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وانعكاساتها على حركت النقل اجلىي يف مطار البصرة أزمت كىرونا 
 الدويل

 الخفاجي د. زينب مزبان هزاعم.
 قسم الجغرافيا ونظم المعمومات الجغرافية  /كمية اآلداب / جامعة البصرة 
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 :ممخصال

ييدف البحث الى توضيح أثر أزمة كورونا عمى حركة النقل الجوي في مطار البصرة الدولي ,      
ولغرض تحقيق ىذا اليدف تم عرض وتحميل واقع حركة الطيران في منطقة الدراسة قبل األزمة 

ضرر وخالل فترة حدوثيا من خالل االعتماد عمى منيج الوصف التحميمي , وقد أسفرت األزمة عن 
كبير تسبب في شل حركة الطيران في منطقة الدراسة , وتسجيل الخسائر الكبيرة في اإليرادات المالية 

( أربعة مميار  0,044444444العامة لممطار خالل األزمة , إذ بمغت ىذه اإليرادات حوالي ) 
( والبالغة ما يقارب  :040ام ) ( مقارنًة بع 0404وخمسمائة مميون دينار عام ) 

 0404( اثنا عشر مميار , كما سجل عدد المسافرين انخفاضًا كبيرًا في عام ) 00,4444444444)
( ,  0404( مسافر في عام )  909:( إذ بمغ عددىم )  :040( بإعتباره عام األزمة مقارنًة بعام ) 

ضًا ( , بالمقابل سجمت حركة نقل البضائع انخفا :040( مسافر في عام )  90:90:بينما بمغ ) 
( ئع المنقولة ) المشحونة والمفرغة( بسبب انتشار الجائحة , حث بمغت كمية البضا 0404في عام ) 

, وبذلك تعد ىذه األزمة من  :040( طن عام  3083902( طن مقابل )  204:00)  0404لعام 
 أسوأ األزمات وأكثرىا ضررًا عند مقارنتيا بأزمات أخرى سابقة مرت عمى حركة الطيران .

  (.حركة الطيران –أزمة كورونا  –النقل الجوي )لكممات المفتاحية : ا
Corona crisis 

and its implications for air transport 

At Basra International Airport 

dr. Zainab Mizban Hazza Al-Khafaji 

University of Basra - College of Arts - Department of Geography and 

Geographical Information Systems 

Abstract  :  

     The research aims to clarify the impact of the Corona crisis on air 

transport at Basra International Airport, and for the purpose of achieving this 

goal, the reality of air traffic in the study area before the crisis and during the 

period of its occurrence was presented and analyzed by relying on the 

analytical description approach, and the crisis resulted in great damage that 

caused Paralyzing the air traffic in the study area, and recording significant 
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losses in the airport’s public financial revenues during the crisis, as these 

revenues amounted to about (450,000,000) four billion and five hundred 

million dinars in the year (2020) compared to the year (2019), which 

amounted to approximately (120,000,000) twelve billion, The number of 

passengers also recorded a significant decrease in 2020 as the year of the 

crisis compared to (2019), as their number reached (9848) passengers in 

(2020), while it reached (984,985) passengers in (2019), in contrast, the 

movement of goods transport recorded a decrease In (2020) due to the spread 

of the pandemic, the amount of transported goods (shipped and unloaded) for 

the year 2020 amounted to (620,912) tons compared to (3473856) tons in 

2019, and thus this crisis is one of the worst and most harmful crises when 

compared to other previous crises that passed on the movement of people to 

fly. 

Keywords: (air transport - corona crisis - air traffic). 

 :ةالمقدم
يعد قطاع النقل الجوي واحدًا من القطاعات االقتصادية الميمة والرائدة في العالم ,      

وىو من أكثر األنشطة تأثرًا بالجائحة وانعكاساتيا نظرًا لما سببتو من شمل لحركة 
الطيران , بعد إلغاء العديد من رحالتيا لمحيمولة دون تفشي المرض , ويعد مطار 

ي واحدًا من مطارات العالم التي تأثرت حركة الطيران فيو باألزمة , لذلك البصرة الدول
جاءت ىذه الدراسة لتقف عمى آثار ىذه األزمة وما خمفتو عمى حركة النقل الجوي في 

 منطقة الدراسة .  
 مشكمة البحث :

 ما ىو مدى تأثير أزمة كورونا عمى حركة النقل الجوي في مطار البصرة الدولي      
 ىدف البحث :

معرفة ما خمفتو أزمة كورونا عمى حركة النقل الجوي في مطار البصرة الدولي ,      
ومدى تأثر حركة الطيران بيذه األزمة , وأىم الخسائر التي تعرضت ليا وصواًل الى 
اإلجراءات التي قدمتيا الجيات المسؤولة من أجل المساىمة في دعم نشاط ىذا القطاع 

 , وذلك من خالل اتخاذ إجراءات معينة .   وتخفيف خسائره
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 منيج البحث :
اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي في مناقشة واقع حركة الطيران في منطقة      

الدراسة قبل وأثناء الجائحة , والمنيج التحميمي , باالعتماد عمى البيانات التي تم 
 رنت والدراسة الميدانية . الحصول عمييا من الجيات ذات العالقة وشبكات االنت

 حدود البحث :
( أي  0404 – :040الحدود الزمانية لمدراسة تتمثل في المدة المحصورة بين )      

ما قبل ظيور األزمة وخالل فترة ظيورىا وانتشارىا , أما الحدود المكانية لمدراسة فتتمثل 
مدينة البصرة , يبعد  في مطار البصرة الدولي الذي يقع في منطقة أبو صخير , جنوب

(  0 34,33( كيمومتر عن مركز المدينة , ويقع عند دائرة عرض )  04حوالي ) 
 (  0( شرقًا , خريطة رقم ) 0 08,:0شمااًل وقوسي طول ) 

 
 (0خريطة رقم )

 0404موقع مطار البصرة الدولي في محافظة البصرة لعام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تماد عهى جمهىرٌت انعراق , وزارة االسكان واالعمار , مدٌرٌت انمصدر : مه عمم انباحثت باالع

 . 0202طرق وجسىر محافظت انبصرة , انشعبت انفىٍت , 
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 مفيوم النقل الجوي : –أواًل 
كان الطيران عبارة عن حمم يراود اإلنسان طوال العصور , ولم يستطع تحقيق ىذا      

 . (0)وجياالحمم إال في القرن العشرين بعد تطور التكنول
ويعد النقل الجوي أحد عناصر البنية التحتية الميمة ألي إقميم جغرافي في الوقت    

الحاضر , واحد أسباب التطور والتقدم والتنمية المستدامة , وبذلك فيو نتيجة جاءت بو 
عممية التطور التكنولوجي , جاعاًل من السفر والتنقل والشحن بكافة أنواعو سريعًا وآمنًا 

, وبذلك ينظر لمنقل الجوي بأنو الميدان االقتصادي الذي (0) عما كان عميو سابقًا وسيالً 
, (3)يتم عن طريقو نقل األفراد والبضائع لغرض تحقيق أىداف مدنية أو عسكرية 

 بواسطة طائرة تسير عمى طول مسار جوي محدد . 
 األىمية االجتماعية واالقتصادية لمنقل الجوي : –ثانيًا 
د النقل الجوي أحد القطاعات المساىمة وبشكل كبير في التنمية االجتماعية يع     

والنمو االقتصادي وذلك من خالل ما يخمقو من فرص عمل , ويمكن السياحة , ويسيل 
, إذ يعمل ىذا القطاع عمى (0)التجارة ويدعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم 

رين بين مختمف أنحاء العالم وصواًل لممناطق تقريب المسافات وسيولة نقل المساف
النائية , ىذا باإلضافة الى  ما يوفره النقل الجوي من تبادل في الخبرات والمعارف , 

, بينما تتمثل األىمية االقتصادية لحركة (0)معززًا بذلك التبادل الثقافي بين الشعوب 
  : (2)النقل الجوي بثالثــــة أنـــــواع من المنافع ىي 

 المنافع االقتصادية المباشرة : – 0
وتتمثل باألنشطة االقتصادية والتي ال تولد إال بوجوده مثل شركات الطيران      

وصناعة الطائرات ووجود المطارات , فضاًل عن الحاجة لموقود لتسيير الطائرات , 
مل , األمر الذي يضيف لالقتصاد منافع اقتصادية مباشرة تساعد عمى توفير فرص الع

باإلضافة الى ما تضيفو ىذه المنافع من إيرادات لميزانية الدولة وذلك من خالل فرض 
 الرسوم عمى عمميات اليبوط والمرور في األجواء الدولية .  

 المنافع االقتصادية غير المباشرة : –0
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ويقصد بيا العوائد المالية المتأتية من األنشطة المتعمقة بالطيران والمطارات      
الفنادق والمطاعم وشركات الطيران وباصات نقل المسافرين ومحالت بيع التجزئة ك

 لمواد تتعمق بأغراض السفر .
 المنافع االقتصادية المستحثة : –3

ويراد بيا التأثيرات المضاعفة لمتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لحركة النقل الجوي      
ن في المطارات وشركات الطيران وكل عمل , فالمنافع واألرباح التي حققيا العاممي

مرتبط بحركة النقل الجوي سيحول الى طمب عمى السمع والخدمات األخرى , مؤديو 
بذلك لزيادة الطمب عمى أنشطة صناعية وتجارية أخرى , فضاًل عما توفره ىذه 

 األنشطة من خدمات مثل فرص العمل والسمع والخدمات المتنوعة التي تستيمكيا .   
 النقل الجوي في مطار البصرة الدولي  : –الثاً ث

يأتي مطار البصرة الدولي بالمرتبة الثانية بعد مطار بغداد الدولي من حيث      
األىمية بالنسبة لباقي المطارات في العراق , نظرًا لما يتمتع بو من موقع جغرافي ممتاز 

وقوعو في منطقة غنية  , مطل عمى العديد من المنافذ البرية والبحرية , فضاًل عن
بالثروات الطبيعية ويأتي في مقدمتيا النفط , مما زاد في أىمية المنطقة من الناحية 

 االقتصادية . 
( مميون مسافر سنويًا , يحتوي المطار عمى  0,0بمغت طاقة المطار االستيعابية )     

الضخمة , ( م األمر الذي يسمح بيبوط الطائرات 00( كم وعرض )  0مدرج بطول ) 
السيما طائرات الشحن الجوي , ويسعى الكادر المسؤول عن المطار لمحصول عمى 

 – 9001وذلك من خالل تطبيق  نظام الجودة الدولية )  )*( شيادة ) االيزو (
, كما يتمتع المطار بوجود العديد من الييئات الساندة والدوائر العاممة فيو ,  (8)(2015

ئة المنافذ الحدودية وىيئة الَكمارك , فضاًل عن العديد من مثل مكاتب الجوازات وىي
المكاتب التابعة لشركات الطيران العربية والدولية والناقل الوطني , باإلضافة الى 
شركات التنظيف , كما يمتاز المطار بوجود المطاعم واألسواق والكافتريا وخدمة 

 . (9)االتصاالت وغيرىا 
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( بشكل كبير وواضح  0443مطار البصرة بعد عام )  نشطت الحركة الجوية في     
, وذلك بعد تغير النظام السياسي , فنشطت التجارة وتنوعت اتجاىاتيا , بعد العزلة 
التي دامت لسنوات طويمة , فزاد عدد الرحالت الجوية ) مسافرين وبضائع ( من والى 

( , وانعكس 0ل )مطار البصرة من خالل مكاتب الشركات العاممة في المطار , جدو 
ذلك عمى حجم اإليرادات واألرباح , كما ساعد ذلك في اطالع الفرد العراقي عمى 
التطورات واألحداث التي يشيدىا العالم , وصواًل الى مواكبتيا وتطبيقيا في معظم 

 .   (:)المجاالت 
 (0جدول )

 ( 0409 – 0443شركات الطيران العاممة في مطار البصرة الدولي لممدة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

( من أكثر األعوام نشاطًا في مجال النقل الجوي في منطقة الدراسة  0409ويعد عام ) 
( مسافر بينما المغادرين بمغ )  002399, اذ بمغ عدد المسافرين القادمين ) 

( مسافر , ويعود ذلك الى ما شيدتو البالد بصورة عامة ومحافظة البصرة  009093

( ,  3151 – 3112المصدر : عمي جمعه فاضل السعد , النقل الجوي في مطار البصرة الدولي لممدة ) 
 . 31, ص 3151لبصرة , كمية التربية لمعموم اإلنسانية , رسالة ماجستير , جامعة ا
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خالل ىذا العام من إستقرار سياسي واقتصادي وانتياء العمميات بصورة خاصة 
العسكرية المتمثمة بعصابات داعش اإلرىابية , فضاًل عن وصول طائرات جديدة 

 ( . 0, جدول )(04)وحديثة الى األسطول الجوي 
 (0جدول )

 ( 0409تفاصيل طائرات شركات الخطوط الجوية العراقية لعام ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  0202 – 0222مصدر : عهً جمعه فاضم انسعد , انىقم انجىي فً مطار انبصرة اندونً نهمدة ) ان

 . 42, ص 0202, رسانت ماجستٍر , جامعت انبصرة , كهٍت انتربٍت نهعهىو اإلوساوٍت , 

 فيروس كورونا : -رابعًا 
     COVID – 19  ىو اسم أطمق من قبل منظمة الصحة العالمية عمى الفيروس 

المعروف باسم ) كورونا ( والمسبب لاللتياب الرئوي الحاد , تظير أغمب حاالت ىذا 
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المرض أعراض خفيفة , السيما عند الشباب واألطفال , لكن ىذا ال يعني ان ال تظير 
 . (00)أعراضو بشكل خطير وحاد في بعض الحاالت 

الى الشخص ينتقل الفيروس عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب      
 .(00)السميم والذي ينتج عن العطس أو السعال أو عند مالمسة سطح مموث بالفيروس 

( اعتبرت منظمة الصحة العالمية ان الفيروس  0404وفي شير آذار من عام )     
صبح جائحة عالمية , وقد شرعت الجيات ذات العالقة والمتمثمة بمنظمة الصحة قد أ

العالمية ومركز مكافحة األمراض والوقاية منيا ومقره في الواليات المتحدة بمتابعة 
صدار التوصيات الخاصة لموقاية من ىذا المرض   .   (03)الجائحة وا 

 الجوي في مطار البصرة الدولي : أزمة كورونا وانعكاساتيا عمى حركة النقل –خامساً 
أزمة كورونا وتأثيرىا عمى حركة نقل الركاب ) المسافرين ( في مطار البصرة  –0

 الدولي :
لقد ألقت أزمة كورونا بظالليا عمى حركة الطيران في منطقة الدراسة عمى الرغم       

الي , إذ من أىمية ىذه الحركة في توفير فرص العمل , وفي الناتج المحمي اإلجم
شيدت الشركات العاممة في ىذا المجال تحديات تشغيمية كبيرة , تمثمت في انعدام 
وشبو انعدام لحركة نقل الركاب جوًا , األمر الذي تسبب في توقف إيرادات ىذه 

( 0404آذار )  08البصرة بدءًا من  الشركات , إذ توقفت الرحالت المنتظمة في مطار
وان الرحالت المنفذة ىي ألسباب خاصة , مثل إجالء  ( 0404ولغاية شير تموز ) 

 المواطنين أو رحالت عبور فضاُل عن الرحالت الخاصة.    
(  :040ولو قارنا بين عدد رحالت المسافرين في مطار البصرة الدولي لعام )      

د ان التباين يبدأ من شير شباط ( أثناء األزمة نج 0404أي قبل األزمة مع عام ) 
( أي مع بداية األزمة وعزوف اغمب الركاب عن السفر , واستمر االنخفاض  0404)

( , جدول  0404بالرحالت حتى أنيا لم تسجل أي رحمة خالل شير نيسان عام ) 
( واستمر االنخفاض في ىذه الحركة الى شير تموز , وان الرحالت المنفذة خالل 3)

  فترة األزمة ىي ألسباب خاصة تم ذكرىا سابقًا . 
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 (3جدول )
إجمالي حركة المسافرين  في مطار البصرة الدولي ) محميًا ودوليًا ( ولمختمف شركات 

 ( 0404 – :040حسب األشير لممدة )  الطيران العراقية والعربية واألجنبية

 الشير
حركة المسافرين لعام 

040: 
حركة المسافرين لعام 

0404 
 00923 2:223 كانون الثاني

 0000 98000 شباط
 :0990 9080 آذار
 صفر 9900 نيسان
 882 23209 آيار
 080 :934 حزيران
 0038 044200 تموز
 ::2000 :00032 آب
 03400 90400 أيمول

 02288 800:8 تشرين األول
 0838 23,090 تشرين الثاني
 0:309 80:29 كانون األول
 0:9409 90:90: المجموع

 ة باالعتماد عمى :المصدر : من عمل الباحث
انجهاز انمركسي نإلحصاء , مدٌرٌت إحصاءاث انىقم واالتصاالث , إحصاء وشاط انىقم  -0

 . 33 – 32( , ص00( و )02, جدول ) 0202انجىي فً انقطاع انحكىمً وانعاو نسىت 

انجهاز انمركسي نإلحصاء , مدٌرٌت إحصاءاث انىقم واالتصاالث , إحصاء وشاط انىقم  -0

 . 33 – 32( , ص00( و )02, جدول ) 0202اع انحكىمً وانعاو نسىت انجىي فً انقط

( تم استحصال الموافقات لغرض فتح المطار  0404تموز )  03وفي يوم       
لحركة الطيران ) الدولية والعربية والمحمية ( , وحسب المعايير والضوابط والشروط 

الفحص ,   ة ألغراضالصحية المتعارف عمييا في المطارات , منيا نصب أجيز 
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ووضع البوسترات التوعوية والعالمات اإلرشادية لمتباعد بين أماكن وقوف وجموس 
المسافرين ولمتثقيف والتوعية , فضاًل عن إجراءات التعفير والتعقيم وغيرىا , باإلضافة 
الى الندوات واالجتماعات لخمية األزمة المتواجدة في المطار وبالتنسيق مع صحة 

( 0لغرض التوجيو واإلرشاد ومناقشة اخر تطورات األزمة في المنطقة صورة )البصرة , 
 ( .0, صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
لمصدر : سمطة الطيران المدني العراقي , مطار البصرة الدولي , إعالم مطار البصرة ا

     0404الدولي , 
 
 
 
 
 
 
 
 
إعالم مطار البصرة الدولي , لمصدر : سمطة الطيران المدني العراقي , مطار البصرة الدولي , ا

0404     

 (5صورة رقم )
 إجراءات الفحص الطبي
 في مطار البصرة الدولي

 3131لعام  

 (3صورة رقم )
 إجراءات التعقيم

 في مطار البصرة الدولي
 3131لعام  
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لقد أدت اإلجراءات والقيود التي فرضت عمى السفر في مطار البصرة الدولي       
نتيجة الزمة كورونا , التي تراجع في عدد رحالت المسافرين وتراجع بشكل عام في 

, األمر الذي أدى النقل الجوي , نظرًا لما سببتو األزمة من تباعــــــد إجتمــــاعي وانغالق 
الى تراجــــــــــع إيـــــرادات شركات الطيران العاممة في ىذا المجال , إذ تبين ان حجم 

(  0404( مميار عام )  8444444444الخسائر إليـــــــرادات ىذه الشــــــــركات حوالي ) 
لتعويض , األمر الذي دعا ىذه الشركات الى رفع تكاليف رحالتيا خالل األزمة  (00)

 .  (00)جزء من الخسارة 
كذلك وضحت المنظمة العربية لمطيران المدني بان شركات الطيران العربية تواجو      

أوضاع اقتصادية صعبة , تتمثل بالخسائر الكبيرة التي من الصعب ان تتحمميا ىكذا 
شركات , ميما سعت الى خفض التكاليف فمن تستطيع ان تحل أزمة السيولة الحالية 

 .      (02)دون مساعدة حكوماتيا كي تستطيع ان تؤدي دورىا عمى أكمل وجو ممكن 
 أزمة كورونا وتأثيرىا عمى حركة نقل البضائع  في مطار البصرة الدولي  – 0

تأثرت كمية البضاعة المنقولة ) المفرغة والمشحونة ( من والى مطار البصرة       
الى ان شيري ) كانون الثاني وشباط ( من ( 0بإنتشار الجائحة , إذ يشير جدول )

( قد سجل أعمى كمية لمبضاعـــــة المنقــــــــولة ) المفرغــــــــة والمشحونــــــة (  0404عــــام ) 
 ( طن لكل منيما عمى التوالي . 003290,042:02والبالغة ) 

والى مطار  ولو قارنا بين كمية البضاعة المنقولة ) المفرغة والمشحونة ( من    
( , نجد ان التبـــــاين يبدأ من  0404( وعــــــام )  :040البصرة الدولي  بين عام ) 

( إذ نجد ان كمية البضاعة المنقولة سواء كانت المفرغة  0404شير آذار من عــــام ) 
األول من عام شير تشريـــــــن أو المشحونة قد توقـفـــت بدءًا من شير آذار حتى 

( ويعود سبب ذلك الى أزمة كورونا , وانتشارىا  :040( , مقـــــــــارنة بعام ) 0404)
الواسع والسريع , وما رافق ذلك من إعالن لحالة الطوارئ في البالد لمراقبة األزمة , 
األمر الذي دعا شركات الطيران العاممة في المنطقة الى خفض وتعميق العديد من 

  رحالتيا بشكل سريع ومفاجئ . 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 5511 

 (0جدول )
) محميًا ودوليًا ( ولمختمف إجمالي كمية البضائع المنقولة بـ ) الطن ( في مطار البصرة الدولي 

 ( 0404 – :040حسب األشير لممدة ) شركات الطيران العراقية والعربية واألجنبية 

 الشير
 حركة شحن البضائع لعام

040: 
 حركة شحن البضائع لعام

0404 
 042:02 02:920 يكانون الثان
 003290 002408 شباط
 ....... 000003 آذار
 ....... :03402 نيسان
 ....... 030900 آيار
 ....... 3349:3 حزيران
 ....... 00:048 تموز
 ....... 003200 آب
 ....... 303030 أيمول

 ....... 04:020 تشرين األول
 009044 0902:9 تشرين الثاني

 030:40 3000:0 ولكانون األ
 204:00 3083902 المجموع

 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى :
الجياز المركزي لإلحصاء , مديرية إحصاءات النقل واالتصاالت , إحصاء  -0

( , 03, جدول ) :040نشاط النقل الجوي في القطاع الحكومي والعام لسنة 
 .08ص

البصرة الدولي , قسم التخطيط والمتابعة سمطة الطيران المدني العراقي , مطار  -0
 . 0404, بيانات غير منشورة , 
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 اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمتخفيف من آثار أزمة كورونا –سادسًا 
 عمى قطاع النقل الجوي في العراق :               

ي ) ( وعند إعالن منظمة الصحة العالمية ف  Covid – 19مع بداية جائحة )       
( بتصنيف فيروس كورونا عمى انو جائحة عالمية ,  0404شير آذار من عام  00

أخذت العديد من المنظمات االقتصادية والحكومات اتخاذ جممة من القرارات والتدابير 
 . (08)بيدف التخفيف من أثر ىذه األزمة السيما االقتصادية 

ز مالية لمشركات السيما وقد كانت ىذه التدابير والمساعدات عبارة عن حواف   
 المتوسطة والصغيرة منيا , وتقديم القروض الميسرة والدعم االئتماني .

( مميار دينار عراقي  34فبالنسبة لمعراق فقد خصص البنك المركزي العراقي )      
لمواجية األزمة , فضاًل عن إعادة جدولة القروض المصرفية لمقطاع الخاص السيما 

 . (09)والصغيرة الشركات المتوسطة 
 النتائج :
تعد أزمة كورونا من اخطر األزمات التي تعرضت ليا دول العالم , والتي أثرت       

بشكل كبير عمى اقتصاديات ىذه الدول , وشممت جميع النواحي االقتصادية 
واالجتماعية وكبدتيا خسائر كبيرة ومنيا قطاع النقل الجوي , إذ سجمت حركة النقل 

نطقة الدراسة تراجع كبير , تمثل ىذا التراجع في الخسائر الكبيرة والمسجمة الجوي في م
عمى مستوى مطار البصرة الدولي , والمتمثل بانخفاض إجمالي المسافرين محميًا ودوليًا 
, فضاًل عن انخفاض حركة شحن البضائع , وقد اثر ىذا االنخفاض في اإليرادات 

ساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي , باإلضافة النيائية لحركة الطيران , وانخفاض م
الى تعرض الكثير من الوظائف وفرص العمل في منطقة الدراسة لمتوقف بسبب 

 الجائحة في واحد من القطاعات الميمة في العمالة .  
 المقترحات :

دعم ومساعدة شركات الطيران من خالل منحيم قروض وتأجيل استحقاقيا  -0
ين أوضاعيا بعد الخسائر التي تعرضت ليا خالل حتى تتمكن من تحس

 األزمة . 
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دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في ىذا القطاع من  -0
قبل الجيات المسؤولة لغرض مساعدتيا عمى االستمرار في عمميا وتقديم 

 خدماتيا عمى أكمل وجو ممكن .
 عمى ىذا القطاع . التخفيف أو اإلعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة -3
اتخاذ التدابير الالزمة ألي أزمة جديدة ومفاجئة قد تحدث في المستقبل من  -0

خالل وضع معايير شاممة وجيدة لحماية النقل الجوي والمسافرين ومختمف 
 العاممين في ىذا القطاع . 

االستمرار في اتخاذ اإلجراءات الالزمة والضرورية لمحفاظ عمى قطاع النقل  -0
 الجوي . 

 


