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 انًجهس انتُفُزٌ
 انزسؼٌٕٔ انشاثؼخانذٔسح 

 2022 أكزٕثش/رششٍٚ األٔل 25-23، انًكسٛك، كبيجزشٙ

 يٍ خذٔل األػًبل انًإلذ )أٔال( )أ( 3انجُذ 

 
 
 

 تقشَش األيٍُ انعبو

 

 انجضء األّول: انىضع انشاهٍ واألَشطخ انجبسَخ

 

 2102انسُبدخ انعبنًُخ فٍ انعبو )أ( 

 
 

 انًقذيخ -أوال 

خ انٕٛسٔ يصذس لهك يزضاٚذ. ٔال سًّٛب ثشأٌ انٕضغ فٙ يُطم االقتصبد انعبنًٍ دىلعذو انُقٍُ انًتضاَذ ٚشّكم  .2

 (، ُٚزٕلّغ2022ٕٚنٕٛ ، آفبق االلزصبد انؼبنًٙ، رًٕص/ذٔنٙنهزمذٚشاد األخٛشح نصُذٔق انُمذ انذٔنٙ )صُذٔق انُمذ ان ٔٔفمب  

. ٔيٍ ثٍٛ االفزصبداد 2022َمبط ألّم يٍ انؼبو  0,4، أ٘ ثـ2022بو ئخ فٙ انؼفٙ انً 3.5ًَٕ االلزصبد انؼبنًٙ ثُسجخ 

ثًُٕ سهجٙ، فٙ زٍٛ ٚؼبَٙ  2022فٙ انًئخ( انؼبو  0،3-زٕلّغ أٌ رخززى يُطمخ انٕٛسٔ )فٙ انًئخ(، ُٚ  2ٔ4انًزمذيخ )+

فٙ انًئخ(، ٔػهٗ  5,6أّيب انًُٕ فٙ االلزصبداد انُبشئخ )+فٙ انًئخ(.  0,2يٍ انشكٕد )+فٙ انًًهكخ انًزسذح االلزصبد 

غ. ٔثبنُسجخ ئنٗ زدى انزدبسح انؼبنًٛخ )انصبدساد( انز٘ َسجٛب ، فاَّّ ٚزجبطأ ثٕرٛشح أسشع يٍ انًزٕلّ  يشرفؼب  انشغى يٍ اػزجبسِ 

  .2022ٙ انًئخ فٙ انؼبو ف 3.3، فٛزٕلّغ أٌ ًُٕٚ ثُسجخ نسفش األػًبلغبنجب  يب ُٚؼزجش يإششا  

عبتهب دىل انسُبدخ تذبفظ يُظًخ انسُبدخ انعبنًُخ عهً تىقّ ٔػهٗ انشغى يٍ انًخبٔف االلزصبدٚخ انًزُبيٛخ،  .2

ٓش٘ كبٌَٕ انثبَٙ/ُٚبٚش فٙ انًئخ ثٍٛ ش 5هخ ززٗ ربسٚخّ )+آخزح ثؼٍٛ االػزجبس انُزبئح انًسد   2022فٙ انؼبو انعبنًُخ 

ثزنك انعاليخ  فٍ انًئخ نهسُخ ككّم، ياليسب   4نً إ 3 يٍع أٌ َشتفع عذد انسُبح انذونٍُُ انىافذٍَ وَتىقّ أثشٚم(. َٔٛسبٌ/

 .2102انتبسَخُخ انجبنغخ يهُبس سبئخ ثُهبَخ كبَىٌ األول/ دَسًجش 

انًسٛظ آسٛب ٔ يُطمزٙ ثفضم ًَٕ يزضاٚذ فٙأٌ تستعُذ االقتصبداد انُبشئخ صيبو انقُبدح  يٍ جهخ أخشي، َتىقّع .3

انششق  غ أٌ ٚسزشدّ فٙ انًئخ(. ٔٚزٕلّ  4ئنٗ + 2ب األيٛشكٛزبٌ ٔأٔسٔثب )+ًفٙ انًئخ(، رزجؼٓ 6ئنٗ + 4أفشٚمٛب )+انٓبدب ٔ

 .2022ذْب فٙ انؼبو األٔسظ خضءا  يٍ انخسبئش انزٙ ركجّ 

زضاٚذح ٔخفض ئنٗ انزأثش أكثش خالل األصيبد االلزصبدٚخ ثسجت انًُبفسخ انًعبئذاد انسُبدخ انعبنًُخ ٔفًٛب رًٛم  .4

انسٛبذ يذح اإللبيخ ٔانًٛم َسٕ انسفش ئنٗ ثهذاٌ ألشة ئنٗ انجهذ األّو، يٍ انًزٕلّغ أٌ ٚزخهّف ًَٕ انؼبئذاد ػٍ ًَٕ َسجخ 

 .2022فٙ انًئخ فٙ انؼبو  4ثُسجخ  ثؼذ أٌ اسرفغ ، 2022انٕافذٍٚ فٙ انؼبو 

ْزا غ أٌ ٚشٓذ ّ ٚزٕلّ  أَّ ، ئاّل نسُبدخ وتذفقبتهبتأثُش انىضع االقتصبدٌ فٍ انطهت عهً انى ٚظٓش ثؼذ ٔثشكم كبيم  .5

رمهّت أسؼبس انصشف )ٔال  َزكش شح فٙ انسٛبزخ ػهٗ انًذٖ انمشٚتانؼبو رجبطإا  ثسٛطب  فٙ انطهت. ٔيٍ ثٍٛ انؼٕايم انًإثّ 

بد انضشائت االردبِ انًزضاٚذ َسٕ خذيثبإلضبفخ ئنٗ  ،سًّٛب أسؼبس صشف انذٔالس يمبثم انٕٛسٔ(، ٔاسرفبع أسؼبس انُفظ

 ًب انسفش اندٕ٘.انًفشٔضخ ػهٗ انسفش، ٔال سّٛ 
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م ثشٚأبَٙ/ُٚبٚش َٔٛسبٌ/ٔٚسزُذ انزسهٛم أدَبِ ثشكم أسبسٙ ػهٗ انًؼطٛبد انًزٕافشح ػٍ انفزشح انًًزذح ثٍٛ كبٌَٕ انث .6

ٌّ ْٛخ. ئزصبئٛبد انسٛبزخ انؼبنًٛخ انزبثؼخ نًُظًخ انسٛبزخ انؼبنً ٕٚنٕٛ نـكًب ٔسد فٙ ػذد شٓش رًٕص/ 2022 زا ٔثًب أ

سٛزّى رٕفٛش يؼهٕيبد يسّذثخ شفٓٛب  خالل انذٔسح انشاثؼخ ٔانزسؼٍٛ ف، نزنك 2022أغسطس انزمشٚش لذ رّى ئػذادِ فٙ آة/

 نهًدهس انزُفٛز٘ ثشأٌ ْزا انجُذ.

 
 2102السياحة العالمية في العام  -انيا ث

أّنُالسٌاحةُالعالمٌةُفًُجمٌعُدولُ 2102م لألشهر األربعة األولى من العاظهرُتقدٌراتُمنظمةُالسٌاحةُالعالمٌةُت ُ .7
 5عدد السياح الدوليين الوافدين بنسبة  فقد نماباتُاالقتصادٌةُالمتزاٌدة.ُفًُالنموُوبشكلُقويُبرغمُالتقلُُّالعالمُستستمرُّ

ُتزاٌدُالطلبُعلىُ،ُفي المئة ُاالقتصادُ،فًُالمئة(6ُاالقتصاداتُالمتقدمةُ)+ُالسٌاحٌةُفًُوجهاتالفٌما اتُالناشئةُتلٌها
ُوذلكفًُالمئة(5ُ)+ ُمنُاألسواقُالمصدرُفًُ، ُفًُعدد ُالمفروضة ُاالقتصادٌة ُالقٌود ُالشمالٌة.ُُبرغم ُوأمٌركا أوروبا

ُتموز/ٌ ُشهر ُلعدد ُووفقاً ُمن ُالعالمٌةولٌو ُالسٌاحة ُلمنظمة ُالتابعة ُالعالمٌة ُالسٌاحة ُإحصائٌات تبقى التوقعات إيجابية ،
ملٌونُسائحُإلىُالخارجُخالل515ُُعُأنٌُسافرُحوالًُإذُمنُالمتوق2102ُُّأغسطس وآب/ترة الممتدة بين أيار/مايو للف

 هذهُالفترة.ُ

، كان النمو إيجابياً في جميع المناطق لناحية 2102أبريل كانون الثاني/يناير ونيسان/وخاللُالفترةُالممتدةُبٌنُ .8
ءُنتٌجةُفًُالمئة(ُأفضلُأدا8ُهادئُوأفرٌقٌاُ)كالهماُ+منُمنطقتًُآسٌاُوالمحٌطُالُتُكلُّقّدموالسياح الدوليين الوافدين. 

مثلُالٌابانُوتونس.ُفًُاإلطارُنفسه،ُشهدت1111ُُضُالوجهاتُالتًُشهدتُانخفاضاًُفًُالعامُالنتعاشُواضحُفًُبع
ُ ُالوافدٌن ُنسبة ُارتفاع ُانتعاشُمع ُعالمات ُبدورها ُاألوسط ُالشرق ُالثانً/ٌناٌر1ُُمنطقة ُكانون ُشهري ُبٌن ُالمئة فً

ىُبنسبةُقلٌلةٌُتخطُّلتاُنمواًُفًُالمئة(،ُفسج6ُُّاُاألمٌركٌتٌنُ)+،ُمعُتحقٌقُنتائجُواعدةُفًُمصر.ُأم1111ُّأبرٌلُنٌسان/و
فًُالمئة(،ُفقدُعّززتُنموها5ُُعبرُجمٌعُوجهاتهاُتقرٌباً.ُوبالنسبةُإلىُأوروباُ)+مهمةُالمعّدلُالعالمً،ُمعُتحقٌقُنتائجُ

 ةُفًُمنطقةُالٌورو.اتُاالقتصادٌةُالمستمرُّبرغمُالتقلب1111ُالقٌاسًُللعامُ

9. ُ ُّّفي المئة(،  0.1أوروبا )+فً ُ)+تخّط ُالوسطى/الشرقٌة ُأوروٌا ُفً ُالمسّجلة ُتلك ُالمئة(،7,6ُُتُالنتائج فً
+(ُ ُالشمالٌة ُالمئة(5,5ُوأوروبا ُ)ُ،فً ُالغربٌة ُإاّل5،6ُُوأوروبا ُالمئة(؛ ُأقلُّفً ُكانت ُُُأّنها ُمن أوروباُُعاتتوقُّبكثٌر

 طقُالفرعٌةُاألوروبٌةُاألفضلُأداء.اإحدىُالمن1111ُفًُالمئة(ُالتًُكانتُفًُالعام1,1ُُالجنوبٌةُ)+

،ُرائدتٌنُوجهتٌنُ فًُالمئة(9,7ُجنوبُآسٌاُ)+وُفي المئة( 1,0آسيا والحيط الهادئ )+منُمنطقتًُُكانتُكلُّ .11
فًُالمئة(؛ُفٌماُتعكسُالنسبةُاألخٌرة8,1ُُرقُآسٌاُ)+شمالُشمنطقةُوُ،فًُالمئة(8,5ُتلٌهماُمنطقةُجنوبُشرقُآسٌاُ+)
فًُالمئة(9,9ُُجداًُفًُأوقٌانوسٌاُ)+اإلٌجابًُالنموُإلىُُمعُاإلشارةُالواردةُوالصادرة؛االنتعاشُالواضحُللسوقُالٌابانٌةُ

 فًُالمئة(.1،9ُككّلُ)+1111ُمُامقارنةُبالع

ولكّنُالنموُفًُالمئة(ُبتقدٌمُاألداءُاألفضل،6,9ُُجنوبٌةُ)+تُأمٌركاُال،ُاستمرُّفي المئة( 0,1األميركيتين )+وفًُ .11
فًُالمئة(ُومنطقةُالبحرُالكارٌب6,1ًُُفًُالمئة(ُوأمٌركاُالشمالٌةُ)+6,9ُأمٌركاُالوسطىُ)+ُكّلُمنُكانُمهماًُأٌضاًُفً

 فًُالمئة(.5,6ُ)+

ُانعفي المئة( 9,7أفريقيا )+فًُ .11 ُمنطقةُشمالُأفرٌقٌاُُكسُانتعاشُتونسُبشكلُواضحُفًُالنتائجُالتً، حققتها
ُّفًُالمئة(11,7ُ)+ تُوجهاتُإفرٌقٌاُاالنتعاشُفًُمصرُفًُنتائجُمنطقةُالشرقُاألوسط،ُفٌماُاستمرُُّنعكسكماُاُ،ُتماما

قتهاُفًُالسنواتُالتُالنموُالجٌدةُالتًُحقُّفًُالمئة(ُفًُإظهارُنتائجُإٌجابٌةُللغاٌة،ُمعّززةُمعد6,8ُُّجنوبُالصحراءُ)+
 السابقة.

دتهاُمنظمةُالسٌاحةُالعالمٌةُحولُالسٌاحةُالعالمٌةُمنُخاللُمؤشراتُّمُالتأكٌدُعلىُاالتجاهاتُالعالمٌةُالتًُحدُّت .19
 راتُحجزُالنقلُالجويُوالسفرُواإلقامة:مؤشُّأخرىُومنهاُ

جخ ًَىا  ثُسأثشٚم ززٗ َٓبٚخ شٓش َٛسبٌ/دجىصاد انسفش انجىٌ زٕل ForwardKeysُُرظٓش ثٛبَبد ششكخُ(أ 

ٌّ أغسطسانعبنى نهفتشح انًًتذح ثٍُ أَبس/يبَى وآة/ئخ فٍ انذجىصاد فٍ جًُع أَذبء فٍ انً 5 . كًب أ

فٙ  4زدٕصاد انسفش ثٍٛ انًُبطك انًخزهفخ )+ فبلذفٙ انًئخ(  7انسدٕصاد نهسفش ضًٍ انًُطمخ َفسٓب )+

ًّ ُٚؼزجش انًُٕ ئنٗ زذ يب أانًئخ(. ٔػهٗ انصؼٛذ انؼبنًٙ،  خالل األشٓش األسثؼخ  ب كبٌ ػهّٛكثش اػزذاال  ي

 فٙ انًئخ ػبنًٛب (. 7,0)+ 2022األٔنٗ يٍ سُخ 
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فٍ انًئخ فٍ انسفش  6,5ًَىا  ثُسجخ انؼبنًٛخ َتبئج انذشكخ انجىَخ ٔفمب  الرسبد انُمم اندٕ٘ انذٔنٙ، رشٛش ُ(ة 

نُمم ا ، يغ زشكخ2102َىَُى هفتشح انًًتذح ثٍُ كبَىٌ انثبٍَ/َُبَش ودضَشاٌ/ن)انًسهٙ ٔانذٔنٙ( انجىٌ 

  .فٙ انًئخ( 4,3ق أداؤْب ٔثشكم ٔاضر أداء انطشلبد انًسهٛخ )+فٙ انًئخ( ٚفٕ 7,5انذٔنٙ )+

نفزشح انًًزذح ثٍٛ كبٌَٕ ٌّ يؼذالد اإلشغبل خالل اأ STR Globalُثسست ششكخثُبَبد اإلقبيخ ظٓش رُ ُ(ج 

 4,4أفشٚمٛب )+ظ/كم يهسٕظ فٙ يُطمخ انششق األٔسكبَذ يشرفؼخ ثش 2022َٕٕٚٛ انثبَٙ/ُٚبٚش ٔزضٚشاٌ/

 2,3فٙ انًئخ( ٔفٙ يُطمخ آسٛب ٔانًسٛظ انٓبدب )+ 3,2يٛشكٛزٍٛ )+األشٓذد اسرفبػب  فٙ ، كًب ٔفٙ انًئخ(

ٔرُظٓش ثٛبَبد األداء االلزصبد٘ فٙ انًئخ(.  0,2)+ انمبسح األٔسٔثٛخفٙ انًئخ(، فًٛب شٓذد سكٕدا  فٙ 

 فٙ خًٛغ انًُبطك.رفٕق َسجخ اإلشغبل َسجخ ًَٕ  يزٕافشح(كّم غشفخ  )يزٕسظ انًؼذل انٕٛيٙ ٔئٚشاداد

، ٔيٍ ثٍٛ األسٕاق انذٔنٛخ انؼشش األٔنٗ نُبزٛخ اإلَفبق ػهٗ انسفش انخبسخٙ، األسىاق انصبدسحٔػهٗ يسزٕٖ  .24

فٙ  25فٙ انًئخ( ٔانصٍٛ )+ 4فٙ انًئخ( ٔانٕالٚبد انًزسذح األيٛشكٛخ )+ 22أنًبَٛب )+ كّم يٍ كبٌ انًُٕ يهسٕظب  فٙ

فٙ انًئخ  7فٙ انًئخ( كًب ٔفٙ انٛبثبٌ زٛث خبء االسرفبع فٙ انًُٕ ثُسجخ  3فٙ انًئخ(  ٔأسزشانٛب )+ 7خ( ٔكُذا )+انًئ

فٙ انًئخ(،  2,5نٛإكذ ػهٗ اَزؼبش ْزا انسٕق انًّٓى. ٔيٍ انُبزٛخ األخشٖ، كبٌ انًُٕ ثطٛئب  َسجٛب  فٙ انًًهكخ انًزسذح )+

 َخفبضب  يهسٕظب  فٙ اإلَفبق انصبدس.فٙ زٍٛ شٓذد كم يٍ ئٚطبنٛب ٔفشَسب ا

انًؼذل  يزخطٛب  انًُٕ  فًٛب ٚسزًشّ ش َزبئح انسٛبزخ انذٔنٛخ ثؼذ ثبنزمهجبد االلزصبدٚخ، ػهٗ انصؼٛذ انؼبنًٙ، نى رزأثّ  .25

 ػذد انسٛبذ انذٔنٍٛٛ انٕافذٍٚ ٔاإلٚصبالد ٔانسفش اندٕ٘ زٕل ًإششادٔرشٛش انفٙ انًئخ.  4انجبنغ ٔػهٗ انجؼٛذ انًزٕلغ 

ٌّ لطبع انسٛبزخ ٚسزًشّ  ثؼض  رؼبَٙيغ رنك، . ، ٔغبنجب  ثؼكسٓبانزٕلؼبد االلزصبدٚخفٙ انًُٕ ػهٗ انشغى يٍ  ٔاإللبيخ أ

، ًٚكٍ رٕلّغ رجبطإ اق انًصذس انشئٛسٛخ، ٔال سًٛب األٔسٔثٛخ يُٓب. ٔثشكم ػبوانٕخٓبد رجبطإا  فٙ انطهت يٍ األسٕ

 .نسُخطفٛف فٙ انطهت نهفزشح انًزجمٛخ يٍ ا

 

 اإلجشاءاد انىاجت اتخبرهب يٍ قجم انًجهس انتُفُزٌ -بنثب ث

 خز اإلخشاءاد انزبنٛخ:ػهٗ انًدهس انزُفٛز٘ أٌ ٚزّ  ٚزؼٍّٛ .26

 

 االيٍٛ انؼبو زٕل انٕضغ انشاٍْ ٔآفبق انسٛبزخ انذٔنٛخ. ثزمشٚش اإلزبطخ ػهًب  ُ( أ

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


