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لقرار
 

A/24/4 
Madrid,30 August 2021 
Original: English 

 4البند 
 تقریر األمین العام

 عن االتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة

  إجراء من قبل الجمعیة العامة

 1مشروع قرار

 إن الجمعیة العامة،

 في التقریر،  وقد نظرت

بالمعلومات الشاملة والمحدثة المقدمة في التقریر وفي بارومتر السیاحة العالمیة الصادر عن المنظمة  ترحب   .1
البیانات والمعارف حول اإلتجاھات    البیاناتوفي عدد من ألواح   اإللكترونیة التي استحدثتھا األمانة لتوفیر 
 الحالیة خالل الوباء: 

 
ا   وتطلب .2 العام مواصلة رصد وطأة  األمین  إلى    ألزمةإلى  اإلرشاد عالمیا  توفیر  منھا، فضال عن  والتعافي 

الدول األعضاء وإلى القطاع بصورة عامة، بالنظر لما الستطالع األسواق من أھمیة حاسمة في دعم انتعاش  
 فعال قائم على البراھین. 

 
 1 ھذا مشروع قرار. لإلطالع على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة دورة الجمعیة.   

 
 ملخص تنفیذي 

 
التاریخ المسجل، إذ شھدت أعداد السیاح الدولیین الوافدین ھبوطا    2020عانت السیاحة في عام   من أشد أزمة في 

 %، ما أدى إلى:73بنسبة حادا 

 عاًما؛  30ملیار وافد أقل، ما أدى إلى تراجع األعداد إلى مستویات ما كانت علیھ قبل  -
تریلیون    1,1خسارة في عائدات الصادرات من السیاحة الدولیة (بما في ذلك نقل الركاب) إلى ما یقرب من   -

 %42. ویمثل ھذا  2009لعام  األزمة االقتصادیة    في  الخسائر المسجلةعشرة أضعاف    يأ  ،دوالر أمریكي
 .من إجمالي االنخفاض في الصادرات العالمیة

من   %2تریلیون دوالر أمریكي في الناتج المحلي اإلجمالي للسیاحة، أي أكثر من    2خسارة مباشرة لحوالي   -
 الناتج المحلي اإلجمالي العالمي؛

 .للخطر تعرضتملیون وظیفة سیاحیة مباشرة  120إلى  100 -

، لكن الثقة تنتعش شیئا فشیئا وفقا لفریق 2021من    األشھر الخمسة األولى% في  85إنخفضت أعداد الوافدین بنسبة  
أعید النظر في سیناریوھات لقد  . وحیث سجل شھر أیار/مایو نزعة تصاعدیة خفیفة  خبراء منظمة السیاحة العالمیة

متوقعا.   كان  ما  دون  جاءت  النتائج  ألن  وذلك  تنازلیا،  تموز/یولیو المنظمة  في  انتعاش  إلى  األول  السیناریو    یشیر 
 . أما2019عام  ب٪ مقارنة  63بنسبة  أقل    بقائھ، على الرغم من  2020في الوافدین الدولیین مقارنة بعام    %40بنسبة  

الثاني   أیلول/سبتمبر    فیتوقعالسیناریو  شھر  في  انتعاش  بنسبة  بحدوث  بعام  10زیادة  مقارنة  الوافدین  عدد  في   ٪
 .2019٪ مقارنة بعام 75بنسبة   وإن بقي ذلك أقل، 2020
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 التاریخ المسجل : أسوأ سنة في 2020السیاحة الدولیة في عام  -أوال

في أعقاب حالة طوارئ صحیة واجتماعیة   ، وذلك2020عانت السیاحة من أكبر أزمة على اإلطالق في عام   .1
 .19-كوفید  تفشي وباء في خضمواقتصادیة غیر مسبوقة 

 
بنسبة   .2 الدولیین  الوافدین  السیاح  عدد  عام    %73انخفض  القیود    2020في  بسبب  السابق  بالعام  مقارنة 

 .المفروضة على السفر على نطاق واسع واالنخفاض الھائل في الطلب
 

الوافدة في عام  األقالیمحسب   .3 الدولیة  السیاحة  انخفاض في  أكبر  الھادئ من  آسیا والمحیط  -  2020، عانت 
 والقارة األمریكیة  %68-لیھما أوروبا (، ت%74والشرق األوسط انخفاًضا بنسبة    أفریقیاسجلت  و).  84%

)- 68.(% 
 

 :على النحو التاليعلى السیاحة الدولیة  وطأة ذلك بصورة عامة یمكن تلخیص .4
 

المسافرین   أعداد   تراجعملیار سائح دولي أقل من الوافدین في جمیع أنحاء العالم، مما أدى إلى   –
 عاًما؛  30قبل  علیھ كانت ما إلى مستویات  2020حول العالم في عام 

 
من   – بأكثر  (  900انخفاض  الدولیة  السیاحة  عائدات  في  أمریكي  دوالر  بالقیمة    %64-ملیار 

بأكثر من   العالمیة  قیمة الصادرات  . 2020في عام    %4الحقیقیة)، مما أدى إلى خفض إجمالي 
الركاب)  نقل  ذلك  في  (بما  الدولیة  السیاحة  الصادرات من  إجمالي عائدات  في  الخسارة  وبلغت 

وسط األزمة   2009عام    خسائرتریلیون دوالر أمریكي أو عشرة أضعاف    1,1إلى ما یقرب من  
ھذا  اال ویمثل  العالمیة.  عام   %42قتصادیة  في  العالمیة  الصادرات  في  االنخفاض  إجمالي  من 

أمریكي).    2,6(  2020 دوالر  ایضاتریلیون  ذلك  إلى  في    ویعزى  الكامل  االنخفاض  عملیا 
 %).93( صادرات الخدمات

 
، أي أكثر تریلیون دوالر أمریكي في الناتج المحلي اإلجمالي للسیاحة  2حوالي  مباشرة ل خسارة   –

 من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي؛ %2من 
 

 .للخطر تعرضتملیون وظیفة سیاحیة مباشرة  120إلى  100 –
 

، مع 2020في عائدات السیاحة في عام    ھبوطعانت منطقة آسیا والمحیط الھادئ والشرق األوسط من أكبر   .5
  والقارة األمریكیة )، وأوروبا  % 64-بالقیمة الحقیقیة، تلیھا أفریقیا (، تعاطفا،  %69و  %70انخفاض بنسبة  

 ).% 60-(كالھما 
 

مالیین الوظائف    تأثرتیعد ھذا إلى حد بعید أكبر انخفاض في عائدات السیاحة في التاریخ المسجل، حیث  و .6
واألعمال التجاریة الصغیرة وسبل العیش في جمیع أنحاء العالم، وال سیما في مقاصد االقتصادات الناشئة  

للعم كثافة  أكثر  السیاحة  تكون  حیث  النامیة  الصغیرة  الجزریة  الدول  واألفراد مثل  تشكلالة  كما    ا جزء  ، 
 . من میزان المدفوعات اكبیر

 شكوك كبیرة وسط: تحسن طفیف في الثقة 2021السیاحة الدولیة في عام  -ثانیا

 
ینایر إلى كانون الثاني/في الفترة من    %85بنسبة  )  الذین یبیتون لیلةالوافدین (الزوار    السیاحانخفض عدد   .7

بعام    2021  مایو/أیار السفر  2020مقارنة  قیود  المستھلك منخفضة وفقًا    شدیدة ، حیث ظلت   لنشرة وثقة 
 الصادر عن المنظمة. ةالسیاحة العالمیلبارومتر  2021 یولیو/تموز

 
بنحو   .8 الحاد خسارة  االنخفاض  نفسھا من عام    147ویمثل ھذا  بالفترة  مقارنة  دولي  أو 2020ملیون وافد   ،

عن    %88. وال تزال أحجام السفر الدولي أقل بنسبة  2019  في   ، أيالوباءملیونًا مقارنة بعام ما قبل    460
 .2019الربع األول من عام 

 

https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data
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إظھار أكبر تأثیر  في  ئ  آسیا والمحیط الھاد   استمرت،  2021  مایو/أیارینایر إلى  /في الفترة من كانون الثاني .9
بنسبة   انخفاض  عام    %95مع  من  نفسھا  بالفترة  مقارنة  الدولیین  الوافدین  أوروبا  2020في  وسجلت   .

 ). %72-( والقارة األمریكیة) % 81-(  وأفریقیا )،%83-( الشرق األوسطلیھا ی، %85انخفاًضا بنسبة  
 

في الوافدین    % 100إلى ما یقرب من    %90انخفاضاً بنسبة  تشھد  ظلت  في العالم    األقالیم الفرعیةالعدید من   .10
نفسھا بالفترة  الھادئ.    ا ، ومعظمھ2020من عام    مقارنة  آسیا والمحیط  أقالیم فرعیة وكل في  وفقط ثالثة 

دون   انخفاضا  األمریكیة سجلت  وأمریكا 80القارة  الكاریبي  البحر  ومنطقة  الشمالیة  أمریكا  في  كما   ،%
األشھر  في    على المستوى دون اإلقلیمي) أدنى انخفاض  %60-البحر الكاریبي (  شھدت منطقةو.  الوسطى

 .2021من عام  الخمسة األولى
 

، ومن بینھا  2020مقارنة بالفترة نفسھا من    % 50انخفاًضا أقل من    المقاصد لم یشھد سوى عدد قلیل من  و .11
 .ولوكسمبورغ، وإثیوبیاالمكسیك، وبورتوریكو، وجزر المالدیف، وألبانیا، أروبا، و

 
ال یزال ضعیفًا، استمرت السیاحة المحلیة  ھو  انخفاًضا حادًا و  قد شھد   الطلب على السیاحة الدولیة  ولئن كان .12

محلي إلى في النمو في العدید من األسواق الكبیرة مثل الصین واالتحاد الروسي، حیث عاد السفر الجوي ال
قبل ما  كوفید  مستویات  بـ  و  .19-وباء  الصینیون  المسافرون  محلیة خالل   256قام  سیاحیة  رحلة  ملیون 

  % 75بزیادة قدرھا  أي  فبرایر،  شباط/  17في    وانتھتعطلة عید الربیع في الصین التي استمرت أسبوعاً  
 .، وفقاً لوزارة الثقافة والسیاحة الصینیة2019عن نفس الفترة من عام 

 
وفقًا آلخر مسح أجراه    ،2021أغسطس  آب/مایو إلى  أیار/ارتفاًعا بطیئًا في الفترة من    بالقطاعثقة  التشھد  و .13

العالمیة.   السیاحة  منظمة  خبراء  وتیرة  وفریق  عززت  الرئیسیة   التلقیحلقد  المصادر  أسواق  بعض  في 
سیاسات   شھادة  استئنافوكذلك  األخص  وعلى  بأمان،  االرقمیة   كوفید  السیاحة  عن  التحاد  الصادرة 

یزال    ،األوروبي ذلك، ال  انتعاش في بعض األسواق. ومع  بسبب   انعداماآلمال في حدوث  الیقین مرتفعاً 
 .والتداول غیر المتكافئ للقاحات ،وقیود السفر التي ال تزال ساریة ،الجدیدة المتحوراتزیادة 

 
الجاري في أیار/مایو ل سیناریوھات العام  ، تم تعدی2021لنتائج التي جاءت أضعف من المتوقع في  ل  ونظرا .14

 باتجاه اإلنخفاض: 
 

في   – انتعاش  إلى  األول  السیناریو  بنسبة  تموز/یشیر  زیادة  ذلك  عن  وسینتج  في   % 40یولیو، 
عام   في  الدولیین  بعام    2021الوافدین  من  2020مقارنة  الرغم  أدنى، على   %63بنسبة    بقائھ 

 ؛ 2019عام في   الوباءمقارنة بمستویات ما قبل 
 

الثاني   – شھر    یتوقعالسیناریو  في  انتعاش  بنسبة  أیلول/حدوث  وزیادة  عدد   %10سبتمبر  في 
 .2019٪ مقارنة بعام 75بنسبة  بقائھ اقل، على الرغم من 2020الوافدین مقارنة بعام 

 
ھذه .15 شھري  إلى  السیناریوھات    تستند  في  المسافرین  ثقة  وتحسن  تدریجیاً  الحدود  فتح  یولیو تموز/إعادة 

تنسیق متطلبات السفر،    والتحسین المتوقع في  التلقیح، تماشیاً مع الزیادة في  ، تعاطفا 2021سبتمبر  وأیلول/
 تبقى متواضعة.على الرغم من أن النتائج المتوقعة 

 
انتعاًشا فقط في عام    الذین أجابوا عن اإلستطالعمن    %60وفقًا لفریق خبراء منظمة السیاحة العالمیة، یتوقع   .16

انتعاًشا محتمالً    عقفتتو  األخرى  %40نسبة    أما.  2021ینایر  كانون الثاني/في    % 50ارتفاًعا من  و،  2022
  المبینة التوقعات    دون  ذلك یبقى  ، معظمھ خالل النصف الثاني من العام، على الرغم من أن2021في عام  

مسح   الثاني/في  عام    %50(  2020ینایر  كانون  في  انتعاًشا  و).  2021یتوقع  الشرق  ھذا،  في  الخبراء 
 .وآسیا والمحیط الھادئ القارة األمریكیةو أفریقیااألوسط وأوروبا أكثر تفاؤالً مقارنةً بالخبراء في 

 
.  2024قبل عام    الوباءعودة إلى مستویات ما قبل  ال یتوقعون  نصف الخبراء    حواليبالنظر إلى المستقبل،   .17

أن   عام  ویجدون  في  االنتعاش  في    2024آفاق  الخبراء  عنھ  أعرب  بما  مقارنة  أقوى  ذلك  بعد  كانون أو 
في    الوباءالذین أشاروا إلى العودة إلى مستویات ما قبل    المجیبینسبة  انخفضت نوقد  ).  %41ینایر (الثاني/

فإن النسبة األكبر من    األقالیم،حسب  وینایر.  كانون الثاني/)، مقارنةً بمسح  % 37إلى حد ما (  2023عام  
القارة  أو ما بعده موجودة في    2024في عام    2019الخبراء الذین یشیرون إلى العودة إلى مستویات عام  

 %). 56( وكذلك في أوروبا %). 56وآسیا والمحیط الھادئ (كالھما  األمریكیة
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ھيمؤشرات   .18 كما  في    القطاع،  تعقب  U45Tواردة  العالمیة  اإلنتعاشأداة  السیاحة  لمنظمة  تؤكد التابعة  حدوث    ، 
 :انتعاش بطيء، وھي

 
بنسبة   – أقل  الدولیة  المقاعد  سعة  تزال  عام    % 71ال  مستویات  في    تحسنمع    2019من  كبیر 

األمریكیة  %)53-(  أفریقیا األوسط  %) 56-(   والقارة  الطرق %)60-(  والشرق  تعد  بینما   ،
بنسبة   انخفاض  مع  بكثیر  أفضل  بعام    %21الداخلیة  مقارنة  من   2019فقط  اعتباًرا  (البیانات 

 .من منظمة الطیران المدني الدولي) 2021 یولیو/تموز
 

(في جمیع أنحاء العالم   2019مستویات عام  ال تزال حجوزات السفر الجوي أیًضا أقل بكثیر من   –
.  والقارة األمریكیةلشرق األوسط وأفریقیا  ل  أفضل قلیال  ولكن مرة أخرى مع أداء ،)% 88-بنسبة  

 ). ForwardKeys  من 2021 تموز/یولیوالبیانات اعتباًرا من (
 

 األمریكیة   القارةمع نتائج أفضل في    ،2019عن عام    %33بنسبة  ال تزال أقل  حجوزات الفنادق   –
 ). Sojern  من 2021البیانات اعتباًرا من مایو ( .%)29( والشرق األوسط%) 14-(
 

في   – اإلجمالیة  الفنادق  إشغال  معدالت  نسبتھ    2021مایو  أیار/بلغت  بـ    % 53ما   %37مقارنة 
عام   الماضیة.  2020لكامل  األشھر  في  كبیر  تحسن  مع  األمریكیةتظھر  و،  آسیا   وإقلیم  القارة 

النتائج    والمحیط أفضل  المھمة  عموماالھادئ  المحلیة  األسواق  من ( .بسبب  اعتباًرا  البیانات 
 ).STR من 2021 یونیو/حزیران

 
من ناحیة أخرى، یبدو أن اإلیجارات قصیرة األجل تتعافى بشكل أسرع مع المستویات العالمیة  –

 ).AirDNA  من 2021 یونیو/حزیرانالبیانات اعتباًرا من ( 2019مقارنة بعام  %8-فقط عند 
 

  ،تُظھر المؤشرات الخاصة بمشاعر السفر كما تم قیاسھا في المحادثات االجتماعیة عبر اإلنترنت –
أظھرت في    والتي  الماضيتحسنا  یبین   ،حزیران/یونیو  الذي  األمر  تموز/یولیو،  في  انخفاضا 

 ). TCI Research من 2021 یولیو/تموزالبیانات اعتباًرا من . (ألسواقتقلب ا
 

غوغل  – بواسطة  فندقیة)  وحجوزات  جویة  (رحالت  السفر  عن  البحث  بیانات  أظھرت  وأخیرا، 
 نیسان/أبریل وأیار/مایو.انخفاضا في حزیران/یونیو بعد اإلرتفاع الملحوظ في 

 
بمناسبة انعقاد الجمعیة لھا  یتم تقدیم تحدیث  ذلك سوف  ل،  2021  أغسطس/آبفي  قد أعدت  ھذه الوثیقة    بما أن .19

 العامة.

* * * 

https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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