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 أدت عملیات إغالق الحدود والقیود المفروضة للحد من انتشار فیروس كورونا الجدید إلى1.

 توقف  شبه كامل لشركات الطیران.  كیف تفاعلت طیران اإلمارات مع االضطرابات الناشئة عن
 هذه الجائحة ؟

 في 25 مارس، علقت طیران اإلمارات مؤقًتا جمیع رحالت الركاب وفًقا لتوجیهات الهیئة العامة
 للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. لقد كان لذلك تداعیات كبیرة على نشاط الناقلة

 ونأسف بشدة لما حصل أیضا من هذا التأثیر على عمالئنا، إال أن طیران اإلمارات تدعم بالكامل
 جهود وتدابیر دبي واإلمارات العربیة المتحدة في مواجهة هذا الوباء، والتي تضع دائًما صحة

 وسالمة األشخاص ضمن أولویاتها.  منذ 15 یونیو الماضي، تعمل طیران اإلمارات على تحدیث
 رحالتها عبر شبكة خطوطها. خالل شهر أكتوبر الحالي، سنقوم بخدمة أكثر من 100 مدینة، عبر
 رحالت آمنة ومریحة من مقّرنا في دبي،  لكافة المسافرین الذین یتنقلون بین األمریكیتین وأوروبا

 وأفریقیا والشرق األوسط وآسیا والمحیط الهادئ.
 ونركز في طیران اإلمارات بشكل كامل على خدمة شبكتنا وااللتزام بها، والعمل بجهد للعودة إلى

 مستویات ما قبل الوباء خالل األشهر المقبلة مع إعادة فتح المزید من المطارات والمدن. نعمل
 جاهدین الستعادة شبكة وجهاتنا بالكامل بحلول صیف العام 2021. وتواصل طیران اإلمارات
 العمل مع السلطات المحلیة والدولیة الستئناف الرحالت بشكل مسؤول وتدریجي من أجل تلبیة
 الطلب على السفر، مع وضع صحة وسالمة مسافرینا وأطقمنا والمجتمعات التي نخدمها على

 رأس أولویاتنا.
 

 استأنفت طیران اإلمارات تشغیل رحالتها إلى الدار البیضاء منذ الثامن عشر من شتنبر الماضي.2.
 كیف تسیر هذه العملیة ؟ ماذا عن الطلب؟ و ماذا عن طیران اإلمارات للشحن الجوي؟

 
الماضي، سبتمبر من ال18 في أسبوعیة رحالت بثالث البیضاء الدار إلى عملیاتنا استأنفنا أن                منذ

تشهد كما البیضاء-دبي. الدار لخط الركاب رحالت على متنامي بشكل الطلب في ارتفعا               الحظنا

بالنسبة مهًما سوًقا المغرب یمثل الواقع، في كبیرا. نشاطا البیضاء الدار سوق من الشحن                عملیات

في ثقتنا البیضاء الدار إلى المنتظمة رحالتنا تشغیل إعادة تؤكد كما إفریقیا، في اإلمارات                لطیران

في والتجارة السیاحة تنمیة في العام انخراطنا تؤكد كما القویة، نموها وإمكانیات الوجهة               هذه

على مبتكرة معاییر إرساء مع لعمالئنا، ورائدة آمنة سفر تجربة تقدیم سنواصل              المغرب.

جمیع في وسالمتهم صحتهم على الحفاظ بهدف األرض وعلى األجواء            مستوى الصناعة في

 المراحل واألوقات، كما نوفر لهم سفرا سلسا إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم عبر دبي.

 
 ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان سالمة المسافرین ؟3.

بما والسالمة النظافة بروتوكوالت وتحدیث مراجعة على اإلمارات طیران في باستمرار             نعمل

خدماتنا بتعدیل قمنا لقد الصحة. وخبراء السلطات من والتعلیمات اإلرشادات أحدث مع              یتماشى

كل في وموظفینا عمالئنا لحمایة الجدیدة اإلجراءات من عدًدا واتخذنا األجواء، وفي األرض               على

 



 

على مجانا توزع الصحیة الوقایة أدوات على تحتوي عبوات ذلك یتضمن السفر. رحلة من                خطوة

إلى إضافة معقمة، وسوائل مطّهرة ومنادیل وقفازات للوجه أقنعة على وتحتوي العمالء              جمیع

طیران طائرات ان كما الشخصیة. الوقایة بأدوات الطائرة على الخدمة طاقم أفراد جمیع               تزوید

وذرات الفیروسات من تزیل%99.97 التي هواء HEPA المتطورة، بمرشحات مزودة          اإلمارات

في وآمنة صحیة بیئة لضمان وذلك المقصورة، هواء من والجراثیم الحساسیة ومسببات              الغبار

مكثفة وتعقیم تنظیف لعملیة رحلة، كل عقب دبي إلى عودتها عند طائرة، كل وتخضع                األجواء.

  لضمان السالمة والنظافة المناسبة.  

COVID-19 PCR اختبارات فإن ، والمجتمع والزوار المسافرین سالمة ولضمان أخرى، جهة              من

مواطني ذلك في بما المتحدة، العربیة اإلمارات وإلى دبي إلى القادمین الركاب لجمیع إلزامیة                تعّد

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمین والسیاح ، بغض النظر عن البلد الذي یأتون منه.

حتى إلیها المتجهین الدول سلطات لمتطلبات االمتثال دبي عبر العابرین المسافرین على ینبغي               كما

 یسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

"كوفید-19 عن اختبار PCR للكشف شهادة إلى یحتاجون الذین اإلمارات لعمالء طیران بالنسبة           أما

شریكة وعیادات مستشفیات توفرها خاصة أسعار من االستفادة یمكنهم دبي، من المغادرة قبل "              

إجراء إمكانیة أیضًا یتوفر الطائرة. إلى الصعود بطاقة أو التذكرة إبراز سوى علیهم وما                بدبي،

 االختبار في المنزل أو المكتب، وإصدار النتیجة في غضون 48 ساعة.

 یمكن لجمیع عمالئنا اآلن السفر بكل أریحیة، إذ تلتزم طیران اإلمارات تغطیة تكالیف العالج
 الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفید-19" مجانًا لعمالئها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي
 یسافرون فیها، وتسري هذه التغطیة على جمیع العمالء الذین یسافرون على رحالت الناقلة حتى

 31 دیسمبر  2020. وسوف تبقى التغطیة ساریة لمدة 31 یومًا بدءًا من سفر أول قطاع من
 الرحلة، ما یعني أن العمالء یمكنهم االستمرار في االستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم

 إلى مدینة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طیران اإلمارات. 
 

 
  المكانة التي تحتل افریقیا في استراتیجیة طیران اإلمارات ؟4.

غیر اإلمكانات مبكر وقت في دبي حكومة أدركت لنا. بالنسبة عظیمة نجاح قصة إفریقیا تعد                 

التزامنا سنواصل المنطقة. نمو دعم في فعال دور اإلمارات لطیران وكان إفریقیا، في               المستثمرة

یتیح وأسترالیا. األوسط والشرق آسیا في الناشئة األسواق إلى إفریقیا من مهمة روابط               بتوفیر

التي الرحالت بدل أقصر، زمنیة مدة في السفر تجربة األفارقة للمسافرین لدبي الجغرافي               الموقع

  كانت تسیر معظمها في الماضي عبر أوروبا.

 لقد ركزنا على إعادة شبكتنا إلى مستویات ما قبل جائحة كوفید وقد ساعدنا هذا بشكل كبیر من
 استعادة شبكتنا األفریقیة، ونحن فخورون بما وصلنا إلیه الیوم. منذ بدایة شهر أكتوبر، وصل عدد
 المحطات التي تخدمها الناقلة برحالت الركاب إلى 20 وجهة في أفریقیا، وهذا یمثل أكثر من ٪90
 من شبكتنا األفریقیة السابقة قبل كوفید. ونواصل بالطبع جهودنا من أجل استعادة وثیرة رحالتنا في

 



 

 العدید من وجهاتنا األفریقیة، كما أننا نالحظ عالمات مشجعة على تنامي طلب السفر نحو هذه
 الوجهات، ونأمل أن یرتفع عدد الرحالت نحو إفریقیا في األشهر المقبلة لنوفر للمسافرین مع

 طیران اإلمارات مرونة أكبر وإمكانیة مواصلة رحالتهم مع الناقلة إلى عدد كبیر من الوجهات
 العالمیة عبر مركزنا بدبي.

 
 

 ما هي توقعاتكم بالنسبة آلفاق القطاع في الشهور المقبلة ؟ ومتى تتوقعون أن تعود الحركة5.
 الجویة إلى مستوى ما قبل األزمة؟

 
 سنحتاج إلى ما یقارب عامین من أجل استعادة مجموعتنا الكاملة من الخدمات والوجهات وإلى

 مستویات ما كما كانت علیه سنة 2019 ، ونأمل حینها أن تكون العدید من الدول قد فتحت حدودها
 بالكامل، وخففت من القیود المفروضة على السفر، وأن تستعید العدید من الدول جزءا من نمط
 حیاتها الطبیعي في االقتصاد. ستقوم طیران اإلمارات بخدمة شبكة وجهاتها كاملة كما كانت من

  قبل، ونأمل أن یتم ذلك بنجاح.
 

 ستغیر هذه األزمة سلوك وعادات الركاب؟6.
 كما قلت سابقا، یتطلب بعض الوقت لكي یستعید المستهلكون أیضا ثقتهم كلیا  في السفر، وذلك
 بسبب الرفع التدریجي للقیود على السفر. أعتقد أن ما یحتاجه عمالئنا هو الشعور باالطمئنان.

 فعندما یسافر الشخص للعمل أو للسیاحة یجب أن یشعر باألمان. لذا، استثمرت طیران اإلمارات
 كثیرا في إجراءات الوقایة والسالمة، سواء لطواقمنا أو ركابنا ، لكي یسافروا  في ظروف صحیة

 ناجحة.
 فیما یتعلق بالطلب على السفر، فإن التدابیر التي اتخذناها تمكن من الشعور بالمرونة والراحة عند
 الحجز. علینا أن نخلق هذا الجو من الظروف حتى یستعید العمالء ثقتهم في السفر.  إن استعادة ما
 یقارب 90% من شبكتنا العالمیة  لم یأتي إال استجابة للطلب المتنامي لزبنائنا وهو أیضا دلیل على

  ثقتهم في جودة وأمان خدماتنا.
 

 وألن وجهة دبي تعّد من الوجهات العالمیة األكثر شعبیة وأمانا، فقد أعید فتح أبوابها أمام الزوار
 من رجال األعمال والسیاح الدولیین. وأفضل رسالة یمكن تبلیغها لألشخاص الذین یرغبون في

 السفر مع طیران اإلمارات هي أن نقول لهم بأن تجربة سفرهم ستتم بكل متعة وأمان وراحة بال.
 فقد أصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر اآلمن" SafeTravels من

 مجلس السفر والسیاحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابیر واإلجراءات االحترازیة الشاملة
 والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسالمة زوارها. ولضمان سالمة المسافرین والسیاح
 والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفید-PCR "19 یعتبر إلزامیًا لجمیع الركاب العابرین
 والقادمین إلى دبي أو اإلمارات العربیة المتحدة قبل ركوب الطائرة، بغض النظر عن البلد الذي

  یأتون منه.
 

 


