
ة لجائحاة تصاعدت في الفترة األخيرة التداعيات واآلثاا  اللاي ي

احة كو وناااب إلاافااافة ليحاارس الرووااية األوكرانيااة عياا  اللااي

يااو % 3فقااد لااكيٌ كاارو يااو  وواايا وحوكرانيااا نحااو .  الدوليااة

ب ويمكاو 2020اانفاق العالمي عي  اللاياحة الدولياة فاي عاا  

يييااا  الو   عياا  األناار يااو عائاادات اللااياحة 14حن نفقااد نحااو 

العالمية إذا اواتمر ذا ا الصاراوب وي عاد ذا ا األيار يصاد  نيا  

يلاا  عمي   نتصاالات ال يدان النايية التي تلع  إل   وم

ا   وييعااا القعاعااان العااا  والرااا  الو   . نحااو تحقياا  التعااافي

ا حيوي ا ا فاي حنةاعة اللاياحة التاي   ت عاد يصاد   ا ليعميااة ك يار 

اا القاد ة عيا  حن تكاون إل  ً منزلاة األجن ية فحلاب إلر لادياا حي

تنمويااااة لتاااادعيم واواااار اايااااداالب وتحلاااايو إنتاجيااااة" حالاة"

اء الةركات المحيياةب وخيا  فار  عمارب وتاوفير الادخر لينلا

ع والةااا اسب وإلالتاااالي كااار ذلاااأ وااايكون لااا  تااا ثير عيااا  جميااا

ة القعاعات ا نتصاالية عاياة فاي يصارب وعيا  نعااو اللاياح

خاصةب وذو يا ظاار فا  انرفااد عادال الحجاونات ياو العدياد 

ياااو الااادود المصاااد ة ليلااايااب وعيااا   حوااااا  رفاااا الحااارسب 

.(ال يقان) وويا وحوكرانياب إلاافافة إل  الدود المجاو ة 

و ويوفااا الةااكر ال ياااني التااالي يعاادد النمااو فااي يعاادد نماا

تاااة النااااتل المحياااي ااجماااالي لقعااااو اللاااياحة إلاألواااعا  ال اإل

نماو والمرت ط إلقعاو اللياحة في يصرب حيث ا تفاع يعادد ال

ا يو  ا ييحوظ  فاي % 432.7إلا  2020في حإلرير %( 85.4-)ا تفاع 

اااا إلااا  ترفيااا  القياااوال الراصاااة 2021حإلريااار  ب وذلاااأ كاااان  اجع 

اا لتياأ القياو  ً ال ياع إلالجائحة في جمياع الود العاالم ويصار حي

الحفاااع عياا  كافااة ااجااراءات ا حترانيااة يمااا حثاار إيجاإل ااا عياا 

.يعدد نمو القعاو اللياحي
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اللااااياحة المصاااارية يااااا إلاااايو يعرنااااة 

جائحااااااااة كو ونااااااااا ووااااااااندان الحاااااااارس 

الفاااااااااااار  )الرووااااااااااااية األوكرانيااااااااااااة 

(والتحديات

انعكاوات الحرس والجائحة عي  نعاو اللياحة

ححمد وعيد ال كر. ال

يااااد ق ا نتصاااااال إلكييااااة

اللياواااااااااة وا نتصااااااااااال 

جايعة اللويس
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يعدد نمو الناتل المحيي ااجمالي لقعاو اللياحة إلاألوعا  ال اإلتة

(2020/2019الرإلع الراإلع –2021/2020الرإلع الراإلع )خاد 

2

.ونا ة الترعيط والتنمية ا نتصاالية: المصد 
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التااي ويتًاا ياو الةاكر ال يااني اللااإل  ا  تفاعاات

حااادثٌ فاااي عااادال اللاااائحيو الوافاااديو إلااا  يصااار فاااي 

كانااٌ اللااوق األوكرانيااة 2019حتاا  2017الفتاارة يااو 

تاارة حك اار الولااة يتصااد ة ليمةاااد إلقااوة خاااد تيااأ الف

يو حيث عدال الوافديو يناا لمصرب وكانٌ ياو ك ار 

.األوواق التي العمٌ القعاو اللياحي

وكااان يااو المتونااع اوااتمرا  ذلااأ الااروا  فااي نعاااو 

ة اللااياحة ذاا ا الموواام فااي ظاار ترفياا  نيااوال جائحاا

اااب ولكااو  اارحت عياا  اللاااحة العالميااة كو ونااا عالمي 

ر يااو الحاارس الرووااية األوكرانيااة والتااي حح عااٌ الك ياا

بذااا آل اآليااااد إلالنلااا ة ليقعااااو اللاااياحي فاااي يصااار

ويتًااا يااو ذلااأ يااد  حذميااة القعاااو اللااياحي فااي  

ة ا نتصااااال المصااارلب وإلالتاااالي اواااتدع  ذلاااأ ال اوااا

تاااداعيات تياااأ األنياااة ياااو يرتيااا  الجواناااا إلصااافة 

عاياااةب ونعااااو اللاااياحة خاصاااةب وذلاااأ عاااو  ريااا  

ال حااث عااو حيااود وحليااات حاااد تعااو  األحاادا  إلةااكر

. وي ي حك ر يو ذلأ

1
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(2019-2017)عدال اللائحيو الوافديو لمصر  خاد الفترة 

2017 2018 2019

(يييون وائا)

.ونا ة اللياحة واآلثا : المصد 

ذنااااااار تاااااا ثير وااااااي ي عياااااا  اللااااااياحة 

و الوافاادة لمصاار إلعااد نةااوس صااراو إلااي

 ووااااااايا وحوكرانيااااااااب حياااااااث إن  يااااااااس 

اللااااائحيو الااااروق واألوكاااارانييو عااااو 

ر المنااا   اللااياحية فااي يصاارب نااد ياا ث

راوا عياا  إلاا ا ت الفناااالق إلنلاا ة تتاا

ب ونااد يعااود ذلااأ العجااز %24و21إلاايو 

عااااااااوالة اللااااااااائحيو األلمااااااااان إلقااااااااوة 

و إلاافاااافة إلااا  إلااادء توافاااد اانجيياااز يااا

.2022لار يا ق وحإلرير 

2 4 6 8 10 12 14
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ويا إل  حيا إلالنل ة ليلياحة الروويةب فييلٌ إلمعزد عو تيأ األحدا ب حيث لادت الرحات الوافدة يو  و

ا إلعد العفرة التي حققتاا خاد الرإلع األخير يو العا  الم ا ك ير  افايب وياو يصر خاد األواإليع المافية تراجع 

 ووايا إلا  المتونع حن تحد  حالة ت ا  ؛ وذلأ نتيجة   تفاو نيمة الت ييو عي   حات العيرانب التي تتج  يو

.يصر إلل ا الصراو الرووي األوكراني

أ ياع إلداياة لكو فيما يتعي  إلوجوال العيا يلتق ي ا عي  اللياحة في يصر يو جانا  وويا فقد يلاتمرب وذلا

لمانياا إلةكر حك رب خاصة يع ترفي  القيوال المتعيقة إلمواجاة كو وناب وذو يا حد  في النملا وح2022صي  

حيااث إن اللااائحيو الااروق واألوكاارانييو يم يااون نلاا ة ك ياارة يااو إجمااالي . 2022خاااد لااار يااا ق وحإلرياار 

.اللائحيو ال يو اوتق يتام يصرب وخاصة يدينة لر  الةيخ خاد األلار الرملة المافية

ييياون 14.7ب وصايٌ إلا  نحاو 2021إن عدال الرحات اللياحية التي نا  إلاا الموا نون األوكاران ليراا   فاي عاا  

. حية وياحية حجن يةب وف  وكالة اللياحة الحكويية األوكرانية

4

يةحليات تعزيز اللياحة المصر 

للاياحي في ظر تيأ التحديات يجا حن يتم الررو  إلالفر  التي تعوال عي  ا نتصاال المصرل عاياة والقعااو ا

مصارية فا  خاصة إلالمنافعب ولكي يتم ذلأ يجا وفع حلياات لتعزياز تياأ الفار  المرت عاة إلقعااو اللاياحة ال

أ ظاار حنيااة كو ونااا والحاارس الرووااية األوكرانيااةب حو يااا واايحد  يلااتق ي اب ويااو ذنااا واايتم وفااع يقتاارا لتياا

:اآلليات يتم ر في التالي

احة تنويااع يصااااال  وحوااواق جياااا اللااائحيوب و  ياااتم ا عتماااال عيااا  األوااواق التقييدياااة فقااط ي ااارب اللاااي▪

صارية الرووية حو األوكرانيةب إلر يجا التوج  إل  حوواق جديدة وعمر حمات ترويجية واواعة ليلاياحة الم

ا التوج  إل  ج س اللياحة  ً .العرإليةإلتيأ الدود ي رب الود جنوس ولرق حويا كالاند والياإلان وكو ياب وحي

يد عمر إعفاءات عي  الت ليرات اللاياحية؛ وذلاأ لجا س المزياد ياو اللاائحيوب وخاصاة لمحافعاات الصاع▪

اءات ي رب األنصر وحووانب وذ ا يا نايٌ إل  الحكوية المصريةب ولكو يو األفًار التوواع فاي تياأ ااعفا

ا خاد الفترة القاالية .ووفعاا في إ ا  إلرنايل لج س المزيد يو اللائحيوب وخصوص 

ا يااع التعانااد يااع لااركات عالميااة يترصصااة اعااداال اوااتراتيجية يتكاييااة لتعااوير نعاااو اللااياحة ليتواكاا▪

.ا تجاذات اللياحية العالمية

لاياحي وفع إلروتوكو ت تة ير يوحدة ليفناالق ولركات تنعايم الارحاتب وتاد يا الكاواال  فاي القعااو ال▪

. إلما يتناوا يع يتعي ات وحذواق وتفًيات اللائحيو في جميع الود العالم

إجراء يلاوحات اوتقصاائية لجاس نا ش الةاركاتب ووجاوال حاوا  يجتمعاي إلايو القعااعيو العاا  والراا ▪

  حن وذااي يااا تةااير جميعاااا إلاا-إلةاا ن التحااديات يلااتق ي اب وإعااداال إلحااو  اللااوق الراصااة إلالملااتايكيو 

.اللفر عي  المد  القريا ويتحود إل  المقاصد اللياحيةب واللياحة الداخيية والقري ة
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ا  فا  التووع ف  عمر الةاركات اللاياحية المترصصاة إلالةاراكة إلايو الحكوياة المصارية والقعااو الرا▪

التااي تتصاا  إلقيااة حعااداال اللااائحيو؛ وذلااأ( الةااتاء)عاادال يااو الاادود الملااتادفةب وخاصااة فاا  المواواام 

.لاوتفاالة إلج س حك ر عدال وياا يمكو إل  يصر

اا ياو اللاياحة عيا  يلاتو  العاالم ي ارب اللاياحة 63تنةيط حنواو جديدة يو اللياحةب حيث إن ذنار ▪ نوع 

ا اا يتجادال  الصناعيةب وذي ع ا ة عو نيا ات ليموانع الصناعية لموناع يعايوب وناد حخا  ذا ا المفااو  اذتماي 

ة وذنااار حيًااا اللاااياح. فااي اآلونااة األخياارة ويجاا س اللااائحيو لزيااا ة التااارا  الصااناعي والموانااع الحدي ااة

  يصار يمةا)الناريةب وذلأ اوت ال ا لنار النير إلما تم عي  ففاف  يو تعاوير ناياٌ إلااا الحكوياة ي ارب 

نيار وال ل يجا تعميم  عي  كر المحافعات المصرية التي تعر عي  فافا  ناار ال..( و يرآل يو التعو ات

اااا يجااا س اللاااياحة الدولياااة واانييمياااة والمحيياااةب وذااا ا يجتااا س ف اااات عديااادة يااا ا نويي  و ليصااا ا يةاااروع 

قا  فاي وذنار حيًا اللياحة العاجية والريافية ووياحة الم تمرات ي رب ي تمر المناخ الا ل واي.اللياا

اا ياو اللايااب وذلاأ إلجاناا اللاياحة التقييدياة ي ا2022لر  الةيخ نوفم ر  اا يعين  رب ب والا ل وايج س نوع 

في وياحة اللياحة الةا  ية واللياحة المعتمدة عي  نيا ة المعالم اللياحيةب إلاافافة إل  النمو القول

ذلاأ الع يعةب ووياحة الم ايراتب يما ي رن األذمية التي يولياا اللائحيو لااب يما يلااعد عيا  اواتداية

.القعاو

ق ياة لتةاجيع وتنةايط اللاياحة الداخيياة؛ ياو حجار الحفا▪ اع عيا  عمر العديد يو الم اال ات فا  الفتارة الم 

  نتجناا حركة المنةآت اللياحيةب وحركة العايييو إلالفناالق اللياحية حت  نلتعيع ت عية حجاو ذمب وحتا

.ي كرا حنية تلريحام يو عميامب والخولام ف  يتاذات ال عالة

فاافة وفع الحكوية لمزيد يو الحوافز والًمانات ألصحاس المنةآت لح ام عي  ا حتفاع إلالعمالاةب إلاا▪

  العاالم إل  تحقيقاا ا وت نا  اآليو ليلياحة في ظر تداعيات الجائحاة والحارس التاي خيماٌ إلعالااا عيا

.إل ورآل

االة إلنااء وإلالتاالي تجاا إعا.  كز القعاو اللياحي في يصر عي  عدال نيير يو الموانع الرئيلة لج س اللاياا▪

و نعاو اللياحة وتزوياد اللاائحيو إلر ارات عاو تعاو  األيااكو اللاياحية القديماة ووجاوال يواناع جديادةب يا

. خاد اوتكةا  إلدائر ليلياحة التقييدية وتعريفام إلاا

ياحي القيا  إلإصاحات فري ية وخاصاة فاي نعااو العيارانب حياث إنا  ذاو الةاريأ الارئيس ياع القعااو اللا▪

المصرل لنقار اللايااب حياث عيا  يلاتو  الود العاالم انترإلاٌ العدياد ياو لاركات العياران ياو اافااق

ٌ نتيجة الجائحة حو  يرذا يو األنياتب يما حال  إل  نياالة العيا عي  عمييات اانقاذ الحكوييةب وذ ا يا ناي

إل  الحكوياة المصارية ياع نعااو العياران المصارلب  وياع ذلاأب يجاا حن يا تي ذا ا التمويار إلةارو  تععاي 

يار حيًاا فااي وذلاأ لاا  الو  ك " لاركة العيااران األك ار خًارة فااي العاالم"األولوياة ليتحلاينات ال ي يااةب لتصا ا 

ييار ج س الليااب إلاافافة إل  ذلأب  يمكو حن تةامر الرعاوات األخار  تقاعاد العاائرات  يار الفعالاةب وتق

ا  ً .عدال الرحات عنديا يكون العيا ينرف
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.جوالة وتوافر والت عية لاتصا ت وال نية التحتية لإلنترنٌ لجميع المراف  اللياحية▪

تقاااوال تعزياااز اللاااياحة الداخيياااة ياااو خااااد ا واااتراتيجية والحاااوافز المناوااا ةب يمكاااو ليلاااياحة المحيياااة حن▪

لازوا  األجاناا ا نتعاش في القعاو يو الناحية الفنيةب حيث تتمتع اللياحة الداخيية إلالقد ة عي  اوات داد ا

اب إ  حناا ند تواج  التحديات ال. إلةكر كاير :تاليةف  حيو حن الترويل ليلياحة الداخيية وار نل ي 

ات عمييااات يحاادوالة لةااركات العيااران والفناااالق إللاا ا إجااراءات ا حتااواءب وإلالتااالي يااع ترفياا  ااجااراء

. ا حترانية يمكو حن يلاعد ذلأ في نياالة العيا المحيي عي  اللياحة

ة انرفاااد اذتمااا  اللااائحيو المحيياايو إلالوجاااات المحييااةب ولكااو يااع تنااوو تيااأ الوجااااتب فااإن يعرفاا

.اللائحيو المحيييو إلااب يمكو حن يلاعد عي  ج إلام

  انرفاااد العيااا إللاا ا خااو  الناااق يااو ااصاااإلة وانرفاااد الاادخرب وذلااأ يمكااو يعالجتاا  عااو  رياا

د ال روتوكااو ت الصاااحية التاااي تت عااااا المنةااآت اللاااياحيةب وعمااار عااارود إل وااعا  تتناواااا ياااع الخاااو

. وإيكانات اللائحيو المصرييو

 (عياا  واا ير الم اااد ووااائر النقاار وخاصااة الجااول يناااا)نااد تكااون عواياار الجاا س والمرافاا  اللااياحية

ي ناد تكاون يصممة ليلائحيو الدولييو إلدل ا يو اللائحيو المحيييوب وذلأ إلل ا ا تفاو حواعا ذا والتا

ر حنار  ير يناو ة لجميع ف ات المجتمع المصرلب ويمكو الت يا عي  ذلأ عو  ري  تاوفير وواائر نقا

ادآل ذاا ا تكيفااة وتكااون يناواا ة ليلااياا المصاارييو ي اارب اللااكأ الحديديااة إلعااد التعااو  الك ياار الاا ل لاا

يعياة القعاوب والتووع في اوتردا  ووائر حخر ب كالنقر النارل وذلأ يو خاد اوت اد الميازة الع 

. المميزة لمصر وذي نار النير

ود عي  عمر يتاح  يتنقية ي نتة في الدود العرإلية واألو وإلية لمةاذدة اآلثا  المصريةب ويناا يتم الحص▪

تالي ويتم عمية حجن يةب وخاصة الدود التي   يلتعيع حفراالذا اللفر إل  يصر نتيجة الجائحة حو  يرذاب وإلال

. ج س حك ر عدال يمكو يو اللائحيو إل  تيأ المتاح 

ا اااقا ذتمااا  إلالتكنولوجيااا الرنميااة ي اارب الوانااع ا فترافااي فااي جاا س اذتمااا  اللااائحيو حثناااء فتاارات ا▪

ا لي يانااات لتوجياا  عمييااات الترعاايط وات راااذ حو األنيااات ي اارب الحاارس حو األنيااات الصااحيةب وإلوصاافاا يصااد  

.وويكون ليتكنولوجيا الو  يتزايد في وياحة ااناية العويية. القرا 
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ر تياأ ويو حجر إلناء يلتق ر حفًر ليلياحة في يصر ونياالة ند ة ذلأ القعاو عي  الصموال في ظ

:األنياتب فيجا حن يلتند ذلأ القعاو عي  ثاثة يحاو  يامةب تتم ر في

ةيرتكزات يقترحة لقعاو اللياح

حياااث إنااا  ياااع: تحلااايو و فاااع يلاااتو  ثقاااة الملاااافريو: حول اااا

ظاو  حنية كو ونا وتفانماا كاان ياو حذام التحاديات خااد تياأ

ة الجائحااة ذااو تحلاايو اللاااية الصااحية وااجااراءات ا حترانياا

قاصاد وال ل ي الل إل  إلناء ثقة اللاائحيو والملاافريو إلا  الم

.اللياحية في يصر

ا عااب فام اتجاذات اللوق الجديدة ويحركات العيا وتت : ثاني 

مااا وا وااتفاالة يناااا فااي توجياا  القعاااو اللااياحي فااي يصاار إل

. يتناوا يع المتعي ات العالمية

ة وناد ة ا لتزا  إل ناء نعاعات وياحة حك ار لامول ا ويرونا: ثال  ا

ي  ب وذو حير ل  حذميت  ع(خاصة اللياحة المحيية)عي  الصموال 

.المد  العوير  وتداية ذلأ القعاو في يواجاة األنيات
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص


