
في زمن الصدمات الصمود 

متةدت لم تُحدث األزمة الروسية األوكرانية فوضى في أسواق الطاقةة والذةءاف ف،ةلك لا اةا ا

ونةه إلى قطاع رئيس له إساام جوهري في سوق العملك وتةدف  ال ،ةد األج ،ةيك فاةعنا  ةن ك

احة إنةةةه قطةةةاع ال ةةةي. أحةةةد ال،طا ةةةات ال،ائةةةدأ التةةةي تتةةةة ر تحالتةةةه أن ةةةطة اقتصةةةاد ة ك يةةةرأ

.وال فرك الءي تة ر لدرجة ك،يرأ في جميع أنحاف العالم تدرجات متفاوتة

ةةا لت،ةةد رات  مةةن المتوقةةع أأ  تةةة ر كEuromonitor International" الدوليةةة ورومونيتةةور"وف،ن

؛ نتيجةةة 2022معيةةارات دو ر أمر اةةي  ةة    ةةام 6.9قطةةاع ال ةةياحة الدا عيةةة العالميةةة ت حةةو 

لمية إلى في حين ت ير إحصافات م ظمة ال ياحة العا. انايار ال ياحة الروسية واألوكرانية

و  غةرو أأ تعةداأ ال ةرق . 2022معيةار دو ر أمر اةي  ةام 14أأ هءا الرقم ُ ماةن أأ  رتفةع إلةى 

.األوسل من تين األقاليم األك ر تة رنا

 غير ُماتمل من تدا يات جائحة 
ٍ
ا أأ هءه األزمة تةتي تعد تعاف ك "19-يةدكوف"ما  ز د األمر سوفن

معيةةوأ 62تر عيونةةات دو ر أمر اةةيك و4.5التةةي كعفةةا قطةةاع ال ةةياحة وال ةةفر   ةةائر ت،يمةةة 

ا إلحصافات م ظمة ال ياحة العالمية التاتعةة لايةةة األ2020وظيفة في  ام  مةم ف،لك وف،ن

.المتحدأ

ك ا تةارت وفي  ام هءه اإلشةارات ال ةع،ية  ةن التةة ير المت ةامي لعحةرس الروسةية األوكرانيةة

 ةياحة آفةاق ةة ا ة ال"أأ تع،ةي الاةوف  عةى " آفةاق اقتصةاد ة"هيةةة تحر ةر مجعةتام الرةةي ة 

فةةي  ةةددها ال ةةاتع   ةةرك و  غةةرو أأ ال ةة،يل الوحيةةد لمواجاةةة الاةةذو  الراه ةةة" وال ةةفر

ةةل فةةةي اتتاةةار  ةةةرق وم ةةارات ج د ةةةدأ والم ةةت،،عية الُمع،ةةاأ  عةةةى  ةةات  علةةةث ال،طةةاع  تم ر

.لد مهك والحفاظ  عى ت اف يتهك وت و ع  دماته

طةاع األك ر مةن علةثك نجةد تعةداأ العةالم تحاجةة ماسةة إلةى اتتاةار آليةات لتعز ةز ةةمود هةءا ال،

ة مجعةةس ةةةمود ال ةةفر وال ةةياحة العالميةة"ال،ائةةد فةةي زمةةن األزمةةات؛ حيةةا ت ةةير إحصةةافات 

Global Travel and Tourism Resilience Forum مةن الم تمةةين إلياةا شةةركات % 90إلةةى أأ

.دوليةوالصدمات ال. ةذيرأ ومتوسطة الحجمك وغال،يتام غير م تعد ل ستجاتة لألزمات

ا لعتفاير في آفاق جد دأ رح،ة ل، ةاف قةدرأ أ عةى  عةى ا سةتجاتة ومن م ،رنا هءاك ند وكم جميعن

ي م اةاك قطاع ال فر وال ةياحة لعصةدمات المحعيةة والدوليةةك والت ،ة، تاةاك وتلطةيل التعةاف

.وقتااك لن نل ى الم ت،،ل حتى لو ك را   نععمه. ت اج أسرع وأك ر فعالية

رشا مصطفى . د رت،عم رئيس التحر 
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