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 (أ) 3 البند
 اإلتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة

 
 

 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 

 
، واصلت السیاحة منظمة السیاحة العالمیةالصادر عن    ةالسیاحة العالمی  لبارومتر  2022مارس  لنشرة آذار/وفقًا  

 .2021ینایر من ھذا العام، وحققت نتائج أفضل بكثیر مما كانت علیھ في أوائل كانون الثاني/الدولیة انتعاشھا في 
 

، بزیادة 2021ینایر  كانون الثاني/مقارنة بشھر    %130الوافدین الدولیین بأكثر من الضعف (+    السیاحعدد    ارتفع
 . 2020بأكملھ مقارنة بعام  2021في عام التي تحققت عدد الوافدین ھي نفسھا ھذه الزیادة في وملیون.  18قدرھا 

 
الثاني/بانتعاش كبیر في    تمتعت  العالم  أقالیم  كافة   بمستویات أن ذلك تم مقارنة  ، على الرغم من  2022ینایر  كانون 

النتائج  والقارة األمریكیةواصلت أوروبا  و.  2021في بدایة عام    متدنیة في كال    المقاصد  ألغت حیث    ،تسجیل أقوى 
 قیود السفر األكثر صرامة. اإلقلیمین

 
في   المسبوق  غیر  االنخفاض  في  2021و  2020بعد  التدریجي  انتعاشھا  الدولیة  السیاحة  تواصل  أن  المتوقع  من   ،

اعتباًرا من وللطلب المكبوت.  قیود السفر وإطالق العنان    إلغاءبتخفیف أو    المقاصد، حیث یقوم عدد متزاید من  2022
 .19-قد أصبحت بدون أي قیود ذات صلة بكوفید مقصدا 26كان أبریل، نیسان/ 7
 

الھجوم العسكري لالتحاد الروسي  ف.  2022لسیاحة في  اانتعاش  تھدد مسیرة    جمةسلبیة    أخطار  ثمةذلك،    على الرغم من
  ھذا   التضخم، یمكن أن یعطل  وزیادةبیئة اقتصادیة صعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة  ب   مقترنا  ،على أوكرانیا

 ذي كان ال یزال بطیئا وغیر متكافئ. االنتعاش ال
 

  وكلھامؤخًرا،  انفتحتواآلسیویة التي  ،بإعاقة عودة الثقة في السفر العالمي. أسواق المصدر األمریكیة یھدد الصراع
األسابیع األولى من شھر وسفر إلى أوروبا.  لل  بالنسبة  السیماطرة، یمكن أن تتأثر بشكل خاص،  تمیل إلى تجنب المخا

وستواصل منظمة السیاحة العالمیة    .تباطًؤا في إجمالي الحجوزات وعملیات البحث عن السفرأظھرت  مارس  آذار/
 التي تصدرھا.من خالل تقاریر التقییم الدوریة الصراع مراقبة آثار 

 
  ویمكن اإلطالع على بالسیاحة الدولیة.    ذات الصلة   والتحلیالترصد المؤشرات الرئیسیة  ب  أیضامنظمة  ال  وستستمر

األسواق التابع لمنظمة السیاحة    استطالعوفي    لوحات بیانات منظمة السیاحة العالمیةفي  للمعلومات  تحدیثات منتظمة  
 .العالمیة

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

 اإلتجاھات الراھنة للسیاحة الدولیة
 CE/116/3(a)) (الوثیقة 

 

 فیذي،إن المجلس التن

 في التقریر حول اتجاھات السیاحة الدولیة،  وقد نظر

 
بالتقریر وبآخر المعلومات التي قدمھا األمین العام، وكذلك بتقاریر الرصد التي أصدرتھا المنظمة   یرحب .1

 ؛ 19-ثتھا منذ تفشي وباء كوفیددوباألدوات التي استح
 

بناء  مواصلة رصد اإلتجاھات واإلنتعاش، وإفادة األعضاء بآخر المستجدات    إلى األمین العام  ویطلب .2
 على ذلك. 

 
  

 
 
 
 

 
 لإلطالع على المقرر النھائي الذي یعتمده المجلس، یرجى مراجعة وثیقة المقررات التي تصدر بنھایة دورة المجلس.  .مشروع مقرر ھذا  1
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  اتجاه االنتعاش توطدالسیاحة الدولیة  -أوال

آذار/وفقًا   .1 العالمی  لبارومتر  2022مارس  لنشرة  العالمیةالصادر عن    ةالسیاحة  السیاحة  السیاحة  منظمة  واصلت   ،
في   انتعاشھا  الثاني/الدولیة  أوائل  كانون  في  علیھ  كانت  بكثیر مما  أفضل  نتائج  العام، وحققت  ھذا  .   2021ینایر من 

، بزیادة 2021ینایر  كانون الثاني/ مقارنة بشھر    %130الوافدین الدولیین بأكثر من الضعف (+    السیاحعدد    وارتفع
 . 2020بأكملھ مقارنة بعام  2021في عام التي تحققت ي عدد الوافدین ھي نفسھا ھذه الزیادة ف و. املیون 18قدرھا 

عدة    فيوإعادة فرض قیود السفر    )Omicron(  أومیكرون  بمتغیر  اإلنتعاشعلى الرغم من النتائج القویة، تأثرت وتیرة   .2
في كانون   الوباء، أيدون مستویات ما قبل    %67. وانخفض عدد الوافدین الدولیین بنسبة  2021في نھایة عام    مقاصد

انخفاض ھائل بنسبة    ذلك في أعقاب. یأتي  2021في الربع األخیر من عام    % 60  -  الوصول إلى، بعد  2022الثاني/ینایر  
 ). 2019بأكملھ (مقارنة بعام  2021تم تسجیلھ في عام  71%

أقالیم .3 في    تعتمت  العالم  كافة  كبیر  الثاني/بانتعاش  بدایة  2022ینایر  كانون  في  المنخفضة  المستویات  الرغم من  على   ،
الوافدین    أعدادا من)  %199استقبلت أوروبا (+  وتحقیق أقوى النتائج.    والقارة األمریكیة فيأوروبا    واستمرت.  2021

 %)98(+    القارة األمریكیة، في حین ضاعفت  2021ینایر  /علیھ في كانون الثاني  واثالثة أضعاف ما كانبلغوا  الدولیین  
  % 53-الوافدین الدولیین بنسبة    في عدد  تغیرا  والقارة األمریكیة، شھدت أوروبا  2019مقارنةً بعام  و.  إلیھا  عدد الوافدین

 %، تعاطفا. 52-و

، مسجالً  2021مقارنةً بعام    2022ینایر  كانون الثاني/أبطأ في  نموا  )  %51) وأفریقیا (+  %89(+    الشرق األوسط  وحقق .4
الھادئ و.  2019، مقارنة بعام  %، تعاطفا69و  %63انخفاًضا بنسبة   آسیا والمحیط  %، 44  زیادة سنویة بنسبة  سجلت 

- (  2019م  سجلت أكبر انخفاض في عدد الوافدین الدولیین خالل عاكانت قد  ولكنھا    .2022ینایر    مقارنة بكانون الثاني/
 مغلقة أمام السفر غیر الضروري. المقاصد)، حیث ظلت العدید من 93%

في العالم زیادة في الوافدین الدولیین بمعدل مرتین إلى أربع مرات في كانون الثاني/ینایر  األقالیم الفرعیةشھدت معظم  و .5
أفضل أداء، حیث زاد عدد الوافدین أربع   %) 300أوروبا الغربیة (+    وحققت.  2021مقارنة بالشھر نفسھ من عام    2022
أظھرت منطقة البحر و .  2019عن عام    %58ة  ، ولكن أقل بنسب2021كان علیھ في كانون الثاني/ینایر    مقارنة بمامرات  

 . 2019مستویات ب مقارنة) أسرع انتعاش %41- في أوروبا () وجنوب البحر األبیض المتوسط % 38-الكاریبي (

البیانات، سجلت عدة جزر في منطقة البحر الكاریبي وآسیا والمحیط الھادئ، إلى جانب  فیھا التي تتوافر    المقاصدمن بین   .6
:  2019مقارنة بعام    2022الصغیرة في أوروبا وأمریكا الوسطى، أفضل النتائج في كانون الثاني/ینایر    المقاصدبعض  

بلغاریا  و )، %13-)، صربیا وجزر المالدیف (كالھما % 11-( یةجمھوریة الدومینیكال) ، % 7 -) ، ألبانیا (%3-أندورا (
) مستویات  %2البوسنة والھرسك (+  تجاوزت  و).  %27-وسیشیل (  ،)%19-)، السلفادور (% 20-وكوراساو (كالھما  

كانت معظم ھذه  و.  %، تعاطفا24و  %16، شھدت تركیا والمكسیك انخفاًضا بنسبة  وبالنسبة للمقاصد األكبر.  الوباءما قبل  
 .2021أیًضا من بین األفضل أداًء في  المقاصد

أن .7 الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  بیانات  بالك  تظھر  الدولیین  الركاب  بشھر    %257بنسبة    تارتفع  یلومترعائدات  مقارنة 
مقارنة    األقالیمتحسن أداء جمیع  و .  2022ینایر  مقارنة بكانون الثاني/  %165  بنسبة  سنوي  بتحسن،  2021فبرایر  شباط/

مقارنة بالشھر نفسھ    %60بنسبة    عائدات الركاب الدولیین بالكیلومتر، انخفضت  2022فبرایر  شباط/في  وبالشھر السابق.  
 . 2019من عام 

الحجوزات  توقفت، منظمة السیاحة العالمیةفي  أداة تعقب انتعاش السیاحةالمدرجة في   ForwardKeysوفقًا لبیانات  .8
)  %39-الشرق األوسط (  إقلیمأظھر  و، وھي أفضل نتیجة منذ بدایة الوباء.  2022مارس  آذار/في    %66-  عند  الجویة

-. وبلغت الحجوزات الجویة ألوروبا  2022مارس  آذار/) أفضل أداء في  %49-(  القارة األمریكیةو)  % 48-وأفریقیا (
 %.87- وآسیا والمحیط الھادئ  %،61

 

  السیاحة الدولیة تعزز اتجاه االنتعاش - ثانیا 

، من المتوقع أن تواصل السیاحة الدولیة انتعاشھا التدریجي في  2021و  2020االنخفاض غیر المسبوق في  في أعقاب   .9
اعتباًرا من وقیود السفر وإطالق العنان للطلب المكبوت.    إلغاءبتخفیف أو    المقاصد، حیث یقوم عدد متزاید من  2022

 . 19-لة بكوفیدقد أصبحت بدون أي قیود ذات ص مقصدا  26كان ، 2أبریلنیسان/ 7

 
2  tracker-destination-iata-www.unwto.org/unwto -UNWTO/IATA Easy Travel Dashboard  

https://www.unwto.org/unwto-iata-destination-tracker
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الھجوم العسكري لالتحاد الروسي  ف.  2022لسیاحة في  اانتعاش  تھدد مسیرة    جمةسلبیة    أخطار  ثمةذلك،    على الرغم من .10
الطاقة  ب   مقترنا  ،على أوكرانیا اقتصادیة صعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار    ھذا   التضخم، یمكن أن یعطل  وزیادةبیئة 

بطیئا وغیر متكافئ. كما أن القیود التي ال تزال مقروضة على السفر في العدید من المقاصد  ذي كان ال یزال  االنتعاش ال
 یمكن أن تؤخر اإلنتعاش أیضا. 

مؤخًرا،   انفتحتواآلسیویة التي    ،أسواق المصدر األمریكیةفبإعاقة عودة الثقة في السفر العالمي.    یھدد  الصراعھذا، و .11
األسابیع األولى من  فسفر إلى أوروبا.  لل  بالنسبة  السیماأن تتأثر بشكل خاص،  تمیل إلى تجنب المخاطرة، یمكن    وكلھا
وستواصل منظمة السیاحة العالمیة    .تباطًؤا في إجمالي الحجوزات وعملیات البحث عن السفرأظھرت  مارس  آذار/شھر  

 .3التي تصدرھامن خالل تقاریر التقییم الدوریة الصراع مراقبة آثار 

، مما یعني 2020من اإلنفاق العالمي على السیاحة الدولیة في عام    % 3  بلغت تمثل كل من روسیا وأوكرانیا حصة مجمعة   .12
،  البلدان  اھذ  ویمثلملیار دوالر أمریكي من عائدات السیاحة یمكن أن تضیع نتیجة لنزاع طویل األمد.    14أن ما ال یقل عن  

 من عائدات السیاحة الدولیة في أوروبا. %1وروبا ومن الوافدین الدولیین إلى أ %4 كمقصدین،

المشمسة والبحریة في أوروبا وخارجھا،    للمقاصد تكتسي كال السوقین أھمیة كبیرة بالنسبة للبلدان المجاورة، ولكن أیًضا  و .13
المدى مثل جزر المالدیف   بعیدة  المقاصداكتسبت السوق الروسیة وزنًا كبیًرا خالل األزمة في  ولقد  بما في ذلك الجزر.  

إلى   % 5) أو سریالنكا (من  %17إلى    % 3)، وسیشیل (من  2021في عام    %17إلى    2019في عام    % 5من    زیادة(
9% . ( 

، ویقوض ثقة المستھلك ویزید من عدم الیقین أصالیضیف الھجوم العسكري الضغط على الظروف االقتصادیة الصعبة  و .14
االستثمار.   االو بشأن  العوامل  النفط  تشمل  أسعار  ارتفاع  السفر  على  الطلب  على  تؤثر  أن  یمكن  التي  السلبیة  قتصادیة 

التورید.   لسالسل  المستمر  الفائدة واالضطراب  أسعار  ارتفاع  عن  العام، فضالً  ارتفاع ویتوالتضخم  في  الصراع  سبب 
 ین للسلع األساسیة.أسعار السلع األساسیة مثل الطاقة والغذاء، حیث تعتبر روسیا وأوكرانیا مصدرین رئیسی

إلى أكثر   2020دوالًرا أمریكیًا لبرمیل برنت في عام    40إن االرتفاع الحاد في أسعار النفط (من أدنى مستویاتھا عند  و .15
سنوات) باإلضافة إلى ارتفاع التضخم، یجعل    10، وھو أعلى مستوى في  2022مارس  آذار/ دوالر أمریكي في    100من  

مما یضغط على القوة الشرائیة للمستھلكین والمدخرات باإلضافة إلى التكالیف التشغیلیة لشركات  النقل واإلقامة أكثر تكلفة،  
 . 19-كوفیدالسیاحة، والتي ال یزال الكثیر منھا یكافح للتعافي من 

كان   مماواحدة  أقل من نقطة مئویة  ھذا العام  تقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة أن النمو العالمي یمكن أن یكون   .16
.  % إضافیة 2.5في بدایة العام، بما ال یقل عن    أصال. وقد یرتفع معدل التضخم، الذي كان مرتفعا  4متوقعا قبل الصراع

األسعار،  و باألغذیةتھدد صدمة  العالم    السیما ما یتصل منھا  أنحاء  السلع والخدمات في جمیع  إنتاج  والطاقة، بتعطیل 
 زیادة الفقر. بو

ع التحلیل الذي أجراه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) بشأن العواقب المحتملة تتماشى ھذه التوقعات م .17
من   2022للصراع على االنتعاش االقتصادي العالمي والنمو، والذي خفّض توقعاتھ للنمو االقتصادي العالمي في عام  

 .5للتباطؤأن البلدان النامیة ستكون األكثر عرضة  وقد حذر %.2.6إلى  3.6%

بین البلدان من    المواجھةعلى ضمان المساواة في اللقاحات وتنسیق    متوقفا  أیضا  سیبقىاالستئناف الفعال للسفر الدولي   .18
 حیث قیود السفر، وبروتوكوالت السالمة والصحة المنسقة، والتواصل الفعال للمساعدة في استعادة ثقة المستھلك. 

إلى نمو   2022ینایر  كانون الثاني/أشارت سیناریوھات منظمة السیاحة العالمیة للوافدین السیاحیین الدولیین المنشورة في   .19
الوافدین في عام    %78و  %30  یتراوح بین الدولیین  السیاح  بعام    2022في عدد  على   األمر یتوقفو،  2021مقارنةً 

أنعوامل مختلفة.   ذلك  یعني  الدولیة    وقد  بین  بقى  ستالسیاحة  قبل    دون  %63إلى    %50ما  ما  على    الوباءمستویات 
ن أن ھذه السیناریوھات لم تتغیر في  على الرغم مو.  اإلنتعاش بین إقلیم وآخراتجاھات  تفاوت في  المستوى العالمي، مع  

 الوقت الحالي، إال أنھا تخضع للمراجعة مع تطور العوامل الصحیة والجیوسیاسیة واالقتصادیة.

 .للمجلس التنفیذي 116سیقدم تحدیث شفوي لھذا البند من جدول األعمال في الدورة  .20

 
3  -public/2022-1.amazonaws.com/s3fs-west-https://webunwto.s3.eu

nXADOhpSa03/220325_impact_russia_ukraine.pdf?mEwk5ydtImQa1W_IUwXee9p 
4  outlook/-www.oecd.org/economic 
5  1-prospects-growth-global-cuts-war-https://unctad.org/news/ukraine 
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