( الترآيز على سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز        -4

 التسويق المشترك لالقاليم       -5
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االلتـــــــزام     
لوصول الى التميز في االداء من خالل سلسلة القيمة السياحية        ا

 
(Tourism Value Chain)

 لتطوير  الشراآة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في التخطيط والتسويق وا             من خالل    

الخدمـــــات المواقع واالنشطة   الطعام والمنامة  الوصول والتوجيه       المعابر والنقل    المعلومات والمبيعات 

االدالء 
الخدمات الطبية
مراآز االعمال 

الخدمات التجارية

)السياحية(المدن 
التسوق 
الترفيه

المتنزهات 
الشواطيء  

االحداث الثقافية
المواقع التاريخية

مدن االلعاب والتسلية
الحياة البرية

المغامرة

الفنادق
المخيمات 

مشارآة الوقت 
المنتجعات 
المطاعم

الوجبات السريعة

االشارات االرشادية
اآشاك المعلومات 

المنشورات السياحية
الخرائط السياحية

خطوط الخدمة الهاتفية   

المطارات
الحدود
الطيران

السكك الحديدية
السيارات السياحية

قوارب النقل 
السيارات العمومية
الباصات السياحية

 السياحةاتهيئ
وآالء السياحة   

والسفر
المطويات 
االعالم
االنترنت

المنظمات غير  
الحكومية
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التعاون مع إتحادات الغرف التجارية 
والصناعية والسياحية بالدول العربية
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تــم التنســيق والتواصــل منــذ بدايــة جائحــة كورونــا مــع إتحــادات الغــرف التجاريــة والصناعيــة والســياحية و إتحــاد الغــرف العربيــة وذلــك بهــدف التنســيق والتعــاون المشــترك مــع 

القطــاع الخــاص مــن خــال تقديــم كافــة أنــواع الدعــم المتاحــة لــدى المنظمــة العربيــة للســياحة مــن برامــج تدريــب وتمويــل وضمــان إســتثمار، وذلــك بهــدف منــح القطــاع 

الخــاص منــاخ آمــن ومطمئــن فــي ظــل الظــروف والخســائر التــي مــرت بهــا صناعــة الســياحة كمــا وتــم إطاعهــم علــى كافــة التقاريــر التــي أصدرتهــا المنظمــة والتــي تشــخص 

وضــع الســياحة فــي ظــل جائحــة كورونــا.

كمــا  وقامــت المنظمــة بإطــاع القطــاع الخــاص الســياحي بكافــة التوصيــات اإلسترشــادية التــي أصدرتهــا المنظمــة والمبنيــة علــى توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة وذلــك 

لإلســتفادة منهــا . 

كما وطرحت المنظمة عدة برامج جاري تنفيذها تهدف لتنمية و تطوير السياحة العربية البينية كالتالي: -

1. وضــع تصــور إلنشــاء صنــدوق عربــي للتنميــة الســياحية يهــدف لجــذب مزيــد مــن اإلســتثمارات إلــى عالمنــا العربــي وللحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا قطاعــي الســياحة 

والطيــران المدنــي بالوطــن العربــي ويعمــل تحــت مظلــة المنظمــة العربيــة للســياحة ويختــار لــه مجلــس أمنــاء  مــن الخبــراء والمســؤولين علــى مســتوى الوطــن العربــي 

ــز  ــال تعزي ــا مــن خ ــة عليه ــار المترتب ــن اآلث ــد م ــات والح ــوارث والصدم ــع الك ــل م ــتية للتعام ــة واللوجس ــا التنموي ــة قدراته ــياحة لتقوي ــات الس ــاعدة وزارات وهيئ ــك لمس وذل

معرفتهــا بالمخاطــر الماليــة واإلقتصاديــة المرتبطــة بهــا وبســبل الوقايــة منهــا.

2. اإلســتفادة مــن إتفاقيــة المنظمــة مــع البنــك اإلســامي للتنميــة – المؤسســة اإلســامية لضمــان اإلســتثمار وإئتمــان الصــادرات والتــي تهــدف إلــى جــذب رؤوس األمــوال 

الدوليــة إلــى العالــم العربــي مــع تحقيــق أعلــى درجــات األمــان لحفــظ تلــك اإلســتثمارات وتنميتهــا.

ية والصناعية والسياحيةبالدول العربية التعاون مع إتحادات الغرف التجار
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3. اإلســتفادة مــن خدمــات بوليصــة تأميــن الســفر التــي تســعى المنظمــة لتنفيذهــا خــال الفتــرة الحاليــة مــع تغطيــة فيــروس كورونــا والتــي تهــدف إلــى تشــجيع الســائح العربــي 

لانتقــال والســفر إلــى البلــدان العربية. 

4. اإلستفادة من خدمات بطاقة السائح العربي االئتمانية والتي تسعى المنظمة لتنفيذها مع أحد البنوك الكبرى بعالمنا العربي.

5. اإلستفادة من خدمات مركز التحكيم بالمنظمة الذي يعمل على حل كافة القضايا السياحية التي تواجه المستثمر في الدول العربية اختصارا لضياع الوقت بالمحاكم. 

6. اقامــة موقــع افتراضــى علــى شــبكة اإلنترنــت لتعريــف الســائح العربــي والدولــي بعــدة جهــات بأهــم الوجهــات الســياحية بالعالــم العربــي تكــون كنمــوذج لجــذب مزيــد مــن 

الســائحين إلــى عالمنــا العربــي.
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يز التعاون المشترك مع غرفة جازان  وفد المنظمة العربية للسياحة يبحث تعز

التقــى أميــن عــام غرفــة جــازان الدكتــور ماجــد بــن إبراهيــم الجوهــري  وفــداً رســمياً يضــم ممثلــي 

المنظمــة العربيــة للســياحة برئاســة األميــن العــام المســاعد للفعاليــات واإلعــام الدكتــور وليــد 

علــي الحنــاوي، وعضويــة مستشــار التدريــب الدكتــور أحمــد عبــد اللــه أبــو عامــر ومديــر إدارة تنميــة 

المــوارد والتطويــر بالمنظمــة الدكتــور فيصــل محمــد غبــرة.

 وبحــث جوهــري خــال اللقــاء مــع وفــد المنظمــة ســبل تنســيق الجهــود الثنائيــة وتعزيــز التعــاون 

المشــترك بمــا يخــدم تنميــة وتطويــر القطــاع الســياحي بمنطقــة جــازان ضمــن جهــود المنظمــة 

التــي تهــدف إلــى تنميــة القطــاع الســياحي فــي الــدول العربيــة باعتبــاره أحــد أبــرز العناصــر المؤثرة 

ــر فــرص العمــل للشــباب، وذلــك فــي إطــار  ــج المحلــي، وجــذب رؤوس األمــوال وتوفي فــي النات

منظومــة العمــل التكاملــي بيــن الجهــات ذات العاقــة والمنظمــة .

ــات تعــاون  ــة التــي يمكــن مــن خالهــا ترجمــة هــذه الجهــود باتفاقي ــى الكيفي وتطــرق اللقــاء إل

ومذكــرات تفاهــم ومبــادرات وبرامــج عمــل بيــن الجانبيــن توضــح األهــداف التــي يمكــن تحقيقهــا 

فــي كل مجــال مــن مجــاالت القطــاع الســياحي، بالتركيــز علــى المزايــا النســبية لمنطقــة جــازان 

ومقومــات النمــو وممكنــات التطــور واالســتدامة ومرتكــزات حمايــة البيئــة، باإلضافــة إلــى تأهيــل 

المنشــآت العاملــة فــي قطــاع الســياحة بمنطقــة جــازان ودعــم الحــرف واألســر المنتجــة، والعمــل 

علــى نقــل المعرفــة والتجــارب الســياحية والتجــارب العربيــة والعالميــة الــى المنطقــة مــن خــال 

الخبــراء والمتخصصيــن الســياحيين.



7
أنشطة 
إعالمية
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ير الطيران المصري األسبق أمينا عاما للمنظمة العربية للسياحة يف فتحي وز اختيار معالي األستاذ. شر

تــم اختيــار معالــي األســتاذ شــريف فتحــي عطيــة  وزيــر الطيــران المدنــي االســبق بجمهوريــة مصــر العربيــة أمينــاً عامــاً جديــداً للمنظمــة 

العربيــة للســياحة  وهــو أحــد الشــخصيات المتميــزة علــى امتــداد الوطــن العربــي بمجالــي الطيــران والســياحة حيــث يأتــي اختيــاره انطاقــاً 

مــن رؤيــة المنظمــة فــي تجديــد الدمــاء بهــا واســتقطاب الكــوادر المتميــزة إقليميــا ودوليــا فــي مجالــي الســياحة والســفر حيــث لــدى 

معالــي األســتاذ شــريف فتحــي ســجل حافــل مــن الخبــرات امتــدت ألكثــر مــن 30 عامــا مــن الخبــرة التنفيذيــة والسياســية فــي مجــاالت 

الطيــران والســياحة والســفر بالعديــد مــن الــدول حــول العالــم حيــث عمــل مديــراً إقليميــاً للخطــوط الجويــة الهولنديــة-KLM فــي عــدة 

بلــدان بالشــرق األوســط وأوروبــا واســيا الوســطي والمديــر التنفيــذي للشــرق األوســط وشــمال افريقيــا باالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي 

-IATA وتولــى أيضــا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركه  إيركايــرو المتخصصــة فــي الطيــران العــارض ومنخفــض 

التكاليــف ورئيــس تنفيــذي للعمليــات والمديــر العــام لشــركة العربيــة للطيــران فــي مركزهــا الرئيســي بالشــارقة و رئيــس مجلــس اإلدارة 

والرئيــس التنفيــذي للشــركة القابضــة لمصــر للطيــران  كمــا أســس  شــركه متخصصــة فــي أعمــال الســياحة والســفر وشــغل منصــب 

رئيــس الجمعيــة العامــة وعضــوا لمجلــس اإلدارة فــي العديــد مــن الشــركات كمــا عمــل عضــوا فــي مجلــس محافظــي االتحــاد الدولــي 

 AFRAA- واالتحــاد اإلفريقــي لشــركات الطيــران AACO-واللجــان التنفيذيــة لاتحــاد العربــي للنقــل الجــوي IATA-للنقــل الجــوي

ومجلــس رؤســاء شــركات الطيــران أعضــاء تحالــف ســتار Star Alliance-CEB ،ثــم توجــت كل هــذه الخبــرات بتولــي معاليــه منصــب وزيــر 

الطيــران  المدنــي لجمهوريــة مصــر العربيــة.
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جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يتسلم من معالي 
رئيس المنظمة العربية للسياحة  مفتاح السياحة 

العربية لعام 2٠2٠
اســتقبل حضــرة صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة 
البحريــن معاالــي  الدكتــور بنــدر بــن فهــد آل فهيــد رئيــس المنظمــة العربيــة 
للســياحة بجامعــة الــدول العربيــة والوفــد المرافــق، وذلــك للســام علــى جالتــه 
بمناســبة زيارتــه للمملكــة، حيــث تشــرف بتســليم جالــة الملــك المفــدى مفتــاح 
الســياحة العربيــة لعــام 2020م، وذلــك تقديــراً وعرفانــاً مــن المنظمــة لــدور جالتــه 
ودعمــه لتعزيــز كافــة أوجــه التعــاون المشــترك بيــن مملكــة البحريــن والمنظمــة 
ــة لعــام  ــار المنامــة عاصمــة للســياحة العربي فــي قطــاع الســياحة وبمناســبة اختي

.2020
 ورحــب العاهــل المفــدى بمعالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة، وأعــرب عــن 
شــكره وتقديــره لــه وللقائميــن علــى المنظمــة، مثنيــاً جالتــه علــى الــدور المهــم 
ــي فــي مجــال  ــر العمــل العرب ــه المنظمــة وجهودهــا فــي تطوي ــع ب ــذي تضطل ال
الســياحة مــن خــال تحفيــز االســتثمارات المشــتركة وتأهيــل الكــوادر المتخصصــة 

وتعزيــز التبــادل الســياحي بيــن الــدول العربيــة.
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  بيــن  المثمــر  التعــاون  بمســتوى  جالتــه  أشــاد  كمــا   
والســياحة، وهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، والمنظمــة العربيــة للســياحة 
فــي إقامــة المشــاريع وتنظيــم والبرامــج الســياحية لزيــارة الصــروح والمعالــم 
التاريخيــة والحضاريــة والثقافيــة التــي تزخــر بهــا مملكــة البحريــن وأهلتهــا ألن تكــون 

ــة. ــياحة العالمي ــة الس ــى خارط ــة عل ــة هام وجه
ــكل  ــا ب ــن عليه ــة والقائمي ــس المنظم ــي رئي ــه لمعال ــن تمنيات ــه ع ــرب جالت  وأع

ــة. ــياحة العربي ــة الس ــم لخدم ــي جهوده ــاح ف ــق والنج التوفي
ــك المفــدى  ــة المل ــر لجال ــل الشــكر والتقدي ــد بجزي ــد آل فهي ــن فه ــدر ب ــور بن ــي الدكت ــه معال ــه، توج  مــن جانب
لمــا يوليــه جالتــه مــن حــرص واهتمــام لدعــم وتشــجيع التعــاون بيــن مملكــة البحريــن والمنظمــة فــي مجــال 
الســياحة، وهنــأ جالتــه باختيــار المنامــة عاصمــة للســياحة العربيــة لعــام 2020 للمــرة الثانيــة بجــدارة، وأشــاد بقيــادة 
ــن  ــي المشــترك وان مملكــة البحري ــز العمــل العرب ــن مــن جهــود لتعزي ــه البحري ــة الملــك المفــدى ومــا تبذل جال
تنعــم بمقومــات الســياحة فــي ظــل مــا تشــهده البحريــن مــن نهضــة وازدهــار، مشــيداً بمســتوى التطــور والنمــو 
ــة  ــم ثقافيــة وأثري ــه المملكــة مــن معال ــن وبمــا تحظــى ب ــذي يشــهده القطــاع الســياحي فــي مملكــة البحري ال

وتاريخيــة مميــزة.
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»المنظمة العربية للسياحة« تشارك في الدورة الـ 22 للمجلس 
الوزاري العربي للسياحة

شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة بوفــد برئاســة رئيســها الدكتــور. بنــدر بــن فهــد 

آل فهيــد فــي اجتماعــات الــدورة الـــ ٢٥ للمكتب التنفيــذي للمجلس الــوزاري العربي 

للســياحة، والــدورة الـــ 22 للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة التــي انعقــدت فــي 

محافظــة األحســاء بالمنطقــة الشــرقية عاصمــة الســياحة العربيــة لعــام 2019م، 

وقــد تــرأس االجتماعــات معالــي الســيد. أحمــد بــن عقيــل الخطيــب رئيــس مجلــس 

ادارة الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي الســعودية وبحضــور أصحــاب الســمو 

والمعالــي وزراء الســياحة العــرب وعــدد مــن المنظمــات العربيــة والدوليــة.

ــد مــن الموضوعــات الســياحية الهامــة ممــا  موضحــا أن هــذا االجتمــاع ناقــش العدي

يحقــق زيــادة التنســيق بيــن مختلــف الــدول العربيــة مــن خــال إتاحــة الفــرص 

التدريبيــة للعامليــن فــي القطاعــات الســياحية وزيــادة ضــخ االســتثمارات وإيجــاد 

منظومــة لألمــن الســياحي. وكذلــك إيجــاد منظومــة متناغمــة مــع ما تحقــق عالميا.

ــأن  ــد ب ــدر آل فهي ــور بن ــياحة الدكت ــة للس ــة العربي ــس المنظم ــي رئي ــح معال وأوض

االجتمــاع أقــر عــدد مــن القــرارات والتــي تمثلــت فــي توجيــه الشــكر إلــى وزارة 

الشــؤون الثقافيــة فــي الجمهوريــة التونســية علــى االســتضافة الكريمــة لاجتمــاع 

المشــترك الثانــي ألصحــاب المعالــي وزراء الســياحة ووزراء الثقافــة فــي الــدول العربيــة 

ودعــوة الــوزارات والهيئــات المعنيــة بالســياحة إلــى المزيــد مــن التفاعــل والتجــاوب مــع 

متطلبــات فريــق العمــل المعنــي بمتابعــة تنفيــذ مبــادرة التكامــل بيــن الســياحة والتــراث 

الحضــاري والثقافــي فــي الــدول العربيــة وذلــك حتــى تتحقــق األهــداف المرجــوة مــن تلــك 

ــادرة. المب

والموافقــة علــى وثيقــة االســتراتيجية العربيــة للســياحة بعــد تحديثهــا مــن قبــل وزارة 

الســياحة بجمهوريــة مصــر العربيــة والتأكيــد علــى الــدول العربيــة بموافــاة األمانــة العامــة 

لجامعــة الــدول العربيــة باســم ضابــط اتصــال لــدى كل منهــا مختــص بعضويــة اللجنــة الفنيــة 
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للســياحة العربيــة والمشــاركة فــي اجتماعاتهــا والتواصــل فيمــا 

يتعلــق بالموضوعــات التــي تطرحهــا اللجنــة للمناقشــة.

لدعــم  الســياحية  واإلحصــاءات  المعلومــات  محــور  وتفعيــل 

االســتراتيجية العربيــة للســياحة مــن خــال دعــوة كافــة الجهــات 

فــي  الســياحية  واإلحصــاءات  المعلومــات  بمحــور  المعنيــة 

الــدول العربيــة للتواصــل المباشــر مــع إدارة اإلحصــاء وقواعــد 

المعلومــات بصفتهــا جهــة االختصــاص فــي األمانــة العامــة 

للســياحة  البحريــن  هيئــة  ودعــوة  العربيــة  الــدول  لجامعــة 

إلــى تنظيــم عقــد ورشــة عمــل حــول كيفيــة  والمعــارض 

الفرعيــة  والحســابات  الســياحة  إحصــاءات  وإنتــاج  اســتخدام 

للســياحة بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للســياحة ومنظمــة 

العمــل  االعتبــار ورقــة  األخــذ فــي  العالميــة مــع  الســياحة 

للســياحة  العامــة  الهيئــة  مــن  الشــأن  فــي هــذا  المقدمــة 

والتــراث الوطنــي بالمملكــة العربيــة الســعودية حول الدراســات 

واألبحــاث لتعزيــز تنافســية الســياحة فــي الــدول العربيــة.

ودعــم قطــاع فلســطين فــي مجــال الســياحة بالتأكيــد علــى 

القــرار رقــم 261 والصــادر فــي الــدورة 21 للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة بشــأن دعــوة الــدول العربيــة للمبــادرة 

بدعــم وتشــجيع الســياحة العربيــة واإلســامية واالســتثمار الســياحي العربــي فــي دولــة فلســطين والعمــل علــى 

ــر صناعــة  ــة فلســطين لتطوي ــار بدول ــواردة بورقــة العمــل المقدمــة مــن وزارة الســياحة واآلث تنفيــذ التوصيــات ال

الســياحة الفلســطينية وتســويقها والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي واآلثــار فــي دولــة فلســطين مــن االســتهداف 

المبرمــج والطمــس والتشــويه والعمــل علــى صيانــة اآلثــار.
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والموافقــة علــى نتائــج وتوصيــات منتدى الســياحة الميســرة فــي المنطقــة العربية 

والمنعقــد بمدينــة القاهــرة والتأكيــد علــى الــدول العربيــة علــى تفعيــل مفاهيــم 

ــة للمــدن فــي  أنســنة المــدن وســهولة الوصــول الشــامل وتحســين البيئــة الحضري

إطــار الجهــود المبذولــة نحــو الســياحة الميســرة واالســتفادة مــن التجــارب العربيــة 

الناجحــة فــي هــذا المجــال وتعميــم المقتــرح المقــدم مــن المنظمــة العربيــة 

للســياحة بشــأن إنشــاء مجلــس استشــاري للســياحة الميســرة علــى الــدول العربيــة 

إلبــداء الــرأي والماحظــات بشــأنها ومــن ثــم رفــع الصيغــة النهائيــة للمقتــرح إلــى 

المكتــب التنفيــذي للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة للنظــر فــي الموافقــة 

ومنظمــة  للســياحة  العربيــة  المنظمــة  مــع  بالتعــاون  مؤتمــر  وتنظيــم  عليــه. 

ــة  ــي المنطق ــياحية ف ــات الس ــداد الوجه ــات إع ــبل وآلي ــول س ــة ح ــياحة العالمي الس

ــع. ــة لتكــون ميســرة للجمي العربي

والموافقــة علــى توصيــات االجتمــاع المشــترك لمســؤولي وزارات الداخليــة وهيئــات 

الســياحة فــي الــدول العربيــة والمنعقــد بالجمهوريــة التونســية حــول آليــات مواجهــة 

تحديــات األمــن الســياحي العربــي ودعــوة كافــة األطــراف المختصة للعمــل بموجبها 

وايضــا الموافقــة علــى نتائــج وتوصيــات الملتقــى العربــي الثانــي لألمــن الســياحي 

ــي  ــتفادة مــن الدراســات والبرامــج الت ــد علــى االس ــذي عقــد بمحافظــة االحســاء والتأكي ال

تقدمهــا المنظمــة العربيــة للســياحة ومجلــس وزراء الداخليــة العــرب لتأهيــل ورفــع القــدرات 

ــى  ــد الملتق ــى عق ــة عل ــياحي والموافق ــن الس ــال األم ــي مج ــة ف ــرية العامل ــوادر البش للك

العربــي لألمــن الســياحي بصفــة دوريــة ضمــن فعاليــات عاصمــة الســياحة العربيــة والتأكيــد 

علــى مبــادرة منظمــة التعــاون اإلســامي بفتــح آفــاق للتعــاون المشــترك بيــن المجموعــة 

العربيــة والــدول اإلســامية والمنظمــة العربيــة للســياحة فــي كافــة مجــاالت الســياحة بصفــة 

عامــة واألمــن الســياحي بصفــة خاصــة ودعــوة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب إلــى التعــاون 
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والتنســيق مــع المنظمــة العربيــة للســياحة وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة 

إلعــداد اســتراتيجية عربيــة لألمــن الســياحي تأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــات كل بلــد 

عربــي.

المعاييــر المحدثــة والموافقــة علــى اختيــار مدينــة المنامــة بمملكــة البحريــن عاصمــة 

للســياحة العربيــة لعــام 2020م

وتكليــف المنظمــة العربيــة للســياحة بتقديــم الرؤيــة االســتراتيجية وخطــط العمــل 

اجتماعــات  هامــش  علــى  دوري  عربــي  اقتصــادي  ملتقــى  إلقامــة  الموضوعــة 

المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة بالتعــاون مــع األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربيــة والدولــة المضيفــة الجتمــاع المجلــس.

ودعــوة الــدول العربيــة لاسترشــاد بمشــروع حاضنــات األعمــال ودعــم برامــج االبتــكار 

وريــادة األعمــال فــي المجــال الســياحي بالتعــاون فيمــا بيــن المنظمــة العربيــة 

للســياحة واألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري ودعــوة الــدول 

العربيــة الراغبــة فــي إنشــاء حاضنــات االعمــال للمشــاريع الســياحية للتواصــل مــع 

ــب وتأهيــل أصحــاب  ــم الدعــم الفنــي مــن خــال التدري المنظمــة واألكاديميــة لتقدي

ــاريع المش

ــي  ــوزاري العرب ــس ال ــذي للمجل ــب التنفي ــاء المكت ــاب أعض ــم انتخ ــاع ت ــة االجتم ــى نهاي وف

للســياحة لعامــي 2020-2021 والــذي ضــم كل مــن : المملكــة العربيــة الســعودية، مملكــة 

ــة  ــة العــراق، جمهوري ــة، جمهوري ــة الهاشــمية، المملكــة المغربي ــن، المملكــة األردني البحري

ــة التونســية. مصــر العربيــة، والجمهوري
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تدشين خطة فعاليات المنامة عاصمة السياحة العربية 2٠2٠

دشــن معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة رئيــس مجلــس إدارة هيئــة البحريــن للســياحة 

والمعــارض األســتاذ.  زايــد بــن راشــد الزيانــي، ومعالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور 

ــة 2020. ــات المنامــة عاصمــة الســياحة العربي ــد، خطــة فعالي ــن فهــد  آل فهي ــدر ب بن

وفــي ضــوء إعــان المجلــس الــوزاري العربــي فــي دورتــه الـــ)22( اختيــار العاصمــة البحرينيــة المنامــة 

ــياحة  ــة والتجــارة والس ــي وزيــر الصناع ــام 2020، حيــث اســتقبل معال ــة لع عاصمــة للســياحة العربي

معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة، حيــث تخلــل اللقــاء عقــد عــدة اجتماعــات لوضــع خطــة 

عمــل مشــتركة لتنفيــذ العديــد مــن الفعاليــات علــى مــدار العــام تحــت لقــب المنامــة عاصمــة 

الســياحة العربيــة 2020م.

وأكــد معالــي الوزيــر أن الهيئــة قامــت بالتجهيــز لتنظيــم فعاليــات ســياحية خــال العــام الحالــي تعبــر 

عــن المكانــة التاريخيــة والثقافيــة للبحريــن، فضــًا عــن إبــراز مــا تختزنــه المملكــة مــن كنــوز ســياحية 

وأثريــة وطبيعيــة غايــة فــي األهميــة.

وبــدأ تنفيــذ أجنــدة الفعاليــات هــذه الثاثــاء، بإقامــة احتفاليــة يــوم الســياحة العربــي الــذي دعــت إلــى 

االحتفــال بــه المنظمــة العربيــة للســياحة والــذي يتزامــن مــع مولــد الرحالــة العربــي ابــن بطوطــة.

ــارة  ــأن زي ــد ب ــد آل فهي ــن فه ــدر ب ــور بن ــياحة الدكت ــة للس ــة العربي ــس المنظم ــي رئي ــح معال وأوض

وفــد المنظمــة العربيــة للســياحة لمملكــة البحريــن تأتــي لتدشــين المنامــة عاصمــة للســياحة 

العربيــة واالحتفــال بيــوم الســياحة العربــي والــذي يأتــي هــذا العــام تحــت شــعار 

"الســياحة والوظائــف مســتقبل واعــد"، حيــث ســتنظم المنظمــة بالتعــاون مــع 

وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض عــدة 

ــة،  ــة العربي ــروع القري ــا مش ــام  2020 منه ــال الع ــتركة خ ــرى مش ــات أخ فعالي

ــرض  ــى والمع ــم الملتق ــياحي، وتنظي ــن الس ــث لألم ــى الثال ــم الملتق وتنظي

العربــي اليابانــي بمملكــة البحريــن، والملتقــى اإلعامــي الثالــث لمؤسســات 

العمــل العربــي المشــترك لجامعــة الــدول العربيــة برعايــة معالــي األميــن العــام 

ــات  ــى 8 فعالي ــط، باإلضافــة إل ــو الغي ــة الســيد. أحمــد أب ــدول العربي لجامعــة ال
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أخــرى ســيتم اإلعــان عنهــا الحقــاً.

قيــادة  مــن  تجــده  الــذي  بالدعــم  المنظمــة  وتســعد 

مملكــة البحريــن الشــقيقة وعلــى رأســها حضــرة صاحــب 

الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد 

الســمو  صاحــب  برئاســة  الحكومــة  وجهــود  المفــدى، 

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 

الــوزراء، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 

حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 

وزيــر  معالــي  ومتابعــة  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  االول 

الصناعــة والتجــارة والســياحة األســتاذ. زايــد بــن راشــد 

الزيانــي لدعــم التعــاون المشــترك بيــن المنظمــة العربيــة 

للســياحة وهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض والتــي 

ــة  ــي للمنظمــة العربي ــب إقليم ــح مكت تتلخــص فــي فت

ــاء  ــاً لبن ــة مركــزاً عربي ــن، ويعــد بمثاب للســياحة فــي البحري

ورفــع القــدرات فــي المجال الســياحي وســيكون المكتب، 

معنيــاً بالتدريــب والتأهيــل لكافــة العامليــن بمجــال صناعة 

الخليــج  ومنطقــة  عامــة  العربيــة  بالمنطقــة  الســياحة 

خاصــة، تعزيــزاً لجهــود التعــاون بيــن البحريــن والمنظمــة العربيــة للســياحة.



     	 	 	 																								 303      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

اســتقبل صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية 

فــي مكتبــه بديــوان اإلمــارة اليــوم، رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور بنــدر بــن فهــد آل 

فهيــد، يرافقــه منســوبو المنظمــة.

وبــارك ســموه لمملكــة البحريــن اختيــار المنامــة عاصمــًة للســياحة العربيــة للعــام 2020، مؤكــداً أن 

اختيــار المنامــة هــو بمثابــة اختيــار للمملكــة، الســيما وأن البلديــن يجمعهــم رابطــة األخــوة والــدم 

والمصيــر المشــترك، مشــيرا إلــى انعقــاد اجتماعــات الــدورة الـــ ٢٥ للمكتــب التنفيــذي للمجلــس 

الــوزاري العربــي للســياحة، والــدورة الـــ ٢٢ للمجلــس الســياحي العربــي للســياحة، بحضــور أصحــاب 

المعالــي والســعادة أعضــاء المنظمــة .

وأكــد األميــر ســعود بــن نايــف أهميــة العمــل علــى االســتفادة مــن المزايــا النســبية لــكل منطقــة 

ــات والبرامــج  ــى اســتمرار الفعالي ــة العمــل عل ــاً أهمي ــي، وإبرازهــا، مبين ــم العرب وموقــع فــي العال

المعنيــة بالتنميــة الســياحية، واالهتمــام باإلعــام الســياحي، وتنشــيط دوره في التعريــف بالمواقع 

ــراز الفعاليــات التــي تخــدم الجانــب الســياحي فــي مختلــف  والتســهيات المقدمــة للســائحين، وإب

البلــدان، متمنيــاً ســموه للمنظمــة وأعضاءهــا التوفيــق، معربــاً عــن شــكره لــكل الجهــود المخلصــة 

التــي بذلــت ســواًء مــن أعضــاء المنظمــة أو أهالــي األحســاء خــال الفتــرة الماضيــة.

صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية يستقبل
معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق لمعاليه

ــد,  ــدر آل فهي ــور بن ــياحة الدكت ــة للس ــة العربي ــس المنظم ــر رئي ــه عب ــن جانب م

عــن شــكره وتقديــره باســمه وباســم منســوبي المنظمــة، علــى دعــم ســموه 

واهتمامــه، وحرصــه علــى أن تكــون المنظمــة مســاهماً فاعــًا فــي تنميــة 

ــة،  ــبات المنظم ــن مناس ــدد م ــموه لع ــة س ــال رعاي ــن خ ــة، م ــياحة العربي الس

التــي كان آخرهــا الملتقــى الثانــي لألمــن الســياحي الــذي عقــد فــي محافظــة 

األحســاء.
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صاحب السمو الملكي  سفير خادم الحرمين 
ين يستقبل معالي رئيس  يفين لدى البحر الشر

ير الصناعة  المنظمة العربية للسياحة ومعالي وز
يني والتجارة َوالسياحة البحر

ــد  ــن أحم ــلطان ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــتقبل صاح اس

بــن عبدالعزيــز ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى مملكــة 

العربيــة  المنظمــة  الســفارة  معالــي رئيــس  البحريــن بمقــر 

وزيــر  ومعالــي  فهيــد  آل  فهــد  بــن  بنــدر  الدكتــور  للســياحة 

ــي. ــن راشــد الزيان ــد ب ــن زاي الصناعــة والتجــارة والســياحة بالبحري

ــتعرض  ــة، حيــث اس ــاء تبــادل األحاديــث الودي ــال اللق ــرى خ وج

المنظمــة ومــا حققتــه  آل فهيــد منجــزات  الدكتــور  معالــي 

لخدمــة صناعــة الســياحة العربيــة علــى المســتوى المحلــي 

واإلقليمــي.

مــن جانبــه أشــاد ســمو الســفير بالــدور الــذي تقوم بــه المنظمة 

ومســؤولوها تجــاه تطويــر ودعــم الســياحة العربيــة ومــا حققتــه 

مــن إنجــازات فــي هــذا الشــأن، متمنيــاً لهــم مزيــداً مــن التطــور وتحقيــق المزيــد مــن البرامــج والمبــادرات الســياحية 

المتميــزة.  ثــم تســلم ســمو الســفير درعــاً تذكاريــة مــن معالــي رئيــس المنظمــة بهــذه المناســبة .
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ــن   ــة البحري ــس هيئ ــع رئي ــياحة م ــة للس ــة العربي ــة للمنظم ــة العام ــد األمان ــاع وف ــد إجتم عق

الســياحة والمعــارض وفريــق عمــل الهيئــة بمملكــة البحريــن وذلــك لوضــع خطــة العمــل 

المشــتركة للفعاليــات والبرامــج  للمنامــة عاصمــة الســياحة العربيــة2020م وخطــة العمــل 

ــي 25  ــياحة العرب ــوم الس ــة ي ــة وإحتفالي ــين للعاصم ــل التدش ــي وحف ــي اليابان ــر العرب للمؤتم

ــر . فبراي

ين للسياحة والمعارض  وفد المنظمة العربية للسياحة يزور مقر هيئة البحر
للترتيب لفعاليات المنامة عاصمة السياحة العربية 2٠2٠م
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ــة المفتوحــة بمملكــة  ــة العربي ــس الجامع اســتقبل ســعادة رئي
البحريــن الدكتــور/ غــرم اللــه  الغامــدي وفــد المنظمــة العربيــة 
للســياحة وجــرى خــال اللقــاء بحــث الفــرص التدريبيــة المتوفــرة 
لــدى الجامعــة لاســتفادة منهــا وتــم االتفــاق علــى وضــع خطــة 
عمــل لتعــاون مشــترك تختــص بمجــال التدريــب والتأهيــل ســواء 

لطلبــة الجامعــة أو مواطنــي مملكــة  البحريــن.

ين يستقبل وفد المنظمة العربية للسياحة  رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحر
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برعايــة معالــي وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة 

بمملكــة البحريــن األســتاذ زايــد بــن راشــد الزياني 

العربيــة  المنظمــة  رئيــس  معالــي  وحضــور 

فهيــد  آل  فهــد  بــن  بنــدر  الدكتــور.  للســياحة 

وقعــت المنظمــة ومجموعــة البركــة المصرفيــة 

لتمويــل  تهــدف   ، مشــترك  تعــاون  اتفاقيــة 

المنظمــة  تقــوم  التــي  الســياحية  المشــاريع 

بتنفيذهــا فــي الــدول العربيــة

المنظمة العربية للسياحة توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة البركة المصرفية 
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نظمــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض لقــاء تعريفــي بيــن وفــد المنظمــة 

العربيــة للســياحة والمرشــدين الســياحيين فــي البحريــن بمناســبة اختيــار المنامــة 

عاصمــة للســياحة العربيــة لعــام 2020م ويوم الســياحة العربي حيث تحدث ســعادة 

الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض نــادر خليــل المؤيــد "يأتــي 

االحتفــال هــذا العــام تحــت شــعار "الســياحة والوظائــف مســتقبل واعــد" وأضــاف 

ــه أن الســياحة مــن الصناعــات القائمــة علــى العنصــر البشــري  "ممــا ال شــك في

فهــي تعتمــد علــى المــوارد البشــرية فــي ســبيل تحقيــق ميــزة تنافســية وجــودة 

عاليــة. كمــا تتســم بارتفــاع كثافتهــا العماليــة قياســاً بالعديــد مــن القطاعــات 

االقتصاديــة األخــرى، األمــر الــذي يبــرز األهميــة االقتصاديــة واالجتماعية للنشــاط 

الســياحي فــي ظــل قدرتــه علــى اســتيعاب أعــداد متزايــدة مــن الوافديــن إلــى 

ســوق العمــل. ومــن ثــم التخفيــف مــن حــدة مشــكلة البطالــة لتصبــح الســياحة 

بحــق هــي صناعــة المســتقبل وتوفــر مســتقبًا واعــداً لخلــق العديــد مــن فــرص 

ين يفي بين وفد المنظمة العربية للسياحة والمرشدين السياحيين بمملكة البحر لقاء تعر

ــة  ــن منظم ــادرة ع ــياحي الص ــف الس ــرات التوظي ــن مؤش ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــل". ولي العم

الســياحة العالميــة والتــي أوضحــت أن مــن بيــن كل 10 وظائــف فــي االقتصــاد العالمــي هنــاك 

وظيفــة واحــدة تتولــد مــن الســياحة ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

ويتزامــن مــع االحتفــال بيــوم الســياحة العربــي، اختيــار المنامــة عاصمــة للســياحة العربيــة 
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2020، حقــق القطــاع الســياحي فــي البحريــن نهضــة كبيــرة فــي حجــم البنيــة التحتيــة 

ــرة  ــات حض ــن توجيه ــا م ــن، انطاق ــائحين الوافدي ــداد الس ــة وأع ــهيات الحكومي والتس

ــاد المفــدى، وجهــود  ــن عيســى آل خليفــة عاهــل الب ــة الملــك حمــد ب صاحــب الجال

الحكومــة برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس 

ــن حمــد آل خليفــة  ــر ســلمان ب ــوزراء، وبمــؤازرة مــن صاحــب الســمو الملكــي األمي ال

ــز  ــوزراء، بهــدف تعزي ــب االول لرئيــس مجلــس ال ــد األعلــى النائ ــب القائ ولــي العهــد نائ

ــة. ــن كمركــز رئيــس علــى خريطــة الســياحة اإلقليمي موقــع مملكــة البحري

وأكــد المؤيــد، أن تطويــر القطــاع الســياحي فــي البــاد يعــد مــن أولويــات برنامــج عمــل 

الحكومــة، وتعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للقطــاع ومــن أهــم 

محاورهــا توفيــر فــرص عمــل للشــباب البحرينــي.

ــز فــي تشــكيل  ــه دور ممي ــه ول ــر ســفير لوطن وأضــاف أن المرشــد الســياحي هــو خي

ــز فــي  ــزوره، فضــًا عــن دوره الممي ــذي ي ــد ال ــدى الســائح عــن البل ــام ل ــاع الع االنطب

ــياحة. ــو الس ــيط ونم ــي وتنش ــي والثقاف ــوروث التاريخ ــج الم تروي

ــي  ــرص علــى توفيــر الدعــم المائــم للمرشــدين الســياحيين ف وواصــل المؤيــد "نح

البحريــن حيــث تنطــوي االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة علــى برنامــج بنــاء ورفــع قــدرات 

اإلرشــاد الســياحي بمملكــة البحريــن مــن خــال التعــاون مــع منظمــة الســياحة العربيــة.
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ين يستقبل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة ير الداخلية بمملكة البحر معالي وز

اســتقبل الفريــق أول معالــي الشــيخ راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة وزير الداخليــة بمملكة 
ــة للســياحة  ــد رئيــس المنظمــة العربي ــن فهــد آل فهي ــدر ب ــور بن ــي الدكت ــن، معال البحري
ــر الصناعــة  والوفــد المرافــق ، وذلــك بحضــور معالــي الســيد زايــد بــن راشــد الزيانــي وزي

والتجــارة والســياحة، وســعادة الفريــق طــارق بــن حســن الحســن رئيــس األمــن العــام.
العربيــة  المنظمــة  رئيــس  بزيــارة معالــي  الوزيــر  رحــب معالــي  اللقــاء،  بدايــة  وفــي 
للســياحة إلــى مملكــة البحريــن ، والتــي تأتــي فــي إطــار التواصــل وتبــادل وجهــات النظــر، 
خصوصــا مــع اختيــار المنامــة، عاصمــة للســياحة العربيــة لعــام 2020. مشــيداً معاليــه بــدور 

ــر العمــل العربــي المشــترك فــي مجــال الســياحة. المنظمــة فــي تطوي
وتــم خــال اللقــاء، بحــث الجهــود المبذولــة لتعزيــز التعــاون المشــترك بيــن مملكــة البحرين 
والمنظمــة فــي قطــاع الســياحة، خصوصــا وأن مملكــة البحريــن تمثــل وجهــة ســياحية 

عالميــة، كمــا تــم بحــث عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك.
ــه مملكــة  ــز ب ــاء اللقــاء بمــا تتمي ــة للســياحة أثن وأشــاد معالــي رئيــس المنظمــة العربي
البحريــن مــن تميــز وازدهــار فــي شــتى فــي ظــل قيادتهــا الرشــيدة وعلــى رأســها جالــة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مشــيداً بنفــس الوقــت بجهــود معالــي وزيــر الداخليــة 
الفريــق أول الشــيخ. راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة فــي تقديــم كافــة الخدمــات للســواح 
والــزوار فــي كافــة المنافــذ البحريــة والجويــة والبريــة والــدور الــذي تقــوم بــه أجهــزة األمــن 
بمملكــة البحريــن وهــي تســعى للحفــاظ علــى أمــن وســامة الســواح مؤكــداً بــأن 
ــن وللــه الحمــد تنعــم بأمــن واســتقرار واألمــن واالســتقرار باشــك هــي  مملكــة البحري

ركيــزة أساســية لتنميــة وتطويــر الســياحة وهــو مــا جعــل البحريــن وجهــة ســياحية متميــزة.
ــي لألمــن  ــة للملتقــى العرب ــدورة الثالث ــم االتفــاق علــى انعقــاد ال ــام اللقــاء ت وفــي خت
ــات المنامــة عاصمــة الســياحة  ــذي يتماشــى مــع فعالي ــن وال الســياحي بمملكــة البحري

ــام2020م. ــة لع العربي
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استقبال معالي أمين عام جامعة الدول العربية بمكتبه بالقاهرة لمعالي أمين عام 
المنظمة العربية للسياحة

ــي  ــط معال ــو الغي ــة الســيد أحمــد اب ــدول العربي ــن عــام جامعــة ال ــي أمي إســتقبل معال
ــة  ــر جامع ــياحة بمق ــة للس ــة العربي ــام للمنظم ــن الع ــي – األمي ــريف فتح ــتاذ ش األس
الــدول العربيــة بالقاهــرة  بحضــور ســعادة الســفير حســام زكــي رئيــس مكتــب األميــن 
العــام لجامعــة الــدول العربيــة حيــث تــم أثنــاء اللقــاء إســتعراض كافــة  أنشــطة وإنجــازات 
المنظمــة خــال الفتــرة الماضيــة ومــا قامــت بــه مــن اعمــال لمواجهــة آثــار جائحــة 
فيــروس كورونــا  Covid-19 لخدمــة قطــاع الســياحة علــى امتــداد الوطــن العربــي 
.. وبهــذا الصــدد اوضــح شــريف فتحــي بــان المنظمــة ومنــذ بدايــة الجائحــة ســعت 
لتكويــن فريــق إلدارة األزمــات شــارك بــه وزراء الســياحة العــرب ومنظمــة الطيــران 
المدنــي واالتحــاد العربــي للنقــل الجــوي ومنظمــة الصحــة العالميــة ومجموعــة البنــك 
اإلســامي وصنــدوق اجفنــد وبعــض الخبــراء المتخصصيــن فــي المجال الســياحي الذين 
اصــدروا العديــد مــن التقاريــر اآلنيــة لــكل مراحــل الجائحــة باإلضافــة   للتحاليــل البيانيــة 
والتوصيــات التــي تــم رفعهــا للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة الــذى انعقــد بشــهر 
يونيــو الماضــي وتــم اعتمدهــا ضمــن قــرارات المجلــس الــوزاري.. مؤكــدا بــأن المنظمــة 
تســعى لتنفيــذ تلــك التوصيــات بالتعــاون مــع وزارات وهيئــات الســياحة بالعالــم العربــي 
ــتراتيجيين   ــركاءها االس ــع ش ــاون م ــرى بالتع ــة الكب ــذه الصناع ــدم ه ــاالت تخ ــدة مج بع
والتــي تتعلــق بالعمــل نحــو انشــاء صنــدوق عربــي للتنميــة الســياحية المســتدامة 
والعمــل نحــو إصــدار بطاقــة ائتمانيــة لتنشــيط الســياحة العربيــة وإصــدار بطاقــة لتأميــن 
ــة  ــد ١٩ بهــدف تنشــيط الســياحة العربي ــروس كوفي ــي مغطــاة ضــد في المســافر العرب
البينيــة باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدة برامــج تدريبيــة فــي مجــاالت متعــددة تشــمل جــودة 

الخدمــات الســياحية واســتدامتها واســتراتيجيات إدارة التغييــر وإدارة المخاطــر واألزمــات 
ــك  ــة وذل ــداع للمنشــآت الفندقي ــكار واالب ــا  وفــى مجــال االبت ــة كورون فــي ظــل جائح
بهــدف تأهيــل العامليــن فــي القطــاع الســياحي علــى المســتوين الحكومــي والخــاص 
موضحــا بــأن كافــة الــدورات يتــم تنفيذهــا عبــر منصــة التدريــب التــي أنشــأتها المنظمــة 
لتنميــة وتطويــر العامليــن فــى القطــاع الســياحي العربــي عبــر تقنيــة الــــ OnLine   مــن 
خــال شــركاءها االســتراتيجيين وهــم جامعــة الملــك عبــد العزيــز واألكاديميــة العربيــة 
والتكنولوجيــا والنقــل البحــري   وشــركة االول للســياحة التــي تديــر منصــة التدريــب 
ــأن المنظمــة قــد وضعــت خطــة لتنفيــذ تلــك الــدورات بشــكل دورى تهــدف  مشــيرا ب
ــأن المنظمــة قــد حققــت ٤٠ %  ــة ٢٠٢٠ مؤكــدا ب ــب ١٠ االف متــدرب  حتــى نهاي ــي تدري ال
مــن الهــدف المنشــود حيــث انهــا أنهــت دورتهــا الرابعــة منــذ يوميــن بحضــور ١٥٠٠ متــدرب 

ــة.. ــع دورات تدريبي ــدرب لألرب ــي ٤ آالف مت بمجمــوع إجمال
مــن جهــة اخــرى فقــد أكــد أبــو الغيــط علــى  دعــم جامعــة الــدول العربيــة  للمنظمــة 
العربيــة للســياحة مثمنــا جهودهــا لتنميــة و تطويــر الســياحة فــي الوطــن العربــي 
ــر  ــة وتطوي ــذى تقدمــه لتنمي ــر ال ــدور الكبي ومقــدرا كافــة اإلنجــازات التــي حققتهــا وال
الشــباب العامليــن فــى هــذه الصناعــة الكبــرى ليكونــوا قــادة لهــا بالمســتقبل مؤكــدا 
علــى أهميــة تعــاون وتكاتــف منظمــات العمــل العربــي المشــترك التابعــة لجامعــة 
الــدول العربيــة مــن خــال رؤيتهــا وانشــطتها المشــتركة بهــدف خدمــة القطاعــات التــي 

ــة       ــدول العربي ــة واســتراتيجية جامعــة ال ــك انطاقــا مــن رؤي تمثلهــا وذل



     	 	 	 																								 312      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي اإلجتمــاع الـــ 46 للجنــة الشــرق االوســط 
ــوم 06 – 07 –  ــذي عقــد ي ــة األمــم المتحــدة ( وال ــة ) هيئ لمنظمــة الســياحة العالمي
2020م ، عبــر تقنيــة ZOOM ، حيــث مثــل المنظمــة العربيــة للســياحة معالــي أمينهــا 
العــام األســتاذ / شــريف فتحــي عطيــة – موضحــا بأنــه تــم تقديــم عــرض حــول مبــادرات 
منظمــة الســياحة العالميــة حــول أزمــة فيــروس كورونــا COVID – 19  واألنشــطة 

ــا . اإلقليميــة للتعامــل مــع األزمــة عالمي
ــة الشــرق  ــدول األعضــاء بلجن ــادة وزراء ال وايضــا خــال االجتمــاع تمــت مداخــات للس
األوســط لمناقشــة العديــد مــن الموضوعــات ذات اإلهتمــام المشــترك مــن أهمهــا أثــر 
ــة والحمايــة الدوليــة  ــروس كورونــا )كوفيــد – 19 ( علــى الســياحة الدولي تفشــي في
للســائحين وإســتعادة ثقــة الســائح ليعــود لمنطقــة الشــرق االوســط نظــرا الن قطــاع 
الســياحة هــو أحــد أكثــر القطاعــات تضــرراً مــن الجائحة، لما تعــرض له من قيــود مفروضة 
علــى الســفر إضافــة إلــى إلغــاء االف الرحــات ممــا ادى إلــى تقلــص خدمــات الســياحة 
والســفر والتعــرض إلــى آثــار ســلبية علــى قطــاع الســياحة عالميــا وشــرق اوســطيا 
مشــيرا بأنــه قــد تــم التطــرق ايضــا إلــى محــور االبتــكار والتحــول الرقمــي حيــث أصبــح 
ــجيع  ــياحة، وتش ــة الس ــن صناع ــزأ م ــزًءا ال يتج ــة ج ــا الرقمي ــي التكنولوجي ــتثمار ف اإلس
الحكومــات علــى دعــم الشــركات الســياحية العاملــة فــي القطــاع للتحــول إلــى الســياحة 
الرقميــة مؤكــدا بــأن اإلبتــكار والتكنولوجيــا يمثــان فرصــة لتحويــل الســياحة إلــى قطاع 
أكثــر قــدرة علــى المنافســة واإلســتدامة باإلضافــة إلــى إيجــاد آليــة لابتــكار مــن أجــل 

اإلســتثمار وريــادة األعمــال فــي المشــاريع الســياحية بمنطقــة الشــرق األوســط.
ــات  ــد مــن التوصي ــأن المنظمــة قدمــت العدي وواصــل شــريف فتحــي حديثــه مشــيرا ب
ــا فــي اطــار فريــق ادارة االزمــات  ــة جائحــة كورون ــر والتحاليــل البيانيــة منــذ بداي والتقاري
لديهــا مؤكــدا التعــاون المثمــر والفعــال مــع االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي والمنظمــة 
العربيــة للطيــران المدنــي ومنظمــة الصحــة العالميــة إلقليــم الشــرق االوســط وذلــك 
لخدمــة القطــاع الســياحي العربــي موضحــا بــأن المنظمــة تبنــت بعــض الحلــول والبرامــج 
لدعــم وتنميــة الســياحة للعالــم العربــي والتــي تلخصــت فــي العمــل علــى انشــاء 
صنــدوق للتنميــة الســياحية المســتدامة وطــرح فكــرة إصــدار بوالــص ســفر للســائحين 
ــا أثنــاء رحلتــه باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن  تغطــى تعــرض الســائح لفيــروس كورون
االتفاقيــة الموقعــة مــع البنــك اإلســامي للتنميــة مــن خــال المؤسســة االســامية 
لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات وذلــك لجــذب رؤوس االمــوال لاســتثمار بالعالــم 
العربــي فــور انتهــاء الجائحــة باإلضافــة إلــي تنفيــذ العديــد مــن الــدورات التدريبيــة 
ــداد الوطــن  ــة علــى امت ــب 10 آالف متــدرب ومتدرب والتأهيليــة والتــي تســتهدف تدري
ــا بالفعــل مــن خــال دورة  ــدأ تنفيذه ــي ب ــة ال on line والت ــق تقني ــي عــن طري العرب
جــودة الخدمــات الســياحية مــن خــال مواصفــة االيــزو ٢١١٤٠١ والخاصــة باســتدامة وجــودة 
القطــاع الســياحي والقطاعــات التابعــة لــه و التــي حضرهــا أكثــر من ٤٥٠ متــدرب ومتدربة 

مــن منســوبي وزارات وهيئــات الســياحة بالعالــم العربــي .

المنظمة العربية للسياحة تشارك في إالجتماع الـ 46 للجنة الشرق األوسط لمنظمة 
السياحة العالمية – هيئة األمم المتحدة
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شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي الملتقــى االقتصــادي الدولــي االفتراضــي 
بجمهوريــة الجزائــر تحــت شــعار »كورونــا والتحــول االقتصــادي«، الــذي عقــد خــال 
الفتــرة مــن ٤-٦ اغســطس ٢٠٢٠ عبــر تقنيــة الـــ online، بحضــور شــخصيات فعالــة يمثلــوا 
وزراء ورؤســاء حكومــات وأكثــر مــن 50 خبيــراً دوليــاً ورجــال أعمــال وشــركات كبــرى 
ــد  ــة بالعدي ــة متخصص ــات حكومي ــات وهيئ ــث وجامع ــد بح ــباب ومعاه ــتثمرين ش ومس

ــة. ــط االقتصادي ــن المناش م
ويهــدف الملتقــى إلــى إلقــاء الضــوء علــى األزمــة االقتصاديــة العالميــة وتذبــذب 
أســواق التجــارة وانعــدام الســياحة والبحــث عــن االســتثمار اآلمــن والتوجهــات االقتصادية 
الجديــدة مــن الفاحــة والصناعــة الغذائيــة والطاقــة والطاقــات الشمســية والتكنولوجيــا 
وآليــة تطويــر وتنميــة صناعــة  والتجــارة والصناعــة  البنكيــة  والرقمنــة والتمويــات 
الســياحة بالقــارة اإلفريقيــة والــدول العربيــة، باإلضافــة إلــى البحــث عــن مصــادر تنويــع 

االقتصــاد.
ــاوي  ــور وليــد علــى الحن ــة للســياحة الدكت وأكــد المتحــدث الرســمي للمنظمــة العربي
بأنــه أصبــح مــن الضــرورة لكافــة الــدول البحــث عــن آليــات جديــدة لتطويــر وتنميــة 
ــة مــع أهميــة رقمنــة كافــة خدماتهــا، مشــيراً إلــى أن مثــل  مصــادر دخلهــا االقتصادي
ــة لدفــع  ــاون المشــترك وإيجــاد أرضي ــات تكــون فرصــة لبحــث أوجــه التع هــذه الملتقي
عجلــة التنميــة بالعالــم العربــي والقــارة اإلفريقيــة لمــا تذخــر بــه مــن إمكانيــات ومــواد 

ــة. ــام واراض خصب خ

وأوضــح الدكتــور الحنــاوي أن المنظمــة العربيــة للســياحة قدمــت توصيــات للملتقــى 
ــدول  ــوة ال ــص بدع ــي تتلخ ــة والت ــارة اإلفريقي ــي بالق ــياحي العرب ــاع الس ــة القط لخدم
العربيــة واإلفريقيــة األعضــاء لاســتفادة مــن اتفاقيــة المنظمــة العربيــة للســياحة 
مــع مجموعــة البنــك اإلســامي للتنميــة، والتــي تتعلــق بضمــان االســتثمار وائتمــان 
الصــادرات والتــي تتعلــق ايضــا بتمويــل التجــارة وتنميتهــا، ودعــوة الــدول العربيــة 
واإلفريقيــة األعضــاء لاســتفادة مــن برامــج التدريــب والتأهيــل التــي تنفذهــا المنظمــة 
علــى امتــداد الوطــن العربــي عبــر تقنيــة ال online، وذلــك لتنميــة وتطويــر كافــة 
العاملييــن فــي القطــاع الســياحي ســواء فــي المجــال الحكومــي أو الخــاص ومنــح 
ــن للقطــاع الحكومــي  ــر والممثلي ــة الجزائ ــن فــي القطــاع الســياحي بجمهوري العاملي
والقطــاع الخــاص منحــة مجانيــة لتدريــب ٥٠ متدربــاً بكافــة برامــج المنظمــة حتــى نهايــة 
عــام ٢٠٢٠ م، ودعــوة الــدول العربيــة واإلفريقيــة األعضــاء لاســتفادة مــن الخدمــات التــي 
تقدمهــا المنظمــة العربيــة للســياحة فــي مجــال إصــدار بوالــص تأميــن الســفر والتــي 
ــة فــور  ــدان العربي ــن البل ــا بهــدف تشــجيع الســفر والتنقــل بي ــروس كورون تغطــى في
ــة األعضــاء لاســتفادة مــن خدمــات  ــة واإلفريقي ــدول العربي انتهــاء الجائحــة، ودعــوة ال
صنــدوق التنميــة الســياحية الجــاري إنشــاءه لخدمــة الــدول فــي مجــال تنميــة وتطويــر 

ــرة فــي المجــال الســياحي. المشــروعات المتوســطة والصغي

المنظمة العربية للسياحة تنهى مشاركتها بالملتقى االقتصادي الدولي االفتراضي 
ية الجزائر بجمهور
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شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة، فــي االجتمــاع الثامــن لمنتــدى الســياحة 

لمنظمــة التعــاون اإلســامي، بوفــد برئاســة األميــن العــام للمنظمــة، شــريف 

فتحــي عطيــة، تحــت عنــوان “القــدس الشــريف وجهــة خاصــة”.

وقدمــت المنظمــة عرضــا عــن دورهــا فــي دعــم القطــاع الســياحي الفلســطيني 

ــار بدولــة فلســطين  مــن خــال البرامــج المنفــذة بالتعــاون مــع وزارة الســياحة واآلث

مــن أهمهــا اختيــار القــدس عاصمــة للســياحة العربيــة لعــام 2018 بنــاء علــى مقتــرح 

المنظمــة لمجلــس وزراء الســياحة العــرب أثنــاء انعقــاده، والــذي تزامــن مــع القمــة 

العربيــة فــي دورتهــا العاديــة التاســعة والعشــرين فــي الظهــران والتــي ســميت بقمة 

القــدس، إضافــة إلــى تمكيــن القطــاع الســياحي الفلســطيني مــن المشــاركة فــي 

ــة واإلقليميــة مــن خــال أجنحــة المنظمــة فــي تلــك  ــات والمعــارض الدولي المنتدي

المعــارض.

الشــباب  بتدريــب  اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  مــع  المنظمــة  وتعاونــت 

الفلســطيني العامــل فــي القطــاع الســياحي، عبــر تنظيــم العديــد مــن الــدورات 

التدريبيــة فــي مدينــة شــرم الشــيخ بعــام 2015 بهــدف تنميــة وتطويــر العامليــن 

المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة ٨ لمنتدى القطاع السياحي الخاص بمنظمة التعاون اإلسامي بعنوان  
يف وجهة خاصة« »القدس الشر

فــي قطــاع المنشــآت الفندقيــة، كمــا قدمــت المنظمــة فــي ظــل جائحــة كورونــا منحــا 

ــن 1022  ــدد المتدربي ــغ ع ــطيني، وبل ــياحي الفلس ــاع الس ــي القط ــن ف ــة للعاملي تدريبي

ــة  ــا، وسيشــارك بهــا 267 مشــاركا مــن القطــاع الخــاص والعــام الســياحي فــي دول متدرب

فلســطين كمنــح تدريبيــة دعمــا للســياحه.
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شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي أعمــال االجتمــاع الطــارئ االفتراضــي للمجلــس 
ــوزاري العربــي للســياحة برئاســة المملكــة العربيــة الســعودية وبمشــاركة أصحــاب المعالــي  ال
وزراء الســياحة بالــدول العربيــة والمنظمــات العربيــة والعالميــة المتخصصــة ذات العاقــة بهــدف 
بحــث التحديــات التــي تمــر بهــا المنطقــة العربيــة فــي القطــاع الســياحي بســبب جائحــة فيــروس 

ــا المســتجد كوفيــد 19. كورون
وأوضــح معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور بنــدر آل فهيــد بــأن المجلــس 
الــوزاري قــد أكــد علــى التعــاون المشــترك بيــن كافــة الــدول العربيــة والمنظمــات اإلقليميــة 
مشــيرا بــان كافــة المجتمعــون قــد أشــادوا بالــدور الكبيــر الــذي قامــت بــه المنظمــة بالتعــاون 
مــع االتحــاد العربــي للنقــل الجــوي إلصــدار العديــد مــن التقاريــر والتحليــات البيانيــة فــى إطــار 
ــة  ــياحة وجامع ــي وزراء الس ــاب المعال ــن أصح ــة م ــن مجموع ــون م ــذي يتك ــات وال ــق األزم فري
الــدول العربيــة ومنظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج الخليــج للتنميــة )اجفنــد( ومجموعــة البنــك 
اإلســامي للتنميــة واالتحــاد العربــي للنقــل الجــوي والمنظمــة العربيــة للطيــران المدنــي 

ــران ــي الســياحة والطي ــراء والمتخصصيــن فــي مجال ــة مــن الخب ونخب
ــان حجــم خســائر القطــاع  ــر التــي صــدرت عــن المنظمــة أوضحــت ب ــأن التقاري  وأكــد آل فهيــد ب
ــة بعــام ٢٠١٩  ــار دوالر مقارن ــة األزمــة تقــدر بحــدود ١٣٠ ملي ــذ بداي ــي من ــم العرب الســياحى بالعال
ممــا ســيؤدي الــى تراجــع مســاهمة الســياحة والســفر فــى الناتــج المحلــي االجمالــي بالعالــم 
العربــي بنســبة ٥١.٢٪  ممــا ســينعكس لتراجــع نســبة مســاهمة الســياحة والســفر فــى اجمالــي 
ــي بحــدود 4 ماييــن وظيفــة بنســبة ٤٨.٨٪  ممــا ســيؤدى  ــم العرب عــدد الوظائــف فــى العال
الــى انخفــاض االســتثمارات العربيــة فــى القطــاع الســياحى والتــي قــد تصــل الــي ٢٥.٤ مليــار 

دوالر مقارنــة مــع عــام ٢٠١٩ 
ــأن المنظمــة تبنــت بعــض الحلــول والبرامــج لدعــم وتنميــة  وواصــل آل فهيــد حديثــه مشــيرا ب
الســياحة للعالــم العربــي والتــي تلخصــت فــي إنشــاء صنــدوق لألزمــات وإصــدار بوالــص ســفر 
ــا أثنــاء رحلتــه باإلضافــة إلــي إقــرار العديــد  للســائحين تغطــى تعــرض الســائح لفيــروس كورون

مــن الــدورات التدريبيــة والتــي تســتهدف تدريــب 10 آالف متــدرب ومتدربــة علــى امتــداد الوطن 
العربــي عــن طريــق ال on line وايضــا اصــدار بوالــص لضمــان االســتثمارات لجــذب رؤوس 
االمــوال لاســتثمار بالوطــن العربــي وإيجــاد آليــة لدعــم وتمويــل القطــاع الخــاص خاصــة فيمــا 

يتعلــق بحالــة االســتيراد وخافــه .
ــة  ــدول العربي ــا ال ــي اتخذته ــان يشــيد بالجهــود الت ــام أعمــال المجلــس فقــد صــدر بي وفــي خت
الحتــواء تفشــي الفيــروس، ومنحهــا األوليــة لصحــة مواطنيهــا، واتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات 
ــار الســلبية علــى القطــاع الســياحي وماقدمتــه الحكومــات العربيــة  لتســريع التعافــي مــن اآلث
مــن حــزم ماليــة لدعــم اقتصــاد قطاعاتهــا والتــي بلــغ اجماليهــا بحــدود ١٩٠ مليــار دوالر ، والتعــاون 
ــى عــدة مراحــل، مــع  ــود الســفر عل ــة األعضــاء لتنســيق الجهــود ورفــع قي ــدول العربي ــن ال بي

ــار االحتياطــات الازمــة. األخــذ فــي االعتب
ــود  ــيق الجه ــفر، وتنس ــياحة والس ــاع الس ــي قط ــن ف ــامة العاملي ــة وس ــان صح ــة ضم وأهمي
لدعــم الوصــول إلــى التعافــي الشــامل للقطــاع الســياحي، كذلــك توفيــر بيئة ســفر آمنة تســاعد 
علــى إعــادة بنــاء الثقــة لــدى الســائح، وتشــجيع الســياحة، والعمــل علــى واســتقطاب الســياح 

الدولييــن فــور انتهــاء أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا.
ــي  ــات الت ــة والتوصي ــات البياني ــر والتحلي ــاد بالتقاري ــة لاسترش ــدول العربي ــا ال ــان أيض ــا البي ودع
صــدرت بالتعــاون بيــن المنظمــة العربيــة للســياحة واالتحــاد العربــي للنقــل الجــوي فــى إطــار 
فريــق ادارة األزمــات واالســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة عــن بعــد التــي أعدتهــا المنظمــة 
العربيــة للســياحة مــع عــدد مــن الجامعــات اإلقليميــة والدوليــة والموجهــة للعامليــن فــي 

القطــاع الســياحي.
واختتــم المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة بيانــه بالتأكيــد علــى ضــرورة تنســيق الجهــود 
بيــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة فــي الــدول العربيــة لدعــم اقتصاداتهــا، واتخــاذ السياســات 
الكفيلــة بتســريع عمليــة التعافــي مــن اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا، والمحافظــة علــى 

مكتســبات القطــاع الســياحي.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في أعمال االجتماع الطارئ للمجلس الوزاري لمناقشة 
تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على قطاع السياحة والسفر
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المنظمة العربية للسياحة تشارك بالدورة العادية )49( للجنة التنسيق العليا للعمل 
العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية

شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي إجتمــاع الــدورة العاديــة )49( للجنــة التنســيق 
العليــا للعمــل العربــي المشــترك برئاســة معالــي األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
وبمشــاركة أصحــاب المعالــي والســعادة رؤســاء المنظمــات العربيــة أعضــاء اللجنــة والتي 
ــو 2020م ،وأوضــح  ــن 13 يولي ــد اإلثني ــوم غ ــس ي ــو كونفران ــق الفيدي ســتعقد عــن طري
معالــي رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور بنــدر بــن فهــد آل فهيــد بــأن هــذه 
ــرت بشــكل مباشــر علــى  ــي اث ــد 19 والت ــا كوفي ــدورة تعقــد فــي ظــل جائحــة كورون ال
ــة  ــة وأن هــذا االجتمــاع ســيضع رؤي ــة والصحي ــة واالجتماعي كافــة القطاعــات اإلقتصادي

ــي تنطــوي  ــات الت ــة القطاع ــي المشــترك فــي كاف ــر العمــل العرب واســتراتيجية لتطوي
تحــت اختصــاص كل منظمــة وســيكون مــن أهــم النقــاط التــي سيناقشــها االجتمــاع : 
تقريــر بشــأن متابعـــة تنفيــذ تقريــر وقــرارات االجتمــــاع )48( للجنة التنســيق العليا للعمل 
العربــي المشــترك المنعقــدة بمدينــة بيــروت خــال شــهر يونيــو 2020م، ومناقشــة رؤيــة 
مؤسســات العمــل العربــي المشــترك لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا كوفيــد 19 علــى 
االقتصاديــات والمجتمعــات العربية،وأوضــح آل فهيــد بــأن المنظمــة ســتقدم تقريــر عــن 
جهودهــا فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا منــذ بدايــة االزمــة حيــث قامــت المنظمــة 
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بتشــكيل فريــق إلدارة األزمــات تكــون مــن أصحــاب المعالــي وزراء الســياحة العــرب 
وجامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد العربــي للنقــل الجــوي والمنظمــة العربيــة للطيــران 
المدنــي ومنظمــة الصحــة العالميــة إلقليــم شــرق المتوســط وبرنامــج الخليــج للتنميــة 
الخبــراء والمتخصصيــن فــي هــذا  اجفنــد والبنــك اإلســامي للتنميــة ونخبــة مــن 
ــرة اآلنيــة  ــات للفت المجــال فــى إطــار المنظمــة وقــدم الفريــق مجموعــة مــن التوصي
والمســتقبلية مــع وضــع ثــاث ســيناريوهات لتعافــى القطــاع الســياحي والتــى عرضــت 
ــم اجازتهــا ومــن بينهــا :اعتمــاد  علــى اجتمــاع مجلــس وزراء الســياحة العــرب مؤخــراً وت

فكــرة انشــاء صنــدوق للتنميــة الســياحية يخــدم الوطــن العربــي
اإلســتفادة مــن اتفاقيــة المنظمــة مــع مجموعة البنك اإلســامى لضمان االســتثمارات 

الســياحية بالوطن العربي
العمل على إصدار بوليصة تأمين سفر للسائح العربي تغطى فيروس كوفيد ١٩

رفــع كفــاءة المنشــأت الطبيــة بالمناطــق الســياحية للتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة 
وطمأنــة الســائحين،

غهميه التأكيد علي التعقيم والعزل في المنشآت السياحية
اإلستمرار في تدريب العمالة علي سبل الوقاية الشخصية وللغير.

تشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات االلكترونية العربية
أهميــة إطــاق منصــات افتراضيــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة ألهــم المعالــم الســياحية 

لتشــجيع مبــادرات stay home stay safe للحفــاظ علــى الصحــة العامــة.
إقــرار خطــط انقــاذ وتحفيــز مالــي لمؤسســات ذات العاقــة لضمــان اســتمرارية كوادرهــا 
الوظيفيــة فــي العمــل وذلــك لتوفيــر شــبكة امــان اجتماعيــة، اضافــة الــى توفيــر عــودة 

ســريعة للعمــل فــور زوال هــذه الغمــة.
ســماح  فتــرة  توفيــر  الخدمــات  ومــوردي  المقرضيــن  مــن  الحكومــات  تطلــب  أن 

مدفوعاتهــم. تســديد  اســتئناف  قبــل  المعنيــة  للمؤسســات 
أن يقــوم مشــغلو المطــارات ومقدمــو خدمــات الماحــة الجويــة بإعفــاء شــركات الطيــران 
ــرات وأيضــاً إلغــاء أو تخفيــض الرســوم األخــرى الســتخدام  ــواء الطائ مــن دفــع رســوم إي
المطــارات والمجــال الجــوي لفتــرة طويلــة نســبياً لتعزيــز الجاذبيــة الســياحية للمقاصــد.

التــي أعدتهــا المنظمــة  البرامــج التدريبيــة  الــدول العربيــة لاســتفادة مــن  دعــوة 
 online العربيــة للســياحة بالتعــاون مــع عــدة جامعــات عربيــة وعالميــة عــن طريــق الـــ
وذلــك لتمكيــن كافــة العاملييــن فــي القطــاع الســياحي لمواجهــة األزمــة فــور انتهــاء 
جائحــة كورونــا مــن خــال التعــاون مــع وزارات وهيئــات الســياحة العربيــة كمنــح مجانيــة 
للعامليــن لديهــا ايمانــا مــن المنظمــة بــأن هــؤالء الشــباب هــم قــادة المســتقبل لهــذه 
الصناعــة الكبــرى مؤكــدا بأنــه تــم البــدء بالفعــل فــى تنفيــذ هــذه الــدورات بحضــور أكثــر 
مــن ١٠٠٠ متــدرب مــن المحيــط إلــي الخليــج مســتهدفين تدريــب أكثــر مــن ١٠ آالف متــدرب 

بنهايــة عــام ٢٠٢٠م
وأختتــم آل فهيــد حديثــه بشــكره وتقديــره لمعالــي األميــن العــام لجامعة الــدول العربية 
الســيد. أحمــد أبــو الغيــط علــى رعايتــه ودعمــه لكافــة أنشــطة جامعــة الــدول العربيــة 
وخاصــة أنشــطة وأعمــال المنظمــات واالتحــادات العربيــة أعضــاء لجنــة التنســيق العليــا 
حيــث أن هنــاك تطــور ملحــوظ فــي أنشــطة المنظمــات واالتحــادات وحققــت الكثيــر مــن 
ــد  ــة وواصــل آل فهي ــدول العربي ــي تخــدم أهــداف واســتراتيجية جامعــة ال اإلنجــازات الت
ــة الســفير كمــال حســن  شــكره لمعالــى األميــن العــام المســاعد للشــئون االقتصادي
علــى وســعادة الوزيــر المفــوض محمــد خيــر مديــر إدارة المنظمــات واالتحــادات العربيــة 
علــى كافــة جهودهــم المبذولــة وتعاونهــم المشــترك مــع كافــة المنظمــات واالتحــادات 
العربيــة إلنجــاح هــذا االجتمــاع وتســليط الجهــود المبذولــة فــى كافــة قطاعــات العمــل 

العربــي المشــترك بكافــة مجاالتــه
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رأس معالــي الســيد زايــد بــن راشــد الزيانــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة بمملكــة 

البحريــن ورئيــس المجلــس التنفيــذي للمنظمــة العربيــة للســياحة اجتمــاع المجلــس 

فــي دورتــه الثالثــة بحضــور أصحــاب المعالــى أعضــاء المجلــس التنفيــذي .وثمــن معاليــه 

ــد الــذي تنهــض  ــة االجتمــاع الجهــود الكبيــرة والــدور الرائ فــي كلمــة ألقاهــا فــي بداي

بــه المنظمــة فــي دعــم وتمكيــن الســياحة العربيــة وتعزيــز دورهــا علــى مختلــف 

المجــاالت ، موضحــا بــأن المنظمــة انتقلــت إلــى مســتويات عاليــة مــن األداء االحترافــي 

ين إنعقد المجلس التنفيذي  ير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحر برئاسة معالي وز
ZOOM للمنظمة العربية للسياحة في دورته الثالثة عبر تقنية الـ
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حيــث قدمــت مشــاريع رائــدة عــززت مــن العمــل العربــي المشــترك وتعمــل علــى ازالــة 

جميــع العوائــق التــي قــد تواجــه الســياحة فــي الوطــن العربــي، إلــى جانــب دورهــا 

المحــوري والمهــم فــي تنســيق الجهــود العربيــة علــى المســتوى الدولــي، مؤكــداً أن 

ــذا  ــوض به ــادرة علــى النه ــة ق ــي صناعــة احترافيــة والمنظم ــم ه الســياحة فــي العال

الــدور وخدمتــه.

ــة  ــات جائح ــة تداعي ــود لمواجه ــه المنظمــة مــن جه ــي مشــيدا بمــا قدمت وواصــل الزيان

كورونــا كوفيــد 19 لدعــم قطــاع الســياحة مــن خــال تدشــينها منصــة إلكترونيــة للتدريــب 

إلعــداد العامليــن بالقطــاع الســياحي لمــا بعــد الجائحــة وأكــد ان مــا شــاهدناه اليــوم فــي 

هــذا االجتمــاع مــن تقاريــر وتحاليــل وتوصيــات ورؤى ومبــادرات قدمتهــا المنظمــة يعكس 

حجــم العمــل التــي تقــوم بــه والرؤيــة الواضحــة التــي تنتهجهــا، مثمنــا الدعــم الكبيــر الــذي 

تلقــاه المنظمــة مــن دولــة المقــر المملكــة العربيــة الســعودية وجميــع البلــدان العربيــة 

ومتمنيــاً للمنظمــة كل التوفيــق لخدمــة البلــدان العربيــة وان تكــون فــي مســتوى 

التطلعــات”.

ــن  ــدر ب ــور بن ــة للســياحة الدكت ــي رئيــس المنظمــة العربي مــن جهــة اخــرى أوضــح معال

فهــد آل فهيــد بــأن االجتمــاع ناقــش جــدول األعمــال المتضمــن متابعــة تنفيــذ توصيــات 

فريــق إدارة األزمــات فــي إطــار المنظمــة والــذي انشــأ لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا 

كوفيــد 19 والــذي اصــدر العديــد مــن الدراســات والتوصيــات العاجلــة والمتوســطة وبعيدة 

المــدى . حيــث أصــدرت المنظمــة تقريــراً

حــول الحــزم االقتصاديــة التــي قدمتهــا الحكومــات العربيــة لدولهــا لمواجهــة الجائحــة 

والتــى تقــدر بحوالــي 190 مليــار دوالر... مشــيرا بأنــه تمــت الموافقــة بإجمــاع المجلــس 

ــام ٢٠٢١ م . ــة لع ــف العربي ــة المصاي ــب عاصم ــس لق ــح تون ــى من عل
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المنظمة تشارك في ورشة عمل افتراضية إقليمية حول تداعيات جائحة كورونا على تجارة الخدمات 
ير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الدول العربية وفرص االستفادة من اتفاقية تحر

ورشة عمل إقليمية
حول

على تجارة الخدمات في الدول العربيةالكوروناتداعيات جائحة 
لعربيةوفرص االستفادة من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول ا

2020يونيو 15
الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة

video-conferenceعبر تقنية 
Microsoft Teams

ورشة عمل إقليمية
حول

على تجارة الخدمات في الدول العربيةالكوروناتداعيات جائحة 
لعربيةوفرص االستفادة من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول ا

2020يونيو 15
الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة

video-conferenceعبر تقنية 
Microsoft Teams
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 شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي ورشــة العمــل اإلقليميــة التــي نظمتهــا 

ــات  ــو كونفرنــس حــول تداعي ــة الفيدي ــر تقني ــة عب ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال األمان

جائحــة كورونــا علــى تجــارة خدمــات الــدول العربيــة وفــرص االســتثمار مــن اتفاقيــة تحريــر 

التجــارة فــي الخدمــات بيــن الــدول العربيــة، وذلــك بحضــور معالي األميــن العام المســاعد 

رئيــس قطــاع الشــؤون االقتصاديــة بالجامعــة العربيــة الســفير كمــال حســن علــي، 

ــو النصــر، ومشــاركة  ــر إدارة التكامــل االقتصــادي فــي الجامعــة العربيــة بهجــت أب ومدي

عــدد مــن الخبــراء المعنييــن.

و ناقشــت الورشــة مــن خــال مجموعــة مــن الجلســات عــدداً مــن الموضوعــات المهمــة 

منهــا آثــار أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد علــى المســتوى الدولــي علــى قطــاع 

الخدمــات، حيــث تــم إلقــاء الضــوء علــى آثــار الوبــاء علــى قطــاع الخدمــات علــى المســتوى 

الدولــي ونبــذة عــن قطاعــات الخدمــات المتأثــرة بشــكل رئيــس والــدور الرئيــس لتجــارة 

الخدمــات فــي مواجهــة الوبــاء.

وتناولــت الورشــة أيًضــا آثــار األزمــة علــى قطــاع خدمــات الســياحة وخدمــات الســفر 

فــي الــدول العربيــة واإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا للتقليــل مــن آثــار األزمــة، حيــث قــدم 

الدكتــور وليــد علــي الحنــاوي األميــن العــام المســاعد ورقــة عمــل نيابــة عــن المنظمــة 

فــي الجلســة الثالثــة عــن آثــار أزمــة Covid-19 علــى قطــاع خدمــات الســياحة وخدمــات 

الســفر فــي الــدول العربيــة حيــث تناولــت الورقــة أثــر قطــاع خدمــات الســياحة والســفر 

ــر  ــم اتباعهــا للتقليــل مــن أث ــدول العربيــة فــي االقتصــاد العربــي واإلجــراءات التــي ت بال

أزمــة كوفيــد 19 والتوقعــات المســتقبلية لتداعيــات األزمــة، ونبــذة عــن أهــم التحديــات 

الحاليــة والمســتقبلية وســبل مواجهتهــا. وقدمــت الورقــة العديــد مــن االحصائيــات عــن 

ــار األزمــة  ــت الورشــة آث الســياحة ودورهــا فــي االقتصــادي وتأثرهــا بالجائحــة .. كمــا بحث

ــدول العربيــة، وقطــاع الخدمــات  علــى قطــاع خدمــات النقــل والخدمــات اللوجســتية بال

الماليــة بالــدول العربيــة.
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المنظمة العربية للسياحة تشارك في فعاليات الدورة 36 للجنة الدائمة للتعاون اإلقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسامي 
)الكومسيك( عبر تقنية اإلتصال المرئي يومي 26- 27 نوفمبر 2٠2٠م 

ــة  ــدورة 36 للجنــة الدائم شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي فعاليــات  ال

ــر  للتعــاون اإلقتصــادي والتجــاري لمنظمــة التعــاون اإلســامي )الكومســيك( عب

تقنيــة اإلتصــال المرئــي يومــي -26 27 نوفمبــر 2020م بوفــد برئاســة معالــي 

الدكتــور / بنــدر بــن فهــد آل فهيــد – رئيــس المنظمــة العربيــة للســياحة ومعالــي 

أمينهــا العــام األســتاذ/ شــريف فتحــي عطيــة - بمشــاركة وزراء اإلقتصــاد والتجــارة 

فــي الــدول اإلســامية وذلــك عبــر تقنيــة اإلتصــال المرئــي يومــي -26 27 نوفمبــر 

2020م حيــث ناقشــت  الــدورة إســتراتيجية الكومســيك وتنفيذهــا وبرنامــج العمــل 

العشــري 2025 لمنظمــة التعــاون اإلســامي، إلــى جانــب اســتعراض التطــورات 

اإلقتصاديــة والعالميــة وإنعكاســها علــى الــدول األعضــاء، وتناولــت الــدورة أحــدث 

التقاريــر بشــأن التجــارة البينيــة فــي العالــم اإلســامي، وتحســين دور القطــاع 

الخــاص فــي التعــاون االقتصــادي، إضافــة إلــى زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة وإســتدامة 

األمــن الغذائــي، والتخفيــف مــن حــدة الفقــر، وتوطيــد أواصــر التعــاون المالــي 

بيــن الــدول األعضــاء . وعقــدت جلســة خاصــة لتبــادل وجهــات النظــر حــول تشــجيع 

ريــادة األعمــال مــن أجــل تنافســية صناعــة الســياحة باإلضافــة إلــى مناقشــة آخــر 

ــدول  ــد 19 وخاصــة بال ــروس كوفي ــة المرتبطــة بفي ــة العالمي التطــورات اإلقتصادي

األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي وإعتمــاد تقاريــر فــرق العمــل الخاصــة 

بقطاعــات ) التجــارة - النقــل واإلتصــاالت - الزراعــة - الســياحة - التعــاون المالــي – 

الحــد مــن الفقــر( والتابعــة للجنــة الدائمــة للتعــاون اإلقتصــادي والتجــاري ، واآلثــار 

اإلقتصاديــة جــراء كوفيــد 19 علــى الــدول اإلســامية.

الجدير بالذكر أن لجنة الكومســيك أنشــئت بناء على قرار مؤتمر القمة اإلســامي 

الثالــث المنعقــد فــي عــام 1981، وعهــد برئاســتها إلــى الجمهوريــة التركيــة ، وتعتبــر 

الكومســيك محفــًا يضــم وزراء الماليــة واإلقتصــاد بالــدول األعضــاء فــي منظمــة 

ــة الشــاملة.  ــة الوطني التعــاون االســامي المعنييــن برســم السياســات اإلقتصادي

وقــد تــم خــال اإلجتمــاع الــوزاري الخامــس والثاثــون للجنــة الدائمــة للتعــاون 

ــة  اإلقتصــادي والتجــاري لمنظمــة التعــاون اإلســامي )الكومســيك( إنتخــاب دول

الكويــت كرئيــس للمجموعــة العربيــة فــي الكومســيك لمــدة 3 ســنوات .

هــذا وقــد دعــا وزيــر اإلقتصــاد الوطني بدولــة فلســطين / خالد العســيلي-  الدول 

ــة الدائمــة للتعــاون اإلقتصــادي والتجــاري لمنظمــة التعــاون  األعضــاء فــي اللجن

اإلســامي "الكومســيك"، إلــى تنفيــذ قــرار إعفــاء البضائــع الفلســطينية مــن 

ــر المباشــر عنــد تصديرهــا للــدول األعضــاء  الرســوم الجمركيــة والضرائــب، ذات األث

بالمنظمــة.
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  شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي ورشــة العمــل اإلقليميــة فــي مجــال التجارة 

ــدول  ــن ال ــر التجــارة فــي الخدمــات بي ــة تحري ــوان » دورة اتفاقي فــي الخدمــات تحــت عن

ــد 19  ــروس كوفي ــات في ــة تداعي ــفر لمواجه ــياحة والس ــاع الس ــم قط ــي دع ــة ف العربي

والتــي نظمتهــا جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 

UNDP مــن خــال مشــروع تعزيــز التكامــل االقتصــادي العربــي مــن أجــل التنميــة 

ــي األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون  المســتدامة AEISD بحضــور معال

االقتصاديــة بالجامعــة العربيــة الســفير كمــال حســن علــي ومشــاركة عــدد مــن الخبــراء 

المعنييــن.

ــاع  ــى قط ــد 19 عل ــا كوفي ــة كورون ــرات جائح ــة تأثي ــى مناقش ــة إل ــت الورش ــث هدف حي

ــة  ــر القطاعــات المتضــررة مــن خــال اإلجــراءات االحترازي الســياحة والســفر كإحــدى أكث

التــي اثــرت ســلبياً علــى أداء القطــاع بشــكل غيــر مســبوق ممــا كان يتوجــب أن يكــون 

ــار الجائحــة علــى قطــاع الســياحة والســفر  ــة حــول ســبل مواجهــة آث ــة عربي ــك رؤي هنال

أثنــاء وبعــد األزمــة وكيفيــة االســتفادة مــن االتفاقيــة العربيــة لتحريــر التجــارة فــي 

الخدمــات فــي دعــم قطــاع الســياحة والتعــرف علــى الجهــود الدوليــة واإلقليميــة فــي 

هــذا الصــدد وكذلــك التعــرف علــى اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول العربيــة للحــد مــن 

أثــر تلــك األزمــة. 

حيــث قــدم الدكتــور وليــد علــي الحنــاوي األميــن العــام المســاعد ورقــة عمــل نيابــة عــن 

المنظمــة واالتحــاد العربــي للنقــل الجــوي حيــث تناولــت الورقــة تأثيــر انتشــار وبــاء كورونــا 

علــى اإلقتصــاد والســياحة والســفر فــي العالــم العربــي وتقديــرات فتــرة التعافــي 

وخســائر قطــاع الســياحة مقابــل حــزم الدعــم االقتصاديــة المقدمــة مــن الــدول العربيــة  

وإعــادة الثقــة لقطــاع الســياحة والســفر  ودور التكنولوجيــا فــي إعــادة إطــاق قطــاع 

الســياحة والســفر والحلــول الازمــة لدعــم تعافــي االقتصــاد والســياحة والســفر.

المنظمة العربية للسياحة تشارك في ورشة العمل اإلقليمية في مجال التجارة في الخدمات 
ير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في دعم قطاع  تحت عنوان " دورة اتفاقية تحر

السياحة والسفر لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 
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المنظمة العربية للسياحة تشارك في ندوة حول تجربة الصين في الحد من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا بجامعة الدول العربية 

شــاركت المنظمــة العربيــة للســياحة فــي النــدوة الرقميــة حــول تجربــة الصيــن الرائــدة فــي الحــد مــن 

اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة "كورونــا" )كوفيــد - 19( علــى القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة بالصيــن، 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــا جامع ــي نظمته ــرس". والت ــو كونف ــي "فيدي ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــوم ، عب الي

)إدارة العاقــات االقتصاديــة بالقطــاع االقتصــادي(، وشــارك فيهــا ممثلــون عــن الحكومــة الصينيــة، 

وســعادة الدكتــور ســفير الصيــن بالقاهــرة ليــاو تشــينج  ومؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 

ــل  ــة العم ــة، ومنظم ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي ــياحة والمنظم ــة للس ــة العربي ــاد(، والمنظم )أونكت

ــي اإلقليمــي  ــز العرب ــري، والمرك ــا والنقــل البح ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي ــة، واألكاديمي العربي

لتدريــب وتنميــة رواد األعمــال واالســتثمار )يونيــدو – البحريــن(، واالتحــاد العربــي لاقتصــاد الرقمــي.

حيــث تحــدث ممثــل المنظمــة الدكتــور. حســام درويــش عــن أثــر جائحــة كورونــا علــى االقتصــاد 

العربــي والعالمــي وتحــدث المســئولين الصينييــن عــن تجربــة الصيــن فــي احتــواء االزمــة وفــي عــودة 

ــوة وان  ــوة بخط ــة وخط ــروط االحترازي ــة بالش ــياحة الداخلي ــن الس ــدءا م ــن ب ــا للصي ــياحة تدريجي الس

ــدات فــي فتــح ابوابهــا مــع وجــود االشــتراطات الصحيــة الدوليــة . الصيــن ســياحيا اليــوم ب

ــة رئيــس قطــاع  ــدول العربي ــام المســاعد لجامعــة ال ــن الع ــي األمي وأكــد الســفير كمــال حســن عل

الشــؤون االقتصاديــة، أهميــة انعقــاد هــذه النــدوة فــي هــذا التوقيــت لاســتفادة مــن تجربــة الصيــن 

فــي الحــد مــن التداعيــات التــي خلفتهــا جائحــة "كورونــا" واالســتفادة مــن التجربــة الصينيــة الرائــدة 

وشــكر كل االطــراف .

كمــا تناولــت النــدوة  النــدوة تجربــة الصيــن فــي الحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة "كورونــا" 

علــى القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة بالصيــن ومنهــا قطــاع الطاقــة، والعمــل والعمــال، والتجــارة 

واالســتثمار، والبيئــة والنفايــات الطبيــة، والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والقطــاع الخــاص، 

والصناعــة والملكيــة الفكريــة، والزراعــة، والســياحة والنقــل، واالتصــاالت، والتعليــم عــن بعــد.

ــة المشــاركة  ــب الصينــي والمنظمــات العربي ــة شــكر الســفير كمــال حســن علــي الجان وفــي النهاي

ــرات . ــادل الخب ــة لتب ــة العربي ــب بتكــرار هــذه النــدوات الدولي وطال
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المنظمة العربية للسياحة تشارك في المائدة المستديرة الثالثة المعنية بالسياسات التي تنظمها جامعة الدول العربية والحكومة 
اليابانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المعنيــة  الثالثــة  المســتديرة  المائــدة  فــي  للســياحة  العربيــة  المنظمــة  شــاركت 

بالسياســات التــي نظمتهــا جامعــة الــدول العربيــة والحكومــة اليابانيــة وبرنامــج األمــم 

ــة، ، والمنظمــات  ــدول العربي ــة ال ــدول األعضــاء بجامع ــو ال ــي ، وممثل المتحــدة اإلنمائ

المؤسســات  اآلخريــن مثــل؛  التنميــة  إلــى شــركاء  باإلضافــة  المتخصصــة،  العربيــة 

الماليــة الدوليــة، واألوســاط األكاديميــة وشــبكة المؤسســات الفكريــة النشــطة فــي 

المنطقــة عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرانــس.

ــأن  وأوضــح المتحــدث الرســمي للمنظمــة العربيــة للســياحة الدكتــور وليــد الحنــاوي ب

المائــدة المســتديرة الثالثــة جــاءت تحــت عنــوان "الســبيل إلــى التعافــي مــن وبــاء 

كوفيــد- 19 : التحديــات والفــرص فــي المنطقــة العربيــة.

وقــال الحنــاوي بــأن هــذه المائــدة المســتديرة أتــت مــن خــال االســتراتيجية التــي 

أطلقتهــا جامعــة الــدول العربيــة والحكومــة اليابانيــة بمشــاركة برنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائــي بتبنــي مجموعــة مــن الموائــد المســتديرة المعنيــة بالسياســات فــي ســبتمبر 

ــات  ــن األولوي ــأن السياســات تتضم ــوار بش ــة للح ــى إنشــاء منص ــدف إل ــي ته 2019 ، الت

والشــواغل ذات االهتمــام المشــترك لدعــم المنطقــة العربيــة، وذلــك فــي أعقــاب 

النجــاح الــذي حققــه الحــوار السياســي العربــي اليابانــي األول فــي ســبتمبر2017م ولقــد 

ــدة  اســتضافت الشــراكة الثاثيــة مائدتيــن مســتديرتين حتــى اآلن، حيــث ُعقــدت المائ

المســتديرة األولــى فــي ســبتمبر 2019 وتناولــت موضوعــات التعليم والتنمية البشــرية، 

وُعقــدت الثانيــة فــي يوليــو 2020 ، وألقــت الضــوء علــى طــرق االســتجابة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة لوبــاء كوفيــد- 19 .وســتواصل الموائــد المســتديرة القادمــة المعنيــة 

ــات  ــو الماضــي لمعالجــة تحدي ــدأت فــي يولي ــي ب بالسياســات سلســلة المناقشــات الت

قطاعيــة معينــة وتمهيــد الطريــق للحــد مــن المخاطــر، وإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل 

أثنــاء التعافــي مــن وبــاء كوفيــد- 19 وتحقيــق أهــداف أجنــدة التنمية المســتدامة 2030.

حيــث يتطلــب الوضــع الجديــد الناتــج عــن جائحــة كوفيــد - 19 يســتلزم العمــل على وضع 

خطــط وإســتراتيجيات اســتثنائية، إذ تســبب إذ تســبب فــي انهيــار بعــض األنظمــة المالية 

واالقتصــادات وأثــر تأثيــراً مباشــراً علــى الشــعوب والســيما فــي البلــدان الناميــة وفــي 

مناطــق الصراعــات، بــل ويمثــل تهديــداً بالغــاً لألمــن البشــري، واالســتقرار اإلجتماعــي 

واإلقتصــادي والسياســي فــي العالــم بأســره.

قدمــت المائــدة المســتديرة المعنيــة بالسياســات لمحــة عامــة عــن آثــار السياســات 

االجتماعيــة  التنميــة  تجــاه  العربيــة  الجهــود  علــى  المباشــرة  وغيــر   - المباشــرة 

واالقتصاديــة، والتــي تهــدف إلــى تســهيل المناقشــات علــى مســتوى السياســات 
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ــج  ــاول مســار التعافــي المســتدام فــي المنطقــة. واعتمــدت المناقشــات علــى نتائ وتن

التحليــات التــي أجرتهــا جامعــة الــدول العربيــة والعمــل البحثــي الحالــي الــذي يجريــه 

ــة فــي  ــى عــدد مــن الدراســات المواضيعي ــم عل ــي القائ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائ

مختلــف المجــاالت، والتــي تتضمــن تحليــًا لاتجاهــات اإلقليميــة لاقتصــاد الكلــي، 

ومواطــن ضعــف ساســل اإلنتــاج مثــل؛ الســياحة، وتدفقــات التحويــات، وأســواق العمل، 

ــر علــى أبعــاد  ــرة والمتوســطة، فضــًا عــن التأثي ومؤسســات األعمــال الصغــرى والصغي

ــة  ــي، وأنظمــة الحماي ــن الجنســين، والفقــر متعــدد األبعــاد، واألمــن الغذائ المســاواة بي

االجتماعيــة. كمــا تهــدف إلــى تعزيــز تبــادل المعرفــة والتعلــم مــن الــدروس المســتفادة 

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة خــال فتــرة الوبــاء، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار آثــار الجائحــة علــى 

ــة. ــي المنطق ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــق أه تحقي

ــي  ــد ف ــذي ُعق ــات ال ــأن السياس ــوار بش ــى الح ــتديرة عل ــدة المس ــذه المائ ــدت ه واعتم

يوليــو 2020 المعنــي باالســتجابة االجتماعيــة واالقتصاديــة واســعة النطــاق لوبــاء كوفيد- 

ــكل  ــز بش ــع التركي ــول، م ــو الحل ــة نح ــات الموجه ــق المناقش ــى تعمي ــتعمل عل 19 ، وس

خــاص علــى القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تضــررت تضــررا بالغــا جــراء األزمــة 

ــة، فضــًا  ــة االجتماعي ــة، والنقــل والســياحة، ونظــم الحماي ــل؛ النظــم الصحي ــة مث الراهن

عــن الضــرر الــذي لحــق بالفئــات الهشــة فــي المجتمــع. وفــي الوقــت نفســه، ســتكون 

المائــدة المســتديرة فرصــة حقيقيــة لتذكــر القيــم العالميــة التــي كانــت موجــودة منــذ 

وقــت طويــل قبــل - -تفشــي الوبــاء، مثــل حريــة التجــارة، والماحــة، والحوكمــة الرشــيدة، 

التــي ال غنــى عنهــا للمجتمــع الدولــي، بمــا فــي ذلــك العالــم العربــي بغيــة محاربــة الوبــاء 

وتحقيــق االزدهــار والنمــو االقتصادي.تهــدف نتائــج المائــدة المســتديرة إلــى دعــم 

ــز االســتجابة والتعافــي االجتماعــي واالقتصــادي. صانعــي السياســات لتعزي

ــاءت الجلســة  ــة وج ــد مــن الجلســات الحواري ــت العدي ــدة تناول ــأن المائ ــاوي ب وأوضــح الحن

األولــى: االتجاهــات والتداعيــات االقتصاديــة: التجــارب واآلفــاق اإلقليميــة حيــث ناقشــت 

ــوات النقــل  ــة ومــا هــي قن ــة والوطني ــى االقتصــادات اإلقليمي ــة عل ــر األزمــة الراهن تأثي

الرئيســية. وقــدم المتحدثــون وجهــات نظــر ُقطريــة ورؤى خاصــة بالقطــاع من خــال عرض 

ــي  ــاج ف ــل االنت ــة ساس ــي، وهشاش ــاد الكل ــى االقتص ــة عل ــار المترتب ــل اآلث ــا مث قضاي

قطاعــات مثــل الســياحة والنقــل، وتأثيــر الجائحــة علــى تدفقــات التحويــات والمشــروعات 

المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، باإلضافــة إلــى مناقشــة التدابيــر الازمــة فــي 

هــذا الشــأن.

وعقبهــا الجلســة الحواريــة الثانيــة بعنــوان الجوانــب واآلثــار االجتماعيــة: التجــارب واآلفــاق 

أزمــة  وآثــار  الرئيســية  االجتماعيــة  الجوانــب  علــى  الجلســة  هــذه  وركــزت  الُقطريــة 

تفشــي الوبــاء فــي المنطقــة العربيــة مــن خــال تقديــم العديــد مــن األنمــاط والنمــاذج 

واإلســتراتيجيات الضروريــة لمعالجــة بعــض التحديــات االجتماعيــة الملحــة في ظل تفشــي 

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد. و تأثيــر الجائحــة علــى ســوق العمــل، والفقــر واألمــن 

الغذائــي، والفتيــات والنســاء، فضــًا عــن أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة وطــرق اســتجابتها.

ــن  ــد م ــت العدي ــث قدم ــد- 19 حي ــن كوفي ــي م ــد التعاف ــا بع ــة م ــة الثالث ــاءت الجلس وج
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التوصيــات بشــأن السياســات، والتطلــع إلــى مــا وراء التعافــي نحــو تحقيــق التنميــة 

المســتدامة للحــد مــن المخاطــر وإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل وتعزيــز قــدرة المجتمعــات 

ــات. ــل الصدم ــى تحم ــادات عل واالقتص

 Covid-19 الجديــر بالذكــر بــان المنظمــة قدمــت مداخلــة عــن تأثيــر الموجــة الثانيــة مــن

ــرا  ــدا كبي ــكل تهدي ــا وتش ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــي دول الش ــياحة ف ــى  الس عل

النتعــاش الســياحة فــي المنطقــة حيــث إن بروتوكــوالت الســامة الصارمــة واإللزاميــة 

ــرى  ــياحية األخ ــات الس ــة والمنظم ــة و العالمي ــياحة  العربي ــة الس ــا منظم ــي طورته الت

ــة  ــر هــذا القطــاع حجــر الزاوي ال تســهل االنتعــاش الســريع لقطــاع الســياحة بينمــا يعتب

فــي اقتصــادات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وقــد بــدأت بالفعــل الموجــه 

ــاالت  ــم ارتفــاع  فــي عــدد الح ــدان العال ــف  وشــهدت بعــض بل ــة الخري ــة فــي بداي الثاني

ــار المدمــرة يمكــن أن  المصابــة و بينمــا تســببت الموجــة األولــى فــي العديــد مــن اآلث

تكــون الموجــة الثانيــة مــن Covid-19 كارثيــة علــى القطــاع و مــن المرجــح أن تتفاقــم 

ــول  ــركات بحل ــن الش ــد م ــاس العدي ــى إف ــؤدي إل ــا ي ــياحة مم ــاع الس ــى قط ــار عل اآلث

نهايــة العــام. أدت تدابيــر الحجــر الصحــي لمــدة 14 يوًمــا عنــد الوصــول إلــى وجهــة مــا إلــى 

ــارات  ــران اختب ــركات الطي ــة وقدمــت بعــض ش ــات الجوي ــف الرح ــياحة وتوق ــض الس خف

الكشــف والتحليــل  قبــل الرحلــة لمحاولــة تجنــب الحجــر الصحــي اإللزامــي لمــدة 14 يوًمــا 

ولكــن  اختبــار الــركاب لــن يوقــف انتشــار الفيــروس ولكــن يجــب أن يحــد منــه و تحتــاج 

ــر  ــذ تدابي ــى تنفي ــا إل ــران فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي شــركات الطي

ــل الســريع  فــي المطــارات هــو أحــد الحلــول  ــاء ثقــة المســافرين وبناءهــا و التحلي إلحي

الممكنــة.

ــا للتوظيــف فــي منطقــة الشــرق  ممــا ســيتطلب أي عــودة للنشــاط الســياحي دعًم

االوســط وشــمال افريقيــا  حيــث ترتفــع البطالــة فــي القطــاع بشــكل خــاص بعــد أزمــة 

Covid-19  بمــا فــي ذلــك

العمالــة المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي الســياحة والتــي تعتبــر مرتفعــة جــدا خاصــة فــي 

دول مثــل مصــر والمغــرب وتونــس.



     	 	 	 																								 328      		تقرير	األنشطة	واإلنجازات	لعام	2020م										

مــع تصاعــد وتيــرة اإلصابــات بفيــروس كورونــا المســتجد فــي مختلــف الــدول، يقبــع االقتصــاد العالمــي 
تحــت ضغــط هائــل، أدى إلــى فقــدان الكثيريــن لوظائفهــم، ودفــع الحكومــات للعمــل علــى توفيــر حــزم 
ــة مــن الركــود الشــديد واالنكمــاش  ــاب األعمــال ودخــل االقتصــاد فــي حال ــة لمســاعدة أصح اقتصادي

بســبب تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، وســتكون هــذه اآلثــار مؤثــرة لعقــود قادمــة.
وقــد كانــت معظــم التوقعــات االقتصاديــة لعــام 2020 تتنبــأ بســنة مــن النمــو الثابــت إن لــم يكــن بالنمــو 
المتزايــد، فقــد شــهد تحديــث توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر ينايــر ارتفاًعــا فــي النمــو مــن 2.9 
فــي المائــة فــي 2019 إلــى 3.3 فــي المائــة فــي 2020، وكانــت هنــاك أســباب كثيــرة للتفــاؤل منهــا 
اتفاقيــة التجــارة "المرحلــة األولــى" بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة، وخفــض تأثيــر خــروج بريطانيــا مــن 

االتحــاد األوروبــي.
ثــم جــاء تفشــي الفيــروس التاجــي، وســبب صدمــة كبيــرة لاقتصــاد العالمــي، فقــد خفضــت منظمــة 
ــى %1.5، وأشــار  ــى النصــف مــن %2.9 إل ــا لنمــو 2020 إل ــرا توقعاته ــة مؤخ ــاون االقتصــادي والتنمي التع

صنــدوق النقــد الدولــي إلــى أنــه ســيصدر تعديــًا كبيــرا قريبــا.
ولكــن حتــى هــذه الجولــة األولــى مــن المراجعــات ربمــا كانــت متفائلــة للغايــة، ألنهــا أدرجــت االفتــراض 
المنتشــر علــى نطــاق واســع بــأن الركــود فــي الربــع األول ســيتم تعويضــه علــى الفــور فــي الربــع الثانــي.

وأنــه قبــل الوبــاء، كانــت العديــد مــن االقتصــادات الكبــرى، بمــا فــي ذلــك ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان، غيــر 
مجهــزة بالفعــل للتعامــل مــع حتــى الصدمــات الخارجيــة الصغيــرة.

وأن االضطــراب االقتصــادي المفاجــئ الــذي ســببه الفيــروس التاجــي الجديــد مدمــر بشــكل كبيــر، 
فعلــى ســبيل المثــال مجــال صناعــة الســفر، هــو مؤشــر للخســائر التــي ضربــت القطاعــات االقتصاديــة 
ــرة  ــة كبي ــدول لحدودهــا، ضرب ــرات، وإغــاق ال ــى الطائ ــال العــدوى عل ــاوف مــن انتق فقــد ســببت المخ
ــة بشــكل حــاد ألنهــا تحــاول  ــران الرحــات الجوي ــران، ورداً علــى ذلــك، قلصــت شــركات الطي لقطــاع الطي

ــن. ــريح الموظفي ــت بتس ــا قام ــة، كم ــغيلية والمالي ــدوى التش ــى الج الحفــاظ عل
ــر  ــل إغــاق الحــدود والعزلــة والحج ــرض مث ــة تفشــي الم ــدول لمكافح ــا ال وأن اإلجــراءات التــي اتخذته
الصحــي، مهمــة إلنقــاذ النــاس، لكنهــا ســتجعل األمــور أســوأ بالنســبة لاقتصــاد، وأنهــا ســتغلق قطاعــاً 

ــا تلــو اآلخــر. اقتصادي
وأن االســتجابة الصحيحــة مــن الحكومــات والشــركات واألفــراد يمكــن أن تحــد مــن االنكمــاش االقتصــادي 

القــادم وتقصيــر مدتــه والمســاهمة فــي انتعــاش أكثــر حــدة وأقــوى وأكثــر اســتدامة.
وكمــا أدى الكســاد الكبيــر الــذي أعقــب األزمــة الماليــة العالميــة لعــام 2008 إلــى ظهــور الوضــع الجديــد 

لاقتصــاد المتمثــل فــي اســتمرار النمــو المتدهــور، واالســتقرار المالــي المصطنــع.

يف في الوظائف" جائحة كورونا  )كوفيد19( خسائر اقتصادية عالمية و"نز
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ــرة  ــالت الصغي ــول المفاع ــة ح ــة الذري ــة للطاق ــة العربي ــل الهيئ ــة عم ــي ورش ــاركة ف المش
والمتوســطة التجربــة الصينيــة 11 نوفمبــر 2020

المشــاركة فــي ورشــة عمــل اتحــاد المصــارف العربيــة حــول الصناعــة المصرفيــة ومســتقبل 
الخدمــات الماليــة مــن 13-15 نوفمبــر 2020

المشــاركة فــي فعاليــة المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة حــول  يــوم الزراعة العربــي ازدهار 
ــة  ــل جائح ــي ظ ــة ف ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــي العرب ــن الغذائ ــق األم ــرورة لتحقي ــف ض الري

كورونــا  يــوم 27 ســبتمبر 2020
ــول  ــي ح ــاء الزراع ــتثمار واإلنم ــة لالس ــة العربي ــي للهيئ ــى االفتراض ــي الملتق ــاركة ف المش

ــبتمبر 2020 ــوم 24 س ــن ي ــن والمنتجي ــطي المزارعي ــار ومتوس ــل صغ تموي

المشــاركة فــي ورشــة عمــل اتحــاد المصــارف العربيــة حــول دعــم البنــوك المركزيــة ألســواق 
رأس المــال فــي ظــل جائحــة كورونــا خــالل يومــي 1-2 ســبتمبر 2020م

ــة  ــول دور وأهمي ــرب ح ــن الع ــين الزراعيي ــاد المهندس ــة التح ــدوة العربي ــي الن ــاركة ف المش
ــوم   ــات ي ــالل األزم ــي خ ــن الغذائ ــى األم ــة عل ــي المحافظ ــة ف ــة الوطني ــات األهلي المؤسس

2020/7/26
ــة  ــات أزم ــرات وتداعي ــول تأثي ــترك ح ــي المش ــل العرب ــات العم ــدوة  منظم ــي ن ــاركة ف المش
ــا علــى ســوق العمــل وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر فــي المنطقــة العربيــة فــي  كورون

ــا 2020/6/24م ــة كورون ــل جائح ظ

شاركت المنظمة عبر تقنية الفيديو كونفراس في كافة الملتقيات وورش العمل والندوات التي نظمتها منظمات العمل العربي 
المشترك في إطار لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية ومن أهمها :
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أهم اللقاءات الرسمية مع قادة الدول 
ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين 

على امتداد الوطن العربي
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