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 على موقع المنظمةمنظمة السياحة العالمية تخضر. كل وثائق المجلس التنفيذي متاحة 
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 ملخص تنفيذي

 

 .19-كوفيد صحية واجتماعية واقتصادية عالمية غير مسبوقة بسبب وباءطوارئ يواجه العالم حالة 

 

في كل  المقاصد٪ من 100فرضت بين أواسط آذار/مارس وأواسط حزيران/يونيو،   ألول مرة في التاريخ،

تعليق  من خالل لسياح، أوأمام اإغالق حدودها كليًا أو جزئيًا  طريق عنلوباء، ا لمواجهةقيوًدا على السفر  العالم

 .تميزاأو إغالق الحدود بطريقة أكثر  ،الرحالت الدولية

 

أحدث وباء ، ال مثيل لهافي صدمة فدنى شك من بين القطاعات األكثر تضررا. من دون أهما السفر والسياحة 

المتوافرة، وفقا لتحديث حزيران/يونيو تشير البيانات وعدد السياح الدوليين. انخفاضا حادا في  19-كوفيد

، مع 2020من  ىاألول األشهر األربعة٪ في 44بنسبة  عشريإلى انخفاض  لبارومتر المنظمة للسياحة العالمية،

مليار  195مليون وافد دولي ونحو  180خسارة  يعني٪. هذا 97بنسبة  نيسان/أبريلفي  هبوط عدد الوافدين

كل مؤشرات القطاع تؤكد هذا  .أشهر فقط أربعةدوالر أمريكي من عائدات التصدير من السياحة الدولية في 

 اإلتجاه.

 

٪ في عدد 51، انخفاًضا بنسبة الوباء أول إقليم عانى من وطأة بحسب األقاليم، شهدت آسيا والمحيط الهادئ، وهي

٪،  44، بنسبة ثاني أكبر تراجع في الوفود أوروبا وسجلت. 2020 كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريلالوافدين في 

 .٪(35 -أفريقيا )ثم  ،٪(36 -القارة األمريكية )و ،٪(40 -ها والشرق األوسط )تال

  

٪ في عدد الوافدين 78 و٪ 58 بنسب تتراوح بينإلى انخفاضات محتملة  للعام الجاريتشير السيناريوهات و

، على ووتيرة إعادة فتح الحدود ،الدوليين هذا العام، بناًء على سرعة احتواء المرض، ومدة القيود على السفر

 الرغم من أن الكثير من الشك ال يزال يكتنف التوقعات.

 

مليار سائح دولي، وخسارة تتراوح بين  1.1مليون و  850لدولي يتراوح بين في السفر ا اهبوط هذا قد يعني

أكبر انخفاض في السلسلة  أيتريليون دوالر أمريكي من عائدات الصادرات من السياحة،  1.2مليارات و  910

 مليون وظيفة 120 و 100 ما بينللخطر تعرض لسفر الدولي التي طرأت على اهذه الصدمة  وإنالتاريخية. 

 .ة مباشرةيسياح

 

واعتبارا من أواسط حزيران/يونيو، ثمة بوادر إيجابية بتغير تدريجي، وإن كان حذرا، في موسم الذروة لصيف 

النصف الشمالي من الكرة األرضية. ويتجلى ذلك في اإلنحسار التدريجي لقيود السفر التي فرضتها بلدان عدة في 

 الدولية.  العالم أجمع، السيما في أوروبا، وفي استئناف الرحالت الجوية

 

لإلحصاءات السياحية لوحة منظمة السياحة العالمية  يمكن اإلطالع على آخر المعلومات عن السياحة الدولية على

 .19-وكوفيد
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 1مشروع مقرر

 

 )أ( 3البند 

 اإلتجاهات الراهنة وآفاق السياحة الدولية

 (CE/112/3(a))الوثيقة 

 

 إن المجلس التنفيذي،
 

 التقرير، وقد نظر في
 

دعم الدول ومواصلة  ،على السياحة الدولية19-كوفيد لوطأةأن يواصل رصده عن كثب  إلى األمين العاميطلب 

، وكوسيلة لتسريع اإلنتعاش وبناء المرونة السياحة استطالعاألعضاء والقطاع بشكل عام في جهودها لتحسين نظم 

 وتخطيط السياحة وإدارتها على أساس األدلة.

                                            
1
 لإلطالع على المقرر النهائي الذي يعتمده المجلس، يرجى مراجعة وثيقة المقررات التي تصدر بنهاية دورة المجلس. .مشروع مقرر هذا  
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 2020 أبريل/نيسانيناير إلى كانون الثاني/السياحة الدولية من  -أوال

 

، الدوليكما على الصعيد تعطيل غير مسبوق للسفر والسياحة، على الصعيد المحلي ب 19-كوفيد وباءتسبب  .1

 أجمع. العالم فية السفر واألسواق الخارج شلل في مقاصدمما أدى إلى 
 

 األشهر األربعة٪ في 44ن عشية وضحاها( انخفاضا بنسبة ن )الزوار بييالدولي السياح طرأ على وفود .2

عنها في تحديث  أبلغ، وفقا للبيانات التي بنفس الفترة من العام الماضيرنة مقا ،2020من عام  ىاألول

الوافدين في شهر  عددانخفض و .يونيو/حزيران لبارومتر السياحة العالمية الصادر عن المنظمة

 ،واسععلى نطاق ، وقيود السفر ديد من البلداناإلغالق في الع نتيجة تدابير ،٪97مارس بنسبة آذار/

 تفشي فيروس كورونا.إجراءات الحتواء  وذلك في خضم، ات والحدود الوطنيةوإغالق المطار
 

ة بالفترة مقارن ،2020األولى من  األربعةدولي في األشهر  وافدمليون  180 بمقداريمثل هذا خسارة  .3

 عائداتالسياحة الدولية ) إيرادات كخسائر فيمليار دوالر أمريكي  80 يعني، ما نفسها من العام الماضي

 (.الصادرات
 

٪ 51، انخفاًضا بنسبة الوباء بحسب األقاليم، شهدت آسيا والمحيط الهادئ، وهي أول إقليم عانى من وطأةو .4

، ثاني أكبر تراجع في الوفود أوروبا وسجلت. 2020 كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريلفي عدد الوافدين في 

على و .٪(35 -أفريقيا )ثم  ،٪(36 -ألمريكية )القارة او ،٪(40 -ها والشرق األوسط )٪، تال 44بنسبة 

من  ٪(52 -) وجنوب أوروبا والبحر المتوسط ٪(56 -، عانت شمال شرق آسيا )المستوى دون اإلقليمي

 وشمال أفريقيا، وشمال أوروبا، ،أوقيانياو ،جنوب شرق آسياانخفض عدد الوافدين إلى وأكبر هبوط. 

 أو أكثر. %40وأوروبا الوسطى والشرقية بنسبة 
 

، تظهر بيانات دوليا لركاباعد امقمن حيث سعة ففي أدنى مستوياتها التاريخية. القطاع مؤشرات  كل .5

يشير اتحاد النقل الجوي وأبريل. /نيسان٪ في 49منظمة الطيران المدني الدولي انخفاًضا حاًدا بنسبة 

 الراكب بالكيلومتر،إيرادات على  قياسا ،٪ في الطلب الدولي على الركاب43إلى انخفاض بنسبة  الدولي
وذلك ، أبريل/نيسان٪ في 98، مع انخفاض بنسبة أبريل/نيسانيناير إلى /كانون الثانيمن  الممتدة في الفترة

الطلب العالمي  أن ينخفض اتحاد النقل الجوي الدوليتوقع وييين. على غرار انخفاض عدد السياح الدول

 .2020بنهاية  ٪54 بنسبةعلى المسافرين 
 

٪ 97انخفاًضا كبيًرا بنسبة سجلت حجوزات الطيران  أن (ForwardKeys) فوروورد كيز شركة وتفيد .6

بحسب المغادرة من كل و .2020 حزيران/يونيو 14كانون الثاني/يناير و 6بين في جميع أنحاء العالم 

القارة شهدت الحجوزات الجوية من و. أكبر انخفاض٪( 105 -آسيا والمحيط الهادئ ) تكبد إقليمإقليم، 

في انخفاضات شديدة  ،٪(81 -وأفريقيا والشرق األوسط ) ،٪(94 -أوروبا ) ومن ،٪(96 -) األمريكية

 .الفترة المذكورة
 

في  ضخمة عشرية انخفاضات واصل تسجيلالفنادق  قطاعإلى أن بحوث السفر ل (STR) مؤسسة شيروت .7

. وانخفض اإلشغال في 2020 أبريل/نيسانالعالم في  أقاليمفي جميع احة يرادات لكل غرفة متاإل

% في 13% في أمريكا الوسطى والجنوبية، و12% في أوروبا، و11نيسان/ابريل إلى نسبة قياسية بلغت 

% في الشرق 31% في آسيا والمحيط الهادئ، و28% في الواليات المتحدة األمريكية، و25أفريقيا، و

 .األوسط
 

 

 2020 لعام الدولية: سيناريوهاتالسياحة  -ثانيا

 

ات السريعة لتطورلنظرا  ، وذلكعدة مرات منذ تفشي الوباء 2020آفاق السياحة الدولية في عام  تقلصت .8

 .م اليقيناعدانرتفاع مستوى الو التي طرأت على الوضع
 

الوافدين عدد ٪ في 78 و٪ 58 بين تتراوح بنسبتشير السيناريوهات الحالية إلى انخفاضات محتملة  .9

ووتيرة إعادة فتح الحدود.  ،، ومدة القيود على السفرالدوليين هذا العام، بناًء على سرعة احتواء المرض

 االنخفاض يكسفإذ ، ي السلسلة التاريخيةأكبر انخفاض في عدد الوافدين ف ، بفارق كبير،يكون هذاوف وس

٪ 0.4األزمة االقتصادية العالمية، أو االنخفاض المعتدل بنسبة  جراء 2009في عام الذي سجل ٪ 4بنسبة 

 .2003سارس في عام مرض تفشي  الناتج عن
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وال ينبغي تفسيرها على هذا النحو. وهي تستند إلى  ،هنا ليست توقعات التي توصفالسيناريوهات الثالثة  .10

تعكس السيناريوهات أنماطًا ويجياً. التواريخ المحتملة لرفع قيود السفر وإعادة فتح الحدود الدولية تدر

ديسمبر كانون األول/أبريل إلى نيسان/محتملة للتغيير الشهري على أساس سنوي عند الوصول من 

السفر وفتح الحدود الوطنية في  المفروضة على قيوديكون قد تم الشروع برفع ال، بافتراض أن 2020

كانون  أوائلأو في  ،(2سبتمبر )السيناريو أيلول/في أوائل أو ، (1يوليو )السيناريو تموز/أوائل 

كانون من الممتدة من للفترة  المتوافرةتستند إلى بيانات السياحة هي (. و3سيناريو ال) /ديسمبراألول

معلومات أخرى مثل إغالق جميع الحدود الوطنية اعتباًرا من إلى و ،2020مارس آذار/يناير إلى الثاني/

 من انعدام اليقين إلى حد بعيد.الرغم من أنها ال تزال في سياق  ، علىأبريلنيسان/أواخر 
 

 1.1 ومليون  850 يتراوح بينالسفر الدولي  في يمكن أن تترجم إلى هبوط الخسارة الضخمة للطلب هذه .11

تريليون دوالر أمريكي من  1.2 ودوالر أمريكي  اتمليار 910 تتراوح بين، وخسارة مليار سائح دولي

 .عائدات الصادرات من السياحة
 

مليون  120 و 100 ما بين ويمكن أن تعرض ،ريخ المسجلهذه أكبر أزمة للسياحة في التابفارق كبير، و .12

وسوف السياحة كثيفة العمالة. االقتصاد الناشئ حيث  مقاصد، ال سيما في وظيفة سياحة مباشرة للخطر

، مثل الدول الجزرية على السياحةكثيرا د أيًضا تأثير شديد على االقتصادات التي تعتم يكون لهذه األزمة

 .ذات القطاعات السياحية الكبيرة والبلدانالصغيرة النامية 
 

بعدم معرفة ، بدءا ال تزال ماثلة أمامناتحديات كبيرة وإذا تعاود بلدان كثيرة انفتاحها وتستأنف السياحة،  .13

ومستويات البطالة  االقتصادي العالمي اإلنكماش، في سياق وثقة المستهلك واألعماللوباء ا كيفية تطور

 األمر الذي سوف، 2020٪ في عام 4,9بنسبة  بشدة،االقتصاد العالمي  يتقلصمن المتوقع أن ف. المرتفعة

الصادرة عن صندوق النقد  2021، على الرغم من توقعات اإلنتعاش لعام يؤثر على السفر والسياحة

 (.  2020 يونيو/حزيرانالدولي )آفاق اإلقتصاد العالمي، 
 

انتعاش الطلب  بأن ،أبريلنيسان/مارس وآذار/بين عبر عن شعوره، فريق خبراء منظمة السياحة العالمية  .14

. ووفقًا 2021في  وأن يتم معظم اإلنتعاش ،2020بحلول الربع الرابع من سوف يبدأ على السياحة الدولية 

استناًدا وأسرع من الطلب الدولي.  بوتيرة سينتعشفريق خبراء من جميع أنحاء العالم، فإن الطلب المحلي ل

السفر لزيارة األصدقاء  ، ال سيماأسرع بوتيرةالسفر الترفيهي  ينتعش، من المتوقع أن إلى األزمات السابقة

 .، مقارنة بسفر األعمالواألقارب
 

 ،19-كوفيدمجموعة واسعة من التدابير للتخفيف من أثر تفشي  بتنفيذ لعالمالبلدان في جميع أنحاء ا وتقوم .15

 المفصلةوتحفيز االنتعاش )انظر المعلومات  ،واستئناف السياحة
tourism-travel-rtsuppo-to-measures-19-https://www.unwto.org/covid 
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