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 )أ( 3 البند
للسیاحة الدولیة الراھنةاإلتجاھات   

 
  
 منظمة السیاحة العالمیة تخضر. كل وثائق المجلس التنفیذي متاحة على موقع المنظمة على اإلنترنت 

www.unwto.org  .أو یمكنكم استخدام رمز اإلجابة السریعة ھنا 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تنفیذي  ملخص

 
الصادرابارومتر    لنشرةوفقًا   العالمیة  العالمیة  عن    لسیاحة  السیاحة  أیلول/  منظمة  استمرت 2022سبتمبر  في   ،

، حیث وصل عدد الوافدین في األشھر السبعة األولى  2022یولیو  /تموز  لغایةالسیاحة الدولیة في إظھار أداء قوي  
 . الوباء% من مستویات ما قبل 57إلى  2022من عام 

 
  +) تقریبًا  مرات  ثالث  الدولیین  الوافدین  السیاح  عدد  من  %172تضاعف  الفترة  في  إلى /الثاني  كانون )  ینایر 

 .2021مقارنة بالفترة نفسھا من عام  ،2022یولیو /تموز
 

المطرد    ھذا شھري    یعكساالنتعاش  في  سیما  ال  الدولي،  السفر  على  المكبوت  القوي  یونیو  /حزیرانالطلب 
تخفیف قیود    أن. كما  من الكرة األرضیة  نصف الشماليالجزًءا من موسم الصیف في    یعتبرانیولیو اللذین  /تموزو
 النتائج. ھذه في تعزیزساھم   قدفي عدد متزاید من البلدان رفعھا  أوسفر ال
 

، أي أكثر من ضعف  2022یولیو  /تموزیونیو و/حزیران  شھري  مالیین وافد دولي في  207تم تسجیل ما یقدر بنحو  
الماضي.   العام  من  الشھرین  نفس  في  شوھدت  التي  الوافدین    %44  الشھران  انھذ  یمثلواألرقام  إجمالي  من 

 . 2022في األشھر السبعة األولى من عام  ینالمسجل
 

الفترة في  انتعاش  أسرع  األوسط  والشرق  أوروبا  إلى  /الثاني  كانونمن    الممتدة  أظھرت  ،  2022ولیو  ی/تموزینایر 
 .2019من مستویات عام  تعاطفا،%، 76و %74حیث وصل عدد الوافدین إلى 

 
مھمة في شركات السیاحة والبنیة التحتیة، ال    وعمالیة  عملیةتحدیات    إیجادأدى الطلب األقوى من المتوقع أیًضا إلى  

ع  فيسیما   بسبب  تفاقم  الذي  االقتصادي  الوضع  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  على  المطارات.  الروسي  االتحاد  دوان 
كبیًرا.   سلبیًا  خطًرا  یمثل  وارتفاع وأوكرانیا  الكبرى،  االقتصادات  جمیع  في  الفائدة  أسعار  زیادة  بین  الجمع  یشكل 

تھدیدات رئیسیة النتعاش السیاحة الدولیة خالل    تشكلالمتزایدة للركود العالمي،    والتوقعاتأسعار الطاقة والغذاء،  
 .2023 فيو 2022المتبقیة من عام الفترة 

 
یمكن رؤیة التباطؤ المحتمل في أحدث مؤشر ثقة لمنظمة السیاحة العالمیة، الذي یعكس نظرة أكثر حذًرا، وكذلك في  

 اتجاھات الحجز التي تُظھر عالمات على تباطؤ النمو. 
 

المؤشرات   رصد  العالمیة  السیاحة  منظمة  الدولیة.    والمعلومات ستواصل  السیاحة  حول  تحدیثات  والرئیسیة  تتوفر 
استطالع األسواق الصادر  وفي    منظمة السیاحة العالمیة  التي تنشرھالوحات بیانات السیاحة  في    عن ذلك  منتظمة

 .نظمة السیاحة العالمیةعن م أیضا

http://www.unwto.org/
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 1مشروع مقرر

 ) أ( 3 البند
 للسیاحة الدولیة الراھنةاإلتجاھات 

 CE/117/3(a))(الوثیقة 
 

 ن المجلس التنفیذيإ

 التقریر، تدارس وقد 

بالتقریر وبآخر المعلومات التي قدمھا األمین العام، وكذلك بتقاریر الرصد التي أصدرتھا المنظمة وباألدوات    یرحب .1
 ؛19-التي استحدثتھا منذ تفشي وباء كوفید

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

استمرت السیاحة ،  2022سبتمبر  بارومتر منظمة السیاحة العالمیة للسیاحة العالمیة الصادرة في أیلول/  لنشرة وفقًا   -1
، حیث وصل عدد الوافدین في األشھر السبعة األولى من عام  2022یولیو  /تموزالدولیة في إظھار أداء قوي حتى  

 .الوباء% من مستویات ما قبل 57إلى  2022

من   -2 األرقام  إلى  2019(مقابل    2022ینایر  /الثاني  كانونفي    %64-ارتفعت  أقوى /تموزفي    28%-)  وھو  یولیو، 
 منذ بدایة الوباء. شھر 

 
في األشھر السبعة األولى   2019من مستویات عام    %43على الرغم من أن السیاحة الدولیة كانت ال تزال أقل بنسبة   -3

 . الوباءمن مستویات ما قبل  %60، فإن ھذا یعني أیًضا أنھا استعادت ما یقرب من 2022من عام 
 
ملیونا في نفس األشھر من   175ذه األشھر السبعة، مقارنة بـ  ملیون سائح سافروا دولیا خالل ھ  474ما یقدر بنحو   -4

 . 2021عام 
 
المطرد    ھذا -5 شھري    یعكساالنتعاش  في  سیما  ال  الدولي،  السفر  على  المكبوت  القوي  یونیو  /حزیرانالطلب 

  أو رفعھا   تخفیف قیود السفر  نأ  كماجزًءا من موسم الصیف في نصف الكرة الشمالي.    یعتبرانیولیو اللذین  /تموزو
اعتباًرا من 19-كوفیددولة لم یكن لدیھا قیود متعلقة ب  86أیًضا في تعزیز النتائج (ساھم  قدفي عدد متزاید من البلدان 

بین    Destination Travel - Easy Travel  لنشرةوفقًا    ،2022سبتمبر  /أیلول  19 مشترك  بشكل  الصادرة 
 ولي. منظمة السیاحة العالمیة واتحاد النقل الجوي الد

 
، أي أكثر من ضعف 2022یولیو  /تموزیونیو و/حزیران  شھري  مالیین وافد دولي في  207تم تسجیل ما یقدر بنحو   -6

الماضي.  األعداد   العام  من  الشھرین  نفس  في  شوھدت  الوافدین    %44  الشھران  انھذ  ویمثلالتي  إجمالي  من 
 . 2022المسجل في األشھر السبعة األولى من عام 

 
، حیث  2022یولیو  /تموزینایر إلى  /الثاني  كانونمن    الممتدة  سجلت أوروبا والشرق األوسط أسرع انتعاش في الفترة -7

 .2019من مستویات عام  %76و  %74إلى  تعاطفا، ،وصل عدد الوافدین
 
األشھر السبعة األولى من عام  ب  مقارنةعدد الوافدین الدولیین  یقارب ثالثة أضعاف    ما)  %190استقبلت أوروبا (+   -8

أداًء قویًا   اإلقلیم  شھدووالسفر من الوالیات المتحدة.    اإلقلیمالنتائج بسبب الطلب القوي داخل    تعززت  حیث،  2021
 كلھ  اصیفی  موسماما یعكس  )، م %16-یولیو (/تموز) و2019مقارنة بعام    %21-یونیو ( /حزیرانبشكل خاص في  

، الذي الدوالر  قوة  ساھمت  كمایولیو.  /تموزفي    2019من مستویات    %85قفز عدد الوافدین إلى حوالي  و.  حركة
الیورو،   مع  التعادل  مستوى  إلى  مؤخًرا  سیما خالل   منسفر  ال  زیادة  فيوصل  ال  أوروبا،  إلى  المتحدة  الوالیات 

 19اعتباًرا من    44في أوروبا (  المقاصدرفع قیود السفر في عدد كبیر من  ب  النتائج  ھذه  تعززوتأشھر الصیف.  
 . )2022سبتمبر /أیلول

 
أربع مرات تقریبًا على أساس سنوي في   بمقدارالوافدین الدولیین    أعداد  ) نمًوا في% 287شھد الشرق األوسط (+   -9

. وتجاوز عدد الوافدین مستویات ما قبل الوباء في یولیو 2022یولیو  /تموزینایر إلى  /الثاني  كانونمن    الممتدةالفترة  
 ) بعد فریضة الحج. %121بالنتائج غیر العادیة التي حققتھا المملكة العربیة السعودیة (+  ذلك تعزز وقد)، 3%(+ 

 
(+  %103(+    األمریكیة  لقارةاوسجلت   -10 وأفریقیا  من  % 171)  الفترة  في  قویًا  نمًوا  إلى  /الثاني  كانون)  ینایر 

شھد  و.  2019من مستویات عام  %، تعاطفا،  60و   %65، حیث وصلت إلى  2021مقارنة بعام    2022یولیو  /تموز
األشھر السبعة األولى من عام  أكثر من الضعف في  بعدد الوافدین    تزاید )  %165آسیا والمحیط الھادئ (+    إقلیم

تحسنت السیاحة الدولیة ببطء في و.  2019عن مستویات عام    %86، على الرغم من أنھم ظلوا أقل بنسبة  2022
، ال سیما في جنوب آسیا، لكن بعض الحدود ظلت مغلقة المقاصدإلى حد ما مع تخفیف القیود في العدید من    اإلقلیم

 أمام السفر غیر الضروري. 
 

  كانونمن    الممتدة  في الفترة  وذلك  الوباء،من الوافدین في فترة ما قبل    %85إلى    %70الفرعیة   األقالیملعدید من  ا  بلغ -11
)  2019خالل عام    %15-في أوروبا (. وأظھر جنوب البحر األبیض المتوسط  2022یولیو  /تموزینایر إلى  /الثاني
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(  وإقلیم الكاریبي  (%18-البحر  الوسطى  وأمریكا  انتعاش  20%-)  أسرع  سجلت  2019مستویات    باتجاه)  كما   .
 ) نتائج قویة أیًضا.% 27-) وشمال أوروبا (% 26-أوروبا الغربیة (

 
، تلك  2022التي أبلغت عن بیانات الوافدین الدولیین في األشھر الخمسة إلى السبعة األولى من عام    المقاصدمن بین   -12

  +) األمریكیة  فیرجن  جزر  كانت:  الوباء  قبل  ما  مستویات  تجاوزت  عام    % 32التي  (+  2019خالل  ألبانیا   ،(
س19% (+  ا)،  مارتن  +  %15نت  (كالھما  وھندوراس  إثیوبیا   ،(13%  +) أندورا   ،(10%  +) بورتوریكو   ،(
7%  + (كالھما  الدومینیكان  وجمھوریة  المتحدة  العربیة  اإلمارات   ،(3%  + (كالھما  والسلفادور  مارینو  سان   ،(
 ). %0) وكوراساو (1%

 
التي أبلغت عن بیانات عن عائدات السیاحة الدولیة في األشھر الخمسة إلى السبعة األولى من عام   المقاصدمن بین   -13

2022  +) (+  %73، صربیا  السودان   ،(64%  +) رومانیا   ،(43%  +) ألبانیا   ،(32%  +) الشمالیة  مقدونیا   ،(
)، كینیا (+  %8)، المكسیك والبرتغال (+  %12تركیا، بنغالدیش والتفیا (+  من    كل)،  %18)، باكستان (+  24%
 .2022یولیو /تموزینایر و/الثاني كانونفي  الوباءكلھا تجاوزت مستویات ما قبل  )%2وكولومبیا (+  )5%

 
ویمكن أیضا مالحظة االنتعاش الجاري في اإلنفاق على السیاحة الخارجیة من أسواق المصادر الرئیسیة. بلغ اإلنفاق   -14

بینما بلغ اإلنفاق من    ،2019مقارنة بعام    2022یولیو  /تموزینایر إلى  /الثاني  كانونفي الفترة من    %12-من فرنسا  
عل و.  %14-ألمانیا   اإلنفاق  عند  ظل  الدولیة  السیاحة  و    %10-ى  بلجیكا،  و    %23-في  إیطالیا  في   % 26-في 

 الوالیات المتحدة. 

 
النقل الجوي الدولي نمًوا بنسبة  ت -15 الفترة من    %234ظھر بیانات اتحاد   كانونفي الحركة الجویة الدولیة للركاب في 

بعام    2022یولیو  /تموزینایر إلى  /الثاني ) وتعافیًا بنحو  %45بنسبة    2019مستویات عام  (أقل من    2021مقارنةً 
 یولیو. /تموزمن مستویات الحركة قبل انتشار الوباء في  70%

 
ینایر  /الثاني  كانون، تحسن معدل اإلشغال الفندقي العالمي تدریجیًا خالل الفترة من  للبحوث  STR  مؤسسة  وفقًا لتقریر -16

اإلشغال  2022یولیو  /تموزإلى   معدالت  ووصلت  إلى  .  من  2022أغسطس  /آبفي    %67العالمیة  في    43%، 
 . 2022ینایر /الثاني كانون

 
 السیاحة بانتعاش تحدق كبرى أخطار -ثانیا 

مھمة في شركات السیاحة والبنیة التحتیة، ال    وعمالیة  عملیةتحدیات    إیجادأدى الطلب األقوى من المتوقع أیضا إلى   -17
 سیما المطارات، حیث كان االنتعاش أسرع مما كان متوقعا. 

 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الوضع االقتصادي الذي تفاقم بسبب الھجوم الروسي في أوكرانیا یمثل خطًرا سلبیًا كبیًرا على  -18

 انتعاش السیاحة.
 

الفائو -19 أسعار  زیادة  بین  الجمع  والغذاء،  یشكل  الطاقة  أسعار  وارتفاع  الكبرى،  االقتصادات  جمیع  في    والتوقعات دة 
العالمي، للركود  من    المتزایدة  العالمي  النمو  في  (تراجع  الدولي  البنك  یذكر  في  5,7كما    في   2,9إلى    %2021 

 .2023 فيو 2022تھدیدات رئیسیة النتعاش السیاحة الدولیة خالل الفترة المتبقیة من عام  تشكل)، 2022
 

ضغوًطا   -20 وفرض  األسر،  میزانیات  وخفض  العالم،  أنحاء  جمیع  في  المعیشة  تكلفة  زیادة  إلى  التضخم  ارتفاع  أدى 
 الشركات الصغیرة والمتوسطة.  علىسیما الإضافیة على الشركات التي تتعافى من األزمة، 

 
الجیوسیاسیة -21 التوترات  أوكرانیا وتصاعد  الروسي على  االتحاد  أن عدوان  العالم    مناطقفي    كما   یفاقمانمختلفة من 

 الیقین. انعدام
 

ویمكن رؤیة التباطؤ المحتمل في أحدث مؤشر ثقة لمنظمة السیاحة العالمیة، والذي یعكس نظرة أكثر حذراً، وكذلك  -22
لبیانات  على   وفقًا  أبطأ.  نمو  بوادر  تظھر  التي  الحجز  في    ForwardKeysاتجاھات  تعقبالمضمنة  تعافي    أداة 

 % 61-إلى    2022یولیو  /تموزفي    %50-، انخفضت الحجوزات الجویة من  منظمة السیاحة العالمیة  فيالسیاحة  
 . 2022أغسطس /آبفي 
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في  ب -23 أجریت  التي  االستقصائیة  الدراسة  على  لمنظمة 2022سبتمبر  /أیلولناًء  التابع  السیاحة  خبراء  فریق  ، صنف 
الفترة من   العالمیة  إلى  / أیارالسیاحة  مقیاس من    نقطة  125  قدرھا  بعالمة  2022أغسطس  /آبمایو  إلى   0(على 

 ).124أشھر (  4مایو لمدة /أیار مسح فيالتي عبر عنھا الفریق  التصاعدیة)، وھو ما یطابق التوقعات 200
 

السیاحة   -24 الصادر عن منظمة  الثقة  العام ال تزال متفائلة بحذر، فإن مؤشر  لبقیة  بالنسبة  التوقعات  أن  الرغم من  على 
السابقة.   بالفترة  مقارنة  االئتماني  التصنیف  في  انخفاًضا  یُظھر  من   وقدالعالمیة  الفترة  السیاحة  خبراء  صنف 

درجة لألشھر األربعة السابقة، لكن    125، أي أقل من  111بدرجة    2022دیسمبر  /األول  كانونإلى    سبتمبر/أیلول
%  65، حیث یتوقع  2023یبدو أن الخبراء واثقون أیًضا من عام  وال یزالون یشیرون إلى أداء أعلى من المتوسط.  

 . 2022أداًء سیاحیاً أفضل مما كان علیھ في عام منھم 
 

اال -25 البیئة  أن  قبل  یبدو  ما  إلى مستویات  العودة  آفاق  قلبت  قد  المؤكدة  غیر  القریب.    الوباء قتصادیة  المدى  یرى  وفي 
عام    %61حوالي   إلى مستویات  الدولیین  للوافدین  اآلن عودة محتملة  الخبراء  عام    2019من  بعد   2024في  أو 

)  %27قد تضاءل (  2023في عام    الوباءذلك، في حین أن أولئك الذین یشیرون إلى العودة إلى مستویات ما قبل  
 ). % 48مایو (/أیارمقارنةً بمسح 

 
للخبراء، ال تزال البیئة االقتصادیة ھي العامل الرئیسي الذي یؤثر على انتعاش السیاحة الدولیة.   -26 تضاءلت   فقدووفقاً 

العوائق الرئیسیة أمام االنتعاش    یمثل  كان  ماانتشار فیروس كورونا تدریجیاً،    انحسرالقیود المفروضة على السفر و
 الوباء.  ایةالفعال للسیاحة الدولیة منذ بد
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