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 ((2020يروس كورونا وتداعياتها على قطاع النقل اجلوي يف العراق لعام اجائحة ف))

  . مها شاكر جربم . د                                                           
 للبناتكلية  _جامعة البصرة                                                                 

 قسم اجلغرافية                                                                  
                                                                                                             

  الف أ(-COVID 19)يروسالتاجيايعد منالفيروساتالتياوف، الفصائلالكبيرة أحد يروسكورونا
تسببلدىاإلنسانحاالتانورويروساتكامنفعددا ومنالمعروفأن،تسببالمرضللحيوانواإلنسان

الف،عدوىالجهازالتنفسيالتيتنجمعنهاحاالتوفياتمرتفعة يروسعلىاالنتقالبيناوقدثبتقدرة
إلىموقعآخرمنالعالمهيؤديبانتشارالمرضمنموقعإذ ،صفوفالبشر السلبية، وتتخطىاآلثار

ع المترتبة فلى جعليروسكوروناانتشار ما وهو االقتصادية اآلثار من العديد لتشمل البشرية الخسائر ا
رالتجوالفيحظفرضوكذلك،الحدودوالمطاراتقغالكأتتخذإجراءاتغيرمسبوقةأنالعديدمنالدول

.يروساللحدمنانتشارالفاغلبالمدن

 فنتأثرقطاعالطيرالقد لمرضلفيظلاالنتشارالسريع(-COVID 19)يروسابشكلكبيرفيأزمة
عالنحالةالطوارئفيالعديدمنالدول وفرضحالةاإلغالقالكليأوجزئيفيدول،لمواجهةالوباءوا 

وخفضعددرحالتالطيرانبشكلملحوظالأوهومااجبرشركاتالطيرانحولالعالمعلىتعليقالعالم
.يهددالعديدمنهذهالشركةفياإلفالسوهوماسيمارحالتنقلالركاب

يتحملهذاالقطاعتداعياتإذ ،ألزمةرا بايعدقطاعالنقلالجويالعراقيمنالقطاعاتاالكثرتضر
لىوذلكبنقلاألشخاص،مقارنةمعالقطاعاتاألخرىتفشيالوباءالقاتلبشكلأكثرحدة والبضائعمنوا 

:وكمايأتيلغرضالسفروالسياحةوالعالجواألعمالوالتجارةجميعأنحاءالعالم

،يتضمنالرحالتالدوليةوالرحالتالجويةالمحليةللمسافرين: نشاط النقل اجلوي العراقي -أولا 
(1)يوضحالجدول،و2020/أذار/17بتاريخوتوقفتالرحالتالدوليةالمنتظمةفيالمطاراتالعراقية
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مقابل2019فيالربعاألولوالثانيمنعام(القادمةإلىالعراقوالمغادرةمنه)مقارنةبينإعدادالرحالت
 .2020عاالولوالثانيلعامعددالرحالتفيالرب

 (1جدول )                                                        

 (2020-2019الرحالت التجارية لعام )عدد                                      

عدد الرحالت التجارية للشركات في المطارات العراقية لعام  االشهر
(2019-2020) 

-2019عدد الرحالت التجارية للنواقل الوطنية لعام )
2020) 

2019 2020 2019 2020 

 1120 2938 3635 8295 2كانون 

 --- --- --- ---- شباط

 2702 2753 7154 7671 اذار

 2644 2670 7184 7521 نيسان

 --- --- 1048 8308 ايار

 --- --- 1090 7859 حزيران

 --- --- 793 9003 تموز

 --- --- --- --- آب

 --- --- --- --- ايلول

 --- --- --- --- 1ت

 --- --- --- --- 2ت

 --- --- --- )*(--- 1ك

 6466 8361 20904 48657 المجموع

 -:باالعتماد على  -المصدر

، )بيانات غير 2020،  2019االول والثاني لعام تقرير النقل الجوي الربع سلطة الطيران المدني ، قسم النقل الجوي ،  -1
 منشورة( .

 .يروس كورونا اسبب جائحة فبنهائي  بهالرحالت الجوية بشكل ش توقفال تتوفر بيانات ل )*(

انخفاضمسافر المطاراتالعراقيةييالحظ 666،000)بقدر ،مسافر( ا  وعلىمتن ةالوطنيالنواقل
لمطاراتالعراقيةفيشهركانونلنخفاضفيإجماليالرحالتاالويعودسبب(مسافرا ،232،320)

إلىخفضعددالرحالتمنقبلالشركاتىاثرالمظاهراتالذيادالثانيإلىتوترالوضعاألمني
نواقلالوطنيةممايدلعلىمحاولةسدالفراغللالحظارتفاععددالرحالتنحين،فيللعراقاألجنبية

يعودإلىبداية،فعددالرحالتفيشهرشباطانخفاضاما،األجنبيةلالناتجعنتوقفبعضالنواق
فينتائجشهركوروناالمستجدءابوتضمنتآثارو،كوروناوعزوفالمواطنينعنالسفرئحةأثرجا
ويوضحالجدول،آذار/17يوماخرهاأووكانت،بدأتالشركاتتعليقرحالتهامنذمطلعهآذارإذ 

 .ونصيبالمطاراتالعراقيةمنهاالمساراتالعشرةاألعلىتشغيال و(2)
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 (2جدول )

 2020لعام استخداماً للمطارات العراقية  العشرة األعلىالدول  

 االهمية النسبية% الرحالتعدد  الدولة ت

 17.5 43 الدوحة -قطر  1

 15 37 عمان  -االردن  2

 14.6 36 القاهرة -مصر 3

 12.6 31 اسطنبول -تركيا  4

 8.1 20 دبي -االمارات  5

 7.7 19 دلهي -الهند  6

 7.3 18 موسكو -روسيا 7

 5.7 14 انقرة -كيا تر 8

 4.1 10 ستوكهولم 9

 3.7 9 بيروت -لبنان  10

 3.7 9 انطاليا -تركيا  11

 100 246 المجموع

سلطة الطيران المدني العراقي ، قسم النقل الجوي الخاص برحالت شهر آب ، بيانات غير منشورة ،  :باالعتماد على –المصدر 

2018. 

ونتيجة،الوطنيةنواقللارحلةوجميعهامننصيب(2058)تبلغالمحليةاماعددالرحالتالمنتظمة
(مليون110)لمطاراتالعراقيةفقدتجاوزتالخسائرالمباشرةلالنخفاضفيعددالرحالتالدوليةوالمحليةل

(68300)2019وفيعام،2018فيعام(ملياردينارعراقي51805)بلغتإيراداتهادوالربعدأن
الترفيهيةوالدينيةوالخسائرغيرالمباشرةفيقطاعالسياحةفيفروعالسياحيةتلقدتمثل،دينارمليار

وتوقفالصيانةوالتدريبوتأهيلعنالنقلالحضريالمعتمدعلىحركةالمسافرينفضال ،والطبية
.المواطنينالعاملينفيالقطاعومكاتبالحجزووكالءالشركات

 :جمال اجلوي  -ثانياا 

للبلدهوالفضاءالذييعلوذلكالبلدوهيالطبقاتالتيتعلوالحدودالجغرافيةاألرضيةالمجالالجوي
لىما(اليابسةوالماء) وقراراتهومنهسيادتهوتحتتصرفتضمقدو،النهايةفياالرتفاعاتلذلكالبلدوا 

-:هيهاألجوائةالمستخدمالطيراناتأهمالخدماتالبارزةالتيتقدمهاسلطةالطيرانلدولةمالشرك
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لطائرةمنذدخولهاأجواءالبلدلخدماتتأميناالتصاالتوخطوطالمالحةالجويةوالمراقبةالمستمرة -أ
 ا.وحتىلحظةخروجهامنه

ر -ب ومنعليها الطائرة المطاراتوالمهابكابوالعملعلىأمنوسالمة االحتياطيةططواقموتهيئة
الالزمةواألشخاصالمدربينبطمجهزةفياآللياتاوتكونهذهالمه،الالزمةأثناءحدوثالطوارئ

 .علىمدارالساعةينبمهارةعاليةومهيئ
أسباببيئيةتتعلقبحجمالضوضاءوكميةالعوادمالمنبعثةمنحركةالطائراتالمارةفياألجواء -ت

رسوملمروراألجواءفلكلدولةلهاالحريةفيتحديدالرسومالستخدامالوهناكعدةالطرقلتحديد
لكلدولالعالمعنطريقدليلالطيرانالمدنيالخاصعلقذلكرسميا تأنشرطلىأجواءهاع

ونتحديدوبد،بسعرمحددلكافةأنواعالطائراتوثابتوكثيرمنالدولتعتمدسياق،ةالدولبتلك
سلطةالطيرانالمدنيالعراقيحددتاستخدامالسعرالثابتلرسوم،وانمعمولفيالعراقكماهو

دوالرأمريكيللمرة(450)المرورلألجواءالعراقيةلكافةأنواعالطائراتوالمختلفأحجامهابمبلغ
 فقط الواحدة الجدول، كبيرة،(4)ويوضح بنسبة العراقي الجوي لعامانخفاضإيراداتالمجال

الذياويعودسببذلكإلىتأثيرأزمةف،2019وعام2018مقارنةبعام2020 يروسكورونا
القطاعسببخسائرفادحة فيهذا يعكسصور، أثيرالعالميفيالطيرانالمدنيعنالتةوهذا

 .كوروناالمستجدءوباب
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 (4ول)جد

 (2020-2018ايرادات المجال الجوي العراقي لعام )

االيراداتعددالرحالتالسنة
62.633.044.0981484722018
65.245.002.0861669202019
8.183.000116902020

باالعتماد على سلطة الطيران المدني العراقي ، القسم المالي  ، االيرادات ، وحدة اجور استخدام المجال  -المصدر

 . 2020،  2019يانات غير منشورة ، الجوي العراقي ، ب

إلىانخفاضغيرمسبوق(-COVID 19)تفشيوباءكوروناالمستجدادى: الشحن اجلوي -ثالثاا 

اذ،لابوزيادةالحاجةإلىنقلالبضائعبمافيذلكالبضائعالخطيرةكفيعددالرحالتالتيتنقلالر
ا الشحنالجويشريكيعد،منالتحدياتفيضمانوسالمةنقلهذهالبضائعالجويعددا يواجهالنقل

يروسكوروناالمستجدوعلىالرغممنذلكفرضتبعضالمطاراتإجراءاتالمواجهةانتشارفرئيسا 
خراجالبضائعالسيماشحناتالموادواألجهزةالطبيةوأنهذا التأخيرمرهقةإلصدارتصاريحإدخالوا 

لقدتأثرترحالتالشحنالجويفيالمطاراتالعراقيةبأزمةكورونا،لخطرلحياةالكثيرينقديهدد ،إذ 
بلغعددرحالتالشحن،فاثرعلىعملياتالشحنالجويا أناالنخفاضالكبيرإلعدادالمسافرينجو

عام(رحلة4630)بلغعددهافيما،2020رحلةلعام(1536)علىالمطاراتالعراقيةةالمنفذالجوي
شركاتالشحنالجويالعاملة(5)ويوضحالجدول،رحلة(6780بلغت)2019وفيعام،2018

يروسكوروناالقدنجمعنأزمةف،ونصيبكالمنها،علىالمطاراتالعراقيةحسبالدولةاالصل
التيأثرتعلىأكثرمنوسطولالنقلالجويالعراقيألتوقفشبهكاملفي(-COVID 19)المستجد
بسببتوقفعمليات،راتالعراقيةوالسعةالمخصصةلهافيالمطاعملياتالشحنالجوينصف

 .يروسكورونااةفحالسفراستجابةإلىالتدابيرالحكوميةالناجمةعنجائ
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 (5جدول )

 2020لعام شركات الشحن العاملة على المطارات العراقية 

 % عدد الرحالت الدولة

 18.9 200 الشركات العراقية

 19.1 202 تركيا

 23.9 253 االمارات

 16.3 172 اذربيجان

 6.4 68 البحرين

 4.2 44 جورجيا

 3.4 36 االردن

 1.9 20 مصر

 1.3 14 قطر

 1.1 12 الهند

 1.1 12 اوكرانيا

 0.8 8 ايران

 0.8 8 روسيا

 0.4 4 مالطا

 0.4 4 سوريا

 100 1057 المجموع

 

ي ،  بيانات سلطة الطيران المدني ، نشاط النقل الجوي شعبة التخطيط واقتصاديات النقل الجوباالعتماد على  -المصدر

 . 2020غير منشورة ،  

 :اجلانب الجتماعي -رابعاا 

بسببهذه،يروسكوروناعلىالجانباالجتماعيمنخاللالوظائفالتيفقدهاأصحابهاافئحةتؤثرجا
العائالتحةئالجا سيؤثرعلىصحة الوظائفهذا فقدان ن سيت،اليا مواألسروا  ما آثاررتبوهو عنه

ةاجتماعيةمختلف جميعدولالعالمتأثرقطاعالنقلالجويالعراقيبسببهذهاألزمةوغلقاألجواءفي،
إلىإعالنإفالسها بعضشركاتالطيران المستحق،ودفع المالية علىتأميناألمور قدرتها عدم ةنتيجة

عنذلكفقدتأثرالقطاعالسياحيفضال ،الطائراتوغيرهادامةموظفيهامنرواتبومصروفاتكبيرةإلل
بالذييعدمناكثرالقطاعات علىجانبيالعرضوالطلبكنتيجةأثرسلبا إذ ،انتشارالفيروستضررا 
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غالقطبيعيةإلجراءاتالسفر احتراوا  منتفشيالفزيالمطاراتكإجراء علىيروسالذيأثرسلبا اللحد
.الجانباالجتماعيفيجميعالقطاعاتعامةوالنقلالجويخاصة

علىجميعالمستوياتاالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسيةمماسببأزمةةكوروناكبيرجدا حأنأثرجائ
.ةيعاليةالمثيللهافيتاريخالبشر



  الستنتاجات 

التيتعدمحركالعراقيعلىقطاعالنقلالجوي(-COVID 19)يروسكوروناالمستجداةفحجائتأثر -1
ويدعمماليينالوظائففهو،اإلجمالياقتصادييساهمفيملياراتالدوالراتمنالناتجالمحلي

 .تطورهابيدعمجميعقطاعاتالدولةاألخرىويسمحكقطاع
ديؤلتحوالتالرقميةالتيمنشأنهاأنتانتيجة،يواجهقطاعالنقلالجويالعراقيتحدياتعديدة -2

 واسع إلغاء لإلى لوظائففي لههذا والقطاعاتالمساندة فالقطاع نهاإجراءاتالي ءحجوزاتوا 
 الكترونيا صعمليات الطائرات على المسافرين المناو،عود أعمال اوتنفيذ بالحقائبة بلخاصة

الروبوتاتوالشحنالجويلبعضالسلعقدتؤثرعلىنماذجاألعمالالتقليديةوالبضائعمنخالل
 الطيران للحفاظوسلشركات كبيرة تحديات ربحيتهاتفرضعليها مستويات وستعلى إلىضطرها

 .خفضنسبةكبيرةمنالعمالةفيالمستقبل
فينقلالموادالتييروسكورونابلأيضا اتكمنأهميةالشحنالجويليسفقطفيمواجهةانتشارف -3

الغذاءوالموادالمباعةعبراإلنترنتمدةالحجرالصحيوالكيتوجبمراعاتهافياألوقاتالحرجة
تدعمخطوطالشحنالجويالوظائفوالعديدمنإذ ،دعمالحكومةدونذلكبيمكنمواصلةالقيامب
 .نواحيالحياةاألخرى

يحتاجإلىوقت،ةحبفعلالجائعالنقلالجويالعراقيإحدىالقطاعاتاألكثرتضررا اقطان -4 لذا
اكبر تصميماطولوجهود التيتتطلبإعادة كافةنواحيالسفروالنقللتعافيمناآلثارالسلبية

،يروسكوروناالمستجدعلىالقطاعاواصالحاألضرارالتيألقاهاف،بغيةتجديدثقةالمسافرين
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 املقرتحات 

القطاعاتاالكثرتضررا  -1 الجويالعراقيمن النقل بأنقطاع األزمة الطيرانإذ ، تتحملصناعة
االنخفاضلذافإن،مقارنةمعالصناعاتاألخرىشكلأكثرحدةبالقاتلتداعياتتفشيهذاالوباء

حادفيالطلبعلىالحركةالجويةوتضافإليهاالقيودالمفروضةعلىالسفرقدأحدثآثارسلبيةال
يلمتعددة وتأجيلذا الطيران لشركات والمصرفية المالية التسهيالت وتقديم الحكومي الدعم تطلب

.عافيتهاواالستمرارفيتقديمخدماتهااستحقاقاتهالتمكينهامناسترجاع
علىأساسإقليمييجمعبينالحكوماتةالدخولفيسلسلةمناالجتماعاتوالمؤتمراتاالفتراضي -2

وأصحابالمصلحةبهدففهمماهومطلوبإلعادةفتحالحدودالمغلقةواالتفاقعلىحلوليمكن
 ،تفعيلهاوتوسيعنطاقهابكفاءة

فوائداالقتصاديةالمباشرةوغيرالمباشرةالتيحققهاقطاعالنقلالجويالعراقيينبغيبالنظرإلىال -3
الجهاتالمعنيةعبرقطاعالطيرانالمدني للدولةأنتوفرنسبالوسائللدعم ويفضلالتعاون،

.االقتصادياإلقليميأوالدوليوالتحفيزاالقتصاديأوالمساعدةالماليةمباشرة

أج-4 عمن أسرع تحقيق ل تطبيقةممكنودة في االستمرار ضرورة ينبغي العادية الطيران لعمليات
ويجبوقفاإلجراءات للتخفيفمنالمخاطرمعتقليصخطرانتقالفيروسكورونا اإلجراءاتالمتخذة

.التيلمتعدهناكحاجةإليها
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2020الحركةالجويةالعراقيةلعامضعف
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 2019الجوي العراقي لعام المجال                                                 
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 2020الجوي العراقي لعام المجال                                                 

 


