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 منظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت
www.unwto.org .أو یمكنكم استخدام رمز اإلجابة السریعة ھنا 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص تنفیذي 
 

٪ في األشھر الثمانیة 70وفقًا للبیانات المتاحة حتى تاریخ ھذا التقریر، انخفض عدد السیاح الوافدین الدولیین بنسبة 
قیود السفر العالمیة بما في ذلك إغالق  وذلك في خضممقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،  2020األولى من عام 

 .19-كوفید  وباءالعدید من الحدود بالكامل، الحتواء 

أغسطس، وھما الشھران األكثر ازدحاًما آب/٪ في 79یولیو وتموز/٪ في 81ن بنسبة ین الدولییالوافد عدد  انخفض
من ھذه االنخفاضات الكبیرة، یمثل على الرغم وفي العام والذروة في موسم الصیف في نصف الكرة الشمالي.  عادة
إعادة ب المقاصد من االنخفاضات في األشھر السابقة، حیث بدأت بعض  أكثر٪ أو 90تحسنًا نسبیًا مقارنة بنسبة  ذلك

تشرین أن ینعكس من . ویتوقع لھذا اإلتجاه لسیاحة الدولیة، ومعظمھا في االتحاد األوروبيأمام افتح أبوابھا 
ا بسبب إجراءات اإلغالق المتجددة في العدید من البلدان األوروبیة وإغالق الحدود المستمر في  أكتوبر فصاعدً األول/

 .آسیا والمحیط الھادئ

عدد السیاح الدولیین ل تضاؤال 2020أغسطس وآب/ینایر الممتدة بین كانون الثاني/ یمثل االنخفاض في الفترةو
ملیار دوالر  730، ویترجم إلى خسارة قدرھا 2019ملیون مقارنة بالفترة نفسھا من عام  700الوافدین بمقدار 

 بفعل 2009أمریكي في عائدات الصادرات من السیاحة الدولیة، أي أكثر من ثمانیة أضعاف الخسارة في عام 
 .األزمة االقتصادیة العالمیة

٪ في عدد 79من تأثیر الوباء، انخفاًضا بنسبة  ىعان الذياألول  اإلقلیم وا والمحیط الھادئ، وھآسی إقلیمشھد و
. وسجلت كل من إفریقیا والشرق األوسط 2020أغسطس وآب/ینایر الممتدة بین كانون الثاني/الوافدین في الفترة 

والقارة األمریكیة ٪ 68خفاًضا بنسبة أوروبا ان في حین شھدت٪ في فترة الثمانیة أشھر ھذه، 69انخفاًضا بنسبة 
 .٪65 بنسبة

٪ لكامل عام 70أحدث االتجاھات، من المتوقع حدوث انخفاض في عدد الوافدین الدولیین بما یقارب  استنادا إلى
مایو التي وضعتھا منظمة السیاحة العالمیة، والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة أیار/، تماشیاً مع سیناریوھات 2020

ملیون وظیفة سیاحة  120وملیون  100 ما بین ھذا التأثیر الھائل على السیاحة الدولیة یعرضوإن ٪. 80٪ إلى 60
 .مباشرة للخطر

 
یتوقع معظم خبراء فریق إذ ة. منظمة السیاحة العالمیة عند مستویات منخفضة قیاسیفي مؤشر الثقة  وال یزال

والعودة إلى مستویات ما قبل الوباء   2021منظمة حدوث انتعاش في السیاحة الدولیة بحلول الربع الثالث من عام ال
 انتعاشالسفر ھي العائق الرئیسي الذي یؤثر على  على قیود ال. ویعتبر الخبراء أن 2023ولیس قبل عام  2019عام 

 .ثقة المستھلكوتدني انب بطء احتواء الفیروس السیاحة الدولیة، إلى ج
 

إشارات مھمة على وجود طلب مكبوت كبیر ینعكس في زیادة الحجوزات عندما تسمح  ثمة، من الناحیة اإلیجابیة
 الظروف بذلك وكذلك في نمو األسواق المحلیة.

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر 

(أ)3 البند  
 اإلتجاھات الراھنة وآفاق السیاحة الدولیة

 CE/113/3(a))(الوثیقة 
 

ن المجلس التنفیذيإ  

 في التقریر، وقد نظر 
 

 بالمعلومات المقدمة؛یحیط علما  .1
 

 على السیاحة. 19-إلى األمین العام مواصلة رصد أثر كوفید  ویطلب .2
 

  
 
 
 
 

 
 لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس. .مشروع مقرر  ھذا  1
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 2020السیاحة الدولیة بین كانون الثاني/ینایر وآب/أغسطس  -أوال 

الرصد الشھري   یشیرمنظمة السیاحة العالمیة،  الصادر عن بارومتر السیاحة العالمیة أكتوبر تشرین األول/وفقًا لعدد  .1
٪ في األشھر الثمانیة األولى 70ض عدد السیاح الدولیین الوافدین بنسبة اانخف إلى األمانة الذي تقوم بھللسیاحة الدولیة 

إغالق العدید من  ھاقیود السفر العالمیة بما فی  وذلك في خضممقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي،  2020من عام 
 المستمر. 19-وباء كوفید الحدود بالكامل الحتواء 

 
أغسطس، وھما الشھران األكثر ازدحاًما آب/٪ في 79یولیو وتموز/٪ في 81ن بنسبة ین الدولییالوافد عدد  انخفض .2

على الرغم من ھذه االنخفاضات الكبیرة، یمثل وفي العام والذروة في موسم الصیف في نصف الكرة الشمالي.  عادة
إعادة ب المقاصد من االنخفاضات في األشھر السابقة، حیث بدأت بعض  أكثر٪ أو 90تحسنًا نسبیًا مقارنة بنسبة  ذلك

 .لسیاحة الدولیة، ومعظمھا في االتحاد األوروبيم اأمافتح أبوابھا 
 

عدد السیاح الدولیین في  تضاؤال 2020أغسطس وآب/ینایر الممتدة بین كانون الثاني/ یمثل االنخفاض في الفترةو .3
ملیار دوالر  730، ویترجم إلى خسارة قدرھا 2019ملیون مقارنة بالفترة نفسھا من عام  700الوافدین بمقدار 

األزمة  بفعل 2009في عائدات الصادرات من السیاحة الدولیة، أي أكثر من ثمانیة أضعاف الخسارة في عام أمریكي 
 .االقتصادیة العالمیة

 
٪ في عدد الوافدین 79من تأثیر الوباء، انخفاًضا بنسبة  ىعان الذياألول  اإلقلیم وآسیا والمحیط الھادئ، وھ إقلیمشھد  .4

. وسجلت كل من إفریقیا والشرق األوسط انخفاًضا 2020أغسطس وآب/ینایر الثاني/الممتدة بین كانون في الفترة 
 .٪65 ةبوالقارة األمریكیة بنس٪ 68أوروبا انخفاًضا بنسبة  في حین شھدت٪ في فترة الثمانیة أشھر ھذه، 69بنسبة 

 
٪، بسبب إعادة الفتح التدریجي  69٪ و72، سجلت أوروبا انخفاًضا أقل نسبیًا بنسبة أغسطسآب/یولیو وتموز/في  .5

االتحاد األوروبي. لكن االنتعاش الطفیف لم یدم طویالً، حیث أعید فرض قیود  مقاصد للحدود الدولیة، ومعظمھا في 
یا والمحیط الھادئ أكبر آس إقلیم، سجل وفي الطرف اآلخر من الطیفالعدوى.  في خضم تزاید السفر والتحذیرات 

 والمقاصد ، مما یعكس استمرار إغالق الحدود في الصین أغسطسآب/یولیو وتموز/ ٪ في شھري 96 -انخفاض بنسبة 
 .اإلقلیمالرئیسیة األخرى في 

 
٪) 74-٪)، جنوب شرق آسیا، شمال أفریقیا (كالھما 86-شمال شرق آسیا ( تكبد كل من على المستوى دون اإلقلیمي، .6

 وسجل الوفود. 2020أغسطس آب/ینایر إلى كانون الثاني/أكبر انخفاض في الفترة من  أكبر٪) 72-وروبا (شمال أ
 .٪70- و٪ 60- تراوح بینالفرعیة في العالم انخفاًضا  األقالیمإلى معظم 

 
، فإن االنتعاش في السفر كان ووتموز/یولی وعلى الرغم من إعادة فتح الحدود الدولیة بشكل تدریجي في حزیران/یونی .7

منذ ذلك الحین، عاد العدید وفي الغالب محصوراً في أوروبا وثبت أنھ لم یدم طویالً بسبب ارتفاع معدالت العدوى. 
 أصال.وتیرة االنتعاش الضعیفة  إلى تباطؤ من السفر على نحو أدى إلى التحذیر المقاصد من 

 
والتي تشیر إلى حدوث  2020السیاحة العالمیة الثالثة التي نُشرت في أیار/مایو استنادًا إلى سیناریوھات منظمة  .8

االتجاھات  آخر ال تزال، 2020الدولیین الوافدین في عام  السیاح٪ في عدد 78 و٪ 58 تتراوح بین انخفاضات بنسبة
 .٪)70-٪ إلى 58-( 2و  1 السیناریوینوافدین الدولیین بین سیاح النتائج السنة النھائیة المتوقعة لل حول

 
٪ في 75یقدر بنسبة  وھوأغسطس آب/٪ في عدد الوافدین خالل شھر 70بالنظر إلى االنخفاض بنسبة و .9

٪ لكامل عام 70سبتمبر، تشیر أحدث االتجاھات إلى انخفاض في عدد السیاح الدولیین الوافدین بما یقرب من أیلول/
2020. 

 

 يءأن اإلنتعاش بط القطاع تؤكد مؤشرات

 
 بشأن السفر الجوي واإلقامة. السیاحة انتعاشبیانات منظمة السیاحة العالمیة لتعقب  ھاتؤكداالتجاھات المذكورة أعاله  .10

 
٪ في الفترة من 72تُظھر البیانات الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي أن الطلب الجوي الدولي انخفض بنسبة و .11

عن التطورات اإلیجابیة على الطرق  متخلفا الطلب الدولي بقيومع ذلك  ،2020سبتمبر أیلول/ینایر إلى كانون األول/
٪ على أساس 51وق الركاب، حیث سجلت انخفاًضا بنسبة أدت األسواق المحلیة إلى انتعاش إجمالي سوالمحلیة. 
 .متروالعائدات من حیث الراكب والكیل سنوي في

 

https://www.unwto.org/market-intelligence
https://www.unwto.org/market-intelligence
https://www.unwto.org/market-intelligence
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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تؤكد بیانات السعة الجویة المقاسة بالمقاعد المتاحة من قبل منظمة الطیران المدني الدولي ھذا االتجاه مع انخفاض  و .12

أكتوبر، بینما انخفضت السعة على الطرق الداخلیة بنسبة تشرین األول/ینایر وكانون الثاني/٪ بین 61السعة بنسبة 
 ٪ في نفس الفترة.39

 
یولیو تموز/إلى بعض التحسن الطفیف الذي لوحظ في شھري  لبحوث السفر  STR مؤسسة الواردة منتشیر البیانات و .13

أغسطس في إشغال الفنادق، على الرغم من أن األداء في جمیع مناطق العالم ال یزال عند مستویات منخفضة آب/و
٪ 28٪ في جمیع أنحاء العالم: 41أكتوبر تشرین األول/بلغت نسبة اإلشغال حتى تاریخھ في ولقد . 2019مقارنة بعام 
 ٪ في آسیا والمحیط الھادئ.43و، القارة األمریكیة٪ في 42٪ في الشرق األوسط، 39٪ في أوروبا، 33في إفریقیا، 

 
س سنوي في الحجوزات ٪ على أسا81إلى انخفاض بنسبة  ForwardKeys مؤسسة تشیر البیانات الواردة منو .14

تظھر وللسفر في أي فترة من العام.  2020أكتوبر تشرین األول/ینایر وكانون الثاني/الجویة الدولیة التي تمت بین 
 البیانات حجوزات جدیدة أكثر قلیالً من اإللغاءات.

 
سجلت و٪). 81-٪) من أكبر انخفاض، تلیھا أوروبا (82-حسب منطقة المغادرة، عانت آسیا والمحیط الھادئ (و .15

 ٪) انخفاًضا أقل نسبیًا.76-( القارة األمریكیة٪)، وكذلك 75-٪) والشرق األوسط (76-الحجوزات من إفریقیا (

 التوقعات ال تزال ضعیفة في خضم ازدیاد عدد اإلصابات، والقیود على السفر، وانخفاض مستویات الثقة

في جمیع  19-كوفید ال تزال التوقعات غیر مؤكدة ومتقلبة إلى حد كبیر مع استمرار اإلبالغ عن حاالت جدیدة من  .16
عاد العدید من فلقد أنحاء العالم وعلى الرغم من األنباء اإلیجابیة المتعلقة باللقاحات في منتصف تشرین الثاني/نوفمبر. 

 في أوروبا. خصوصا، 19-كوفید أكتوبر بعد عودة تفشي ألول/تشرین االسفر منذ  على فرض قیود إلى  المقاصد 
 

وعادت بعض البلدان إلى حاالت اإلغالق الجزئي وحظر التجول، وال تزال الحدود مغلقة في العدید من البلدان، وال  .17
د تزال بعض األسواق الخارجیة الرئیسیة مثل الوالیات المتحدة والصین في حالة جمود، وكل ذلك في سیاق الركو

 .2020االقتصادي في عام 
 

أكتوبر الصادر عن صندوق النقد الدولي، سینكمش االقتصاد تشرین األول/االقتصاد العالمي لشھر  آلفاقوفقًا و .18
ثقة المستھلك في أدنى مستویاتھا   وإن ٪).5.2(+  2021ویتعافى جزئیًا في عام  2020٪ في عام 4.4العالمي بنسبة 

  جاء في دیسمبر، كما كانون األول/سبتمبر إلى أیلول/ الممتدة منفة للغایة في الفترة وتظل التوقعات ضعی ،القیاسیة
 آخر استطالع أجراه فریق خبراء منظمة السیاحة العالمیة.

 
تدابیر مختلفة، بما في ذلك بروتوكوالت  المقاصد السیاحة بأمان، اتخذ عدد متزاید من  استئناففي ضوء دعم و .19

بیانات  سفر (للحصول على معلومات مفصلة،  معاقلالسالمة والصحة، وتعزیز السیاحة الداخلیة وإنشاء ممرات أو 
 : تدابیر دعم السفر والسیاحة).19-من كوفید  السیاحة انتعاشمنظمة السیاحة العالمیة لتعقب 

 
العتماد قیود على حریة التنقل لمنع انتشار  منسق على نحو جید وفقا للمفوضیة األوروبیة، من الضروري اتباع نھج و .20

أكتوبر "توصل وزراء االتحاد األوروبي إلى اتفاقیة مھمة من شأنھا تشرین األول/ 13في في ھذا الصدد، والفیروس. 
 فیروس كورونا". وباءتوفیر مزید من الوضوح والقدرة على التنبؤ بشأن التدابیر التي تقید حریة الحركة بسبب 

 

 2021توقع انتعاش السیاحة الدولیة بحلول الربع الثالث من 

 
انتعاًشا في   استقصاء فریق خبراء منظمة السیاحة العالمیةھم في نطاق ترى غالبیة الخبراء الذین تمت استشارت .21

عدم في المئة  20حوالي ، بینما یتوقع 2021، وال سیما بحلول الربع الثالث من عام 2021السیاحة الدولیة في عام 
 .2022عام  قبلحدوث ذلك 

 
. وبحسب المناطق، 2023ستحدث قبل عام  2019لعام  الوباءال یرى معظم الخبراء أن العودة إلى مستویات ما قبل و .22

أو ما بعده موجودة في  2023في عام  2019فإن أكبر نسبة من الخبراء الذین یشیرون إلى العودة إلى مستویات عام 
٪). وتبلغ ھذه الحصة في إفریقیا والشرق 66٪) وآسیا والمحیط الھادئ (71( والقارة األمریكیة٪) 74أوروبا (
االنتعاش یحدث ٪ من أفریقیا أن 40یتوقع نصف المستطلعین من الشرق األوسط وو. ، تعاطفا٪50٪ و60األوسط 

 .2022بحلول عام  2019إلى مستویات 
 

https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/ar/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
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السیاحة الدولیة، إلى جانب   انتعاش یعوقیعتبر الخبراء أن القیود المفروضة على السفر ھي العائق الرئیسي الذي و .23
ة المستھلك. كما حدد الخبراء عدم وجود استجابة منسقة بین البلدان لضمان بطء احتواء الفیروس وانخفاض ثق

تم اعتبار  و. اإلنتعاشبروتوكوالت وقیود منسقة، فضالً عن البیئة االقتصادیة المتدھورة، على أنھا عقبات مھمة أمام 
 نسبیًا من بین العوامل المذكورة. أھمیةأقل  تاالستئناف البطيء للرحال

 
ً فقط، حیث إنھا ال تعوض عن  المقاصد حة الداخلیة انتعاش العدید من تقود السیاو .24 ولكن في معظم الحاالت جزئیا

، كان المجیبون من آسیا والمحیط الھادئ األكثر إیجابیة فیما یتعلق بمساھمة األقالیم وفيانخفاض الطلب الدولي. 
حة الداخلیة عززت الطلب على المنتجات القائمة  . وأشار الخبراء إلى أن السیاالمقاصد السیاحة المحلیة في انتعاش 

على الطبیعة، مثل المناطق الریفیة والساحلیة، على الرغم من أن االجتماعات والمؤتمرات وكذلك السیاحة الحضریة 
 استمرت في المعاناة بسبب نقص الزوار الدولیین.

 
ذات الحجم المحلي الھائل، على الرغم من أن السیاحة  انتعاش المقاصد یساعد استئناف السیاحة الداخلیة على و .25

عالوة على ذلك، والتي تعتمد بشدة على السیاحة الوافدة.  المقاصد الداخلیة لیست قویة بما یكفي لدفع االنتعاش في 
 .الموضعيتسبب الوباء في تعطیل السفر الداخلي بشدة في بعض البلدان، بسبب اإلغالق 
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