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 املقدمة:  .1

اع تعتبر السياحة من أهم الصناعات العاملية التي تدر عائدات هائلة على اقتصاديات الدول، إذ نجد عديد الدول من مختلف القارات يعد القط

التي اآلليات  أحد  باعتبارها  القطاع،  يقوم عليها هذا  التي  الركائز  أحد  والسفر  السياحة  وكاالت  تعد  كما  أهم مصدر إليراداتها.  اعد على تس  السياحي 

باإلضافة   األجنبية  العملة  من  واإليرادات  املحلي  الناتج  في  مساهمتها  من خالل  السياحة  وإنعاش  عملإ تنشيط  فرص  خلق  منظمة   ،لى  سجلت  حيث 

   1,5السياحة العاملية  
 
دة وأزمات مختلفة ال أن القطاع السياحي واجه تحديات عديإ %.  4، أي بارتفاع نمو بنسبة  2019عام    مليار زائر من السياح عامليا

 
 
واليوم نشهد أزمة ،   %4% واألزمة املالية العاملية  0.5مرض سارس ب ، % 3.1لى تراجعه ب إ سبتمبر التي أدت  11أحداث   خالل السنوات السابقة فمثال

لكن  ،    2019حيث كان أول ظهور لهذا الفيروس القاتل في مقاطعة يوهان بالصين في شهر ديسمبر  ،  أخرى تضرب العالم بأكمله وهي أزمة جائحة كورونا

الدول  العالم وال تزال  انتشر في كل دول  السيطرة عليه و   سرعان ما  الوقت مع  تحاول  املوجودة في  اللقاح  مختلفالتعامل بسرعة وحيطة في نفس  ات 

ولكن مع  إستمرار الوضع وتوالي   ،   2020جويلية    31في      شخص في العالم وفق إحصاء لوكالة رويترز  مليون   17فقد تسبب في إصابة أكثر من  ،  السوق 

رقم   فإن  الثالثة(  نعيش  )ونحن  إحصائيات    131إلى     ارتفعاملصابين  املوجات  وفق  العالم  في  نتصور  04/04/2021مليون شخص  أن  ولنا  من خالل  ، 

املرض   هذا  سببه  ما  املصابين  عدد  العافية(تضاعف  هللا  )نسأل  الثاني  عامه  الحياة في  مناحي  جميع  على  كبير  تأثير  الجائحة  لهذه  وكان   الصحية،   :. 
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 امللخص:

الدراسة   التي خلفتها جائحة كورونا )كوفيدإ لى  إ تهدف هذه  االنعكاسات واآلثار  السيا19-براز  أداء وكاالت   ( على 
 
   حة واألسفار عامليا

 
  ووطنيا

معرف الدراسة    ةوكذا  سعت  كما  الجائحة  انتشار  من  للحد  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  الدول عرض  لى  إ أهم  بعض  انتهجتها  التي  السياسات 

حول  املعلومات  جمع  بغرض  التحليلي  الوصفي  بأسلوبيه  االستنباطي  املنهج  على  الباحثان  اعتمد  وقد  السياحي   املجال  في  األزمة  مع   للتعامل 

 فيروس كورونا املس
 
  تجد الذي حصد األرواح البشرية وبأعداد هائلة وال يزال، وانعكاساته على أداء وكاالت السياحة والسفر عامليا

 
وأظهرت  .ووطنيا

ول وعدم  النتائج أن االزمة تهدد باإلفالس للعديد من الوكاالت السياحية وأن مدة التعافي ستكون طويلة في ظل عدم رفع االغالق الحدودي بين الد

الدولةرفع   داخل  املناطق  بعض  الصحي على  األنشطة    ،الحجر  واألسفار ومختلف  السياحة  وكاالت  لدعم  تدخل حكومي عاجل  يتطلب  ما  هذا 

(مع ضرورة التقيد بالتدابير 19-زمة فيروس كورونا )كوفيدأ ثار  آ السياحية التابعة، كما اقترح الباحثان مجموعة من التوصيات والحلول لتجاوز  

 زمات تابعة لكل وكالة سياحية.    نشاء مكاتب خاصة إلدارة األ إ جراءات االحترازية املفروضة وضرورة الوقائية واإل 

 . تداعيات الجائحة  ؛وكاالت السياحة واألسفار؛ 19-كوفيد ؛فيروس كورونا املفتاحية:الكلمات 
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 ،  ....الخوالرياضية  االجتماعية  السياسةاالقتصادية،  
 
أيضا لها  السياحة   والتي ستكون  السياحي وعلى األخص على وكاالت  القطاع  تداعيات سلبية على 

والسيطرة على   العدوى  انتشار  للحد من  العالم  دول  اتخذتها  التي  املشددة  اإلجراءات  سياق  في  اإلصابات من خالل غلق    األعدادوالسفر  املتزايدة من 

و  املدن  بين  التجوال  حظر  وفرض  الدول  بين  املؤسساإ الحدود  و غالق  الطيران  وحظر  واملطاعم   إغالقاتت  كالفنادق  والخدمات  لألعمال  واسعة 

ورغم ما شهده العالم على   ،املرض  منمع املوجة األولى    جرجازات غير مدفوعة األ إ واملتاحف واملنتجعات السياحية وتسريح العمال ومنح البعض منهم  

ئحة ال تزال تحصد  ثار الجاآ طبيعتها من بلد إلى آخر إال أن    اختالفوعلى    االحترازيةاءات  وجزئي تارة أخرى ملختلف اإلجر فترات مختلفة من رفع كلي تارة  

 .حجمها وقطاع نشاطها اختالفاألرواح وتؤثر على اقتصاديات الدول وكذا نشاط املؤسسات على 

   الدراسة:  مشكلة .1.1

 الدول التي حتى    وال قطاع ولم تستطع تجاوزهايسلم منها    ( لم 2019  )ديسمبرائحة كورونا منذ بدايتها  ج  التي سببتها  اآلثار واملخلفات السلبيةإن  

 من ب  قطاع السياحةأن    واألكيد  واملتقدمة،تسمى بالعظمى  
 
فنادق  بما في ذلك كل الفاعلين في هذا القطاع من:    والتزال  ين القطاعات التي تضررت كثيرا

  :التالية شكلةمما سبق عرضه يمكننا طرح امل والسفر، ومطاعم ومنتجعات ووكاالت السياحة وشركات طيران

 ؟ األسفار( على أداء وكاالت السياحة و 19-)كوفيد تداعيات جائحة كورونافيما تتمثل 

 : الفرعية التالية شكالتالرئيسة نضع امل شكلةوتحت هذه امل

 اإلجراءات املتخذة للحد من انتشاره؟ ما هيو  ،(19-فيروس كورونا )كوفيد كيف يمكن توصيف  •

 19-ماهي التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا )كوفيد •
 
  ( على أداء وكاالت السياحة والسفر عامليا

 
 ؟ ووطنيا

  لتخطي األزمة؟ األسفارالسياحة و  لفائدة وكاالت والتوصياتهي مختلف االقتراحات  ما •

 الدراسة: ة أهمي    . 2.1

 :تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي

 .هذا القطاع دفع عجلة وكاالت السياحة والسفر فيالذي يلعبه قطاع السياحة في اقتصاديات الدول وكذا مساهمة الدور الفعال  •

 . قطاع السياحة ( على كل القطاعات السيما19-كوفيدتأثير جائحة كورونا ) •

•  
 
عموما الحكومات  تفكير  كل    ضرورة  على  الجائحة  خلفتها  التي  الكبيرة  السلبية  اآلثار  تجاوز  كيفية  في  باألخص،  والسفر  السياحة  ووكاالت 

 الفاعلين في املجال السياحي. 

 الجزائر. في األسفارو ضرورة مراجعة داء وكاالت السياحة  •

الجزائر   • في  السياحة  السياحة  ضعف مساهمة قطاع  وكاالت  تضاعف مجهوداتها    الجزائر  في  األسفار و يفرض على  الفجوة  أن  تقليص  ملحاولة 

 . والعرض السياحييناملوجودة بين كل من الطلب 

 الدراسة:هداف أ     . 3.1

 إلى:  دراسةال ه هدف هذت

 ظهار إ  •
 
 .األسفاروعلى أهم الفاعلين في املجال واملتمثل في وكاالت السياحة و   اآلثار التي خلفتها الجائحة على قطاع السياحة عموما

 في مجال السياحة. استطاعت التعامل مع الجائحة بنجاحلدول نماذج عرض  •

 محاولة تقديم مقترحات قد تساعد وكاالت السياحة والسفر على تجاوز األزمة على املدى القريب والبعيد.  •

 الجزائر ال سيما في السوق الداخلية.  في األسفارو الفرص الضائعة أمام وكاالت السياحة تبيان  املساهمة في •

جائحةالتأكيد على   • )  اعتبار  أزمةفرصة    (19-كوفيدكورونا  وكاالت  وليس  األمور من هيكلة   في  األسفارو السياحة    أمام  ملراجعة عديد  الجزائر 

 .تنظيمية ومزيج خدمات
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 ابقة: اإلطار النظري والدراسات الس .2

 إلطار النظري ا .1.2

 : األسفاروكاالت السياحة و أساسيات حول  .1.1.2

ول محطة يقصدها السائح الختيار  أ النابض للسياحة، فهي تساهم في تطوير وإنعاش السياحة باعتبارها    القلب  األسفارتعتبر وكاالت السياحة و 

 .  والوظائف التي تقوم بها األعمالوأهم  األسفارلى تعريف وكاالت السياحة و إ ووجهته السياحية وسوف نتطرق في هذا املحور 

 ما یلي:  األسفارأهم التعاريف التي وردت حول وكاالت السياحة و  ن م :األسفارو وكاالت السياحة تعريف  .1

السفر،  • في   
 
أساسا تتمثل  سياحية  خدمات  للعمالء  يقترح  والذي  معنوي،  أو  طبيعي  قبل شخص  من  تدار  تجارية  مؤسسات  أنها:"  على  عرفت 

 رات أو التظاهرات".اإلقامة الجماعية، تقديم خدمات نقل، حجوزات الفنادق أو استقبال سياحي خاص باملؤتم

التذاكر  • بيع  في  نشاطها  ويتركز  العمولة،  أساس  على  السياحية  املنتجات  بيع  في  األساس ي  نشاطها  يرتكز  سياحية  مؤسسات  بأنها:"  تعرف  كما 

طارات. و قد  وتسويق العروض السياحية، إال أن بيع التذاكر هو نشاط الوكاالت األساس ي ويتضمن حجز أماكن السفر عبر الطائرات، السفن، ق

 ( 04، صفحة 2019)مهمل،  تشمل تقديم خدمات سياحية أخرى تتمثل في حجز غرف الفنادق وكراء السيارات"

   كما يلي:  األسفارعرف املشرع الجزائري وكالة السياحة و كما   •
 
   كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا

 
يتمثل في بيع مباشر أو غير   سياحيا

 ( 290، صفحة 2019)العمري، شيخ، و عوادي ،  قامات فردية أو جماعية وكل أنواع الخدمات املرتبطة بها".إ مباشر: رحالت و 

 
 
هي مؤسسات تجارية يحكمها شخص طبيعي أو معنوي، فهي تقوم بتنظيم وتسويق البرامج السياحية   األسفارن وكاالت السياحة و أ نستنج    عموما

ذن تلعب دور الوسيط بين مؤسسات النقل )بري،  إ لى خدمات أخرى. فهي  إ املختلفة وتوفير تذاكر السفر وحجوزات فندقية وكراء السيارات باإلضافة  

 باملجال السياحي كاملطاعم، الفنادق، التأمينات ...الخ، وتتلقى بموجبها عمولة. بحري، جوي( ومختلف املؤسسات التي لها عالقة

 فيما يلي: األسفارأبرز مهام وكاالت السياحية و  تتمثل : األسفارو والوظائف التي تقوم بها وكاالت السياحة  األعمالأهم  .2

 .تنظيم وتسويق أسفار ورحالت سياحية وإقامة ووضعها تحت تصرف السياح •

 .تنظيم زيارات وجوالت برفقة مرشدين داخل املدن واملواقع األثرية ذات طابع سياحي وثقافي وتاريخ وديني •

 .وضع خدمات املترجمين واملرشدين السياحيين تحت تصرف السياح األجانب ومساعدتهم خالل فترة اإلقامة •

 بها.اإليواء أو حجز الغرف في املؤسسات الفندقية وتوفير الخدمات املرتبطة  •

  (365، صفحة 2020)معقافي، تنظيم التظاهرات الفنية والتراثية والرياضية واملؤتمرات وامللتقيات املكملة لنشاط الوكالة   •

 النقل. توفير النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم املعمول بهما لدى مؤسسات  •

 بيع تذاكر أماكن الحفالت الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياض ي أو غير ذلك. •

 استقبال ومساعدة السياح خالل إقامتهم.  •

 القيام بإجراءات التأمين من كل املخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية. •

 ( 243، صفحة  2019)زواقي،  باسمها ومكانتها. تمثيل وكاالت محلية أو أجنبية أخرى قصد تقديم مختلف الخدمات •

 ( 366 ،صفحة 2020)معقافي، تجاه السائح الوكاالت السياحية واجباتالواجبات العامة و : وتتمثل في األسفارواجبات وكاالت السياحة و  .3

 : تتمثل فيما يلي الواجبات العامة:

 .فعول ملا  السارية  والتنظيمية التشريعية لألحكامالصارم  االحترام  مع النشاط ممارسة •

 . االحترافيةتكريس و  املهنةوقواعد أخالقيات احترام  •

السياحة   • التقنيات  اإللكترونية تطوير  والتسويق  وإدماج  للتسيير  السياحي    الحديثة  الدوري للمقصد  ذات    والنشر  الترقوي  الوسائل  ملختلف 

 .الجودة 

 . التي يتم زياتها السياحيةواملواقع  املناطقعلى  واملحافظة املحلي والتراث احترام البيئة •

 لسائح:ا تجاه الواجبات

 .تكفل بهزبون والسائح املكل  مع األسفارو التلقائي لعقد السياحة  اإلبرام •

 .الطلب السياحية حسب الرحالتمحتوى وبرنامج  فيما يخص والسياح الزبائن احتياجات تلبية •

 .عليها املتعاقد االلتزاماتعليها واحترام  املتفقالتكفل بكل الخدمات  •

 هعلي املتفقالسياحي  املنتوجالتأطير الفعلي والفعال للسياح في كل مراحل  •
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 االمتناع عن االشهار الكاذب فيما يخص األسعار أو الخدمات. •

 19-لناجمة عن فيروس كورونا )كوفيدالتداعيات ا .2.1.2
 
  ( على أداء وكاالت السياحة والسفر عامليا

 
 : ووطنيا

 وأهم اإلجراءات املتخذة للحد من انتشاره: ( 19-)كوفيد حقائق عن فيروس كورونا •

لكن سرعان ما ،  مقاطعة هوبي بالصين(، تم التعرف على أول حاالت التهاب رئوي مجهولة املصدر في يوهان )الواقعة في  2019في أوائل ديسمبر  

فيروس كورونا  اسم  وأطلق عليه  الصينية  املخابر  ذلك من طرف  بعد  التعرف عليه  تم  والذي  العالم  دول  لتضرب  واإلصابات  الحاالت   انتشرت عدد 

ا ملنظمة الصحة العاملية، يوجد لد (W. Guan et al  ،2020)  19-كوفيد ى "فيروس كورونا" قواسم مشتركة بينه وبين السارس نستطيع القول أنه وفق 

الصين من عام   السارس بشكل ملحوظ في  العائلة وقد ظهر مرض  أكثر من    2004إلى عام    2002من نفس  دولة،   26شخص في    8000، حيث أصاب 

   (2020)صالح،  شخص قد لقوا حتفهم في تفش ي املرض 700وتقدر منظمة الصحة العاملية أن أكثر من 

 ( أهم اإلجراءات والتدابير املتخذة للحد من انتشار الجائحة19-ولإليضاح أكثر سوف نتطرق الى إعطاء تعريف لفيروس كورونا )كوفيد

الحاد الوخيم )السارز( ومتالزمة   هي  كورونا:تعريف فيروس   -أ ا مثل الزكام وااللتهاب التنفس ي  أمراض  مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب 

التنفسية )ميرز(، قد تظهر عالمات وأعراض )كوفيد إلى  19-الشرق األوسط  للتعرض  14( بعد يومين  التالية  الفترة  له. وتسمى  التعرض  ا من   ، يوم 

الحضانة".  والسابقة  
َ
"فترة األعراض  في   لظهور  وضيق  الحلق  التهاب  و  الحـرارة  درجة  في  كارتفاع  الشائعة  واألعراض  العالمات  تتضمن  أن  ويمكن 

التذوق  حاسة  وفقدان  والصداع  والسعال  األشخاص   ( Mayo Clinic Staff  ،2020)  .التنفس  طريق  عن  بالعدوى  األشخاص  يصاب  أن  ويمكن 

ينتقل من شخص   بالفيروس حيث  املصابين  األ آ لى  إ االخرين  تتناثر من  التي  الصغيرة  القطيرات  طريق  الشخص  أ نف  خر عن  يسعل  الفم عندما  و 

النتقال العدوى هي انتقال الرذاذ عن طريق الجهاز التنفس ي وانتقال العدوى عن طريق  والطرق الرئيسية  (More ،2020و    Suryawanshi)    املصاب

آخر يصاب مباشرة  الكالم، وحينما يستنشقه شخص  أو  السعال  أو  العطس  املرض ى عند  الرذاذ من  األولى يخرج  الطريقة  املباشر، ففي  التالمس 

م العدوى عن طريق  الثانية فتحدث  الطريقة  في  أما  األغشية  بالعدوى،  وغيرها من  العين  أو  األنف  أو  الفم  لتجويف  بالفيروس  امللوثة  اليد  المسة 

كما صنفت منظمة  .(5، صفحة 2020الشائعات(، -الرعاية النفسية-طرق الوقاية-)الدليل الشامل لفيروس كورونا املستجد)معارف عامة املخاطية

ف تفش ي  العاملية   الصحة 
 
عامليا "وباء   بوصفه  كورونا     يروس 

 
أدهانوم    وأيضا "تيدروس  الدكتور  العاملية،  الصحة  منظمة  رئيس  وقال  "جائحة" 

النهج   إزاء قصور  الشديد  والقلق  نطاقها،  واتساع  العدوى  تفش ي  رئيسين هما: سرعة  املصطلح لسببين  املنظمة ستستخدم هذا  إن  غيبريسوس"، 

الدول على مستو  تتبعه بعض  للفيروس  الذي  التفش ي  الالزمة للسيطرة على هذا  السياسية  اإلرادة  الصحة  ى  )فيروس كورونا: ملاذا صنفته منظمة 

 ( 2020العاملية وباء  عامليا، 

الكبير لإلصابات والوفيات في    أهم اإلجراءات والتدابير املتخذة للحد من انتشار الجائحة:  -ب االرتفاع   مع 
 
لزاما ببن   العالم كان  أن تزاوج  الدول  على 

لدول متناقضين هما استمرارية النشاط االقتصادي وبقاء عجلة اإلنتاج في البالد مع الحد من انتشار املرض بالتخفيف من حدته لذا قامت معظم ا 

 ( 120، صفحة  2020)الهرش،  :باتخاذ بعض التدابير الوقائية و اإلجراءات االحترازية والتي نذكر من  أهمها

•  
 
لزامية ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين إ على ما أوصت به املنظمة العاملية للصحة بضرورة االلتزام بالتباعد االجتماعي و   وضع قيود صارمة بناءا

 خاصة في األماكن العامة.  

 غلق جميع الحدود البرية والجوية والبحرية ماعدا نقل البضائع والسلع واملستلزمات الطبية... الخ.   •

عليها سياسة الحجر الصحي    غلق بعض املدن واملناطق حيث منعت دول مواطنيها من االنتقال بين املدن لتقليل انتشار العدوى وقامت بتطبيق •

 
 
 : في منطقة وهان بالصين ومنطقة البليدة بالجزائر. الكامل خاصة التي انتشر فيها الفيروس، مثال

و  • التعليمية  املراكز  املنهي وكل  التكوين  بأطوارها والجامعات ومراكز  املدارس  اآلذان وغلق  ِبرفع  املساجد واالكتفاء  الصلوات في  الثقافية تعليق 

 والعمومية. الخاصة 

ت  توقيف العمل بالعديد من القطاعات التجارية واالقتصادية والخدمية خاصة تلك التي تتطلب االحتكاك املباشر مع املستهلكين، مثل: صالونا •

 ، شركات الطيران...الخ.األسفارالتجميل، املطاعم، النوادي الرياضية، املتاحف، وكاالت السياحة و 

 التجارية الكبرى من موالت ومعارض وبعض املحالت التجارية لفترات متباينة لتجنب التداخل والتقارب بين أصحابها وزبائنهم.غالق األسواق إ  •

 إلغاء الكثير من الدول لألنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية وحتى الدينية بهدف التقليل من االحتكاك بين الناس.  •

  امل مع املستجدات االقتصادية واالجتماعية الطارئة بسبب أزمة الفيروس.إقرار تعليمات وأنظمة وقوانين للتع •

 19-التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا )كوفيد •
 
 :( على أداء وكاالت السياحة والسفر عامليا

تنفيذ عملية   إلى  الزمن والصيغة(  الدول )بشكل متفاوت في  الواسع لفيروس كورونا دفع عديد  االنتشار  إغالق لحدودها في محاولة للحد من إن 

 هذا الوباء بين اغالق كامل وجزئي، والشكل املوالي يوضح حاالت إغالق الحدود لدول العالم. 
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 (1)الشكل 
 
 لتفش ي فيروس كورونا : اغالق الدول لحدودها نظرا

https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/21326.jpeg, 2020: source 

رقم   الشكل  يوضحه  ما  لجأت    1وحسب  الدول  واالقتصادية إ فغالبية  اإلنتاجية  القطاعات  لكل  بالضرر  تسبب  مما  للحدود،  الكلي  االغالق  لى 

 أ وقطاع السياحة هو واحد من    واالجتماعية.
 
وعلى األخص على وكاالت السياحة والسفر في سياق اإلجراءات املشددة   كثر القطاعات االقتصادية تضررا

املتزايدة من اإلصابات من خالل فرض حظر التجوال وإغالق املؤسسات وحظر   األعدادالتي اتخذتها دول العالم للحد من انتشار العدوى والسيطرة على 

و ال السياحية،إطيران  واملنتجعات  واملتاحف  واملطاعم  كالفنادق  والخدمات  لألعمال  واسع  منهم   غالق  البعض  ومنح  للعمال  تسريح  ذلك  نتج عن  مما 

على املستوى العاملي بنسبة تتراوح   2020جر. حيث تقدر منظمة السياحة العاملية أن عدد السياح الدوليين قد ينخفض في عام  جازات غير مدفوعة األ إ 

 4و٪  3٪، بدال من نمو يتراوح بين    3و٪  1بين  
 
مليار دوالر في إيرادات   50و   30ي تسفر عن خسارة ما بين  أ في أوائل كانون الثاني/يناير    ٪، كما كان متوقعا

 ( 53، صفحة  2020)ماضوي و بن جروة،  السياحة الدولية. 

ووصلت حجم  ،  %  2.7في العالم نمو كبير خالل خمس السنوات املاضية فقد بلغ نمو القطاع بنسبة    األسفارفبعدما شهد أداء وكاالت السياحة و 

 إ 
 
و   .بليون دوالر  315.4ب    2019لى  إ   2015من    يراداته عامليا السياحة  وكاالت  أن تنخفض نسبة نمو  املتوقع  الجائحة من  انتشار هذا   األسفار لكن مع 

   (IBISWorld, 2020) 2020% خالل عام 2.1عامليا ب 

في حين قالت  ،    2019باملقارنة مع   %44مليار دوالر أي بنسبة    252قدرت انخفاض عائدات الركاب بما يقارب    ATAكما أن منظمة الطيران املدني 

 5-4نها تتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العاملية بقيمة تتراوح بين  أ التابعة لألمم املتحدة في بيان لها    ICAO  املنظمة الدولية للطيران املدني ايكاو

األول من عام   الربع  في  دوالر  فيروس كورونا   إ بسبب    2020مليار  بانتشار  املرتبطة  الرحالت  كبير .(53، صفحة  2020)فالك،  لغاء  بيرس  برايان    وقال 

 
 
الكثير من شركات الطيران التي لديها هوامش ربح ضيقة نسبيا والكثير من الديون، وهذا يمكن أن    االقتصاديين في اتحاد النقل الجوي الدولي: »هناك 

  ومن أهم الخسائر التي ،( 15، صفحة  2020)بن خيرة و طيب،  يدفع بعضها الى وضع صعب للغاية ".
 
إلى الواليات  مست قطاع الطيران من أستراليا شرقا

 
 
 املتحدة غربا

 
إفريقيا جنوبا    ، ومن جنوب 

 
النرويج والسويد شماال القريب فقط تمثل إلى  أو أوشكت والتي كانت باألمس  إفالسها  أعلنت شركات طيران   ،

 فخرا لبلدانها، من بينها على سبيل املثال ال حصرا نجد:  

 إلشهار إفالسها رغم تاريخها املمتد إلى  شركة طيران  القابضة الكولومبية، ثاني أكبر Avianca شركة أفيانكا *
 
 عام. 100في أميركا الالتينية قدمت  طلبا

البريطانية   الطيران  أعلنت شركة  املستجد خسائر فادحة وتعد شركة    05في    "Flybe"فاليبى  *كما  إفالسها بعدما كبدها فيروس كورونا  املاض ي  مارس 

Flybe  8من أكبر شركات الطيران املحلي داخل اململكة املتحدة، حيث تنقل نحو  
 
 ماليين مسافر سنويا

 
   .، إلى وجهات محلية ووجهات أوروبية أيضا

" من أبرز شركات الطيران الرئيسية في آسيا واملحيط Virgin "   هي األخرى أعلنت إفالسها، وتعد  " Virgin Australia"فيرجن شركة الطيران األسترالية  *  

تعد  2020أبريل/نيسان    21الهادي. ففي   التي  الشركة  لدعم  للحكومة  نداءات وجهتها  بعد عدة  إفالسها،  األسترالية  الشركة  أعلنت  أكبر شركة ،  ثاني 

 ( Insider  ،2020) ..طيران في البالد.

إلى طابور الشركات التي أعلنت إفالسها، متأثرة بجائحة كورونا إذ أعلنت  South African Airways* في جنوب إفريقيا انضمت شركة الطيران الوطنية، 

البالغ عددهم   إفالسها وتسريح موظفيها  الحصول على مساعدات مالية ودعم حكومي.4700الشركة  األقدم واألكثر   ، بعد فشلها في  الشركة هي  وتعد 

إفريقيا حيث تأسست عام   أكب1934عراقة وخبرة في جنوب  اإلفريقية بأسطول مكون من  ، كما تعد  القارة  ناقل جوي في  وجهة   42طائرة، ونحو    88ر 

 ( 2020)يحي،  إفريقية وعاملية.
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 : وحتى تلك التي لم تشهر بعد إفالسها فقد أنقضتها املساعدات املالية التي ضختها لها حكوماتها، مثال

  لوفتهانزا " مليار دوالر( لفائدة العمالق  9.8مليارات يورو )  9أقرت صفقة إنقاذ بقيمة    أوالف شولتس * الحكومة األملانية على لسان وزير املالية األملاني،  

Lufthans " . 

ستحصل على قروض من   "Air France"إير فرانس أن شركة الطيران الفرنسية  برونو لومير* كما أعلنت الحكومة الفرنسية على لسان وزير االقتصاد 

 مليار دوالر( ملواجهة أزمة فيروس كورونا.   7.8مليارات يورو ) 7املصارف ومن الدولة بقيمة 

مليار دوالر إلعانة شركات الطيران    25تريليون دوالر إلنقاذ االقتصاد، تتضمن    2.2ووافق الكونغرس في مارس املاض ي على خطة مالّية ضخمة بقيمة  *  

 .2020سبتمبر   30على االستمرار في دفع رواتب موظفيها لغاية 

    2019لى  إ     م  2015أما بالنسبة لصناعة الفنادق وعلى مدى السنوات الخمس السابقة أي من    *
 
ا حيث بلغت إيراداتها عامليا ا قوي  تريليون    1  شهدت نمو 

ا فهذا ال يعني   (IBISWorld  ،2020)فمن املتوقع أن يكون هناك انخفاض حاد    2020دوالر، أما خالل سنة   ا طفيف 
 
ولكن يختلف وضع الفنادق اختالف

اية أن صناعة الفنادق لها تأثير أقل من شركات الطيران الن بعض غرفه بقيت محجوزة للمسافرين الذين تقطعت بهم السبل أو من قبل موظفي الرع

 الصحية ألزمة فيروس كورونا و البعض  األخرى استغلت كمراكز للحجر الصحي .  

املتوقعة على    2020مقارنة مع نسبة إيراداتها خالل عام    2019-2015سنويا خالل الفترة   األسفار جدول التالي يوضح نسبة إيرادات وكاالت السياحة و وال

 بعض الدول في العالم: 

 األسفار: توقعات انخفاض إيرادات وكاالت السياحة و (1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالعتماد على املوقع عداد الباحثين إ املصدر: من  
-BISWorld. (2020, 05 06). Global Hotels & Resorts Industry- Market Research Report. Consulté le 08 10, 2020, sur 

https://www.ibisworld.com/global/market-research-reports/global-hotels-resorts-industry/. 

ا خالل السنوات الخمس املاضية، شهد قطاع السياحة في   ا لتطور االقتصاد الصيني سريع  ا. مع تزايد عدد األشخاص   الصين نظر  ا قوي  ا نمو  أيض 

السياحة و  إيرادات وكاالت  السفر فقد كانت نسبة  الطلب على خدمات  إلى    %0.8بمعدل سنوي    األسفارالذين يسافرون، زاد    .مليار دوالر  900لتصل 

في عام   بفيروس كورونا  كبير  بشكل  والسفر  السياحة  وكاالت  الوباء   2020وتأثرت  الوقاية من  بسبب  السياحية  الرحالت  العديد من  إلغاء  من خالل 

ا خالل الربع األول من عام  (Chinazzi & and oth, 2020 )  يوهانمن قيود السفر في    %90ومكافحته حيث ألغت   ا حاد  . لذا شهدت إيراداتها انخفاض 

وكالة سياحة وسفر بلغت نسبة   60616التي يوجد بها     الواليات املتحدة االمريكيةخالل ذات السنة. في حين    %17.13لى  إ ن تصل  أ ومن املتوقع    2020

فقد بلغت  أملانيا وأستراليا واململكة املتحدة أما في  ،2020في عام %13.8داتها ب على مدى السنوات الخمس الفارطة ويتوقع انخفاض إيرا  %1.3يراداتها إ 

و بسبب القلق والخوف من جائحة الفيروس قام  العديد من السواح بإلغاء أو ،  على التوالي  %2.3و    %2.9،  %4.7نسبة إيرادات والوكاالت السياحية  

 %24.3و    املانيافي    %23.2وانخفضت إيراداتها ب    األسفارمن الطلب على خدمات وكاالت السياحة و تأجيل رحالتهم حتى يتم احتواء الفيروس، مما حد  

 . اململكة املتحدة في  %4.1و استراليا في 

في  أ  الجوية  إيطالياما  الرحالت  كل  الغاء  تم  فقد  املوتى،  أو  املصابين  من  سواء  سجلتها  التي  الكبيرة  األرقام  إلى  وكاالت    ،وبالنظر  عدد  بلغ  حيث 

   12السياحة والسفر فيها  نحو  
 
  وذكرت فدرالية القطاع التجاري السياحي اإليطالي أن البالد ستفقد أكثر من،  وكالة سياحية وهي مهددة باإلفالس  ألفا

 (2020)الجزيرة،   2020مليون سائح في  31.6

تركيا مناطق    وفي  في  لهم  فندقي  حجز  ألف  ثالثين  إلغاء  تم  الذين  الصينيين  السياح  استقبال  وقف  في  الخسائر  ودينيزلي انحسرت  كابادوكيا 

و سطنبول وأنطاليا وفتحيه إ. وحافظت الغرف الفندقية على معدل األسعار ذاته ومستويات اإلشغال نفسها بشكل عام خاصة في ونيفشهير وإسطنبول 

  52نحو  2019عام  تركياالعدد اإلجمالي للسياح الذين زاروا كان قد  بلغ 
 
 (2020)الجزيرة،   .مليونا

فقد قدر خبراء ومعنيون في القطاع السياحي األردني   2020، لكن خالل عام  2019ماليين سائح خالل عام    5.3استقبلت عما يزيد على    ردناأل أما  

% خالل شهر مارس املنقض ي باإلضافة إلى توقف الطلب على البرامج السياحية ووقف العمرة مما أدى إلى 30إلغاء حجوزات سياحية بنسبة زادت على  
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وبتكلفة للعمرة،  تأشيرات  على  حصلوا  معتمر  آالف  سبعة  نحو  أن  خاصة  الخسائر،  من     140  مزيد 
 
تقريبا دوالر  تم    ألف  قد  الفعاليات  إ كما  لغاء 

 السياحية بمختلف أنواعها. 

الوافدين على   السياح  بلغ عدد     2019مليون سائح    12أكثر من    مصركما 
 
الرقم بنسبة    وكان متوقعا لكن ومع تفش ي  ،    2020% خالل  30زيادة 

 .%80لى إ  70%الجائحة فقد انخفضت نسبة الحجوزات السياحية بين 

ن قد بلغ إ و   باملغرب، وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية  مراكشفقد تم إلغاء أكثر من عشرة آالف رحلة سياحية الى مدينة    املغربكذلك في  

 مليون سائح.  13حوالي  2019عدد السياح األجانب فيها نهاية عام 

 ومختلف األنشطة التابعة لها.  األسفارلى تكبد خسائر فادحة لوكاالت السياحة و إ على غرار باقي دول العالم فقد أدت الجائحة  الجزائروكذلك 

   ( على أداء وكاالت السياحة والسفر19-التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا )كوفيد .3.1.2
 
 : وطنيا

دور كبير   األسفار الوكاالت السياحية سوف نقوم بتقديم ملحة عن هذه األخيرة ألن وكاالت السياحة و قبل التطرق الى انعكاسات الجائحة على أداء  

مت الوزارة  في إنعاش السياحة الوطنية ملا لها من إمكانية استقطاب السياح املحليين واألجانب عن طريق التسويق للمنتوج السياحي الجزائري، حيث قا

املوافق   1431شعبان عام    2املؤرخ في    186-10إلى نوعين "أ" و "ب »، وهذا ما حدد في املرسوم التنفيذي رقم    األسفار و الوصية بتقسيم وكاالت السياحة  

واملتضمن   2000مارس    1املوافق ل    1420ذي القعدة عام    25املؤرخ في    48-2000، والذي يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  2010جويلية سنة    14لـ  

 :واستغاللها األسفاروكاالت السياحة و تنظيم 

ف  وكاالت سياحية تنشط بصفة رئيسية في "السياحة املستقطبة أو املستقبلة "، أي يرتكز عملها على استقطاب السياح املحليين واألجانب وتصن •

 .بالصنف "أ 

 ،  » السياح خارج الوطن وتصنف بالصنف "ب  إيفادوكاالت سياحية تنشط بصفة رئيسية في" السياحة املوفدة للسياح "، أي يرتكز عملها على  •

، ليتضاعف 2012وكالة سنة  896،حيث سجل عدد 2016و 2012في الجزائر قد تضاعف بين سنة  األسفارن العدد اإلجمالي لوكاالت السياحة و إ  •

ألف   30وكالة سياحية وتشغل هذه الوكاالت حوالي    3000لى  إ   2019ليصل سنة    (7، صفحة  2019)مهمل،    2016  وكالة سياحية سنة  2041لى  إ 

 .(2020)االذاعة الجزائرية،  منصب عمل

 . (190، صفحة 2019)قرزيز و بن زيان،  ) 2016 سرير لسنة  420.107بقدرة استيعاب تقدر ب  1231كما بلغ عدد الفنادق حيز االستغالل ب  •

التقليدية لسنةإ وحسب   • السياحة والصناعة  السياحية للجزائر    2018  حصائيات وزارة  الوجهة  الذين قصدوا  السياح  بلغ عدد  مليون    2.6فقد 

 .  ( 60، صفحة 2020)ماضوي و بن جروة، % من الناتج املحلي الخام 1.7مليون دوالر وبمساهمة قدرت  250بمداخيل قدرت 

جائحة كورونا كوفيد  إ  أن  تؤثر   -19-ال  السياحة  أن  الخبراء  يؤكد  باملليارات حيث  مخلفة خسائر قدرت  الجزائر  في  السياحي  القطاع  استنزفت 

قطاع اقتصادي آخر كالطيران، النقل، االطعام وصناعة األغذية...إلخ. وفي سياق اإلجراءات املشددة التي اتخذتها الدولة للحد من    50بشكل مباشر في  

غالق واسع لألعمال  إ املتزايدة من اإلصابات من خالل فرض حظر التجوال وإغالق املؤسسات وحظر الطيران و   األعدادعلى  انتشار العدوى والسيطرة  

كوفيد كورونا  جائحة  تأثير  من حيث  األسد  نصيب  السياحية  للوكاالت  كان  السياحية،  واملنتجعات  واملتاحف  واملطاعم  كالفنادق  ما    -19-والخدمات 

   % .وتسريح عديد املوظفين، ولم يتم االحتفاظ إال بالقوى العاملة الضرورية.  80ب    األسفارإيرادات وكاالت السياحة و    تسّبب في انخفاض نسبة
 
 فضال

ألف عامل على البطالة بسبب توقف النشاط منذ   20وإحالة حوالي  (2020)بليدي،  وكالة سياحية    40عن تجميد العمرة والحج، وقد أعلن عن إفالس  

 30مارس و  18مليون دوالر، ما بين    135مليار دينار ما يعادل    16.31،كما بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية ما قيمته  2020شهر مارس  

(،  2020مليون دوالر  من جراء الغلق الكامل للفنادق)جبريل،  227مليار دينار أي ما يناهز  27.3وحتى الفنادق فقد قدرت خسائرها بحوالي  2020أبريل 

 .ألف مواطن 30أما تلك املفتوحة كانت مخصصة للحجر الصحي للجزائريين العائدين من الخارج والذين تم إجالؤهم والذي كان عددهم أزيد من 

فقد أعلنت الحكومة الجزائرية ترخيص للوكاالت السياحية بمعاودة نشاطها وفتح أبوابها، إال أنه تم تسجيل عزوف حوالي   2020شهر جوان  وفي  

الحدود وتوقف وس  90 الطيران وغلق  الالزمة لنشاطها وعلى رأسها تعليق حركة  الظروف  السياحية متحججة بعدم توفير كافة  الوكاالت  ائل باملائة من 

 عن عدم االستعداد النفس ي للمواطنين للعودة إلى الحياة بشكل طبيعيا 
 
 . لنقل وحركة املسافرين، فضال

الخصوص في: تأجيل  التدابير على وجه  القطاع، وتتعلق هذه  الجائحة على  للتخفيف من تداعيات  إجراءات وتدابير  الحكومة عدة  اتخذت  كما 

ال التحصيل  في  والتخفيف  البنكية  القروض  أجل سداد  الذي فرض من  الصحي،  الحجر  املتضررة من جراء  السياحية  للوكاالت  القروض  ومنح  جبائي 

 (.(https://akhbarelwatane.net/ ،2020)وكاالت السياحة والسفر.. ال نهاية للنفق !الحّد من انتشار جائحة كورونا 

خاصة وان الجزائر لم تفتح حدودها بعد. نجد أن  -19-ومع انطالق حملة اللقاحات ضد فيروس كورونا كوفيد 2021ونحن في الربع األول من عام 

التي أدت  ن هذه األزمة تعد األسوء من نوعها في ظل الشلل الكامل الذي حل بها وعلى معظم دول العالم و أ الوكاالت السياحية اليوم في تحد كبير وخاصة 

 لى خسائر باملليارات، خاصة أن بوادر االنفراج غير واضحة على األقل في املدى القصير. إ 
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والتي تضم  أو املسؤوليات    الحلول يمكن الوقوف على مجموعة من   آثار الجائحة:  السياحية لتخطيالحكومية والوكاالت    مسؤوليات الجهات .4.1.2

 ونلخصها في نقطتين أساسيتين:مجموعة من االقتراحات لتخطي الجائحة 

 :اآلتية املقترحات م وتض : األسفارو الجهات الحكومية تجاه وكاالت السياحة مسؤوليات  •

  األكيد أن وضعية اإلغالق التام للمجال الجوي والبري والبحري لن يطول، وسيكون هناك فتح تدريجي ويختلف من بلد إلى آخر. لذا من املهم  .1
 
 جدا

 به من طرف الحكومات.  املوص ىلزامية تطبيق اإلجراءات والتدابير الوقائية وتشديد القوانين على املخالفين لتطبيق البرتوكول الصحي إ 

أشهر كإلغاء الضرائب والرسوم، تأجيل دفع األقساط   6تقديم الدعم املالي للوكاالت السياحية وخاصة في ظل شلل وتوقف القطاع ملدة تزيد عن   .2

 ة للوكالء املقرضين، التعويضات للموظفين الذين تم تسريحهم ...الخ.البنكي

على مستوى القطاعات السياحية   األزماتواملخاطر على مستوى وزارة السياحة وكذلك انشاء فروع متخصصة في إدارة    األزماتإقامة مركز إلدارة   .3

 واملخاطر.  األزماتللتعامل مع مختلف )الوكاالت السياحية، الفنادق، وسائل النقل ...الخ( والتنسيق بينهم 

و  .4 وتحليل  لرصد  خبراء ومتخصصين  ملختلف  إ تعيين  التقارير  ب  األزماتعداد  للتنبؤ  بيانات شاملة  قاعدة  وبناء  القطاع  بها  يمر  قبل    األزماتالتي 

 وقوعها.

 األخرى مع املؤسسات اإلعالمية. تعزيز العالقات بين وزارة السياحة والوكاالت السياحية وباقي القطاعات السياحية  .5

 .علقة بالسياحة والقطاعات األخرى ضرورة تبني قاعدة أساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال في جميع األنشطة املت .6

 . األزماتاالستفادة من تجارب الدول األخرى في كيفية التغلب على  .7

 :املقترحات اآلتيةوالتي تشمل : األسفاروكاالت السياحة و مسؤوليات  •

برا   يف .1 الثري، من خالل  الطبيعي  املوروث  املحلي وتمكينه من زيارة  للسائح  االعتبار  إعادة  السياحة والسفر  القصيرة يجب على وكاالت  مج اآلجال 

العمرة، مما جعل  وعروض تغطي مختلف جهات الوطن وتراعي دخله، عكس ما كان عليه الحال من )قبل الجائحة( من اهتمام فقط ببرامج الحج و 

 البعض يسميها وكاالت الحج والعمرة. 

إنشاء أرضية افتراضية تضم صور وفيديو وموسيقى لوجهات داخلية تسمح للمسافر من التعرف على امتيازات وخصوصية كل وجهة من دون أن   .2

 
 
 في برمجة رحالته.  يغادر مكان إقامته، األمر الذي سيساعده مستقبال

القيود توعية   .3 التخفيف من  الجزئي للحجر  الرفع  املفروضة عليهم، ألن فرصة  الوقائية واإلجراءات االحترازية  التقيد بالتدابير    السائحين بضرورة 

 ليس معناه العودة إلى املمارسات املألوفة قبل الجائحة. 

السياحة و  .4 للعاملين بوكاالت  النفس ي واالجتماعي  الدعم  الجائحة قد خلفت لديهم مجموعة من االمراض:  ، فمن  األسفارتقديم  أن هذه  املعروف 

 
 
 عن فقدان وظائفهم.   كالقلق، االكتئاب، الخوف .... الخ فضال

 نترنت وموافاتهم بكل جديد. لكترونية، وتزويد السائحين باملعلومات عن طريق اإل التوجه نحو التكنولوجيا والخدمات اإل .5

 الصحفية لنشر الوعي للسائحين. املشاركة في املقابالت واملؤتمرات  .6

 تكثيف وسائل الدعاية في كيفية التغلب على األزمة.  .7

 التحلي باملسؤولية االجتماعية تجاه السائح والبيئة.  .8

 تابعة لكل وكالة سياحية يتم فيه:  األزماتنشاء مكاتب خاصة إلدارة إ  .9

 وكيفية الت  األزماتعمل برامج تدريبية للعاملين في كيفية التعامل مع  •
 
 في السفر بسبب آثار الجائحة. عامل مع السائحين الذين سيترددون كثيرا

 تعيين متحدث اعالمي مؤهل ليمثل الوكالة وقت األزمة.  •

بإ  • يتقاطع وأحد   األزماتنشاء صندوق خاص  الطرح  الحروب، االمراض واألوبئة......الخ(، وهذا  الزالزل،  املخاطر )الفيضانات،  ملواجهة مختلف 

  2.500ة وكاالت السياحة والسفر على الوزير األول من أجل تخفيف الوضع الحالي، ويتمثل في مقترح استعمال رسم ضريبي بقيمة مقترحات نقاب

ضمان ملساعدة وكاالت أهم نشاط لهذه الوكاالت(، كصندوق  دج يدفعها كل مترشح ألداء مناسك العمرة بديوان الحج والعمرة )على اعتبار أنه  

 .ما سيجنب اللجوء لخزينة الدولة  األزماتخالل الكوارث الطبيعية أو  األسفارالسياحة و 
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 :السابقة تالدراسا .2.2

لى انقالب   إ أبرز فيها الباحثان اآلثار الناجمة عن فيروس كورونا على االقتصاد العاملي وهذا بحكم أنه قد أدى  (2020)  و سعيدة طيب  ،ميلود بن خيرة  •

كما أشار ، الرحالتفي موازين اقتصاديات الدول حيث قاما بدراسة تحليلية تناوال فيها تأثير الجائحة على األسواق املالية وعلى استثمار الشركات وعلى  

لسنة  إ الباحثان   االقتصادية  التوقعات  أثرت ،  2021لى  والتي  العاملية  االقتصادية  تغيير موازين  في  جائحة كورونا تسببت  أن  الدراسة على  وخلصت 

 كثر االقتصاديات تأ ولعل  ،  عليها بنسب متفاوتة نتيجة االختالف في البنى التحتية واالعتماد على التنويع االقتصادي 
 
هي التي تعتمد على استيراد   ضررا

 . املواد األولية وكذا البلدان التي تعتمد على السياحة

براز دور السياحة االفتراضية وضرورة التعجيل بتفعيلها لتنشيط الوجهة إلى  إ هذه الدراسة    ( وهدفت 2020) جروة  عبد العزيز ماضوي وحكيم بن    •

السابق األبحاث  التحليلي باالستعانة على  الوصفي  املنهج  الدراسة على  االعتماد في هذه  أزمة كورونا، حيث تم  الجزائرية في ظل  ة والتقارير السياحية 

نترنت املتخصصة في تنشيط الوجهة السياحية ى أن السياحة االفتراضية غائبة على مواقع اإل لإ السنوية التي تعدها املنظمات العاملية توصلت الدراسة 

 .للجزائر وأن القطاع السياحي اليزال بعيد كل البعد عن استغالل التكنولوجية الحديثة

فالك    • العالم    (2020)فريدة  دول  في  كورونا  فيروس  حول  وإحصائيات  أرقام  استعراض  الباحثة  )املجال حاولت  العاملي  االقتصاد  على  وتداعياته 

والصيني   األمريكي  االقتصاد  الفيروس على  تأثير  الدراسة على  ركزت  كما  التعليم...(  العاملية مجال  األسواق  النفطي،  الرياض ي،  باعتبارهما  السياحي، 

وتت الوباء  من  التعافي  استطاعت  الصين  أن  على  وتوصلت  العالم،  في  املتنافستين  املتحدة  الدولتين  الواليات  تأخر  عكس  على  اللقاح  لتصنيع  سابق 

 .مقارنة بالصين، وهذا ما كشف عن هشاشة األنظمة الصحية في كبريات الدول بما فيها املتقدمة

لى العديد من الجوانب  إ ثار االقتصادية ألزمة االغالق الكبير بسبب فيروس كورونا بالتطرق  لى تبيان اآلإ هدفت الدراسة  (  2020أحمد فايز الهرش )  •

 
 
وكذلك على أسعار النفط وتذبذب في أسعار الصرف و تزايد معدالت البطالة ...الخ واعتمد    ،على شركات الطيران  كالقطاع السياحي وانعكاساته أيضا

املنهج االستقرائي باالطالع ع الغلقالباحث على  املؤشرات االقتصادية بعد  الدولية حول عدد  التقارير واالحصائيات والبيانات  كما تم استخدام ،  لى 

كما قامت الدراسة بتقديم رؤية استشرافية ملا بعد الجائحة وأكدت  ، املنهج االستنباطي والتحليلي للتعرف على األثر االقتصادي الذي خلفته الجائحة

 الدراسة على أن هذا التأث
 
وبسياسة التباعد أو اللقاحات ومدى قدرة املجتمعات على االنفتاح املشروط  ير يعتمد مدى القدرة على السيطرة عليه وبائيا

 . لى مستويات ما قبل كوروناإ بظروف صحية والتحقق ما أمكن من سياسة اغالق القطاعات االقتصادية والعمل على دفع النشاط االقتصادي 

•  ( هامل  امين  الدراسة  (  2019عادل  و إ وأشارت  السياحة  وكاالت  واقع  تشخيص  الداخلية    األسفارلى  السياحة  تنشيط  في  دورها  الجزائر ومعرفة  في 

في الشق النظري    األسفاروتم االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي من خالل وصف وتشخيص واقع وكاالت السياحة و   ،والخارجية

السياحة والسفر املقابلة وخصص دراسة حالة وكالة  اعتمد على أسلوب  التطبيقي   الشق  في  أن وكاالت   guest travel وأما  إلى  الدراسة  ، وخلصت 

 . في الجزائر ال تلعب الدور املرجو منها في دعم القطاع السياحي بصفة خاصة واالقتصاد الوطني بصفة عامة األسفارو السياحة 

•   Matteo Chinazzi and oth(2020)   جراءات الحظر في منطقة يوهان  إ حيث أشارت الدراسة أنه مع ظهور فيروس كورونا اتخذت الحكومة الصينية

و    11لى وهان ب %إ رحلة سياحية في أول ظهر للوباء اذ كانت تساهم نسبة الرحالت السياحية من اليابان    59باعتبارها البلد األول املوبوء حيث ألغت  

% ال  90لى تأخير انتشار املرض بشكل متواضع وأن شل حركة املرور بنسبة إ% وأكدت الدراسة أن فرض الحظر عليها أدى 4.7 % وتايوان22.8 تايالند 

 .يكون لها جدوى ما لم تقترن بتدخالت الصحة العاملية والتغيرات السلوكية للمستهلكين

 :مساهمة الدراسة

تناولها   السابقة  الدراسات  يميز دراستنا عن  السياحة و 19-)كوفيد  تداعيات وانعكاسات فيروس كوروناما  أداء وكاالت     األسفار ( على 
 
وعلى   عامليا

الدراسة   كما سعت  السابقة  الدراسات  خالل  مباشرة من  بصفة  لها  التطرق  تم  وأن  يسبق  لم  والتي  خاصة،  بصفة  من إ الجزائر  مجموعة  اقتراح  لى 

 . الحلول والتوصيات لتخطي آثار الجائحة

 : البحث منهجية .3

 راءات الدراسة:إج . 1.3

الوصفي  بأسلوبيه  االستنباطي  املنهج  على  الباحثين  اعتمد  املطروحة،  الفرعية  واألسئلة  البحثية  الورقة  إشكالية  على  اإلجابة  التحليلي. و   بهدف 

املرجعي   االستعراض  خالل  من  وتحليلها  الدراسة  متغيرات  توصيف  على  يساعدنا  منهج  أنسب  الدراسات باعتباره  الكتب،  األبحاث،  على  وباالعتماد 

 
 
في ظل  األسفاربغرض عرض واقع وكاالت السياحة و تقارير وأخبار عن الوكاالت السياحية بالجزائر  السابقة، التقارير للمنظمة العاملية للسياحة، وأيضا

 جائحة كورونا وإبراز  
 
باإلضافة   األسفاروعلى أهم الفاعلين في املجال واملتمثل في وكاالت السياحة و  اآلثار التي خلفتها الجائحة على قطاع السياحة عموما
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القريب والبعيد  لى  إ  املدى  األزمة على  السياحة والسفر على تجاوز  النتائج وتقديمتقديم مقترحات قد تساعد وكاالت  أهم   لنتمكن في األخير من عرض 

 .مناسبة   توصيات

 : فرضيات الدراسة  . 2.3

تساهم    األولى:الفرضية   ان  كورونا  يمكن  و 19-كوفيد  )جائحة  السياحة  وكاالت  دفع  في  التي   األسفار(  الخدمات  مزيج  مراجعة  حتمية  إلى  الجزائر  في 

 تقدمها.

 كانت عليه. ( أقوى مما 19-كوفيد )جائحة كورونا في الجزائر بعد تجاوز  األسفار يمكن أن تعود وكاالت السياحة و  الفرضية الثانية:

 : والتوصيات النتائج .4
 النتائج  .1.4

 فيما يلي أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

كان  ف  اقتصادياتها،   أكبر من أن تنحصر في أزمة صحية، فهي كارثة إنسانية أدت إلى تغيرات وتحوالت هاجمت قلب املجتمعات و  19-جائحة كوفيد •

 
 
 على الدول أن تزاوج ببن متناقضين هما استمرارية النشاط االقتصادي وبقاء عجلة اإلنتاج في البالد مع الحد من انتشار املرض. لزاما

لكل البرامج السياحية   توقف تام وكلي ألي نشاط سياحي، مما تسبب في إلغاء وكاالت السياحة والسفرلى إ أدت ( 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد •

 فالقيود املفروضة على السفر نتج عنه تقلص في عرض خدمات السفر  ،ي سياق اإلجراءات املشددة املقررة ف
 
  دوليا

 
 .ووطنيا

ده تسببت جائحة كورونا إلى إفالس كثير من شركات الطيران، وصرحت منظمة الطيران املدني أن مجال الطيران ليس بمقدوره العودة إلى سابق عه •

 . 2024قبل الوباء إال بحلول سنة  

إلغاء   • لوكاالت    موسمإن  جد موجعة  يعتبر ضربة  العمرة  أداء مناسك  وتجميد  لألجانب  الو  السياحةالحج  الحج السفر  أن  اعتبار  على  وطنية، 

و هذا ما يؤكد   ،الجزائرية لذا فتلك الوكاالت مطالبة اليوم قبل كل ش يء بمراجعة مزيج خدماتها  من نشاط غالبية الوكاالت  %80والعمرة يمثالن  

 صحة الفرضية األولى. 

بأهمية السياحة االفتراضية، خاصة في ظل الظروف    األسفارقطاع السياحة في الجزائر وبالخصوص وكاالت السياحة و   على  القائمون عدم إدراك   •

 التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا. 

  األسفار( في دفع وكاالت السياحة و 19-كوفيد )جائحة كورونا يمكن ان تساهم  •
 
إلعطاء قطاع السياحة في الجزائر   في الجزائر إلى لعب دور مهم جدا

من مكانته كبديل مهم لقطاع املحروقات، وممارسة ذلك الدور املحوري الذي يربط بين الفاعلين في قطاع السياحة مما يسمح لها أن تكون أقوى  

 . ةذي قبل، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثاني

 التوصيات:   .2.4

 ملة توصيات قد تساعد على التخفيف من اآلثار الناتجة عن الجائحة وتساهم في وضع أسس جديدة:وفيما يلي ج

•  
 
آخر. لذا من املهم جدا لزامية  إ   وضعية اإلغالق التام للمجال الجوي والبري والبحري لن يطول، وسيكون هناك فتح تدريجي ويختلف من بلد إلى 

 .واالحترازية املفروضةتطبيق اإلجراءات والتدابير الوقائية 

 .األسفارو وعلى رأسهم وكاالت السياحة  الحكومات مطالبة بتقديم الدعم ملختلف الفاعلين في القطاع السياحي دون استثناء. •

اعتبار أن السائح في اتصاله املباشر مع الوكاالت يجعل هذه  ضرورة التفكير في تبني فكرة صندوق إعانات موجه إلى وكاالت السياحة والسفر، على  •

 األخيرة تتحمل أعباء الفاعلين اآلخرين.

•  
 
الوطنية خصوصا السياحة والسفر  أي وقت مض ى    وكاالت  أكثر من  أنشطتها وبرامجها  بمطالبة  أهم  الداخلية كأحد  السياحة  إلى  إعادة االعتبار 

على ضرورة توسيع مزيج خدمات وكاالت يدعم فكرة الفرضية األولى    وهذا ما كوروناي كانت قبل جائحة  الت  مهم جدا للممارسات  كبديل  السياحية

 .األسفارو السياحة 

)الوطن • الوجهات  إلكترونية لعديد  زيارات  السائح  تقترح على  كأن  نشاطها،  في  التكنولوجيا  بتوظيف  الوطنية مطالبة  والسفر  السياحة  ية  وكاالت 

 
 
 من باب التعريف ومن باب تهيئة الطلب السياحي إلى ما بعد الجائحة. (،والعاملية أساسا

•  
 
وطنيا األقل  والسفر، على  السياحة  وكاالت  ثم لنشاط  ومن  السياحي  للنشاط  تدريجية  أنه سيكون هناك عودة  خارج    األكيد  وبعدها  البداية  في 

 
 
جدا املهم  من  وعليه  الصحية،  التطورات  حسب  الوقائية    الحدود  التدابير  مناحترام  والتأكد   والصحية  صارم  صحي  بروتوكول  وضع  خالل 

 اإلصابات.  وتزايد منحنىوالحرص على احترامه، حتى ال تكون هناك عودة إلى نقطة الصفر 
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تمكينها من ممارسة دورها كقاطرة   وتنظيمية وآليات عملها، بهدف  قوانين تأسيسية  من  األسفارو السياحة    عالقة بوكاالتيجب مراجعة كل ما له   •

على الجزائر أن تفكر في   حتم مما    في أسعار النفط  االستقرارالوقت عدم    وفي نفسالجائحة  ما أفرزته    في ظل  الجزائر، خاصة  السياحة فيلقطاع  

 . الجديدة السياحة من بين أهم القطاعات التي تعول عليها الجزائر  ويعتبر قطاع املحروقات،بديل حقيقي لقطاع 

امل •  من 
 
جدا و   هم  السياحة  وكاالت  تنظر  جدا    األسفار أن  مهمة  كفرصة  كورونا  جائحة  السياحة    لالرتقاءإلى  كمصدر  بقطاع  األصلية  مكانته  إلى 

هذا   الطبيعي  والتنوع خاصة لثراء  بفعل ذلك ا   وليس بلدنك في قارة  الذي تزخر به الجزائر يوحي لك وأ اإلرث السياحي  إذا علمنا أن    خاصة  للثروة،

 .من جهة أخرى  املسجل في إيرادات الدولة والتراجع الكبيرفي سوق املحروقات  عدم االستقرارإضافة إلى  جهة،من 

أصبح من بين أهم املتطلبات    بالخصوص   األسفار و وكاالت السياحة    ومن طرف  السياحة عموما التكنولوجيات الحديثة في قطاع    ضرورة استعمال •

 .التي أفرزتها جائحة كورونا

 :املقترحات للدراسات املستقبلية

السياحة، وكان التركيز على   بجائحة كورونا أال و هو قطاع  علمية لتوصيف أحد القطاعات التي تأثرت  عبارة عن مساهمة  عنوان الورقة البحثية  

ومن خالل معالجتنا للموضوع  يمكننا القول أن    من واقع ممارسات في الجزائر.  األسفارأحد أهم الفاعلين في هذا القطاع واملتمثل في وكاالت السياحة و  

 لجة، فيما يلي بعض منها:ونعتقد أنها جديرة باملعا امتداد و ذات صلة بعنوان دراستنا هناك عديد املواضيع والتي نرى أنها 

 .ترقية قطاع السياحة في الجزائرمتطلبات  •

 في الجزائر للحفاظ على بقائها. األسفارفرصة أمام وكاالت السياحة و السياحة اإلفتراضية  •

 . تنشيط السياحة الداخلية في الجزائرو سبل آليات  •

 الخالصة:

(، سيبقى  19-مع جائحة فيروس كورونا )كوفيد  2020في ختام هذه الورقة البحثية يمكننا القول إن العالم مرت عليه أزمات عدة لكن ما حدث في  

ية. إلخ(،  في التاريخ لسبب رئيس ي وهو أن العالم بأسره دون استثناء تأثر؛ حكومات عانت وأنشطة توقفت )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، دين

ي اآلجال القصيرة، وفي نفس الوقت  واألكيد أن العالم لن يتعافى من أثار الجائحة ف مرة،كما أغلقت األجواء الجوية والبحرية والبرية بين الدول وذلك ألول 

 .لن يبقى مكتوف األيدي 

 
 
، أال وهو القطاع السياحي بمختلف  وقد حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية استعراض أحد القطاعات االقتصادية التي تأثرت بشكل كبير جدا

سفر، وكان تركيزنا على هذه األخيرة بحكم أنها همزة وصل بين مختلف مكوناته: وسائل النقل، الفنادق، املطاعم املركبات السياحية وكاالت السياحة وال

 الفاعلين في القطاع السياحي من مقدمي الخدمات السابقة الذكر والسائح. 
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Abstract: This study aims to highlight the implications and effects of the Corona pandemic (Covid-19) on the 
performance of  travel  and tourism agencies globally and nationally; as well as the most-important actions 
and measures taken to reduce the spread of the pandemic. Besides, it sought to present the policies adopted 
by some countries in order to deal with the crisis in the field of tourism. 
The two researchers relied on the deductive approach, with its descriptive and analytical methods, in order 
to collect information about the emerging corona virus, and its impact on the performance of travel and 
tourism agencies globally and nationally.  
The results showed that the Corona pandemic has had a significant negative impact on the economies of all 
countries. It is noteworthy that tourism is among the most affected sectors, as many tourism agencies are 
threatened by bankruptcy, and many of them dismissed large numbers of employees. This also applies to 
various facilities related to tourism services (airlines, hotels, restaurants, etc...) considering the fact that the 
recovery period will be long due to the repeated borders closure and the recurrence of quarantine in some 
areas. This situation requires urgent government intervention to support travel and tourism agencies and 
tourism activities, in addition to the establishment of special crisis management offices for each tourist 
agency and supporting virtual tourism to revive the activity of agencies. 

Keywords: Corona COVID-19 virus; travel agencies; pandemic consequences. 
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